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KAS GIRDĖT?
Iq laika deszimts metu isz 

Ameriko likos iezsiunsta auto- 
mobilu in užrubeži už triszde- 
szimts milijonu doleriu.

Pasilikti milijonierium ir tė
vu konia tuom paežiu laiku, o 
per klaida užsitruczti ir mi ti, 
tai isz tikrųjų už daug gilukio 
ir nelaimes. Tokia nelaime pa 
tiko Dr. Ilenryki Denisona 
jauna daktara isz Denver, Co
lo. Aplaike jisai po tėvui $],- 
000,000 paeziule jin apdova
nojo puikum šuneliu o jisai iž- 
gere truciznos isz nežinių ir 
mirė trumpam laike.

Clara War!, priesz 12 metu 
garsinga patogi amerikonka ir 
milijonierka isz Detroito, 
Micb. pati kuningaikszczio de 
Chitnay, kuri in trumpa laika 
po szliubui pabėgo in Vengrus 
su muzikantu čigonu Rigo, o 
po tam gyveno ir su kitais vy
rais, dabar sugrįžta adgalos in 
Amerika, nes nubodo jiai tasai 
paleistuvingas gyvenimas. Su 
moteriszka dorybia dingo ir 
josios patogumas o pasiliko 
jiai tik milijonai ir laužimas 
kauluosia. Reike pripažyt, 
jog Clara ka naudojosi tai nau 
dojosi svieto linksmybių o da 
bar gales apsivilkt ir in zoko- 
ninkiezka abita.

Atejna telegramai isz Clrca- 
gos buk atejnanti rudeni visos 
moterėles ir mergynos numes 
neezioja žiurkes, kringelus, 
kuodas ir t. t. Teip-gi in vie 
ta dydeliu skrybėlių neszios 
mažiukes “turbanus”. — Nors 
karta amerikoniszkos moterė
les atėjo in protą.

Ka praleidome, užmirezki- 
me, — tas ne sugriž ka szen- 
dien turime, tai žinome, bet 
apie atejte nieko negalime pa
sakyt, ba tai yra rankose Die
vo. Turėjome neszlektus lai
kus, — turyme ir dabar ne per 
blogus laikus ir kad tokie pa
siliktu ant visados niekas ant 
to nerugotu, ba jago ir kur da 
vargas žmonije kankyna, vie
nok ne trukus dabar ir uždar- 
bei pasigerino, jog ne bus žmo 
gaus rugojanezio ant blogu 
laiku.

Skaitykite laikraszczius ko
kie yra, o tuom tauta augsztyn 
kyla. Vienas laikrasztys, kad 
ir jie butu dydžiausiu ne už- 
ganadys žmonis, — juom lai- 
kraezcziu daugiau, tuom ge
riau. Kada laikrasztys turi gia 
ra pasivedima, tai jojo verte 
pasikelineje. Daugelis mėgsta 
laikraszczius peikt, paslėpt ir 
iszradineti visokias klaidas 
Broluk! jngu tau pilvo neskau 
da nedejuok. O ant galo, ne- 
prisidejei ne vieno cento prie 
iždavystes, tai ne nosies ne 
kiszk.

Jagu Lietuvei numes junga 
nuo savo sprandu, tai puikiau 
stovėtu už visus kitus atejvius, 
o jago ne praaugsztys Czekus, 
tai susiligytu su jeis. Chicago- 
je Czekai turi savo sales del 
teatru kožnoje szalije miesto, 
turi savo kromus, savo bankas 
ir 1.1. Lietuviai piningu turi, 
isz Lietuviu Amerikonai bizni 
daro su pagialba lietuviszku 
piningu milijonieriais pastoje. 
O ar teip turi butil

Tankiause ir tos paezios 
draugystes turi kelis tuketan- 
czius padėtus banke isz kuriu 
jokios naudos ne turi, tiktai 
anglikai. Na ar tai gerai teip? 
Ar ne butu geriau, kad už 
tuosius piningus pirktu narna,
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padarytu pora sztoru ir pa
naudotu del savo draugo, bu- 
czeriaue ar groeernyko. Ar-gi 
neturėtu dydesne nauda isz to, 
negu kad piningai guli banke?

Tiek to, prabėgo keloleka 
meteliu ant tuszczio! Dingo 
lietuviszko turtelio ant keliu 
szimtu tukstaneziu, nes yra vii 
tis, jog tiejei dingusiejei pinin
gai lig eziol galėjo ne vienam 
atydaryti akis ta padaryta ble- 
de, szimtaropai atlygis. Ant 
tuszczio burnos ne auszykime, 
skaitykime o ka skaitome ap 
svarstykime!

ATSAKYMAI.
Tegul J. Kralikas isz St. 

Clair atsiyma knyga “Filio- 
tea.” Jago in dvi nedelias ne- 
atsiyms tai bus parduota.

Fr. Ž Waterbury.— Faktu 
yra, jog rusiszkas randas bau- 
dže tėvus ant 300 rubliu, jago 
j uju sūnūs ne etoje ant losu 
arba priesz losus pabėgs. Ge- 
riause užmokėt tuos 300 rub
lius ne kaip tarnauti vaieke, 
kur perdetiniai nemielaszir- 
dingai su tokeis apsiejna. Su- 
gražykie tėvui tuosius pinin
gus ka užmokėjo už tave. Tai 
yra muso geriause rodą.

K. M. D. Scranton. Ka 
“Draugas” raezo suvisai ne
paisome. Tamistai iszsiunteme 
kningute “Cfr. Actą et Decre- 
ta Co. Plen. Balto. III ’ ku
rioje rasi ta, kas jum reikalin
ga, o patys persitikrinsyte, jog 
raszem teisybe.

— M. Benedick Gibbston, 
N. J.— Aplaikeme $11 80 su
dėtus piningus per lietuvius 
isz Paulsboro ir Gibbston ir 
nusiuntem Jonui Langes in 
Washington, Pa. Pravardu 
aukautoju nededam in laik- 
raszti už tai kad užimtu per 
daug vietos.

(SZ VISJJSZALIU.
Stebėtina operacije.

Rimns. — Profesorių Mori 
isz Brescia, ana diena padare 
operacije ant 10 metu mergai 
tęs iszimdamas 2 į coliu ilgio 
adata isz szirdies. Szirdi su
siuvo po aperacijai o mergaite 
pasveiko.

Bavarai ižgere daugiausia 
alaus.

Munich, Bavaria.— Pagal 
randa viezka surasza tai Bava
rai iszgire 42,500,000 goreziu 
alaus tik paežiam Muniche. 
Isz viso bravorai iždirbo 81,- 
7 52,000 goreziu alaus, isz 
39,252,000 gorezei likos isz- 
siunsti in Vokietije ir in užru
beži.

Užmusze 1000 Mongolu.
Peking, Kinai.— Guberna 

torius Chao isz Mandžiurijos, 
danesza randui, buk jenerolas 
Chang Cho-lin užklupo ant 
milžiniszko skaitliaus Mongo
lu arti Tonaufu, sumuszdamas 
juosius po dvilekos valandų 
musztynes. Mongolu pražuvo 
in tūkstantis o 700 paėmė in 
nevale.

Eksplozije kasiklosia— 37 
pražuvo.

Lens, Francuzije.— Tris- 
deszimts septini anglekasiai 
pražuvo eksplozijoj gazo Cla
rence kasiklosia o daugelis 
likos apdegintais. Lig ežiam 
laikui deszimts anglekaeiu iž- 
gavo o 24 baisei apdegusius— 
gyvus.

§ Budapeszt, Vengrai. — 
Tris kareiviai nžsimusze pul
dami su lekiamą maszina laike 
bandinio.
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ISZ AMERIKOS.
Jaunikis nupjovė 

mergynai liežuvi.
New York. — Feliksas 

Menner, 21 metu senumo, mel
de 16 metu Mariutės Degilio 
ydant su juom pabėgtu ir ap
sivestu. Mariute isz to szir- 
dingai nusijuokė isz ko Felik
sas teip inirezo, jog isztraukes 
peili supjausti Mariutei baisei 
veidą. Kada pradėjo szaukt 
pagialbos, indukiae jaunikis 
nupjovė gala liežuvio. Badai 
mergyna mirs. Feliksas likos 
snymtas.

Rado 83000, aplaike už 
tai cigara.

Lenox, Mass.— Jurgis Ro- 
govy, muzikantas iez New 
Yorko, rado ant kelio rnaszne- 
le kuriuoje radosi tris tuks- 
tanezei doleriu bumaezkoms ir 
adresas locnininko.

Kada ant rytojaus nunesze 
masznele del locnininko, tasai 
padekavojo tardamas: “pra- 
szau priymt szita gera penk- 
centini cigara ant ko užsipel- 
niai gausiai!”

Motyna ir penki vaikai 
sudegė.

Jersey City, N. J.— Vie
nam miegkambari kuriame 
gulėjo motyna su penkeis vai
kais, pražuvo nelaiminga Ro
zalija Barbaro su vaikais. Ug
nis pakylo isz ryto Kingsten- 
de, 8 milios nuo Hoboken, pa
kol ugnagesiai pribuvo namas 
jau buvo sudegęs lig pamatu. 
Ibz griuvėsiu iezeme fzeszis su
augėjusius kunus.

Rado užkasta skarba.
Ogdensburg, N. Y,— Arti 

Madrido, St. Lawrence pavie
te, farmena Lucianas Sizeris 
suardydamas Bena narna ant 
savo farmos rado skiepe po 
grindimis auksiniu piningu 
verties $30,000. Seni žmonis 
apsakyneje, buk, keli metai 
adgalos, banda čigonu apsi
nakvodami ant tos paezios vie
tos rado daugeli auksiniu pi
ningu. Badai taji ekarba pas
lėpė indijonai daugeli metu 
adgalios.

Dydclis szturmas su 
lietum — 50 pražuvo.

Pittsburg, Pa.— Czionaiti- 
neje aplinkinėje praėjo baisus 
szturmas su lietum kokio da 
nepamena nuo Johnstown tva
no. Washington paviete 13 
ypatų pražuvo o bledes pada
re ant $3,000,000. Lietus puo
lė kone per penkes valandas 
be palovos. Miestai Cannons
burg, Avella, Washington ir 
Burrgestown yra užlietais o 
New Filadelfijoj, Steubenville 
ir kiti miesteliai Ohio Steite 
arti upes teip-gi likos užlie
tais o bledes skaito ant milijo
nu.

Vėlesni telegramai skelbe 
buk 500 namu likos nuneszti 
per vandeni o in 50 ypatų pra 
žuvo Washington paviete.

Badas pradeda duotis in 
ženklus užlietuose aplinkine- 
šia.

Sumlszlmas kallninku
Jackson, Mich. — Penkios 

kompanijos milicijos turėjo ap 
malszyt pasikelima kalininku 
gubernialiszkam kalėjime. Ka 
lininkai geide ižsigaut ant 
luosybes, nes likos apmalszyti 
pirmiause per ugnagesius ir 
civiliszkas ypatas, nes kada 
vela pasikėlė, gubernatorius 
nevilkindamas ne valandėlės 
nusiuntė ant maiszaties vietos 
vaiska.

Žiurkes lizdus isz 850 
bumaszku.

New York. — Ana diena 
kada darbininkai suardinejo 
sena narna ant 483 Pearl uli- 
czios, rado po grindimis žiur
kių lizdą padirbta isz 50 dole
riniu bumaszku, kurie susidė
jo isz $1, $2 ir $5 bumaszku. 
Žinoma bumaszkos buvo su
draskytos, bet szmoteliue nu
siuntė in Washingtona ant per 
mainimo.

Perkūnas trenkė in 
bažnycze.

Mount Vemon, Ilk— Jau 
trecziu kartu ezi met perkūnas 
trenke in metodiszka bažnyte 
le, padarydamas bledes ant ke
liu szimtu doleriu. Pastorie 
tvirtina, buk tai bausme iez 
dangaus už tai, kad parapijo- 
nai yra atszale tikėjime ir ne
lankosi tankei in bažnycze.

Nužudo savo draugu.
Edvardsville, Pa. — Kazys 

Stanley užpykęs ant savo drau 
go Tamosziaus Luszkaucko, 
buk tasai ant jo neteisingai už- 
sipuldinejo laiko grajaus ant 
bilardo vienoje isz czionaitiniu 
karezemu. Kazys teip inirszo, 
jog su bilardynia lazda dure 
Tamoeziui in aki, kuri inejo 
net in smegenys. Liszkauckas 
mirė trumpam laike.

Straikieriai apsiginklavo
Charleston, W. Va. — Gu

bernatorius apszauke visa ap
linkine Vacant ir Cabin creek 
po kariszkoms tiesoms iez prie 
žasties, buk tenaitinei straikie
riai pradėjo ardyt geležkelius 
ir kasiklae, ydant negalėtu iž 
gabent isz tenais anglių. Su- 
virszum 5000 straikieriu yra 
apsiginklavę.
Dvi mergaites sukan

džiotos per žiurkes.
Nanticoke, Pa.— Ant riks

mo dvieju dukrelių Arthuro 
Gothing Onos 5 ir Mares 7 me
tu senumo, adbegias tėvas in 
ju miegkambari užtiko milži- 
niszka žiurke kuri baisei ap- 
griauže mergaieziu veidus.

Tėvas su pagialba czeveriko 
užmusze žiurke bet mergaites 
turės ženklus ant veido lig 
smert. Tėvas teip-gi likos bal
sei sukandžiotas per žiurke. 
Visi tris randasi ligonbuteje.

Trumpi Telegramai.
§ Baltimore, Md. — Ugnis 

pasirodė laive Nantucket laike 
iszkraustimo tavoro, Ugnage- 
sei tiek prileido vandens in 
laiva, jog tasai parvirto ant 
szono ir nuskendo pristovoje 
Locust Point.

§ Camp Douglas, Wis. — 
Keturi pasažieriai likos už 
musztais o 26 sužeisti per insi- 
vertima trūkio ant Chicago, 
St. Paul M. ir O geležkelio in 
upe Lemonveir per sulužusi 
tilta.

§ Tenanciugo, Mex. — 
Apie 60 pasikeleliu pražuvo 
musztineje su randaviszku vais 
ku arti czionais.

§ Guthsville, Pa. — Alek
sandras Hartzel suėmė milži- 
niszka varle prude, kuri svėrė 
40 svaru.

§ Philadelphia. — Penki 
vyrai ir vaikas likos baisei ap
degintais eksplozijoi gazolino 
dirbtuvėje Philadelphia Dry 
Cleaning Co.

§ Shamokin, Pa. — Szim- 
tai vaiku apsirgo valgydami 
netikusius saldumynus. Neku- 
rie randasi pavojingam padė
jime.

§ Wilkes-Barre, Pa. — 600 
anglekaeiu sustojo dirbti Par
rish kasiklosia, už tai, kad 17 
anglekaeiu neprigulejo in uni- 
je.

Isz Rosi j os Lietuvos, 
ir Lenkijos.

Rado monstrancije.
Kijevae. — Laike pataieimo 

kelio, darbininkai rado duobė
je monetrancije, paejnante iez 
katalikiszkoe bažnyczios. Kaip 
rodos, tai szventvagye po pa- 
vogymui, inmete in duobe, per 
sitikrinia, jog monetrancije 
buvo mieingynia. Szale mons
trancijos rado kelis revolveri
nius szuvius ir ženkleli nuo ka 
reiviezkoe kepures. Monstram 
eije randasi pas naczelninka.

Aresztavojo maryavites
Lodžei. — Likos atvežta iez 

Plocko asztuonios maryavites 
su garsinga Karoline Mastela- 
riene ir uždarytos kalėjime 
czionais. Tosios maryavites 
nusidavė pekezezios in Plocka 
mierije atlankimo Kazlauckie- 
nes. Kada tosios davatkėlės 
pribuvo in miestą, pradėjo aty 
davinet dieviszka ezlove mari- 
yavitu dvaeiszkieme, puldamos 
priesz juos ant keliu, bueziuo- 
damos ju Butonas. Apsiejimas 
j u buvo toks rėksmingas, jog 
isz paliepimo gubernatoriaus 
likos aresztavotos.

Sudegė garborlne.
Sziaulei. — Sudege czionais 

gamingas fabrikas skuru Ra- 
gulino. Bledes ugnie padare 
ant 300,000 rubliu. Badai nu- 
ritiri pati locnininka, buk pat
sai padege dirbtuve. Raguli- 
nas ir jojo uoszvie likos areez- 
tavoti, teip-gi jo sūnūs, paezia 
ir dažiuretoji už ėmimą dalybų 
tame darbe.

Nubausta nedorybia 
su u aus.

Vilnius. — In virszininkus 
tūlos židiszkos prigaudos, atėjo 
tėvas su sunum su skundu. Te 
vas szeip perdėjo skunda vir- 
szininkams:

“Jau bus arti metas, jausda
mas reikalą priglaudos ant se
nu metu, apsakiau czion sto- 
vineziam sunui, ydant mane 
priymtu ir priglaustu pas save 
už ka daviau jam 9,000 rubliu. 
Sūnūs ant to tiko. Nes in lai
ka puses metu, persitikrinau, 
buk esmu sunkenybia jo na
muose ir esmu tenais nereika
lingu. Ant galo sutariau buk 
ejsiu in priglauda del vargszu, 
ant ko mano sūnūs sutiko grei 
tai, nes ten galėsiu kas diena 
melstis lig pabaigai mano gy 
venimo kaip tai tinka del seno 
žydo”.

Senukas užbaigė savo apsa
kymą, o sūnūs patvirtino skun 
da tėvo. Aut galo senukas da- 
dave, rodos su nenoru:

“Ne mislink ponas, jog no
riu apsigyvent priglaudoje už 
dyka. Turiu da prie savias 12 
tukstaneziu rubliu, kuriuos su 
noru atyduosiu priglaudai.

Ne doras sūnūs tai ižgirdes, 
jog tėvas turi da 12,000 rub
liu, puolė apalpęs ant grindų. 
Jago butu žinojas apie tėvo 
turtą, gal butu “jaushngesnis” 
del savo tėvo.

Skerdyne žydu?
Varszava. — Badai Petrika- 

ne atsibuvo kruvina skerdyne 
židu praejta subata, kuri pra
sidėjo per krikszczioniszka tar 
naite, kuri paleido paskala po 
miestą, buk josios gaspadyne, 
pati Gerberio, turtingo žido 
kupeziaus, geide jaja nužudint 
ydant aplaikyt kraujo ant ti- 
kimiszku apeigų.

Kiek tame telegrame yra 
teisybes tai nežine, o gal tai 
tiktai szposas amerikoniszko 
korespondento.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
- Prienai.

(Marijamp. apskr.). Szun- 
daktaris. Czia atsibastė labai 
keistas “szundaktaris”. Land
žioja prie moterėliu, gudriai 
joms prisipereza, nes dar už 
duru stovėdamas perspedineja, 
kad gydąs visokias ligas be 
jokio užmokesnio, bet prisilai
žęs pareikalauja kokiu deszim- 
ties auksinu, žadėdamas duoti 
vaistu.

Apie gydymą jokio supra
timo neturi. Policijos bijo, nes 
ja paminėjus dingsta isz akiu, 
kaip durnas. Nereikia duoties 
iszraudoti tok'ems monelni- 
kams!

Baisi žmogžudyste
Arti Žagarės, Vilkaliu so

džiuje Karolis Gedertas liepos 
27 d. besiginezydamas su savo 
kaimyne, užpuolė ja su kirviu 
ir sužeidė jai taip labai galva 
kad ji krito ant žemes be są
mones. Iszgirdusi apie ta atsi
tikima kita kaimyne, bego tuo 
jaus pas gydytoja, o paskui 
pranesze apie tai palicijai Tuo 
jaus ten pribuvo uredninkas 
Borisovas ir deszimtininkas 
Martinaitis. Minėtasis urednin
kas norėdamas Gederta suimti, 
prisakejam iszeiti isz grinczios, 
bet Gedertas tarp duru stovė
damas visa gerkle staugęs: 
“Nesiartink!” Uredninkas pri
siartinęs areziau, tares: “Tu 
esi suaresztuotas, rankas augsz 
tyn!” Bet Gedertas kirto su 
kirviu uredninkui Borisovui 
in galva ir perskele galva ir 
kakla prie ko Borisovas nukri 
to ant žemes ir liko nebegy
vas.

Martinaitis — užpuolimo 
valandoje — stovėjęs arti Bo 
risovo ir mėginės sugriebti 
kirvi bet jam tas nepasiseke. 
Gedertas Martinaicziui perkir
to ranka pastarasis pradėjo 
bėgti, o Gedertas jam, paskui 
besivydamas, kirtęs su kirviu 
in nugara ir szona, ir labai su
žeidęs nugara Gedertas, pali
kes Martinaiti ant žemes gulin 
ti, bego vėl prie gulinezio ant 
žemes uredninko B. ir dar kar 
ta kirtęs jam su kirviu, bet 
matydamas, kad iez Borisovo 
kūno nebeteka kraujas, nes Bo 
risovas jau buvo miręs, norėjo 
jis ejti in grinezia, kad užpulti 
gydytoja Liebmana, kurie bu
vo ten atėjės suteikti pagelba 
sužeistąją! moterei; bet laime, 
kad durys buvo uždarytos, tad 
gydytojui pasisekė perlanga 
iszbegti, palikus ten tik savo 
daiktus. Ten pat greta gyve
nantis audėjas Artoniszkis, be
go su muszkietu nelaimingiems 
in pagelba, bet jis dar nesuspe 
jo pakelti muszkieta kad jau 
ir Gedertas prisiartino prie jo 
su kirviu, ir led,led A. paspėjo 
inbegti in grinezia ir uždaryti 
duris; žmogžudys iszdaužes 
langa, norėjo dar ir iszlaužyti 
lango romą, bet tuomet A 
szove in Gederta ir sužeidė jam 
ranka. Po to žmogžudys trupu 
ti nusiramino.

Paskui pribuvę ten isz Ža
garės žemsargiai, ir jie ta žmog 
žudi suaresztavo. Nors ir Mar
tinaitis ir kaimyne vėliau atsi
gavo, bet nėra vilties, kad jie 
beiszgis. Užmusztasis Boriso
vas paliko žmona ir penkis 
mažus kūdikius. Minėtasis 
žmogžudys jau seniau buvęs 
2 sykiu nuo Borisovo suaresz
tuotas delei užpuolimo su tik 
siu papildyti žmogžudyste.

Panevėžys.
Szvietimo ministerija pas

kirus! 400 rub. algos lietuviu 
kalbos mokytojui Panevėžio 
mokytoju seminarijoje.
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Metas XXIV

Numirė Generol. William Booth, Iszganymo 
Armijos įsteigėjas.

Hadleywood’e, szalia Londono, Rugpiuczio 19 d. numirė 
po ilgesnes ligos William Booth, kursai buvo inkureju visam 
pasauliui žinomos sektos “Iszganymo Armijos”. Ligoje pri
žiūrėjo ji jo sunns Bramwell Booth ir marti. Priesz mirsiant 
jis nesusitaike su savo sunum Ballington’u Booth’u, kursai 
gyvena New York’e ir yra gs>lva Amerikos Savanoriu.

Pradžia buvo labai sunki Booth vare savo misija gatveses 
turgavietese, lapinėse, praseziausiuose teatruose, o jo klausyto
jai buvo žemiausiai nupuolusieji žmones: girtuokliai, vagis, 
pesztukai, paleistuves.... Bet tie girtuokliai irtos paleistu
ves veikiai persimainydavo, veikiai pradėdavo vesti dora gy
venimą.

Iszganymo Armija daug gero dare vargdieniams: penejo 
alkanus, davė darba bedarbiams, prieglauda benamiams, pa
gialba nupuolusioms moteįims, ir t. t. Nuo 1882 m. Armija 
pre siplatino po visa pasauli, iszskyrus Rosi ja, kur jos valdžia 
leido. Booth buvo absoliu ežiu generolu; jo paliepimo klausė 
visi jo pasėkėjai visame pasaulyje.

Savo szeimynoje jie buvo gana laimingas, tiktai sūnūs Bal 
lington atsiskyrė nuo tėvo ir inkurie Amerikoje nauja organi
zacija, vadinama Savanoriais.

Dabar Iszganymo Armija yra iezsiskleidžiuei po 33 vieez- 
patijae ir turi 18 000 oficieriu ir 7000 armijos korpusu.

William Booth buvo autorium 21 knygos. Jo vieta užėmė 
jo šutui Bramwell Booth, kursai buvo generalio sztabo 
virszininku.

Samanyne.
(Panevėžio parap). Czia 

yra 105 metu senelis, pravarde 
Gaižiūnas. Žmogus dar ne 
silpnas. Kariuomeneje tarna 
ves 15 metu, du kartu kareje 
buvęs ir tiek sykiu sužeistas. 
Žmogaus butą blaivaus, todėl 
ir tokio gražaus amželio susi 
lauke.

Mirė.
Bargla' oi (Seinų vysk.), kle

bonas kun. J. Sidaravicziue.

Davatkų darbelis.
Ka tik pagrižo a.a. M. Kaži 

nauckas isz Amerikos, apie ji 
sužinojo anstolis, pasikvietė’ji 
pas, save ir pradėjo kamanti
nėti: “Kiek metu buvai Ame
rikoje?” Žmogelis nieko ne
manydamas, prisipažino: gi 
keturis metus!

Anstolis visa tai pranesze 
Sziauliu sprauninkui; neužilgo 
paszauke Kazinaucka in Sziau 
liūs teisman; birželio 25 d., 
teismas nuteisė už keturis me
tus užmokėti 122 rub. pabau
dos. Susirupines žmogelis grižo 
namon. Besirūpindamas, besi
kankindamas save, pradėjo 
skustis galvos sopėjimu. Lie
pos 3 ežio 9. Vai. staiga persis 
kyre su sziuo pasauliu.

Pajuto davatka S. Plotkyte, 
kad skambina už velioni tuoj 
ji nubėgo pas kunigą ir paša 
kojo, kad velionis nunuody
ta...

Žentas ir vėl nuėjo pas ku
nigą, kad jau laikas yra leisti 
in bažnyczia, o kunigas atsake: 
“be policijos leidimo negalim 
laidoti, ba visokios paskalos 
girdėti, buk jis nunuodytas”. 
Žmogelis nuėjo pas anstoli, o 
ant nelaimes antstolio nebuvo 
namie — buvo Sziauliuose...

Nebegaledamas iszkenteti 
siuntė telegrama in Sziaulius 
pas spraunika, ba velionis tris 
dienas gulėdamas, pradėjo 
dvokti; liepos 5-ta d. pargrįžo 
anstolis ir liepi nuvežti in ka
pus ir indeti in duobe, tik ne
užkasti... taip ir padare. Lie
pos 7 d. atvažiavo gydytojas, 
apžiurėjo nieko prieszingo ne
surado. Mires velionis szirdies 
liga....

Ir pasirodė davatkų — die 
va mylineziu — darbelis: gi
mines norėjo palaidoti kriksz- 
czioniszkai, o jos padare nevi 
doniszkai. Argi neateis laikas, 
kada melages ilgaliežuves isz- 
vys isz dievo namu, kaip Kris
tus visus niekszus iezvijo isz sa 
vo namu.

* Dydžiauses varpas ant 
svieto randasi Moskovoje, 
Kremline; turi 68 pėdas ap
linkui, sienos 25 colei storio, 
svėrė 443,700 svaru. Niekad 
jin neužkabino ant jokio boksz 
to o kaip rodos tai likos atlie
tu ant tos vietos kur szendien 
stovi,

i
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Jau tas oras, po nogiu taip tankei persimaino, 
Jog net apalpo draugas mano, 

Viena diena turime karszti, 
Kita vela lietu ir szalti.

— Kur mano draugas ?

laikosi su juom. Vaikszczioje 
žiema ir vasara su savo “rudum 
plocziu” o kaip rodos už paku 
ta. Už griekus tiek Dievas jam 
davė gyvasties pakol ne eu- 
plisz jojo ploczius, o kada ji
sai suplisz tade ir jo gyvastie 
nustos.

Tokias tai kalbas platino 
žmonis apie ta nauja pribui- 
eza, tvirtindami jog tai yra tik 
ra teisybe. Nes tas viskas buvo 
melas ir iszmislinta. Nepažins- 
tamae pakelevingas buvo tai 
muso ateivertias Virviue! Ne

pUNDATORIS^*
* Apsakimas isz tikro atsitikimo.

— Ka turiu daryt, ka da
ryt?— klausė Virvius zoko- 
ninko.

— Ne kaltink savo tėvo, nes 
jisai jau iszdave rokunda už 
save, — ne kaltink Dieva, ba 
matyt jisai nori tave atverst. 
Ka Dievas mili, taji tankei 
plaka! Pats save kaltink ir 
dirstelek ingiluma savo szir- 
dies.

— Ne teip lengva yra būti 
sudžium ant siivias ir pažint 
kaltes savo.

— Labai lengva mano prie- 
telau. Ne tas yra geru, ka tau 
nuduoda del ta vias; nes tas, 
kas atsitinka su vale Dievo ir 
žmonių.

Virviue stojo nusistebėjas in 
siteminias in žeme. Kožnas žo
dis limpo jam m szirdi. Kitaip 
pradėjo mislint apie svietą. 
Kaip tai galėjo būti? Del ko 
niekas jam teip ne perdestine- 
jo priesz tai ?

— O gal sunku tau paežiam 
paneezt taja užduote, ejki ir 
in bažniczia ir klausyk pa 
mokslu zokoninku, o in trum
pa laika iszmoksi ta, ko ne mo 
kejai; atminei sau ta, ka bu
vai užmirsziae.

Zokoninkas ėjo in szale baž- 
nyczios. Virvius leidosi paskui 

- jin. Stojo po vargonais ir te- 
mingai klausė pamokslo.

— Na, ir ka mielini, priete- 
lau, paklausė misijomeris Vir 
viaus, kada tasai užstojo jam 
kele prie bažnyczios, bucziuo- 
damas jojo ranka.

— Daug galetau kalbėt, 
daug.

— Na tai gerai, labai gerai. 
Matyt jog gerai apsvaretei pri
sakymus dieviszkus. Ka dabar 
kaltini ?

— P ats save. Szlektai buvo 
su manim, szlektai ir nesiran
da jau del manias pagialbos.

— Velniezkae tai daigtae 
rugot ant savias, jago prisipa- 
žinsti jog buvo szlektai, tai pa 
taisyk skriauda o po tam da
ryk gerai. Prasikaltai priesz 
Dieva priesz žmonis, atsimo
kėk žmonim gerais darbais.

Atsitolino zokoninkas, o Vir 
vius stovėjo bežado. Ir vela pa 
mate kele priesz save kuriuom 
ketino ejti tolaus.

Jau ne reikėjo ilgai laukt. 
Truko užeikietejimas, piktu
mas ir užkietėjus szirdis. Isz- 
sispaviedojo; susivienijo su 
Dievu ir permaine savo gyve
nimą.

Dabar suprato žodžius tėvo, 
kokius ant mirsztanczio patalo 
kalbėjo jam:— Atsimainyk, 
atsimainyk! Jago butu paklau 
sias tuju žodžiu tai givenimas 
jojo plauktu kitokiu keliu.... 
Stojosi.... Jau nerugavo ant 
savo givenimo..

Tykam kaimelijo prie kalnu 
Karpatų stovi namelis. Giveno 
jame kitados naszle po girvi- 
niukui. Po josios smertei, pasi 
liko apleistas, o vaikai turėda
mi užsiėmimą mieste, ilgai lau
ke kupcziaus.

Vienas diena susilaikė prie 
namelio pakelevingias in ruda 
ploscziu. Patyko jam namelis 
ir aplinkine.

— Kaip czionais butu links 
ma gyventi, pamielino sau pa
kele vi ngas.

Ėjo kokia tai motere su liva

relu rankoj prie szulinio van
dens. Užsznekino pakelevingas 
jaja ir užklausė keno tai name 
lis?

— Tasai namelis yra locnas 
te vaiku po dažiuretojum gir 
riu, kuris ant senatvės czionais 
apsisedo. Nori jaja parduot 
nes kupcziaus ne randa Žmo
nis kalba jog czionais baidosi, 
nes kas tai gali datirt. Kur ne
siranda žmonių tai dvasios ap- 
sigivena....

In kėlės dienas po tam apsi- 
giveno pakelevingas namelije 
Pataisė kur reikėjo, apczisti- 
no kiemeli ir sėdėjo ant suole
lio, szildamasis ant saules temi 
no ant girriu ir kalnu.

Kas jisai do viens ? niekas 
ne žinojo, su niekuom ne užsi
dėdavo, priesz nieką nepasa
kodavo isz kur ir kas do viens 
Atlankydavo jin tik kuningas 
kada atkeliaudavo pas ligonius 
ar ir mokelaine. Kaimas ne tu 
rejo savo bažnytėlės, o žmonis 
turėjo ejti suvirezum mile ke
lio ant nobažanstvos nedelomis 
ir szventem.

Nog kuningo dažinojo tik 
tiek apie nepažinstama rudam 
ploecziuje”. Turėjo kitados di 
dele t gaepadoryeta, pasiliko 
naszlum, instojo in vaiska už 
akvatninka, dabar sugrižo ir 
giveno isz procentu nog pini
gu, aplaikytu už parduota gae 
padoriete.

Tiek tai dažinojo ant tikru 
ju. Nes buvo tai per mažai. 
Kožnas kitaip kalbėjo. Ne ku
rie kalbėjo jog nepažinstamas 
nužudino savo paczia, jog už 
pakuta buvo ant vainos, nes 
jokie szuvie ne norėjo jin patai 
kyt, jog dabar atėjo czionais, 
kur jin niekas nepažinsta. No 
rints turi piningu, givena la
bai skopei, svecziu ne pryima 
pas savia, inkarczema ne ejna, 
ne gere ne arielkos ne alaus, 
nerūko nieko. Ne be reikalo 
nupirko taji nameli kariame 
dvasios apsigiveno o gal iž vien

norėjo gyvent gilumoi Rosi jos, 
kur kožnas akmuo, kožnas me 
dye primindavo jam jojo kai 
te o ir patrotinimas milemu 
sau ypatų Pardavės visa tur
tą o piningus patalpino ant 
procento o pate pasidavė in 
vaieko jieszkot užmirszimo 
apie savo vargus. Kelis kartus 
likosi pažeistu ant vainos, gide 
ei ilgai ligonbuti ant galo atsi
sėdo czionais tikumoje giveni- 
ma praleist o labiause ant pa
liepimo daktaru.

Kada per kelioleka metu bu 
vimo ant kaimo, pamate jog 
tenais yra reikalinga bažnytėlė 
Kuningas galėtu kelioleka kar 
tu pribūti ant meto galėtu at 
provinet szlubue, kriksztus, pa 
grabus ir mokyt vaiku katekiz 
mo. Laike lietaus ar viesulu 
žmonis galėtu melstis bažny- 
czioje sėdėt namie ar karcze- 
mosia.

Per tai Virvius pasakė ku 
ningui jog yra pasirengiąs pa 
neszt didesne dali kaeztu ant 
pastatimo bažnyczios. Kunin
gas labai nudžiugo isz dova 
nos seno kareivio ir tuojaue 
euszauke visa gmina ant rodos 
Visi paetanavijo eziek tiek 
paaukaut ir padėt savo darba 
prie statinio bažnyczios.

Prie geros valios neužilgo 
stojo puiki bažnytėlė, Kada 
pirma karta atsiprovino noba- 
žanstva naujoi bažnitelei kiek 
tai buvo džiaugsmo! Seni ver
kė isz džiaugsmo.

Da daugiau nudžiugo visi, 
kada kunigas po pamokslui 
iezviniojo kokia tai popiera ir 
pradėjo skaityt. Buvo tai testą 
mentas Virvio kurie po savo 
smertei visa savo turtą užrasze 
ant bažnyczios.

Dabar kitaip žmonis kalbe 
jo apie Virvių ir ne iezmetine 
jo jam jojo skupume. Jago bu 
tu savo turtą prageriąs, tada 
gminas ne butu turejes szen- 
dien bažnyczios. Tegul per tai 
buna palaimintas paczedumas, 
kurie niekam pikto ne atnesza 
o daugiau gero buna.

Virvius nesigyrė savo geru 
darbu gyveno paczedžei, buvo 
apglobeju bažnytėlės, melsda
vosi joje kae ^diona ir tankei 
paantrindavo sau: — Szirdiee 
gailaujenczio ir atsivertusio ne 
atmesk Vieszpatie.

Kas metas Asbury Parke (New York) ateibuna vaiku 
paroda. Szimet eme dalybas 704 vaiku kurie stengėsi 
pervirezint patogume vieni kitus. Turėjo parėdė visokius veži
mus kaip tai ant paveikslu matome už kuriuos aplaike pirmas 
dovanos.

Tam Szenadori tai mergynu 
daug yra,

O szirdeles trauke alų ir byra,
O kaip namieje gerai pri

traukė,
Tai da ir in karczema nu

traukė.
O szirdeles gerus drinksus 

gauna, 
Trauke szirdeles ne neragauna, 

Alų su guzute sumaiszo, 
Ir ne prisotina maiezo.

Turi isz karczemos iszvaryt, 
Ir durys, karczemos uždaryt, 
Žinoma, da pantuke ant kelio

payma,
O kaip nomon parejna su 

džine, tai trauke, 
Ne nesusitrauke!

Pradeda riaugset abiem ga 
lais,

Jog net pereiyma grincze smir- 
dalais.

Oj mergeles, kaip tai ne gražu, 
Ypacz del mergeliu, bjauriu, 

Apsivolojete drabužius,
Jog net reike neszt in buezius. 

Grinczioje laikyt ne gali, 
Turi sudegyt ar meet in szali, 

Jagu da apie tai ižgyrsiu, 
Tei net vardus apgarsysiu.

« « *
Ei mergynoe naudokytee is: 

progos, 
Ypatingai katros turės dydes 

nes žiurkes ant galvos,
Isz Filadelfijos agentas va 

žines,
Ir žiūrės:

Katra žiurke ant guoges turės 
dydesne,

Toji bus laimingesne, 
Fotografije nutrauks, 
Ir gazietose apszauks, 

Jog turi žiurkia dydele, 
Pagal guminio rato modeli.

Szukuot ne turi reikalo, 
Ba “bužes” ir teip nesilaiko, 

O jagu ir kada atsiranda, 
Tai cziutabakis sugavės per

kanda.
Tai katra turės žiurkia dy- 

desni, 
Gaus nuo Malaisku salų vyra 

turtingesni,
Už tat žiurkes užlaikykite, 

Žiurkių nemeskyte.
* » »

Tai szirdeles ne juokas,
Tai isztikro stebuklas, 

Wilkesberi misiukei burdin- 
giens davė in kaili, 

Ir nuėjo prova pas skvajeri;
Tai negirdėtas daigtas, 

Kad tokia prova sudytu vaitas, 
Arba, kad burdingieris ant 

tiek nusikalstu, 
Kad misiukei kaili ižbelstu, 
Viskas ant svieto mainosi, 
Visaip ant svieto dedasi.

* * *
Baltimore pas kėlės, 

Atlankė gam is mergeles, 
Dovanele paliko, 

Del dvieju ant sykio,
Kokio sztamo, tosios dovanos, 

Tai niekas ne dažinos,
Vieni sako: nuo židuku, 

Kiti, kad tai nuo prusuku.
O ka daryti, bile dovana, 

Bile yra, ir gana.
O ko laukt, yn k durniuke, 

Byle duoda, kvailiuke.
Ymk tegul Dievas laimyna, 
Garnys turi to tavora gana.

Tai-gi szirdeles,
O da apteiks kėlės, 

Lietuviszkas mergeles, 
O Baltimore tokiu mergų, 

Yra desetkai tuzinu.
Ir tai apuokusiu,
Ir apszarmojusiu,
Kone su žilais, 

Ant galvos plaukais.
Tai vis szirdeles grybas, jagu 

ne rudmėsė,
Tai vis grybas ir lepsze.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomia dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu 

alima gaut visokiu Arielku, Vyniu, •
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio

Dnokyte dabar orderi o bus jamir 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

įspūdžiai ant lietuvisz- 
ku farmu.

Važinėdamas apie Hartford 
Conn, miesteli žinodamas, kad 
apie ta vieta yra netoli jau 
daug kartu per laikraszczius 
perskambejusi “Lietuviu kolo
nija”, -------taigai interesuo
damas! ypatingai taja vieta, 
kur A. M. Martus (Martusevi- 
czius) lietuvius kolonizuoja, 
apsilankiau tenai.

Tas plotas randasi visai arti 
miestelio Hartford palei Con
necticut River upe. Vieta la
bai daili: krūmynai, medžiai, 
medeliai, upes-upeles ir ežerė
liai, Žeme gera, lygi ir labai 
lengva dirbti; ūkininkai dau
giausia užsiima tabako augini
mu. Ūkininkai apsigyvenusie
ji toje vietoje daugiausia pra
dėję ant ukes gyventi su maža 
piningu suma. Dabar gi insigy 
vene ir gana gražiai gyvena. 
Daugiausia vis tai maži ukinin 
keliai nuo 10 — 100 akru že
mes turinti. Ypatingiausia tai 
tas, kad szitoje vietoje jau 
veik vieni lietuviai gyvena 
Tarpe 60 lietuviu ūkininku 
gal apie 10 ar mažiau svetim- 
taucziu teyra. Kalba tarp sa
ves lietuviszkai, turi lietuviu 
paproczius ir labai apstavoja 
už lietuvyste. Tas mane gana 
nustebino, kad cziagimio lietu 
vio vaikas taip dailiai lietuvisz 
kai kalba, kaip kad ir pats jo 
senelis (diedukas), kas žinoma 
mieste visai kitaip yra. Su to
kiu mieste sunku ir besueikal-
beti lietuviszkai.

Czia indedu maža pasikal- 
bejima su tos kolonijos lietu 
viu-ukininku, Pranu Struga.

Pasakojo jis (Pranas Struga 
man, kad daugiausia lietuviu 
randasi apie sziuos miestelius: 
E. Windsor Hill Wapping, 
South Windsor (apie tas vie
tas daugiausia tabaku užsiima 
Rainbow, Windsor Locks, 
Fariffville, Gramby ir E. 
Gramby. Isz czia apie asztuo- 
nios angliszkos mylios iki Hart 
fordo ir daug arcziau yra ki
tu keletas miesteliu. Ypatingai 
ta vieta puiki, kad daugelis 
gelžkeliu, net ir per paczias 
ukes bėgioja stritkariai, arti 
bažnyczios. 10 centu iki Ilart- 
fordui, Conn, Taipgi czionaį 
visados reikalingi žmones prie 
ukiu darbo. Taip-pat nemaža 
ir miesteliuose sutelpa.

Bucziau dar daug ilgiau kai 
bejesis, bet laikas nepavelino 
Suspaudžiau nuo saules nude
gusia Pranui ranka. Jis man 
inspraude gniusztele tabako ir 
pasakė:

“Parsivežk namo ir pasakyk 
visiems, kad tai lietuviszkas 
tabakas. Meldžiame pas mus 
tankiau atsilankyti”

Asz užsedau ant gatvekario 
ir dairydamasis aplinkui gra
žius lygius laukus, gėrėjausi 
tu lauku gražumu ir net rodos 
pavydėjau tiems žmonėms, ku
rie czia gyvena, to laimingo ne 
kalto, czystadvasio gyvenimo.

Važiuodamas namo mieli
nau, galvojau, kad tik geriau 
suprantamiau perduoti skaity
tojams savo ingautus ant ukiu 
inspudžius.

Geisdami apie tais ukes da- 
žinot raszykite po adresu:

Martus Realty Co.
120 Grand St. Brooklyn, N.Y.

638 Petin Avė. 
Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

Dr. Kolcr garbioasl savo tikra pravarde ir tnri 
savo paveiksią šiame laikraštyje. Dr Kolcr yra 
gimęs ir mokinusis V.u "avoje. Dr. Kolcr prakti
kavo visuose Varšuvos ligonbučiuose. o paskuti* 
oiais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
liconbutyjo švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* 
vatiškas ligas vyrų Ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę M>, dide
lį iSradim.*] profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plauki), laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrCsi savo liga,

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
dais, kaip ir NA KTINIUS i'tekėjimus, TRlPERj 
ir kt. išgydau j to dienų, o jei ne, tai pinigus 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu į a8dienas. 
Ar jautiesi mažom, jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

STRIKTURz\ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau J 2t dieną ir tai be skaudėjimo,

IIYDROCELĘ arba vandeninu rupturą gydau 
į 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimas 
nusišlapinitno (peršėjimas) ir desčtkai kitų ženklų 
apie kuriuos ligonis žino kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas 
(lakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo ' 
išgydau trumpam laike ir ligoniui neteik per- 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakare 
fėtnyčlomis iki 5 popiet Nodėliomis iki 3 

I popiet Ateikit tuojaus.
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Tukstancziai žmonių savo valia paliudijo kad Severos Vaistai jiems pagelbėjo!

Dievuliau! Strėnas!
Kiek tai žmonių kenezia skausmą strėnose?
Ar daug žmonių žino kas jiems gali pagelbeti tokiuose atsitikimuose!
Kaip numalisznus skausmą?

Greicziausiai ir tikriausiai palengvėja patepus

SEVEROS GOTHARDISZKU ALIEJUMI
(SEVERA’S GOTHARD OIL)

Jis nuraalszina skausmą. Turėk ji po ranka. Ingijo 
jis sau pavydėjimo verta varda. Yra patariamas vien 
del jo ypatybių. Preke : : 50c.

SEVEROS MOSTIS NUO KATARO
(SEVERĄ’S CATARRH BALM)

yra tikrai vaistu isz visu iszrastuju vidiniam nosiniu 
slogu gydymui. Jis veikia tiesiog in gleivine plėvė, 
iszkojanczia nosies vidų ir kitus alsavinius takus.

Szvelnina uždegimą, sukietėjusias plėvės pastato in normaliszka padėjimą.

Preke : : 25c.

Didesne Dalis Digu...
kuriomis susergame, paeina nuo užkietėjimo ir kepenų 
neveikimo kuriuos atitaisius ir no ju paeina ligos pranyks.

SEVEROS PIGULKOS NUO KEPENŲ
(SEVERA’S LIVER PILLS)

Savo pasekmėmis vertos patikėjimo. Josios gražina 
žarnoms ir kepenims prigimta ju veiklumą.

Preke : 25c.

Pardavinėjama visur, visose Aptiekose. Jai tau duotu kitokius vaistus, 
vieton Severos, neimk ju. Raszyk mums.

Daktariszko patarimui adresuok:

Ka inislina sena mergina 
apie jaunas.

Jago vyrai butu rožėm, tai 
mekeziau Dievo idant vietoje 
žiedu, kad turėtu kanodaugiau 
šia erezkecziu, tada jaunos 
merginos ne tiek glamonetusi 
su jeis ir ne duotu save epau- 
dinet.

Jago vyrai butu žvaigžde- 
lems-melt-cziau Dievo, idant 
dangus nuolatos butu miglo
tas, idant jaunos merginos ne 
galėtu žiūrėt in juju veidus.

Meile vyru yra panaszi in 
žolele kuria jaunos žąseles go- 
džei nuryje.

Duokite man visas pasogas 
kurie randasi ant szio svieto <• 
turėsiu jaunikiu kokie tik ran
dasi ant svieto.

Sunkei tasai atpakutavos, 
kurie iezmislino jaunas mergi 
nas ir didele paeoga.

Pirmutinis perszoktas val- 
cas, pirmutinis pažintas vyras 
tai panaszi in pirmutini szalti 
ir skausmą dantu-palieka pas
kui save atminti ir reike gy- 
dintis kanogreieziauee idant 
liga ne insiszaknytu.

Juokas valku
Zababonai ir visokios raga

nystes in kurias žmonis teip 
tyki, pradeda dingti o ant ju
ju vietos užstoję apszvietimas 
ir mokslas daktarystes Turime 
czionais primint gera rodą vie
no isz garsingu daktaru. Teip 
jisai kalba:

Akvatinkyte jueo vaikus 
prie linksmumo ir garsaus juo 
ko. Gerai ir szirdidgai pasi
juokt priduoda žmogui ugi 
plaucziu, praplatina krutinės 
kletka ir buna priežaete greito 
bėgio kraujo. Juokas privalo 
būti garsus ir szirdingas, idant 
galėtu būti girdėtas po visa 
narna. Bus jisai naudingas nes 
yra geradeyste del visu, kurie 
jin iszgireta, ba juokas vaiku 
prasklaidyna debesius rupes- 
ties, nuludimo ir 1.1. Links
mumas, yra užkrecziamas o 
tiktai koki ten ižgamos ir niur 
nei juom ne pereiyma. Szir
dingas nusijuokimas yra pui
kiausia muzike kokia gali 
žmogų pralinksmyt. Tegul 
juso vaikai juokėsi kanodau
giau ia.

*71D 7U Ci«aretai 
JsLf-R. UskA M. M už 5e.

...PUIKUS RUKIMAS...

Padaryti isz ge
riausio Turkiszko 
maiszyto tabako 
idant užganedyt 
visus rūkytojus.

Puikus Satino Dovanai 
kožnam baksukije “Zira” 
Cigaretuose. Galima isz 
ju padalyti labai puikes 
paduszkaites ir t.t.

PARSIDUODA VISUR

P. LORILLAKD COMPANY

Lengvas, Greitas ir.- B\rankus Budas

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

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

Jau nuo keliolikos metų Brooklync-New York gyvuoja Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yru apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokią apgaviką ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokią ligą ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijailškų gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe kitą aptiekus sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

* Dydžiauees kumpis (ezin- 
k ) randasi ant paritinęs isz- 
kelmee kuri svėrė 50 svaru.

* Dydžiausia lydeka sugavo
mete 1898 Tamizie, Anglijo1, 
kuris svėrė 29 svarus. ,

Kraujo Valytojas ....................$1 00
Gyvasties Balsamas..................... 75c
Nervų Stiprintojas......... 50c ir $1 00
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir $1.00 
Nuo kosulio....................25c. ir 50c
Nuo gerkles skaudėjimo 25c. ir 50c
Skilvinčs proškos..............$1.00
Pigulkos del kepenų................ 25c
Nuo galvos skaudėjimo .............. 25c
Nuo kojų nuospaudų .... 10c. ir 25c
Nuo dantų gėlimo......................... 10c
Nuo peršalimo ............................. 25c
Plaukų stiprintojas......... 25c. ir 50c
Linimentas arba Expolleris .... 25c 
Anatharynas plovimui..................25c
Nuo kirmčlių................................ 25c

Del išvarymo soliterio.........$3.00
Del lytiškų ligų 50c. ir $1.00 
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir 81.00 
Nuo kojų prakaitavimo.........25c
Gydanti mostis........................50c
Antiseptiškas muilas.............. 25c
Antisoptiška mostis................ 25c
Nuo dusulio............................ 50c
Proškos del dantų ................. 25c
Nuo kosulio del vaikų.......... 25c
Kastorija del vaikų .... 10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo.................... 25c
Kraujo Stiprintojas................. 50c
Gumbo Lasai............ 50c ir 81.00
Nuo plaukų žilimo.................. 50c
Blakių Naikintojas................. 10c
Karpų Naikintojas................  10c

Spooijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trojos Dovynorios 25o
Taip pat 19 Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, fiakuįs ir L t, kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prlsiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais,

Krcipianliemsieins per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS J. DAUNORAg
229 Bedford Ave.

APTiEKORIUS
Brooklyn, N. Y»



•ėjoj
Nei isz szio, nei isz to.

Box 39

suskal-

Box 159

retai
iž 5c.

I', nijduli*?A

kirviu 
kokie

įnertos 25c 
įknįr irti. tt*

aijiMli 51

Je- 
ka 
Už

Dovanai 
tije “Zira” 
Galima isz 
>ai puikes 
t.t.

Mano brolis Florius Chesman, 
turiu labai svarbu reikalą, jis pats 

ar kas kitas praszau duot žine ant ad 
reso:

'.eriansių irmccj- 
ir ano kite tą

eliooti Ėjo kadi 
is bejoto klipata 
raktikos ir tam 
tj. Adresas;
CHICAGO, ILL

Pajicskau mergynoa ar naszle ne 
jaunesnes, kaip 80 m. ir ne senes
nes kaip 45 m. amžiaus, ir kad ne 
grisztu adgalios in lietuva, nes asz 
ozionais turiu žemes pirkęs Wiscon
sin valstijoi su pirmu laiszku tegul 
duoda žine isz kur paeina isz lietu- 
vos.

Mano tikras brolis J uozas Kar- 
nauckas 2 metai Amerike, gyvena 
apie Wilkes-Barre, Paeina isz Su
valkų gub. Seinų pav., Szventažerio 
parapijos. Kežniku kaimo. Tegul at- 
siszaukia ant adreso. O})

Antanas Karnauckas.
521 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.

Reikalingas kriauezius prie vyrisz- 
ku koštame riazko darbo, gali atsi- 
ezaukt ir nesenei pribuvias isz Lietu
vos, tik turi suprast darba, Atsiszau
kite ant adreso. (‘g^ oq)

S. Rutkauskas.
1830 St Clair Ave N. E.

Cleveland, Ohio.

KUR BUNA
Mano brolis Ignas Narusziaviczus, 

15 m. kaip Amerike asz sz’met pri
buvau isz lietuvos tai noretau ji su
rast, paeina isz Suvalkų gub , Kalva
rijos pav., Alitaus gmino, jis pats 
ar kas kitas praszau -duot žine ant 
adreso: O;)

Ig. Balkiavicz,
1223 Market St. St. Louis, Mo.

(£t •<>»)
Ch. Palatis

Scalp Level Penna.

Prie ko priveda gyva
vimas.
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— Jonas Molinas — pradė
jo kalbėt senukas, — buvo , 
jaunu, gražum vaikynu, dru- ( 
cziausiu aplinkinėje ir ka tik 
buvo apsipaeziavias, kada ap- 
sigiveno muso kaime.

Vargszas buvo o ir jiji. Nes 
ka tai ženklina; abudu darb- 
ezus, czedino, duodavo sau ro
dą.

Vargas žmogų ne paniekina, 
o niekur ne yra pasakyta jog 
tieje ka suejna in pora be 
masznoe pripildintos auksineis 
turi amžinai kensti varga.

Dirbasi užsiezedina, perkasi 
pirmiause maža ezmoteli dir
vos, po tam didesni ir statosi 
grinezia.

Sztai ko galima buvo tike- 
tys nog jaunos poros, matyda
mi juosius teip gerai sueja in 
pora ir tokius darbezus.

Nes Jonas norints buvo ti
kus ir baimingas viena diena 
likesi intrauktu per savo drau
gus in karezema.

— Kas tai! Juk ir tu esi 
žmogum! Po nogiu! Jago teip 
dirbasi, kaip.tu, tai galima sau 
ir pavelint ant trupinėlio links 
mumo!.... nog laiko in laika. 
Kas tame blogo?

Ir susimaiszias, priverstas, 
davėsi insitraukt in karezema

Gere, reke ir losze isz kaziru 
o Jonas sugrižo namon truputi 
linksmesnis ne kaip paprasti
nai. Urszule susiraukė, nes 
nieko ant to nekalbėjo. Pirma 
karta sau užsitraukė, o pirmas 
tai da ne yrajjpapratimu kaip 
tai kalba žmones.

In nedelia po tam turėjo at- 
simoket savo draugams. Po 
tam atėjo kaleina ant ko kito 
ir teip ėjo pakaleina aplinkui 
be galo. Alus ir arielkele jam 
nudavė geresne su kožna die
na.

Trumpam laike Jonas stojo 
si girtuoklum nejaustu gyvulu 
o Urszule jojo auka gyvulisz 
ku apeieymu ir tikra muczel- 
ninke. Nes ne buvo viena isz 
tn moterių, ka tai pameta savo 
grinezes ir vaikus ejdama pas 
kuningus ant pasikalbėjimo. 
Ir isz tu ne buvo, ka tai ejna 
paskui savo vyrus in kareze- 
mas ir fenais visaip juos plūs
davo ir su kliksmais ir keiks
mais varydavo juos namon.

— Norecziau matyt, jago 
tai padarytu mano pati! 
Kumezczia jai užkisztau žioti! 
— Kalbėjo Jonas.

Ant nelaimes! tasai žmogus 
pasiliko nevalninku gėrimo. 
Varginga Urszule ne žinojo 
ka pradėt su savim, matydama 
savo vyra, kuri labai milejo, 
nupuolusi teip žemai, jog nesi
rūpino suvis isz kur ymdavo 
duona, sviesta, mesa, pieną ir 
daržoves. Žodžiu, viską ka už
dirbdavo, ėjo ant gėrimo in 
karezema; buvo tai baisybe; 
buvo pražuvęs!

Po truputi nelaiminga Ur- 
ezule iszbalo ir sudžiūvo bal
sei, josios vargingos raudonos 
akys jau ne galėjo verkti, o isz 
mažo Juozuku, tik pasiliko sze 
eželis o Jonas rodos nieko ne 
mate ne jaute tik giliau inpuo- 
liuejo in girtuoklysta kada jo
jo pati kensdavo didesni bada.

Viena diena sugrįžęs namon 
po pusiau nakti gerai užsitrau
kęs, jog puolė ant lovos kaip 
gyvulis su drapanoms.

Ant rytojaus atsikėlė ir iž 
gere visa puodą vandens, nu
ėjo in ezepa radęs ezmoteli su
džiovusios duonos suvalgė, ker 
szindamas paezei, jog ižpers 
jai kaili jago jam ne atnesz 
vienohkta adyna gerus pietus.

— Po szimts velniu! Jago 
žmogus teip dirba kaip asz, tai 
reike ir valgiti.

Ka-gi galėjo atsakyt ant to 
Urszule? Tylėjo, ir nieko ne 
atsake.

— Atsimyk!— dadave bū
damas jau už duriu. — Žinok 
jog lauksiu tavęs po medžiu, 
vienuolikta adyna su gerum 
valgiu, ba kitaip.... saugokis 
lazdos! Supratai?

Nes Juozukas verke, buvo 
sueirgias ir alkanas, ba pienas 
iždžiuvo krūtinėse Urezulee, 
iezsemta vargu ir rupeseziu. 
Nelaiminga paėmė kudyki ant 
ranku, stengdamasi jin apmal- 
azit pabneziavimais.

Neužilgio iezmueze vienuo- 
lekta adyna ant artimos baž-

nyczios. Ne turėjo nieko pa- ] 
gaminto, ba ir ne buvo už ka 
nupirkt. Žinojo Joną, jog pa
darys ta ka prižadėjo.

Ant galo iszraudama sav 
plaukus isz galvos puolė ant ! 
spasabo ir pastanavijo jin isz 
pildyt.

Jonas tuom kart gulėdamas 
ant pilvo su sukiszta nosia in 
žole, lauke po medžiu. Balsas ‘ 
žingsniu atsimusze in jo ause. 
Paszoko, o paregejas ejnante ' 
paeze su didelu gurbu uždeng- 1 
ta drobule, paszauke užkim- 1 
szusiu balsu:

— Ant galo atėjai, tingy- ! 
nia! Ka tai tokio sunkio at- : 
neszei. Greicziau tu nieksze!

Prisiartino, padėjo gurbą 
priesz vyra ir pasirėmus prie 
medžio graudžei pradėjo verk
ti.

— Ka tu man ežionais atne- 
szei tu pasiutėlė? — kalbėjo, 
nutraukęs drobule nog gurbo.

Ant kart suryko baisei, ba 
gurbe gulėjo jojo mažas Juo
zukas, iszbales kaip smertis.

— Didys Dieve! kalbėk! ka 
tai ženklina ? Ar asz protą pa- 
trotinau ?

Susimaiszias ir ižbales atsi
kreipė in paeze:

— Kalbėk! Meldžiu tavęs, 
Urszulele. Urszule atsake 
malszei:

— Valgyk, mano milemas, 
valgyk! Tai viekas kas man 
pasiliko. Dirstelek, vos gyvas. 
Ne turiu jau del jojo krūties, 
negali jau gy ven;.... tavo 
yra, teip viską ka suvalgėt.. 
Atyduodu jin tau ant suedy- 
mo.... Palengvink jojo ken
tėjimus. ...

Ir padėjo jin ant keliu ma
žiulei!

Ant regeymo to mažo šutve- 
rymo kuris vos galėjo atyda- 
ryt akutes, sujudino ezirdi kal
vio, o staigai atyduodamas ku- 
dyki Urszulei, puolė ant keliu 
szaukdamas.

| Dieve Dieve! teip, esmu 
niekadejum; nes, pasibaigė 
jau viekas, ka nukentejei per 
mane.... Nustosiu gert.... Pri 
siegiu tau... ant galvos muso 
Juozuko... Ar man atleidi? 
Pasakyk Urszule.

Vargsze buvo už daug susi
judinus idant jam ant to atsa
kyt.

— Kelkis mano milemae 
vyre, ozionais gali mus kas nu- 
žiuret.

— Teip duoki man mažiu
lei!, skubinkime, idant mums 
ne numirtu.

Nes kurna Ilgnoee, praejda 
ma iszgirdo juju kalba, o pas
kubinus in kaima apsakė žmo- 
nim api Jono pietus ir pakurs
tė visa kaima prieszais jin.

— Turyte juos! — suriko, 
paregėjus ateinanezius Joną ir 
Urszule — Muszkit! muszkit! 
be mielaszirdystes... už musz 
kit jin! Turite'žmogedi... da 
sues ir juso vaikelue!

— Ka!. ka! szauke kalvis, 
prispausdamas prie krutinės 
Juozuką, kuris persigandęs 
riksmu ir inirezusios mynes 
pradėjo verkt. — Norite žmog 

\ ėdžio?, gerai, nes žiūrėkit, ne 
suėdžiau kudykio, toji motere 
melavo jums!

Susilaikė myne, iszleido isz 
ranku ezakes ir kujus, pradėjo 
isz plūst liežuvinyke, kuri prie 
tokio karszczio invede žmonis 

, vadindami jaja pasiutėlė ir ra
gana.

— Duokit jai pakaju — pa 
szauke Jonas— tai asz buvau 
pasiutėliu, nes jau juom ne es
mu. Ant meiles Dievo! Urszu- 
le ir kudykis mirszta isz bado, 
duokite jiems duonos ir pieno, 
asz einu in kalve praszyt meis
terio idant paskolintu kiek pi
nigu, Isz mano tai priežasties 
mirszta isz bado!

Nog tosios dienos ne palio
vė vadint Jono žmogedžiu; nes 
jisai tankei atsako del nepa- 
žinstamu kurie ant jo žiuri 
kaip ant žverio:

— Teip, už biskio butau 
pasilikias žmogedžiu, nes iez- 
ejo tai man ant gero, ba ne ti 
kiu in priežodi: “Kas gere, tai 
gers ir ant toliaus”, ir pasili
kau geriam žmogų nog tojo 
laiko, aeziu tam atsitikimui 
api kuri visas kaimas gali pa
sakyt.

Nog tosios dienos, Jonui pa
sivedė gerai, nupirko pirma 
viena ezmoteli dirvos, pa tam 
pastate maža grinezele ir da 
pripirko daugiau dirvos; gy
veno malszei ir meileje su sa
vo paeze, F. B.

Per maža kamaraites lange
li, czia pat per auganezios gru 
ežios szakos, inpuola vidur 
dienos szvieea.

Nuo placziu lauku, nuo fo
liniu pievų, nuo mėlynos goji- 
nelio linijos vereziasi saules 
spinduliu kamuoliai ir kaipo 
kokie auksiniai pėdai javu vi
sur skverbiasi. Tai aplieja gru 
ežios lapus savo sidabrine szvie 
sa, tai per langeli insiekverbe 
kamaraiten vėl landžioja ir 
mirga, tai ant suolo tai po suo
lu, tai vėl ant sienų ir ant viso 
kiu daiktu.

Saules spinduliai nėra links 
mybe ir juoką....

Bet kamaraitėje girdisi verks 
mas.... Kampe atsisėdo Į?as- 
padine akie su rankom užden
gė, ezalia jos stovi kumute ir 
artima susiedele, o viduryj as
los priesz jas skrynele 
dyta.

Skryneles viražus su 
sudaužytas, ekuduriai 
ten buvo ant žemes iszmetyti 
ir isz skryneles iszimta pasku
tiniai pinigai, kokius ji, gaspa 
dine juodai savo valandai bu
vo ensiczedijuB ir ant pat dug
no paslėpus.

Ir taip padare galgonas, loc 
nae ir tikras sunue.

— O, Jėzau, tu mano, 
zau, Saldžiausias!.... Už 
tu mane taip nubaudei? 
ka? už ka, už ka?....

Kumute juk reikia sutieszy- 
ti.

— Na, kūma, nebedavok 
perdaug ir neeikrimskie nerei
kalingai !.... Žinomas daik
tas, gerai žinomas.... Kas tu 
ri bites, tasai turi medų, kas 
turi vaikus, tasai turi smara- 
da!.. Visur taip yra, visur taip 
esama, žinoma!..

Vienok tasai patieszijimas 
skamba blogai ir nelaiminga 
motina apima da didesnis gai
lestis, kad eunus su kirviu su- 
da^iže skrynele ir paėmė jos 
paskutinius pinigus.

— Jaigu taip jaigu taip!.. 
Bet jisai niekados nebuvo to
kie ir asz isz jo to visko nelau 
kiau!... Nuo kūdikystes, nuo 
jaunystes dienu jie buvo toks 
paezedue ir ramus kaip avinu 
kas — su juo kas ka norėjo 
daryti tai visada galėjo....

— Taip, kurna, sakai? Ar 
tiesa ?

— Matai, kad pasakoju tei
sybe, taigi man dabar dideli 
dyvai ir to viso atsitikimo su 
juo negaliu suprasti.

— Tai žinoma, kaip jau ap 
eiveda, tai viekas ir persimai
no.

— Bet kaip, bet kaip!....
Ant valandėlės pasidaro ty

ku ir toj tykumoj ateina atsi
minimai.

— Kad tu, kurna, žinotum, 
kaip jie augo būdamas vaiku, 
koks buvo smagus gudrus.. 
Aaaa! O o! o, o! Būdavo 
nei jam ka sakyt, nei jam pa
rodyk! Sztai būdavo atsistosiu 
prie pecziaus, atsidusiu ir sude 
juosiu, kad malku neturiu, o 
jisai tuojaus per duris nebage- 
lie, jam buvo tik led va asztun- 
tae metas, žiurau: griežta ir 
parnesza kelis sulaužytus stra- 
kolus. Isz kur-gi-klausiu-vai 
keliemei?— Toli, sako, mo
tule, tai Petrienės tvora. Ot, 
iezlupau, sulaužiau kelis stra- 
kolus, parneeziau ir jau.... 
Sakau, kumute, kad jis isz 
jaunu dienu turėjo gera szir- 
di....

— Aa! matau, kad turė
jo....

— Viena syki, neatsimenu, 
i mums viezta pasmaugė, turbut 

lape ar kas kitas. Jieezkoja- 
( me, szaukeme, visus paliepius 

iezkreteme, bet niekur kaip 
i nebūta. Prapuolė ir viekas! 

Asz tuojaus ir pradėjau verkti 
i raudoti. O jis man, mano sune 
• lis ant to: tylėk, matule, tik 
. tai tylėk; asz tau viszteli sura

siu, sujieszkoeiu bus gražesne 
už pr» puolusia.

— Ir atrado?
— Na-gi taip kaip ir at

minėte. Sztai bimbalas in lin
do viena pavakarį Juozienės 
daržan ir vieton vienos visztos 
man parneeze net dęi. Tokios 
riebios, su dideliais kuodais.... 
Pardaviau žydui ir gavau ge
rus pinigus.

Negale but!

— Dievaži! Kaip mane ežia 
gyva matai!.... Bet jisai da 
ne tokia galva turėjo! llodosi 
taip po metu ponas pardavė 
miszka ir atėjo visokiu burlo- 
ku puszis kirsti griauti. Matau 
vienas, antras, treczias; kožnas 
su savim turi puodukus, bliu- 
delius. Norint žmones iszrodo 
biedni, bet turi pjūklus ir kir
vius tokius žibanezius ir asz- 
trius, kad tik žiūrėk ir norėk. 
Pažiurėjau, pažiurėjau ir tik 
atsidusau: — Motina Szven- 
cziausioji, toksai kirvis ir 
mums namie butu reikalingas! 
— Ka mielini?.... Tuojaus 
mano sunukas kirvi ir parne- 
sze.. Nusidyvijau ir persigan- 
dau..

— Ir delko tas taip? Ko 
persigandai ?

— Sakai delko? Nagi dėlto 
kad burlokai greitai apsižiūrė
jo ir pagimdė visame kaime 
riksmą: Kirvi kas pavogė ir 
tik kirvi ir kirvi ir kirvi!.... 
Keturpeeti visus kampus isz- 
landžiojo bejieszkodami to 
kirvio...

— O del Dievo! ar taip?
— Na-gi matai! Burlokai 

tai pikti žmones! Bekresdami 
pirkias priėjo ir prie musu. 
Mielina, jau dabar bus mum 
beda. Begineju kaip suezlapue 
viezta ir nežinau jau ka pradė
ti. O ežia mano tas vaikelis in 
mane kytras pažiurėjo ir sako: 
Kirvi puodan mesk, matule, 
tegul verda su bulvėmis! — 
kaip sykis vyriau bulves, tai 
gi jo žodžiu klausydama: kir
vakoti ugnin buck! o kirvi in 
puodą pas verdanezias bulves! 
Taip kirvio pas mus jie ir ne 
rado!

— Žinoma, kad paliko....
Czia paeakojaneziai motinai 

galva ant krutinės nulinko, o 
isz akiu pakludo gailios asza- 
ros.

— Taigi sztai tuo paežiu 
kirviu szita skrynele suskal
dė!.. O Jėzau, Jėzau, Jėzau!...

Ir jos gailestis dabar netur 
rubežiu.

— Kad jisai man nors butu 
pasakęs, kad nor žodi isztares 
gal bueziau jam davus puse 
pinigu, o taip! Bet nieko nesą

kydamas atėjo ir viską paėmė 
paėmė paėmė..

Placziuose laukuose terp 
kvepuocziu lanku ir ten toli 
ant puszyno mirga auksiniai 
saules spinduliai.

Ir tuose spinduliuose gyvy
be dreba....

Ir džiaugsmas ir linksmy
be...

Tik kamaraitėje girdisi asz 
trus verksmas; jau abi bobos 
raudoja baubia.

Jas sujudina sumuszta skry 
nele ir paimti isz jos pinigai, 
visokie skudurai iszmetyti o 
kas taip padare? Na-gi tikras 
sūnūs....

— Dievo szventiejei, kas 
apie tai pamislytu kas?.. Taip 
augo kaip avinukas, buvo ge- 
ras ir protingas turėjo kytru- 
ma. Ir sztai nei isz szio nei isz 
to neprietelius pasidarė latru..

— Septynių sopuliu Motina 
Kam tu prie to daleidai?..

l’nti in vos givti vira:
— O kaip tu numirsi, ar as? 

galėsiu usz kito iszteket?
Wiras. — Kodėl ne? Man 

vis tiek.
Pati. — Asz matau, jog tu 

kaip uszpikes kalbi!
W. — O kas man galvo 

svetimo žmogaus nelaimi. Asz 
ne girdėsiu kaip jisai būdamas 
su tavim verks. ..

Smertis geresne.
— Jonai, ar smertis ar dak

taras geresnis?
— Smertis!— atsake Jonas.
— Del ko?
— Del to: jog kol daktaras 

žmogų papjauja, tai kelis kar
tus atsilanko, o smertis tiktai 
viena karta atsilanko ir buna 
po žmogui!....

Ne turėjo juodylo.
A. — Ar žinai, jog mano 

plaukai in viena nedele paba
lo.

B. — Gal turejei koki rū
pesti?

A. — Ne, tiktai juodilo ne 
tekau plaukus krosit.

Mulai Hafid, sultonas Moroko, kuris 
padekavojo už dinsta

Vela vienas isz valdytoju padekavojo už dinsta ir 
karaliszka sostą o tuom yra Morokos sultonas Mulai Hafid 
kuris paženklino savo broli Mulai Yousef kaipo savo impedi. 
Molai Hafid buvo kitados labai žveriszko budo valdytojus nes 
persiemes europiezku apszvietimu palove savo kruvinus apsie
jimus. Francuziezkas randas jam mokes metinia alga.

W. Rynkewiczius
-:N0TABIUSZA8s-

233-235 W. Centre St., -> Mahanoy City, P*. 
ApM*f«j* N*b*« ir Nanrau Rakudas Mg Ugnie*.

N4fu*t« Uetarink* Age*l*ra. Kaatcras Bankinis ir pardaviits Szipksrczi* ut v!s*1ri* U*9*
Parduoda Szipkortes ant
dnokiu drucaaujsiu M Del Draugyiczii—

PrbUtaa patas Szada 
/Matu, Kepina, FII r— 
Smilkai ir LL
8a koHw nor* rafkA 
ta*-link Bcipkarata

A. Chesman
Tolleston, Ind

Mano vyras Juozas Gestauta paei
na isz Kauno gub., Raseinių pav,? 
Girdiszkes para,, girdėjau kad ten 
kur apie Illinojaus Steita, jisai apie 
5 pėdu 4 coliu augszczio. 20 m. am
žiaus, geltoni plaukai, veidas raup
lėtas, apie 0 m, kaip jisai nog manes 
prasiszalino, jis pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso: (-g£ o;) 

Anna Gestautiene.
254 N. O-th. St. Brooklyn, N.Y.

I Dalina Tarta I
Sveikatą ir Drūtumą DOVANAI! 

7,000 egzempliorių tos garsios knygos “DAKTARAS”!
Kiekvienas apturės tų knygę, kuris tik at
siųs keletu štampų už prisiuntlmo kaštus.

TA KNYGA kiekvienam reikalingo, 
kaip jaunam, teip senam, ženotiems Ir nc- 
vedusiems, vyrams ir moterims; ji būtinai 
reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam 
lietuviui kaip Amerikoje, teip Camuloj, 
Anglijoj ir Lietuvoje, biznieriams ir vi

siems darbinin
kam žmonėms!

Kad esi ne
sveikas, ir var
gina kokios sil
pnybės,bet nori 
posiliuosuoti 

nuo ligos Jungo, 
k a d nereikėtų 
vilkti, tad atsi
šauk lietuviš
koje kalboje,

su kokiais pa-NORS GYDEISI ............ ..........
tentuotals vaistpalulkiais, arba bobiškais 
daktaravimais kaip ir pas Šundaktarius 
lupikus gydytojus, kurie nuplėšia didelius 
Pinigus, o linų dar labiau užseudiuu ir ar- 
Alau padaro!

BET NENUSIMINK, 
kad jau buk yra neišgydoma Ilga. Tikram 
mokslišknin specialistui daktarui ir pai
niausios ligos yra išgydomos. Jei tik tei
singai nori but išgydytas, tad kreipkis žo
džiu ar raštu klausiant rodos prio:

PHILADELPHIOS M. KLINIKO.
Jeigu Klinikos daktaras speciališkat 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymų ir pritaikytas, speciališ- 
kai sutaisytas lickarstas, kurios kaip tūk
stančius teip ir tave gali paliuosuotl nuo 

VĮ ligos jungo, šviežiai užpuolusių arba ir 
užsenėtų visokių ligų, teip-pat nuo: išbė
rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero 
kraujo, silpnų Ir nesveikų nervų, skaudė
jimo ir svaigimo galvos, ncdirbiino Ir už
kietėjimo vidurių. Nuo saužifgystės sėklos 
nubėgimo, nerimastingumo a bei no ir ly
tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, 
skrepliavimo—bronchitis, visokių slogų, 
inkstų ir užsikrečiamų pnslaptų ligų ir 
kitų, kurios tik varginimui Žmonių už
puola, visas Išgydomas ligas, BE PEI
LIO. BE OPERACIJOS.

UŽ TAI Philad. M.Klinika goriau ir 
greičiau už kitus teisingai visokias ligas 
gali išgydyti, kad vartoja kiekvienam ligo
niui speclališkai sutaisytas lickarstas iš 
naujausių ir seniausių, didžiausių mok
slinčių profesorių išrastus medikamentų.

Philadelphios M. Klinika yra oflcl- 
allškal paties gubernatoriaus legalizuotu.

VYRAI ir MOTERIS, reikalaudami 
kokios nors rodos, ateinant arba rašant vi
sada adresuot reik teip:

The PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 Walnut SL Philadelphia, Pa.

Ateinantiems arabiškai ofiso valandos 
yra šios:

Nuo 1019 ryto Iki 4 po plot Nedėk nuo 
10 iki 3. U turu, ir Pė tn. nuo 0 iki 8 vak.

Ar Keliausite i Lietuva?

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorkaant 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. BALT1EJUS, Prezidentą.) 

128 Cedar Street, NEW YORK, N. Y 

i^Porupinam vieta ant paaažierinu laivu 
nž darbinika pervažuoti. Padarome gerus. 
dovi era as tęs su paliudijimu konsulio pigiau . 
negu kiti agentai

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway Kampas Keade Ulicze 

New York, N. Y Telefonas: Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m,

Szlmtaa Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra mueu kaucija sudėta In 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei. (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 kefiaujenoziu in Kraju pastorojame,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Koneulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisinglausiai.

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

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

Vienatine Lietuviszka Banka bū kapitula $75,000 
knris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie ^5 
$150,000.00. Priima piningas ant paozedumo ir^ 
moka 4 procentą. Siunozia piningas in visas dalis’ ' 
svieto, greiozianse 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 Karotinus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijoa Konsulia.

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

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK 5125,000. SURPLUS IR PROFITS |S00,m 

Sit. VaLtRaadu hrei aitra Buke cadet*

Mokame antra procentą ani avdetą plalngw 
Procentą pridedant prie tara pinthga pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuoea, aepaiuaft 
ar atneszf parodint knygute ar na, 
Meo norim kad ir jus turėtumėt rrrfkala ra 
qqai Banka, nepaisant ar aaaiM ar dydeiia.

Hirrirto BaO,
F. J.Naoeaa, V>ca-Pra*k‘

Ktilji rina * qta tu Et •€

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D.
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Vienatinis tikras lietuvis daktaras Plilladelpliljoje, 
įrengė savo locnp inedlcallšką kliniką ir namini llgonbutl savo 
ioename name. Gydo vlsoklęs Ilgas: vyrą, moterų ir valkų. Kurios Ilgos ne- 
galima Jfigydyti su lekarstomls—daro visokias operacijas** Turi Šim
tais padėkavonių už Išgydymu, kelias ir čion talpina:

Širdingai dokavoju gerbiamam daktarui Ignotui Stankui už Išgydymu 
Per septyalua metus sirgau, turėjau girdles, galvos ir vidurių skaudėjlm^. 
Taipgi kentėjau dldžlaus skausmus prieš atmainą ord. Kuomet atsišaukiau 
prie savo tautiečio daktaro ir jis per prlsluntlmp gyduolių mane išgydė. Iš 
tariu tūkstančius kartų širdinga ačiū. JURGIS MYKLAbEVIČIA, P.O.Box 
508, Foxcroft, Maine.

MOTĖJUS MIKALAJŪNAS sako taip:—Nors da aš visiškai nelšgljau, 
bet su džiaugsmu siunčiu širdingu padėkavonę didžiam gydytojui Ignotui Stan
kui. Visos gyduolės, kurias man prisiuntė iš Phlladelpbljos j Angliją, yra la
bai naudingos. Turėjau aš užsenėjuslp aklų Ilgę, kaip tai: akių skaudėjimu, 
niežėjimu, bijojimu šviesos, sullpimęi blakstėnų Iš anksto ryto Ir tt. Taipgi tu
rėjau lr odos Ilgę, niežėjimp ir išbėrimu. Jau dabar visiškai baigiu išgyti ir 
turiu nodėjp, kad nuo pirmo prisluntlmo gyduolių liksiu sveikas. Anglijos 
daktarai negalėjo manęs Išgydyti. Todėl visiems ligoniams patariu kreipti* 

bprle daktaro Stankaus. Mano adresas: 73 Bread gį., Edinburgh, Scotland.
I As JONAS UBBAITI8, P.O. Box ] 22, St. Clair, Pa, dflkavojn fovo tautiečiui daktarai Ig 
Inotnl Stankui už Išgydymą hihqqr. Dirbdamas mainome buvau labai blogai apsirgo*, net vle 
kiniai daktagal atsleakfi mane Išgydyti, Kuomet nuvažiavau pas D r Stankų, jie prlOmO mant 
i savo naminj llgonbud Ir rupeetlngol storojo* dieną Ir nakt|, idant mane legelbCtl iš tos Ilgo*, 
Bortą galybų mokslo Ir dldelds etoronfls mano tautiečio daktaro, mane Iškarto nuramino, nuc 

[ilrmoe dienos pajutau, kąd jan gynu, o,per 7,dlenas likau visiškai leg- dytaa Ir tugrjžau sveiku

Tor padOkavondR va potatplntos su pavelijimu pečių pacljentų.
Visi serganti aaualtfla prie daktaro Stankam yostlakal arba per laišką, be skirtumo, kaip 

toli gyventumGt, o aptarkit širdingą radą Ir psgelbą.
Daktarišką rodą duodu dykai ypatlškal ir per laiškus.

Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad St., - - Philadelphia,*.

flop valandos: Iš ryto nuo 9 iki 1 po plotų ir quo 7 iki 9 vakare. Šventadlenlajf nno 1 iki 4



Woodrow Wilson Demo
kratai Bando panaikinti 

Amerikos Vcrtelgyste 
su Europa.

Žinios Vietines. Vėl užeina ledinei 
laikai.

— Nedeloj pripuola Užgi
mimas. Szv. P. M.

— Panedeli prasidės moks
las publikiniuose mokslainese 
Vaiku tiek randasi, jog valdže 
melde lietuviszkoje mokslai- 
neje da du kambarius.

— Pottsvilles sude tikras 
atpuskas. Lietuviiszku provu 
daugiause — Szenadorio ir 
Mahanojaus.

— Muso burmistras Dohney 
ana diena aplaike paliepima 
nuo Filadelfijos palicijos, 
ydant į aresztavotu Aleksa 
Adomina kurie peržengė dory
bes tiesas ant Elzbietos Nora- 
kauskiutes isz Filadelfijos 
Aleksukae buvo tosios nuo 
mones, jago pasislėps in kasi
kine tai jin niekas ne suras 
Bet burmistras būdamas kita
dos ir geru mainieriu leidosi 
paskui pabėgėli po žeme ir su 
eme paukszteli.

— Pagal anglini organa 
“The Coal Trade” tai kasiklo- 
sia darbai ejs gerai per visa 
žiema. Dydeluosia miestuoeia 
kupczei turi labai mažai ang
lių o kompanijos negali greit 
pristatyt ant pareikalavimo.

— Miestiszka valdže palie 
pe konsztabeliams aresztavoti 
visas karves kurias ras ant uli- 
cziu miesto. Locininkai tegul 
geriau temyna ant karvukiu 
nes turės užmokėti bausme ja
go karve suyms. Badai paskly
do kad ir visus tvartus griaus 
bet pasirodė kad tai neteisybe

— Ponai saluninkai, jago 
noryte pirkti puikiu stiklu ej- 
kyte pas S. Norkeviczu.

SHENANDOAH,PA.

— Konstantynas Vinockis, 
12 metu senumo puolė nuo su- 
p:nes 20 pėdu augszczio ir 
teip susimueze jog in kėlės die 
nas mirė.

— Septini szimtai angleka- 
siu sustojo dirbti Packer No. 5 
kasiklosia už tai, buk Lehigh 
Valles kompanije yma už 50 
svaru dinamito po $15 o Re- 
dingo yma tik $7,50. Spyrėsi 
kanecz sumažinimo.

— Andrius Setanaviezius, 
23 metu senumo, likos už
griautas ant smert Suffolk ka- 
siklosia. Buvo nepacziuotu.

Gilberton, Pa.— Juozas 
Vaicziulis 50 m. senumo mirė 
isz priežasties anglekasiu du
sulio sugrįžęs nesenei isz Fi 
ladelfijos ligonbutes. Gyveno 
Meizville per daugeli metu. 
Paliko paczia, sunu Alberta 
ir vedusia duktere Czikage 
poni Ambrazevicziene.

® QQfl Dainų tiktai už Cl V
5m v JU su NUSIUNTIMU <5
/gp) Iždaveme Didele Kninga

Dainų susidedanti isz u
1 390 PAINU ®

Knyga druczei susinta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Daina isz visu užkaboriu ka 
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite Dainelu, 

Per ciela meta ant visu dienelu.

Saules skaitytojai be abejo
nes žino kadangi apie tai ne 
karta buvo raszyta kad pa- 
veikslan, Lietuvoj ir visoj Eu- 
ropoi klimatas ne karta persi- 
keite. Buvo laikai kada visoj 
sziaurinej Europoj net ant Le
diniu juriu salų buvo karsztas 
klimatas, koks dabar yra 
krasztuose terp tropiku. Kad 
karsztas klimatas buvo ir Lie
tuvoj rodo ta užsilikuosios su
akmenėjusios liekanos tokiu 
auga tik karsztuose musu že
mes krasztuose kaip antai pai
mu. Paskui užstojo vėl teip 
dideli szalcziai, kad musu tė
vynė tapo užklota ir vasaros 
laike nenutirpstancziu ledu 
kaip dabar yra antai sziauri
nej dalyi Grenlandijos. Ledu 
tu likosi suneszti ant Lietuvos 
lauku akmenys, kokius ledai 
nuplesze nuo kalnu slinkdami 
žemyn sukrovė daugelyj vietų 
ant Lietuvos lauku. Kokios 
priežastys pagimdė tuos dide
lius sza'czius kurie laikėsi Lie 
tuvoj per amžių eiles tikrai ne
žinia. Laike tu dideliuszal- 
cziu isznyko visoj sziaurinej 
Europoj iki Alpu kalnu girios 
ir medžiai isznyko ir gyveno 
pirma žvėrys; žinoma amžinu 
žedu užklotuose plotuose ir 
Įmones gyventi negalėjo turė
jo keitiesi in sziltesnius krasz- 
tus. Laikui bėgant vienog szal 
tis sumažėjo ir ant galo užsto
jo toks klimatas koki dabar 
turime Lietuvoj ir visoj sziau
rinej Europoj.

Dabar vienog tyrinėjanti 
klimatiszkas sanlygas Europoj 
patemyjo tokius apsireiszki- 
mus ant kuriu pasirėmė net 
toli mokslincziai mena, kad 
gali sziaurinej Europoj vėl 
karta ateiti lediniai laikai ko
ki ežia jau viena karta buvo.

Krasztuose toliau in sziau- 
rius dar aiszkiau galima užte- 
myti ženklus rodanezius kad 
klimatas eina szaltyn. Ant 
Sziauriniu juriu ledai eina vis 
storyn. Duodasi ežia patemyti 
ir kitoki apsireiszkimai rodan
ti kad klimatas poliariszkuose 
krasztuosia keieziasi eina szal- 
tyn. Juriu szunes persikėle in 
pietus o kiti gyvūnai su visu 
prapuolė isz Lediniu juriu ma 
tyt jie persikėle isz ju toliau 
in pietus kadangi ju ne galėjo 
isznaikyti isz syk kiti gyvūnai. 
Europos pakrantėse patemyja 
dabar tokius poliariszku krasz 
tu gyvūnus kuriu pirma ne
būdavo. Norvegiszkas moks- 
lincziu profesorius Saro netiki 
kad isz poliariszku krasztu 
tuos gyvūnus butu iszvije kiti 
drutesni. Tie atkakę prie Eu
ropos krantu poliariszki gyvū
nai jauezia besiartinanezias 
klimatiszkas permainas: ju pa
sitraukimas isz sziauriu m pie
tus gali but ženklu besiarti- 
naneziu isz naujo lediniu lai
ku koki jau karta buvo sziau
rinej Europoj. Profesorius Sa
ro tiki kad toki laikai artinasi

Woodrow Wilson demokra
tu kandidatas ant Prezidento 
turi daug kalbėti publikai apie 
“svietine vertelgyste.” Wilso- 
nas sako kad demokratu par
tija labai rūpinasi praplatint 
amerikos vertelgyste su kitom 
vieszpatiecziom. Bet demokra 
tai kongrese pasirodė tame 
prieszais, jie nubalsavo kad 
panaikinti svarbu bjura vadi
nama “State Departamenta” 
kuris suteikė amerikonam? 
proga pardavinėti savo tavora 
kitoms vieszpati-ežioms. Tasai 
departamentas yra viena isz 
svarbiausiu departamentu Wa- 
>hingtone ir tai demokratai 
nori panaikinti. Daug milijo
nu doleriu vertes amerikoniez- 
ko tavoro tampa parduota per 
pagialba szito departamento, 
tokiu budu fabrikos ir žmones 
dirba idant padirbti ta tavora, 
szeip turėtu daug laiko būti 
be darbo, kadangi ne visa ta
vora ka padirba gal czionais 
amerike parduoti ir jaigu turi 
kiek užsakinio ant tavoro in 
Europa tokiu budu fabriką 
dirba be paloves idant pada
ryta reikalingus užsakytus ta
voms. Fabrikai visados buvo 
krutejime, mokėjo gerus už- 
mokeeczius. Demokratu par
tija Kongrese nubalsavo kad 
szitas departamentas butu pa
naikintas, kuris tiek daug gia- 
ro padare del amerikoniszkos 
pramones ir darbininko žmo
gaus.

Demokratai nori nuimti ak- 
cziza nog europiniu tavorū, 
bet nori nuimti pavelijimą 
amerikonams siuntinėti savo 
tavorius in užmare. Jie aisz- 
kei apie ta nekalba bet j iu 
darbai ir apsiėmimai ta paro 
do kad nori isz giaro szlekta 
padaryti.

Žmones tame save neduos 
apsigauti bet laike ateinaneziu 
rinkimu parodys kad jie tame 
yra prieszingi ir balsuos už 
Republikonini kandidata, pa- 
liekdami tokius pat laikus 
kaip dar sziame laike turi.

Prezidentas Taftas yra to
kios nuomones kad dalykai 
butu geriaus kaip dabar. Jisai 
nori kad visados amerikos pra 
mone ir žmones turėtu pro
tekcija.

Mainymas! kūno.
Musu kūnas sudėtas isz ma 

žiueziu celių kurios nuolatinai 
mainosi. Senos nudėvėtos ce
les mirezta, o naujos celes už 
gema taip, kad laike kiekvie
nu keliu metu musu kūnas 
pilnai atsimaino. Kaip tik szi- 
ta permaina sustoja ir naujos 
celes negema, ligos pasirodo 
ir todėl turime stengtis sustip 
rinti kuna ir iszvalyti orga
nizmą. Geriausiu vaistu pana- 
sziuose atsitikimuose galima 
rekomenduoti Trinerio Ame- 
rikoniszka Kartaus Vyno Elik 
sira. Jis iezgrynis vidurius ir 
tuom paežiu laiku juos sustip
rins. Tas pataisys grumulia- 
vima ir praszalins fermentaci
ja pilve likusio ten vaisto. Jis 
apvalys kraują naturaliszku ir 
malonum budu, padarys gera 
apetitą ir palengvins viduriu 
ir pilvo ligose. Aptiekose. Jos. 
Triner, 1333 1339 So. Ash
land avė. Chicago, IU.

Visi Skaitykite

Vienas Isz Juokingiausiu Lalkraszczlu.
Viską tarkuoja kaip krienus. 

Už Doleri per visa meta.
Siusk sziandien.

Kas prisius už 10c. Stempu gaus viena 
numeri dykai. Ądresas:

P. Narvydas L’Lk™1! ĮtrTeel
(Og-Įdos o;)

Ant pardavimo
Puikus salunas Mahanojuje 

ant kampo Center ir Catawissa 
ulycziu. Salunas nepriguli 
prie jokio bravoro. Parsiduos 
nebrangiai. Atsiszaukite pas.

A. Stremba.
301 W. Center St.

( ęž.0)) Mahanoy City, Pa.

“SAULE”
Mahanoy City, Pa.

ir sako kad jo vientaueziams 
norvegiecziams tašyk nebus ka 
veikti tėvynėj, jie turės iazsi- 
neszdinti in eziltesnios krasz- 
tus, kadangi apstabdyt besiar 
tinanezius ezalczius nukreipti 
juos kitur dar žmones ne mo
ka.

W.TRASKAUCKA8
Pirmutinė Llftuviggka*.

GRABORIUS

Lakioja K an na Nauairu^a. Pa—>tli
BffUua ir VcAimna Peri važiukis)' 

Kraurio DaifUia b L L
Vldca atliek* ka Bocerixvxw ir puikiausi 
fa virai wdueUki reikaloii krripkitaa 
H* • burito vImum atjanodintria.
M* W.Ce«tr« MakaaajCitj,

13UaUgU5iaiIJ&H T ----------- ------ ---- ~ |

26m. SENAS LAIKIIASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKO 
SZEINA K*S SEREDA BROOKLYN, N. Yj

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausius žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paozios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina. isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jubileiini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės §2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA 
Metams - - . 82.00. 
Pusei Metu - - 81.00. 
Užrubežin - - - 83.00.

Užsiraszyti galima visada 
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Registruotu laiszku pinigui) 
ant vardo leidėjo azituom adresu

JJ.PAUKSZTIS&CO.
120-124 Grand St. Brooklyn, N.Y.

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIEGZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Augliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsukimai kaip isz- 
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
K lobas matidamas reikalą, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norinteje gaut ežia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order). 
Lithuanian Am. Citizens Club:

Skaityk o žinosi viską.
Jaigu ne turi mano katalogo raszyk 
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri 
pku, Klernetu, Tribu ir daugybe 
kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
Czisto aukso szliubiniu Žiedu, Ziego- 
riu, Lenciūgu, Špilkų, Kolcziku, 
Kompasu auksiniu ir paauksuotu, 
geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo- 
jamu Maszinukiu, Albumu portretam. 
Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu 
kukiu tik randasi lietuviszkoj kalboj. 
Gražiu popieru del raszimo Gromatu 
supuikiauseis apskaitimais ir dainomis 
sudrukuotais apink konvertais tuzi
nas už 25o , penki tuzinai už $1.00. 
Popieros su paauksuotom kvietkom 
50c. tuzinas Turiu Teleskopu su

GERAS DA1GTAS TURĖTI

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai tokiu 
žmonių kurie da niekad neturėjo 
sudėtus Banke Piningus ir ne yra 
fiadejime iszduoti “Czekius.” Yra tai 
abai parankus dalykas, mokėti visas 

“Billas” su “Czekiais” ir nereike 
pas save neszioti daug piningu.

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

GERI APREDIMAI DEL 
VYRIU, VAIKU IR MOTERIŲ

PAS GUINAN’S.
Mes gvarantinam muso Siutai ir žinome kad busite 
užganėdinti jaigu nesziosite Siutą pas mus pirkta.
Musu Sztoras turi gera varda ir turime daugybe 
tokiu kostumeriu ka kitur jau neperka savo 
drabuži kaip tik pas mumis.

Guinan’s Mahanoy City, Shenandoah, 
Mt.Carinel, Landsford.

Naujas Vasarinis Tavoras ^

No. 6.
Nusipirkite eau kalėti 
Bateliu
NORKEVICZIAUS NO. fi. 

^Geriausia Arielka Viain 
Mieste. Tik $1 už Bateli. 
Teipgi czis gausite ir visokie 
kitu gėrimu. Ateikyte dzbtr 
priesz laika, duokite saro 
orderi o bus jums pristatyt*

S. Norkewicz
408 Watt Uibim An

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main St*. Plymouth, Pi. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Barsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaisia.

Kiekvienas Lietunszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada mūra 
Saikias Lietuviszkas Gyduoles savo 

ztoruose ant pardavimo, kad. m ubu 
tautieczei reikalaudami galetu.nuai- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Kztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvaran tuoj ame.

Pasilieka Iszgydyta.
Mahanojaus žmones apie 

tai gerai žino
Joseph Weber nog Brewery Hill, 

Mahanoy City, Pa. sako. Mete 1907 
kentėjau baisiai, diegluose peeziuose 
nog ko turėjau gulėti. Kain pasi
lenkdavau tai arsziaus skaudėjo. Da 
girdau apie Doan’s Kidney Pills ir 
pastanavijau jias pabandyti. Jiu var
tojimas sutaisė mano visa sistema ir 
pridavė palengvinimą ir dar esu 
sveikas.

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

Ant pardavimo
Nauji namai ant dvieju fa- 

miliju ant viso loto 130 per 30 
pėdu ilgio ir ploczio Tama
qua, Pa. ant Dutch Hill. At
siszaukite pas. ( C2, oą)

John Bugurew:cz.
Box 1 Coal Dale, Pa

Ant pardavimo

Tris murini namai su salu- 
nu. Yra ir didele sale murinę, 
70 pėdu ilgio per 40 ploczio 
su galerija 20 ploczio, ir par
siduoda alus bonkntese, arklie, 
vežimai ir t. t. Salunas nepri
guli prie jokio bravoro todėl 
galima pirkti alų kur kas no
ri. Vieta apgyventa lietuviais, 
lenkais, slavokais ir t. t. Loc 
nininkas nori szita bizni ap
leisti isz priežasties nesveika
tos. Raszykite ant adreso:

J. Plikaitis, 
(G2, o)) 103 Jackson St.

Newark, N. J.

paveikslais parodanezeis visa Kancze 
Kristaus su didžiauseis miestais ant 
svieto; kas prisius $3 apturės Telesko
pą ir szimta paveikslu, Teleskopas 
labai yra naudinga turėt kožnam na
me. Sztornikam, agentam ir perlio- 
rem parduodu visokius tavorus labai 
pigei. Reikalaukitie viską pas tikra 
lietuvi o gausitie teisingus tavorus. 
Prisuskite savo adresa ir 2c. Marke o 
gausite mano Kataloga.

W.WaiUnlis'“
©n Mokykla Szoklu. Waltz, Two-Step 

.CcB ir 95 kitokius. Pirma Liet. Mokykla
Amerikoj. Prof Julius kaipiszinokinn 

nlekafl teip negali iezmokint niekur. 
Prnf Inline 2H0 N. llalKtcd st; Chicago, III. 
HOI.JUIIUb Telefonu: Canal 3762.

ran ™
Didele knyga api 1300 puslapi; 
Visos (i dalis d nieži ai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boczkowiki-Co.

MAHANOY CITY. PA.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Ave.

Mahanoy City, Pa.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
J JETUVISZKA OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite 
pavalgyti ir galima pernakvoti.

J^nrrrviszKAspdTociiAi'i tas

M. VARZINSKAS 
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelus Foto 
grafijas isz mažių ir indeda in rcinius.

Indeda Fotografijas in Špilkas. 
Kompasas ir 1.1 Puikei nutraukineja 
Post Karczius. Parduoda Reimas ir 1.1

Parsiduoda Farnia.
Puiki farma Roaring Creek, 

12 mihu nog Shenandoah, turi 
80 akieriu 20 akieriu girrioe, 
teipgi 150 obuoliu medžiu vien 
obuolei atnesza $500 ant meto. 
Gera etuba ir didelis tvartas 
Parsiduos neperbran giai arba 
atsiduos už namus. Atsiszauki 
te arba raszykite ant adreso.

Jos. Bendrick
(1 y) Pottsville, Pa.

Pigus namai
Shenandoah, Pa.

7 namai ant Lloyd ulyczios 
tarpe Bridge ir Union ulycziu 
7 namai ant Raspberry Al. 
tarpe Bridge ir Union ulycziu 
Galima pirkti po viena arba 
kiek kas nori. Preke tik $1250 
už kiekviena narna. Namai 
nauji. ( 2 ’d8S °l)

John F. Bradley, 
arba Thorton M. Stout, 

Shenandoah, Pa.

Dr.O’Malley iszaiszkina priežastį pasekmingo gydimo
ISZSIVERŽIMAS

Verikosele arba netikrasis Iszsivcržiinas.

Puczkai ir visokios Odos Ligos.
Be jokios Operacijos, Skaudėjimo ar 
apleidimo savo kasdieninio darbo.

PRIEŽASTIS ISZGYDIMO.
1. DEL TO-Kad jojo neskaudanti metodą 

likos naudota per jin suvirszum 25 metus o 
josios naudingumas likos prisavintas per teip 
vadinamus Specialistus Kupiūros kurie jaja 
ir naudoja.

2. DEL TO-Kad suvirszum in 12,000 isz- 
gyde ligoniu, o nekuria pribuvo isz tolimu 
szaliu gydytis o kuris jis vienas pasekmingai 
tik gydo.

3. DEL TO-Juog kožna savo žodi gali 
ninigiszkai ir profesijonaliszkai užtikrini, 
kuri duoda ligoniui, o būdamas terp ju 25 
metu yra gana paliudinaneziu.

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.

lit ClobB l Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mehanov City. Pr

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, l’a.

Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus įias mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziaiu pinigus in visas 
lalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Kejentalnus Dokumentus ir 
vednm provas senam krajui. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
justi bankinius reikalus o ftersitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
dunezant paezedumui in Banku, arba siusi 
•u Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe* 
Expreso Money Orįleri.

RUS1SZK A — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
. . 7 PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREICZ1AUSI GARLA1VAI- 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Y’orko o Rusijos be jokiu perstojimu.
PUIKI GARLA1VAI: CZA R - KURSK - RUSSTA

l-r v«ntra v}H0a pzN-.wY.Tko Į Kurak, b Spalio (Oct.)
» • . I Apie danglans daelžinoeite pas roneoagantns arba
A. E. JOHNSON & CO., (General Pa»»enger Aft*.) 27 Broadway, New York, N.Y.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Valstijos Kasijcrius turi 

sudėtus Piningus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra 
atsargi Banka del Valstijos, tai 
yra ir del jus invales gera 
Banka. Szitas Banka moka 
procentą ant sudėtus Piningus.

Direktoriai yra gerai 
žinomi ir atsakanti miesto
biznieriai. Skolina piningus

G A.Fritzinper (policmonas) Wilkes-Barre 
Pa., išgydytas nuo sunkaus isz-i veržimo 5 
metai atgalios, no tada neneszioja jokiu diržu 
T. R.Williams anglekasis isz Hyde Park, Pa 
iszgyd tas no iszsiveržimo, 5 metai kaip 
diržą ne neszioja.
W.II.Greenwalt maszinistas prie Prosjiect 
Brekerio, Breslau, Pa, du vaikai 3 ir 9 
metu senumo iszgydytas no iszsiveržimo o 
diržo neneszioja 2 metu.
W. II Adams fajermonas, Sheldon AIpx 
Works, Wilkes-Barre, Pa., iszgydytas no 
iszsiveržimo, kuri turėjo per 15 metu.

Skaitykite ka sako szitas iszgydytas pači- 
jentas apie Dr. O’Malley.

Unijos Docking bosas Raube’ kasikloje
Luzerne, Pa. sako:

Courtdale, Pa. Nov. 26, 1911. 
Garbus Daktare O’Malley:

Raszau szito gromata idant duoti jumis žinot 
kad likau iszgydytu su juso pagelba. Pavėlinu jumis mano varda garsinti 
idant kiti serganti taja liga žinotu pas ka turi kreiptis jeszkodami pagialbos.

Ad. Kuttenbergor P.O. Box 131 Luzerne, Pa 
Su Tokiais paliudymais delko turėtum da vilkinti ir neateiti ant rodos pas Dr.O’Malley 
kuris tave PERŽIURĘS UŽ DYKA ir pasakys kas tn.ii kenkia ir geriausia rodą kaip 
gali pasveikti. Geriau pasinaudok isz 25 metines praktikos ir nebusi pavojuje.

Pasikalbejimns-Ypntiszkai ar per Gromatu.
Atsimk adresa ir 2c.maike prisiunsim o knygute apieiszsiveržinm užpeczetytame koperte

Dr. Alex. O’Malley
168 Washington Street Wilkes-Barre, Pa.

(Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama ir susiraszoma.)

D.M.Graham, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

ant lengviausiu iszligu.
...DIREKTORIAI...

C.L.Adam, Vice-Prezidentaa. 
A. Daniszewiczia.
L. Eckert,

D.F.Gninan, KasijeriuB.
M. Gavula.
W. J. Milės.

• n I ■ n Snczedlmo ir Padvliriiblnlino a ■ ■GenausesBudasirProga^s^^GaryJnil. 
Miestas Gary nesenei prasidėjo tik 5 metai ir jau smarkei pradėjo 
augtie kur ir tavo Loto Preke sikiu užaugs in trigi bus pinigus. 
Miestas Gary yra gereuse vieta gyvenimui darbui ir bizniu. Nes 
ten budavoja Didžiausia inilžiniszkiis Fabrikus ka randasi ant 
visos pasaulės. If z kitu miestu krausto visokias Fabrikas in miestą 
Gary, Indiana. Nes ten yra geriausi traktai geležinkeliu ir vande
niu del parvežimo ir iszvežimo visokiu tavora Fabrikams.
Dabar mes parduodam Lotus arti tu dideliu Fabriku, visai pigei 

kuriu kita meta vėl už dvigubus pinigus nepirksite. Lotai po $300 
ir aukszoziu, $50 inmoket o $10 ant menesio, teip kad kožnas darbi- 
nikas gal lengvai prasidėt sau prapete, idant nereiktu ramios kitam 
mokėti ant ateinanezios senatvės. Kas pirks Lota tam visus 
keliones kasztus utgražinam. Del platesniu žinių kreipkitės 
ypatiszkai arba ptr laiszka ant žeminus parodyto adreso:
I 7 I O n GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENTS
JOS./aCker&bO.(^)1817S.UirionSt;Chicago,i’U.

HaSBSKaKnKKESUSBKBaK^KBaKBnSSaHSESKKEB^EnKBEKBEai

Wraki AGSNTURA IR EQNTORAS BANKINIS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes $12,000,00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
greioziausiu laivu. Siunezia piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant ataakimo. Viską padarau kanoteisiugiause. Ądresavokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZIUS, 202TroySt. Dayton, Ohio.

Egiutero No.l................................... 25c.
Egiutero No. 2................................... 50c.
Zmijecznik............. 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai................................... 35c.
Meszkos Mostis..................................25c.
Trejanka..............................................25c.
Linimentas vaikams........................25c.
Gyduoles nuo Kosulio................... 25c
Liepiu Baisumas ............................25c.
Anty-Lakson del vaiku.............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu............................25c.
Ugniatraukis......................................25c.
Skilvio Laszai........................ _..........25c.
Gyd. už lai kiniui Viduriavimo ii

K ruvinosioe....................................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.60. 
Gyd. del nemalimo Pilvo............. 50c.
Milteliai aĮ>stabdymui Galvos

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

Kojų................................................. 25c.
Geležinis sudrulintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto.................... 15c.
Gyd. nuo Grippo.........................$1.25.
Plauku apsaugotojas..................... 50c.
Muilas del Plauku.........................10c.
Milteliai nuo Kepenų.................... 35c.
Rožes Bahamas................................ 25c.
Kinder Balsamas............................. 25c.
Bobriaus Laszai..................... .........60c.
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 Ausine........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.

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už 

f Mainose
Koliestvas D'’ab"k,,>useh

_ 1 Ant Geležinkeliu arba
( Treinu.

Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli motu. Szaukites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanozius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prane 
szu jogei žmones su didelėm kolie- 
stvom galidesetkus tukstanezia 
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 tik tiasia ir vilkina liki laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka duodu ant 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szuom adreso;

B. S. YANKAUS
C'resskiH, N. J.

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes anfgeriausia 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunozia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greitai 
pigiai ir teisingai. Raszikite paa 
mane o gausite teisinga atsakin?* 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokio 
Valgoma Tavora ir Buožėms 
Fr.Petraitis - Clymer, Pu.

Apraszima siunezia dykai
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežuli, Papuozkus, pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Nekuriams apgavejams daktarams 
inmokate po keletą desetku dolerio 
už neiszgydima. Naudokytes greitai 
isz szitos progos. Raszykite tuojaus 
ant adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dway&So. 8-&BrwUftNX




