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Metas XXIV

KAS GIRDĖT?
Ruduo jau cze. Dienos kas 

kart trumpesnes o už gaza reik 
daugiau mokėt.

Neužilgio turėsim mažesnes 
bumaszkas ne kaip szendien. 
Kam tai reikež Jago kas vėli
na turėti mažesniu tai tegul 
permaino dydesne o turės ma
žesniu.

Arcibiskupas dyecezijos Mil 
waukees, Messmeris, badai ke- 
tynias — pagal daneszima czi- 
kaginiu laikraszcziu, ižduoti 
gromata, kuriuoje iszkeike vi
sus tuos katalikus, — kurie 
siuncze savo vaikus in publi- 
kines mokslaines in vieta pa
rapiniu,™ tvirtindamas, buk 
pubblicznos mokslaines ižveda 
jaunumene isz doraus kelio, o 
tik isz parapiniu mokslainiu 
iszijna dori žmonis ir geri uke- 
sai!? Well tokia yra nuomone 
arcibiskupo Meesmerio o ne vi 
su gerai mislinancziu žmonių.

Dr. Jurgis K. Holmes isz 
departamento ukystes apskaitė 
buk praejta meta szaltuosia 
krautuvėse radosi 300,000,000 
kiausziniu, o ant tikiu visztas 
sudėjo 1,585,323,737 tuzinu, 
arba pripuolė ant kožnos gal 
vos po 17 tuzinu.

Laikas artinasi medžiokles, 
bet turime praserget visus 
tuo", ka neturi ukesiszku pu- 
pieru, ydant nedrįstu vaiksz- 
cziot po girres ir kalnus bu 
ginklais, nes jagu tokius su- 
yms dažiuretojai, tai atyms 
ginklus ir da turės užmokėti 
25 dolerius bausmes. Tokios 
tai tiesos Pennsylvanios steite.

Ministeris kasikiu Pennsyl- 
vanioi, James E. R iderick sa
vo metiniam raporte danesza 
buk 1911 mete likos iszkasta 
kietųjų anglių 90,917,176 to
nu — daugiau ne kaip praej- 
tuose metuose. Prie iszkasimo 
augliu dirbo 173,338 ypatų, 
užmuszta kasiklosia 615, isz 
tojo skaitlaus 253 likos už- 
muszta per'puolantes anglis o 
92 per vagonus. Naszliu pa
siliko 425 o sierateliu 1034.

Sztai kiek tonu anglių likos 
iszkasta kožnam paviete per 
1911 meta.
Carbon 2,957,574
Columbia’ 1,065,836
Dauphin 845,503
Lackawanna '20,177,155 
Luzerne 31,304,984
Northumberland 6,247,653 
Schuylkill 17,173,613 
Sullivan 640,562
Susquehanna 600,536
Wayne 62,634

Isz viso 81,176,050

Rosijoje pradeda insigauti 
drase revoliucijiszka in tarpa 
jurininku. Plotoje turi but 
propaganda ėjo ir plėtojosi rū
pestingai, kad pagal telegra- 
miszkus praneszimus suaresz- 
tuota suvirez 300 tik oficieru.

Smilktelia, kad kas nors pa- 
naszaus revoliucijiszko meczio- 
jasi ir sausžemio armijoj, kad 
purtėsi sapiorai netol Vilniaus 
Granuose.

Szitame tai kebliausia 
szmekszla, kad in tarpa revo
liucijos organizacijų, insigau- 
na randaviszki sznipai, ir pas
kui daug žmonių paszvensto 
truso nueina per niek su patro 
tyjimu žmoniszku gyvascziu.

Nors tuomi tarpu suaresz- 
tuotus suszaudo bei pakaria, 
nors viską pažangesni valdžia 
slopina, bet kas nors verda vi 
dūriuose Rosijos žmonijos ir 

tas visiszkai užgesint sunku.
Paeirengen4, besitrusent re

voliucijos organizacijai prie 
pajiegesnio kada iszžengimo, 
jeib tik caras su kuomi suei- 
czuprynuotu, tuomet tai regis 
bus organizacijai geriausia 
proga pakelt savo truso vaisus 
virszun.

ISZ AMERIKOS.
Rande iszkept savo 

pacziule.
Sterling, Ill— Julius Ra- 

gažnickis likos apskundstas 
per savo pacziule kuri jeszko 
atsiskyrimo nuo savo Juliaus 
užbarbariszka apsiejima su 
jaja nuo pradžių juju apsive- 
dimo. Pacziule tvirtina buk 
Julius atsikelias tūla ryta pa
griebė jiaja isz lovos kada ko- 
nia buvo pusnuoge, nunesze 
žemai ir pasodino jaja ant 
karszto pecziaus ir butu užpa
kalis suepirgejas kad ne kai
mynai butu atbegia in pagial 
ba ant josios riksmo. Nuo to 
laik suvis neturi sveikatos ir 
nenori su juom toliaus drauge 
gyvent.— O gal Julius buvo 
labai alkanu taja ryta.
Fabrikuose ir ant farmu 

dydelis stekas 
darbininku.

Harrisburg, Pa.— Kone vi
sam Pennsylvanijos Steite pa- 
jieszko darbininku ant farmu 
ir in fabrikus isz priežasties 
daugybe užkalbinimu o ypa
tingai geležiniuose fabrikuose. 
Da niekad teip nestokavo dar
bininku kaip szimet.

Pennsylvanijos geležiniam 
fabrike užkure visus fornisus. 
Perry paviete, Marshall ir 
Duncannon fabrikuose kas 
dien jeszko darbininku.
Nusižudė ydant sūnūs 

pasinaudotu isz turto.
Cleveland, Ohio.— Keli 

budintojai pripažino czionaiti- 
niam sude buk Juozas Joaki- 
mas nusižudė už tai, ydant jo 
jo sūnūs galėtu naudotis isz jo 
jo turto, ejdamae in mokslą, 
pasiliktu geru žmogum isz ku
rio turėtu nauda visuomene, 
nes jago jisai gyventu ilgiaus, 
tai pats sunaudotu turtą ne
reikalingai ant savo reikalu.

“Daugeli kartu Joakimas 
mane prasze, idant jiam už- 
duotau truciznos” kalbėjo Dr. 
Mc Clure. Kentėjo jisai ant 
szlapliges ir da galėjo pagyvent 
kelioleka metu, nes tankei 
man kalbėdavo apie savžu- 
dinsta ydant palikti visa tur
tą del sunaus.

Kuningas uždraudė dėti 
žiedus ant grabu.

Danbury, Conn.— Prabasz- 
czius Rimo Kataliku bažny- 
czios Szv. Petro, kuningas 
Shawby laike pamokslo, už
draudė savo parapijonams, 
ydant nelaidotu numirėlius su 
žiedais ant grabu. Tasai isz- 
mintingas kuningas tvirtina, 
buk žmonis geisdami pervir- 
szint savo pažinstamus laidoji
muose, tankei nuperka bran
gius žiedus nereikalingai kad 
tik pasirodyt svietui. Gerai 
butu ydant visur teip padary
tu o nebutu tiek beždžionka- 
vimo.

“Kas per daug, tai 
sze-lauk”.

Philadelphia. — William 
Allison pasiskundė sudui 
ydant uždraustu jojo dievo
baimingai moterėlei Jennie, 
lankytis pertankei in bažny 
cze. Kalbėjo jisai, buk jojo 
Jennie persėdėdavo daugiau 
bažnyczioje ne kaip namie, o 
kada rasdavosi namie tai vie
toje pagamint valgi, kalbėda
vo apie tikėjimą, bažnycze ir 
Kristusa. Williamui tasai die
vobaimingumas teip nubodo, 
jog buvo priverstas kreiptis 
ant rodos in suda. Sadže da
vės giara pamokinimą davat- 
keliai nusiuntė abudu namon, 
su rodą, jago nepalaus, tai 
ydant vyras kelis kartus pa- 
krapintu davatkėlė karsztu 
vandeniu.

Iszpanijoj niaukėsi debesiai 
priesz katalikyste; nors visa 
szalis yra katalikiszka, bet pra 
deda ir ten verpetai veltis prie 
szingi, Nurodoma kad esanti 
priežastis jogei karaliene esan
ti anglike protestonka perėju
si in katalikyste, tai anoji da
ranti kurstymus.

Muset ne karalienes protes- 
tantiszkumas senoviszkas klau 
sima priesz kunigus pakele, 
bet finansiszkae szalies stovis. 
Tokioje mažoj žemelej ten 
kliosztoriu su zokoninkais bei 
zokoninkiems pripildyta kupi
nai, jie užlaikyma gauna isz 
mokescziu sumokėtu nuo gy
ventoju. Ant gyventoja mo
kestis kas kartas kraujamos 
didesnes, nes szalies reikalai 
vis didinasi, armijos ginklai 
skolos didinasi, tai ir valdžia 
ne kataliku tikėjimą nori su- 
siaurint, bet kliosztoriuose zo- 
koninku dauguma sumažyt, o 
su tuomi nori iszkaszczius ap- 
kapot.

Toki gandai daug nesmagu
mo daro Vatikane, nes tikri 
katalikiszki krasztai mažina 
skaitlį kunigu.

Amerikoniszki konsulei da
nesza isz visu sklypu buk szi- 
met užderejimas kviecziu, ru
giu, miežiu, avižai ir komai 
buvo pasekmingesnis ne kaip 
praejta meta.

Pagal juju aprokavima tai 
Francuzijoi užderėjo kviecziu 
335,974,000 buszeliu; Rumu
nijoj, 89,417,000; Kanadoi 
206,033,000; arba isz viso 3,- 
200,000,000 buszeliu.

Rugiu — Francuzijoi 51,- 
332,000; Nederlanduose 16,- 
322,000; Suv. Steituose ir ki
tuose sklypuose 1,588,000,000 
buszeliu.

Miežiu — Rumunijoi 22,- 
248,000; Kanadoi 49,498,000; 
Suv. Steituose ir kituose skly
puose 1,174,000,000 buszeliu.

Aviža — Rumunijoi 21,- 
525,000; Kanadoi 400,502,000; 
Suv. Steituose ir kituose skly
puose 3,504,000,000 buszeliu.

Kornu—Rumunijoi 113,- 
676,000; Suv. Steituose ir ki
tuose sklypuose 3,616,000,000 
buszeliu.

Nusibodo kuningeliui Ma
linowski pravarde užsibaigen- 
te ant “ski” ir per tai davė 
galuka “ski” nukirsti nuo sa
vo pravardes su pagialba sūdo 
ir dabar vadinsis Malin. Ma
linowski yra gymes Detroite, 
M ch. o yra vikaru prie para
pijos Szv. P. Marijos Port
lands, Mich. Tvirtina jisai 
buk pravardes užsibaigenczios 
su “ski” ir “cki” yra neparan 
kios del gyvenancziu czionais 
Amerike atejviu.— Norints 
daug tokiu ižgamu randasi 
czionais, kurie permaino savo 
pravardes, bet nesitikejom 
ydant terp kuningu juju ras
tųsi.— Well, its all for busi
ness!

§ Tokio, Japonije. — Tva
nai ir viesulas daug padare 
bledes. Nagoje 20 ypatų likos 
užmuszta o Vatsutoje 8000 
žmonių pasiliko be pastoges 
per užlietus namus.

§ Pittsburgh, Pa. — Mrs. 
David Grager pagimdė septin
ta sunu. Greigeris yra teip-gi 
septintu sunum septinto sū
naus.

Begcdys.
St. Louis, Mo. — Palicije 

aresztavojo czionais ziegor- 
meitteri Silvestrą Grendzins- 
ka, gyvenanti po No 1229 N. 
Ninth Str. už begediszka ap
siejima su jaunom mergaitėms. 
Prikalbindavo jisai nuo senei 
jaunas mergaites in savo “sza- 
pa” o kaimynai’ nuo senei jin 
tame nužiurinejo ir vaktavo. 
Ana diena Grendzinskas pri
kalbino dvi židelkiutes 9 ir 12 
metu senumo, ka paregeja kai
mynai davė tuo žine palicijei, 
kuri pribuvus užtyko ta j i gy
vuli ant karszto darbo. No
rints iezsikalbejo, jog yra ne
kaltu tuju užmetinejimu, bet 
sudže pastate jin po $1000 
kaucijos lig teismui.

Kas kaltas
Lynn, Mass.— Czionaitine- 

je ligonbuteje mirė 19 metu 
senumo Ona Sobczinskiute isz 
priežasties padarimo ant josios 
uždraustos operacijos būdama 
motyniszkam padėjime. No
rints daktarai stengėsi isz jo
sios ižgauti kas taja operacije 
ant josios padare, bet mergyna 
ant klausimu tylėjo ir neižda- 
ve pravardes. Teip-gi užtylė
jo kur gyvena. Palicije negali 
daryti jokios sliectvos.— Pa- 
nasziu operacijų atsitinka dau
geli o tame kaltos paczioe 
mergynos. ,j
750 kareivini iszsiunsti in

San Domingo.
Washington, D. C. — Ran

das paliepė iszsiunsti ka grei- 
cziause 750 kareiviu in San 
Domingą ant padarimo tenais 
paredko ir apmalszinimo pasi- 
keleliu. Vaiskas iszplauke isz 
Philadelphijos ant laivo “Prai 
rie” szendien.

Dirbėjai l’artapijonu 
sustraikavo.

New York. — Suvirszum 
3000 darbininku prie dirbimo 
fartapijonu sustojo dirbti, spir 
damiesi padidynimo mokesties 
ant 15$ daugiau. Fabrikantai 
tvirtina buk straikieriai ne tu
ri ko rugot, nes uždirba nuo 
25 lig 30 doleriu per nedelia.

Atkersziuimas naszles-
Cleveland, Ohio. — Ludvi- 

kas Lotkowskis, 27 metu senu 
mo nuo kokio tai laiko laike 
meilingus susineezimus su ezil- 
ta 40 metimą naszle Joanna 
Dalkauskiene, o kad Ludvi- 
kui nei nesisapnavo su naszle 
apsipacziuot pamėtė susineszi- 
ma su jaja. Naszle inpuole in 
piktumą, jog jaja Ludvikelis 
apleido ir nutarė jam atker- 
szyt.

Kada tasai sugrižinejo isz 
darbo, naszle atsistojus ant 
kampo, lauke pakol tasai pri
siartino arti, užpildama jam 
ant veido puskvatierki karbo- 
liaus, apdegindama baisei vei
dą. Daktarai tvirtina buk 
Ludvikas pasiliks neregiu, nes 
karbolius iždegino abi akis.

Kruvinos musztincs.
Coaldale, Pa.— Laike kriksz 

tinu czionas — žinoma foreig
ner™— pakylo kruvina musz- 
tyne kurioje deezimts “sve- 
cziu” likos apkriksztinti savo 
locnu krauju o iszrode kaip 
meitelei skerdiniczioje. Ne 
gana to, da likosi visi nuga
benti pas skvajeri kur užsi
mokėjo nuo 3 lig 6 dolerius 
bausmes.

Angliszki laikraszczei apie 
tai nužeminanczei apraezo ir 
paniekineje musiszkius.

— Massachusetts steite 41 
dideliu biznierių pasirasze kad 
nepriims vaikus prie darbo 
kurie ruko cigaretue ir tie ku
rie netur 18 m. senumo,

Isz Rosijos Lietuvos, 
ir Lenkijos.

Rosijos Dūmon rinkimai.
In politikos reikalus pro

vincijose Rosijos, Lenkijoj bei 
Lietuvoje visuomene nužen
gusi ne po desznei ne po kai
rei net per penketą metu. Vi
suomene ten, tai tik visuome
ne neinžiurinti visai in savo 
szalies reikalus, ir gyvenimo 
aplinkybes. Kada stovi pa 
rankiausis ruosztas reikalu 
po nose, t. y. visur rinkimai 
tai teip Lenkija su Varezavu 
ir Lodžiais, Lietuva su Vil
niumi bene tik viską pražiop- 
t >s, o žydai reikalus pasigaut 
i alios; gal kad Varszava ir 
Vilnių Durnoje reprezentuos 
vien žydai, nes tie iszvien ei
dami, turi po nose savo, visus 
gyventojus savo rankoje.

Paczioje Rosijoj valdžia vi
somis pajiegomis rūpinasi Du
rnoje turėt savo isztikimiau- 
tius, o tais yra pravoslaviszki 
popai. Siuodas reprezentuoja 
ir stengėsi kad but Durnoje 
nors 100 popu ir du vyskupai. 
Ne kitaip daroma ir Lenkijoj 
bei Lietuvoje su katalikiszka 
avasiszkija. Kauno vyskupas 
Girtautas jau savo kunigams 
irzdave paliepima ne miegot 
laike rinkimu,

Kad tarp žmonijos lenkisz- 
kos ir lietuviszkos randasi ne- 
apikanta t. y. klerikai su pir
meiviais skiresi, tai laimėjimas 
abejojamas. Laikraszcziai nu
rodo, kad greicziaus žydai ims 
virszu, nes jie isz vien eina. 
Jeigu žydai imtu tose provin
cijose virszu, tai jau žinoma 
žydas koksai pnetelis reikalu 
Lenkijos ir Lietuvos.

Teip reikalams svyruojant 
bei linkstant paaiezkeja, kad 
Lenkijos bei Lietuvos žmonija 
toli politikoj nepribrendusi, 
ir ne nori pažyti kame yra 
branduolis reikalu szalies. Jei
gu tarp ju ir pasirodo savu 
žmonių su protu kai koks, 
tai ta tuojaus rūpinamasi par- 
blokszt. Faktai— atstovo Bu
lotas daugumas mate isztisas 
beveik Durnoje kalbas kursai 
gindamas darbo žmonių rei
kalus, lygiai gynė ir kitus, tas 
ir pasijuto ne teip isz valdžios 
puses kaip isz tarpo savųjų, 
kad savas trandes jau graužia 
jo drąsą ir darbo isznaszuma.

Tegul trandes kelia ir rie- 
czia savo sprandus, kol pasi
jus, kad szlega jau kala asz 
trei vėl in mandraji pakauszi. 
— 8. K.
Laivas ir 115 pasažlerlu 

nuskendo.
Petersburgas. — Laivas “Ob- 

novska” susimusze su kita 
laivu ant upes Dvinos nakties 
laike. Szimtas penkioleka pa- 
sažieriu nuskendo su laivu. 
Kiek ižgialbeta tai ne žine, 
nes tolimesniu žinių neaplai- 
kyta.

Turgus ant.... vaiku.
Varszava.— Ant Pleciaus 

Broni atsibuna laikas nuo 
laiko nepaprastas turgus vai
ku. Susirenka tenais vargszai 
isz visos aplinkines o ir uba
gai kurie parandavoje vaikus 
nuo tėvu už piningus. Susi
renka in tenais teip-gi tokie 
rakalei, kurie vaikus permai
no ant kolieku. Ant turgaus 
su važiuoja, ubagai, katarin- 
kieriai ir visoki apgavikai. 
Vargingi tėvai tame nieko 
pikto ne mato vedimo tokio 
turgaus, ba ne tik ka nerei- 
kalauje vaikus maityt bet da 
aplaiko už tai užmokesti. Bet 
kiek toki vaikai nukeneze 
vargo ir kumszcziu isz ranku 
tuju bjaurybių, tai apie tai ne 
neatsimena,

Nubaudimas 200 
redaktorių.

Petersburgas.— Pagal ran- 
daviszka raportą, tai suvir- 
szum du szimtai redaktorių 
laikraszcziu likos nubaustas 
piningynia ir kalėjimo baus
me terp farmariaus 14 o Au
gusto 14 szi meta Piningines 
bausmes užmokėjo suvirszum 
18 tukstancziu rubliu.

190,000 kalininku.
Petersburgas.— Ministeris 

teisingystes pranesza buk 1912 
mete kalėjimuose randasi 190,- 
000 kalininku o mete 1911 
buvo 178,000. Del to tai ran
das yra priverstas statyti nau
jus kalėjimus Lietuviszkam 
Brzesciui ir Vilne.

Nužudintas per savo 
paczla.

Varszave.— Kada Olga La- 
bajene sugrižinejo su savo vy 
ru isz turgaus, staigai paszo- 
ko isz užpakalio vežimo, pa
griebė kirvi su kuriuom kirto 
savo vyra in galva, užmusz- 
dama ant kart. Po tam pasis 
lepe pas savo motyna kur Ii 
kos surasta ir nugabenta in 
kalėjimą.
Seni kareiviai turinti 

kone 1000 metu.
Petersburgas.— Ne senei 

apvaikszcziojo szimtmetini at
minima kares po Borodinu, 
asztuoni seni kareiviai kuriu 
metai isznesza konia tukstan
cziu metu. Akyviauses isz tu 
asztuoniu yra Petras Laptieff, 
kuris turi 118 metu, gyme 
Juniaus 29, 1794 mete, tik 
jisai vienas da randasi gyvas, 
kuris suėjo ir kalbėjosi su 
Napaleonu kada tasai inejo 
in Lenkije.

Sztai kaip jisai apie tai 
kalba: “Buvau paymtas in 
nevale. Kada mane atveda 
priesz Napoleona, tasai už
klausė manes ar žinau kele in 
Dvinska. Atsakiau kad žinau 
ir buvau priverstas vesti Na
poleono kareivius. Ėjome per 
35 valandas, o kada sustojome 
ant atsilsio, pasisekė man pa
bėgti.”

Seniauses isz tu asztuoniu 
seneliu turi 133 metus kuris 
lauke 110 metu pakol aplaike 
nuo rando pensije.
1500 rubliu skarmaluose.

Varszava.— In maudinyczia 
atėjo kokis tai apdriskęs uba
gas. Po ižsimaudimui paregė
ta, kad ubagui permaine ne 
kurias drapanas ant geresniu. 
Ubagas pradėjo verkti ydant 
jojo skarmalus sugražintu, nes 
juose Užsiūta 1500 rubliu. 
Senus skarmalus kas tokis pa
ėmė.

§ Wilkes-Barre, Pa.— Ste
ponas Maczis 25 metu senumo 
pabėgo su savo gaspadine Mrs. 
Michael Conrad 30 metu senu
mo, paymdami visus piningus 
Conrado.

In skaitytojus Luzerne 
paviete.

Apie 1 diena Oktoberio bus 
gromatos, gazietos ir t. t. at- 
neszti tiesiog in namus szituo- 
se miesteluose: Coalridge, 
Courtdale, Hudson, Larks 
ville, Maltby, Parsons, Miners 
Mills, Plains, Pringle ir Swo- 
yers. Todėl skaitytoje! ezituo- 
se miesteluose tegul mumis 
prisiunczia stubos numerius ir 
ulyczia teipgi miesto varda o 
tada bus jiems laikraszcziai at 
neszti tiesog in namus. Kiek
vienas turi kanecz prie stubos 
pridėti baksuka arba duryse 
padaryti tam tinkama plyszi 
tik tokiu budu atnesz jumis 
paczta.

ISZ VISUSZAL1U.
Skerdyne 1000 Mongolu.
Harbinas.— Telegramai da

nesza apie baise skerdyne ku
ria papilde kinczikai ant Mon
golu, kurie apiplesze kloszto- 
rius ir sudegino o suvirszum 
tūkstanti Mongolu nužudė. 
Moteres ir mergynas subjau
rino o vaikus užsmeige ant 
pikiu ir bagnietu. Visa szei- 
myna kuningaikszėzio Un-Ai 
likos nužudinta isz skyrent 
paties kuningaikszczio, ku
riam pasisekė su pacze pabėgti 
in užrubeži.

Francuzije iždave 
8748,000 ant karaliszku 

svecziu.
Parižius.— Norints Fran

cuzije yra republikoniszku 
sklipu ir sodyba socializmo o 
bet iždave ant priėmimo ka- 
raliszku svecziu $748,000 in 
laika dvieju metu. Ant priė
mimo rusiszko caro iždave 
$306,000; Italijos karalaus 
64,000; Iszpanijos karaliaus 
155,000; buvusio Portugalijos 
karaliaus 44,000; Denmarko 
karaliaus 60,000; Norvegijos 
karaliaus 63,000; Szvedu ka
raliaus 56,000.

Iszpanai tamsus moksle
Madrid. — Per paliepima 

karaliaus Alfonso, minesteris 
mokslo padare sekanti akyva 
surasza apie Iszpanijos sklypą: 
4500 kaimai ne turi jokiu ke 
liu ne geležkeliu, 30,000 mies- 
telei ir kaimai ne turi jokiu 
mokslainiu o isz 17,000,000 
gyventoju Iszpanijos 12,000,- 
000 ne moka skaityt ne ra- 
szyt.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Naujas geležinkelis.

Jau žymima vieta naujam 
geležinkeliui, kuris eis nuo 
Bausko per Paneveži in Vil
nių.

Miroslavas.
(Seinų apskr.). Neperseniai 

in dzukus atsibeldė valkatų 
apgaviku. Labiausiai ingrie- 
be visai nemokytus. Ateje pas 
ūkininką pirmiausiai klausia, 
ar moka skaityti ir raszyti. At 
sakius, kad ne — pradeda mo
terims pirszti verpiamąsias ma 
szinas: “Na, girdi, moterėles, 
užsiraszykite, gausite už dvieju 
sanvaicziu puikia verpiamąja 
maszina. Kaina tik 5 rubliai 
— o kad verpia, tai verpia — 
dvylika svaru linu per diena. 
Sztai ve žiūrėkite, geriausio 
pabriko (rodo poperele, ant 
jos tik vingute nukraipyta). 
Dabar neimu visu pinigu, duo 
kite ant rankos tiktai po rubli 
nuo maszinos — kitus, gave 
maszinas, damokesite”.

Moterėles, nudžiugusios, ri
ta rublius — mat, gave iszgir- 
tasias maszinas, begalo greit 
apsidirbs. “Geradariai” priže- 
re rubliu, nuėjo savais keliais. 
Perejo menuo ir daugiau, ma- 
szinu’ kaip nėr, taip nėr; nei 
nelaukit moterėles, vistiek ne- 
sulauksit!

Laikas, rodos, butu žmo
nėms susiprasti ir nesiduoti 
save begediszkai isznaudoti.

Pabauda.
Vilniaus lenku laikraszczio 

“Kurjer Litewski” redaktorius 
Rauba už iszspauzdinima Kun. 
Petruli, Pivasziunu kleboną, 
szmeižanczios žinios apygar
dos teisme gavo 50 rub. pa
baudos, o korespondentas Pra- 
nys Grineviczius pasmerktas 
2 sanvaitem areszto.

AKIVOS ŽINUTES

— Londone randasi 17,293 
policmonu.

— Ziegorelis susideda isz 
175 szmotuku.

— Chicagoje randasi 169 
visokiu “faundriu.”

— Mieste Londone yra 9000 
salunu,

— Mieste Kalifornijoje ran
dasi 16,236 salunu.

— Joplin, Mo. staloriu pa- 
gelbin inkai gauna $2 ant die
nos.

— Kruppo fabrike armotu 
dirba 45 tukstancziai darbi
ninku.

— Mieste New Yorke ran
dasi 39,089 automobiliu.

— Galveston furmonai gau
na $2.50 ant dienos.

— Kožna meta mažiaus mo
terių mokinasi medecinos.

— Puse žmonių Denmarke 
gyvena ant farmu.

Prūsuose greicziausi trei- 
nai bėga apie 55 miles ant 
adynos.

— Londone randasi moks- 
laine kurioje mokina senus 
kavalierius vyrti, lovas kloti, 
siūti ir kitokius naminus dar
bus.

— Visi namai ant avietines 
iszkelmes San Franciske bus 
statomi vien tik per unijistus.

— Petersburge girtuokliai 
buna pagauti ir ant rytojaus 
yra priversti szluoti ulyczias.

— Per Augusto menesi 
Anglijoje likos sumuszti 64 
visokiu laivu ir laiveliu ant 
kuriu pražuvo 52 laivoriai.

— Chicage 14 dideliu ge
ležinkeliu kompanijos nutarė 
statyti naujas pasažierines ir 
tavorines stacijas vertes ant 
200 milijonu doleriu.

Pilviszkiai.
(Mariampoles apskr.). Rug- 

piuczio 16 diena ežia mirė a. a. 
Vincentas Baltruszaitis. Buvo 
tai žmogus geros szirdies, my
lis artima ir teisybe. Atjautė 
didžiai žmonių vargus ir nu
manė gerai, jog vargai dau
giausia kila del žmonių tamsu
mo. Draugijos “Žiburio”, nuo 
pradžios jos ežia insteigimo 
(insteigta 1906 metuose). Ta 
draugija jis labai mylėjo ir 
net priesz mirti nepamirszo, 
nes paaukojo jos reikalams 10 
rub.

Žemaicziu vyskupija.
Paszvitinio (Sziauliu apskr.) 

klebonas kun. Zivatkauskis 
insiszvenczia pranciszkonu vie
nuoliu ir instoja Kretingos 
vienuolynan.

Buvusis Tryszkiu (Sziauliu 
apskr.) kamendorius kun. Pra 
nas Gugis važiuoja Kanadon.

Seinų vyskupija.
Pralotas Blaževiczius, Seinų 

Seminarijos Rektorius, perei
na isz Lomžos in Barglava 
klebonu, pasilikdamas pildyti 
Rektoriaus priedermes. Kun. 
Žievys perkeliams isz ilguvos 
in Teolina vikaru.

Pasilieka Iszgydyta.
Maliauojaus žmones apie 

tai gerai žino.
Joseph Weber nog Brewery Hill, 

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

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



Petras džiaugėsi, jog yra pliku, 
O ne jaunikiu,

Badai plikei ylgai gyvena, 
Tokia tai isz Padžiaus atėjo naujiena, 

Jo draugas teip-gi pliku yra, 
Už ka Petriene myli savo vyra.

—Kur jo pati ir draugas?

atsitikimo.

III.
Vargas sieratelio

Ilgai gulėjo Szimukas apal- 
pias ant žemes, o kada atsiblai 
vino ir stojo ant kojų, saule 
auksztai radosi ant dangaus, 
nes tėvo jau ne buvo matyt.... 
Ilgai žiurėjo in szale miesto, 
in kur jin vede maskolei o 
aszaros be perstojimo birejo 
isz akiu. Nenorai sulinko jam 
kelei, sudėjo rankas ir paszau- 
ke garsei:

— O mano Tu Jezuselau 
milimiausias, susimilk ant raa 
no tėvelio ir ne duokie jiems 
jin uzmuszinet ir tegul sugrįž
ta kanogreicziausia. O Szven- 
cziausia Panele prigialbek.

Žodžei tiejei patis iszsivere 
isz mažos szirdeles ir pasijuto 
lengvesniu, kaip žmogus, no 
kuriuo nuėmė sunkenybe. Pa 
lengva nusivilko namon ir in 
ėjo in grinczia.

Katre buvo didelam gailes- 
i. Pasijuto vela naszle, apleis

ta su trimis vaikuczeis ir ket
virtu Szimuku, apie kuri lig 
sziol neatsimiae. Kada Szimu
kas inejo in grincžia, iszrode 
.abai nuvargias, o raudonas 
ženklas nog kazokiezkos nekai 
kos buvo matyti ant iszbalusio 
veido. Pajuto nedora motere 
susimilejima szirdije prieszais 
sieratele pirma karta, su ku- 
riuom teip nemilaezirdingai 
apsiejdavo. Užsiėmė juom rū
pestingai, pavalgidino, o liep
dama sav apsakyt kaip buvo, 
liepe jam atsigult. Buvo tai 
palengvinimas del Szimuko, 
dabar mielino jog moczeka ap
sieis su juom geriau ir vargas 
jojo pasibaigs. Nes ne ilgai jo 
jo džiaugsmas traukėsi, ba tuo 
jaus ant rytojaus gavo keliole- 
ka kumszcziu ir likos iszstum-

ram kaime užtyko ant kokiu 
tai geru žmonių, kurie jin pri
sotino ir davė atsilset truputi, 
nes ne pasilaikė ant toliaus.

Ėjo toliaus, vis prieszais sa
ve o nakties laike užėjo in grin 
ežia Heivoszo. kaip jau žino 
me, aplaike svetinga priėmi
mą.

IV.
Nuliurelas

Tykumas vieszpatavo grin- 
czioje girinyko, tik kaip kada 
vejas subarszkydavo langus. 
Vaikinelis nuilsias vaikszczio- 
jimu, užmigo tuojaus kaip ne 
gyvas. Turėjo baisius sapnus, 
ba galima buvo tai suprast isz 
jojo nerimaus guolio, o kada 
pabudo, pajuto skausmą gal
vos ir apalpima. O tai isz tos 
priežasties, ba gulėjo prie pa
ties kaminėlio, o smarve nog 
anglių ir gazas puolinėjo tie
siog ant jo ir isz to aplaike 
baisu skausmą galvos.

Pabudias, atsisedias ant guo 
lio ir apsidairė aplinkui, nore 
damas užsimt trupinėlio szvie- 
žo oro, nes vietoje jam geriau 
pasidaryt, pjauto jog kojos po 
juom alpsta o isz greitumo 
idant atsigult uždare duris 
nes užmirszo užstumt. Tykei, 
ne norėdamas nieką pabudint, 
vela atsigulė ir ne trukus už
migo. Rodėsi jam, jog kas to
kia grinezioje pabudo, nes nie
ką in jin ne prakalbėjo.

Ir vela tykumas užstojo, vi
si miegojo druezei. Tuom kart 
isz szalies girnos iszejo tris 
žmonis ir lengvai žengdami 
prisiartino prie tvartelio. Ga
lima tuojaus buvo suprast, jog 
ant nieko gero in czionais ne 
atėjo. Ne užilgio pajuto juos 
ir szuo, lodamas garsei o vie
nas isz piktadariu prisiartinias 
prie jo kirto su kuolu jog tas 
puolė an‘ žemes negyvas.

Apmalszinia tokiu spasabu 
savo priesza, priėjo visi prie 
tvartelio isz kuriuo iszvede kar

tas isz grinezios.
Ne turėjo kur sieratele pasi

dėt ėjo gilei užsimislinias pa
kol ne daejo prie didelio mies
to kuri pažino jog tai buvo 
Vilnius, ba ne karta su tėvu 
nuvažuodavo ant jomarko. At 
simine sav, jog tame mieste tar 
navo Vladas, kuris priymda- 
vo pas save ant nakvines in 
tvarta, nepoilgam užėjo pas 
jin, o stovėdamas su szmotu 
duonos rankoje, apsakinėjo 
jam kas su juom atsitiko nog 
laiko, kada apleido j uju kai
mą. Vladas klausė akivai jo
jo apsakimo o kada atėjo nak
tis liepe pasilikt pas save ir 
pernakvot lovoje.

Vladas atsikelias isz ryto lie 
pe Szimukui da gulėt, nes ate- 
jas ponas isz ryto paklausė jo:

— O kas tai do viens?
— Tai sieratele, praszau Po 

no, isz mano kaimo, atsake 
Vladas.

— O kas tai ? ar tai kareze- 
ma, jog visokius valkatus pri- 
jiminesi czionais? Tuojaus 
man iszsineszk, dadave, apsi- 
dairidamas in Szimuka, jago 
ne, tai paszauksiu policije, tai 
tave nuves in koza.

Ne buvo ka daugiau daryt. 
Greitai iszejo isz miesto. Po 
adynai laiko atėjo in koki 
tai kaima ir klausinėjo ar ne 
priims ant tarnistos, bet nie- 
įas ne norėjo jin pajimt. Ant

vele.
— Ar žinote ka! sušnabždė

jo vagis su juoda barszda, ga
lim pabandyt insigaut in grin
czia, gal tenais rastųsi kas ge
ro.

— Ba, kalbėjo antras, o ka
da Haivoszaa pabustu tai bu
tu su mumis szlektai.

— Nes tai nieko nekenktu 
pabandyt, o gal užmirszo du 
ris užstumt. Jago bijotės, tai 
asz eisiu ant virszaus.

Prisiartinias prie grinezios, 
pabandė duris, o radęs neuž 
stumtas inejo in viduti. Prade 
jo dairytis, o ka pamate ver
tes, paėmė in maisza. Kada 
surinko kas jam patiko iszejo 
laukan. Vienas vede karve ki
tas nesze maisza o treczes ser 
gejo isz užpakalio.

Po valandėlei isznyko visi 
girioje. Sniegas uždengė pėdas 
vagiu ir viskas vela nutilo.

Ant ritojaus dažiuretojas at 
sikele anksti. Paregejas atyda 
rytas duris, pajuto jog czion 
kas negero turėjo atsitikt, su 
plakanczia szirdže iszejo lau
kan ir paregėjo gulinti negy
va szuni. Paszoko in tvarteli ir 
žinojo kas do nelaime jin pati
ko Stojo valandėlė ir nežinojo 
ka turi daryt. Aszaros isz akiu 
pradėjo jam biret, o su palen 
kusia galva inejas in grinczia 
paszauke:

— Pacziut! apvogė mus!

Kas gal apraszyt gailesti 
abieju moterių, kada apskaitė 
savo trota o labjause pavogi
mas karvukes, kuri kone juos 
maitino! Verksmas ir gailestis 
ju buvo neapraezomas o vaikai 
prigialbejo verksme.

Szimukas miegojo kietai o 
pabudino jin verksmas namisz 
kiu. Kada dažinojo priežasti 
verksmo pasidarė ir jam gailės 
tis szeiminos kuri teip svetin
gai priėmė o da labjaus, jog 
toji nelaime atsitiko ta pati 
vakara.

— Akyvas esmių, tarė da 
žiuretajas, kokiu spasabu va
gis insigavo in grinczia ir aty- 
dare duris, juk gana žinau jog 
vakar buvau Užstūmęs duris.

— Aha! paszauke motina, 
dabar tai sau atsimenu.... 
Czionais naktije kas tokia iszei 
tinejo, ne kas daugiau kaip ta 
sai vaikinas, ka jin vakar prie 
met ant nakties. Juk kalkejau 
jum, ne norėjote man api tai 
tyket.

Valandėlė stovėjo visi tris, 
žiūrėdami viens ant kito, o kad 
duris buvo atydaritos kur Szi 
raukas gulėjo, iszgirdo tuosius 
žodžius ir net nutirpo isz bai 
mes.

— Vaike? paszauke Haivo- 
szas ineidamas in kambari, ar 
'tu iszejai nakties laike isz grin 
ežios ?

— Užėjau, ba apslobau bai 
sei.

— Ha, o del ko ne nžetu- 
mei duriu tu nieksze, suriko 
motina dažiuretojaus.

— Suvis užmirszau, ba man 
teip ne gerai pasidarė jog vos 
ne puoliau ant grindų.

— Teip! užmirszai! reke se 
ne pajuodus nog piktumo tu 
buvai susineszims su vagimi— 
tu nieksze!

— Ach tai niekszas! dada 
ve tykei dažiuretojas linguoda 
mas nuludias su galva.

— Vaike! kaip galėjai 
mums tokia skriauda padaryt! 
kalbėjo pati: kas-gi galėjo ti
kėtis, jog tokie jaunas o tokis 
esi niekszas.

— Tuom kart Szimukas pa 
ezoko nog guoluo o puldamas 
in kojas gaspadinei paszauke 
su aezaromis.

— Mano milemiausia gera 
deyka — iszguikite mane nes 
ne vadykite mane teip! Ba pas 
kutinei žodžei tai buvo.ieztarti 
per mano tęva, kada jin Mas 
kolei paėmė, buvo: “sunau ne 
bukie niekszum”. Asz juom 
ne esmių ir ne busiu asz apie 
jokius vagie ne žinau.

Žodžei jojo buvo teip ezir 
dingai isztarti jog pati dažiure 
tojaus intikejo in jojo nekalty 
be. Nes sena motina kanecz 
spiresi idant Szimuka iszguit 
isz grinezios. — Mano vaike! 
kalbėjo gaepadine, ne noriu ta 
ve apkaltinet, ba gal ir teisy
be kalbi, nes, ?

— Ne! ne! pertrauki, moti 
na, ne gali ilgiaus czionais pa
silikti, tegul iszeina kanogrei 
cziausia, ba 
ne galiu.

Ne turėjo
Szimukas ba visa savo turto 
turėjo ant saviae, per tai iszejo 
isz grinezios pagarbindamas 

Dieva Aszaros birejo jam isz 
akiu, apsuko galva in sena 
skepeta ka jam Valdas buvo 
daviae ėjo pasilenkiąs laukan.

Dažiuretojas ir jojo pati eto 
vėjo malezei, o eavžine jaute ne 
rimsti kuri atsiliepinėjo, jog 
ne gerai pasielgė su sierata.

— Motinėlė atsiliepe mažas 
Ignotelis, kuris lig ežiam lai
kui stovėjo malszei, praszau 
duoti nors szmoteli duonos Szi 
mukai asz jam nunesziu.

— Gerai! atsake motina, ir 
jausdama palengvinimą szir- 
dies, atpjovė sžmota duonos, 
padavo Ignatelui.

Vaikelis ipaszoko nudžiugęs 
isz grinezios ir iszbego paskui 
sierateli Szimuka.

Szimukai palauk, neszu tau 
szmoteli duonos nog motinos 
ant kelio.

Szimukas iszgirdias szauks- 
ma, sustojo nusiezipsojas grau 
džei.

Kas tau liepe atneszt man ta 
duona?

— Asz prasziau, o motina 
man davė.

— Tegul Dievas tau užmo
ka už tai ir tavo tėvams už ju 
]u gera szirdi. Duokie Dieve 
idant greitai persitikrintumėte

asz žiūrėt ant jo

ko pasirenginet

jog esmu ne kaltas jueo užme 
tinejimo.

— Kur ejni Szimukai?
— Ne žinau, kur dabar ej- 

ti? Eiiu kur mane akis neaz, 
ba turiu vilti jog Dievas mane 
ne apleis.

— Sugrižkie pas mus Szi- 
muk, aez praszisiu idant tave 
priimtu adgalios.

— Ne broli atsake Szimu
kas, kratydamas su galva, kur 
mane laiko už nieksza, tenais 
ne galiu būti.

— Tai eiki su Dievu, gal 
kada vela pasimatisyme ežiam 
gyvenime.

(Tolaus bus).

c
Žiūrėk, Dieve, kiek me 

keneziam.

Gudri mamule.

Badai Nevarke, 
Dydele netvarke,

Vyrai nori paeziuotis, mer- 
gynu ne turi,

O rodos pylna ten mergynu, 
bet neinžiuri.

Mergynos velei, vaikynu ne- 
iszsirenka

O katros ir yra, tai nepatinka.
Jau kaip rodos,

Tokie ten vyrai ir mergos!
Del vienu rupi alus ir ejnikis, 

del merginu kokis nigerie. 
Del vyru ir merginu reike 

rimbu, 
Ant abieju ezonu!

Kur tamsumas, 
Ten kvailumas.

O

c'gonku

bet man
1883 m.

Skaitydamas “Keleivio” No. 
38, sztai užėjau ant trumpos 
juokingos žinutes, kad tai yra 
gudrios gana su savo pavirleis 
jaunos mamules. Žinute sziaip 
skamba: “Ant kampo Harri
son Ave. pnesz St. James baž- 
nyczia viena moteris padavė 
kūdiki merginai Clarai Wha
len ir pasakė, kad palaikytu 
kol jije nubėgs in aptieka. 
Toji mergina lanke, lauke, bet 
nesulauke motinos, ir atidavė 
kūdiki in Chardon gatves 
narna.

Szita žinute perekaitee, ema- 
gei nei kūdikis isz baikos tu
rėjau juoktis ir, atsimyti kad 
ir Lietuvoje takiu 
gudriu mamelių yra.

Neatsimenu gerai, 
rodosi kad tai apie
Mariampoles parapijos, isz 
kaimo Pataszines ūkininkas 
Vincas Ramanauskas su mo
teria važevo nuo Mariampoles 
plentu in Kalvarija pavasari 
nusipirkt rasodos (kopūstu 
diegu), bevažiuojant pasivijo 
kokia tai beeinanezia su szle- 
bemis poniutia kuri neezesi 
rankoje valiza. Poniute pa- 
prasze gaspadorelio pa vėžyti; 
žmogus tik dviese su moteria 
važiuodame, liepe sėstis kala- 
maezkon ir pavėžino ik Kal
varijai. In važiuot spėjo mies
tan, poniute paprasze gaepa- 
dorelio kad sustotu nes jije 
tik inbegsenti in viena narna 
su reikalu, ir eugryszenti, va
liza sako tegul pastovi ant ve
žimo. Gaspadorelie laukia po
niutes ateinant laukia, ir ne
sulaukia, jau ir paralele už
leido, nes del poniutes valizos, 
ir rasodos gali ne gaut nusi
pirkt— pažiurėjo kas valizoje 
yra— u-gi ne gyvas vaikas. 
Jau dar gaspadorelie supratęs 
kame reikalas yra ir gudrios 
mamules laukt ka nėra, bet 
ka su negyvu vaiku daryt rei 
kejo? parodis palicijai, bus 
begalinis kamantavojimas, eu- 
misles privaževo prie kareze- 
mos, paliko valiza ant vežimo 
gal kas ukvatins pavokt.

Po langu nuoszalei sėdėda
mi su moteria geria po alaus 
stiklą žiuri kad maskolius dra 
gunas praeidamas smailai in 
stovinezia valiza pažiurėjas 
nuėjo, už valandukes ir vėl tas 
dragūnas praeidamas pažiurė
jo, trecziu syk atėjės jau su 
szineliu apsisupęs, praeidamas 
capt už valizos tuo po skvernu 
ir kuo vikriausei in užkabori 
inlindo, tad gaspadorelis pa
mėtės ant stalo alų su moteria 
vežiman susedia sau nuvaževo 
prie rasodos.

Maskolius žinoma apsižiurę 
jas, užjobezikaves vaika negy
va kur kitur nudėjo.

Kitas vėl toks rastinukas at 
rasta ant Mariampoles szven- 
toriaus szinelij saldotiszkam 
suvyniotas bet ten buvo mer
gaite gyva su paliktu raeztu 
kad prie krikszto duotas var
das toks ir toks... pamesta bu
vo toj mergaite prie zomato 
szventoriaus net gyvenimo be
vaikio majoro užžiuretojo ma 
gazinu. Majoras buvo žmogus 
turtingas katalikas, palicijoj 
mergaite užsirasze laikyt už- 
augyt savo apiekoj, ir po sava 
pravarde. Mergaite užauginę, 
senis majoras su moteria nu
mirdamas, turtus paliko rasti- 
nukei, dar su lietuviu apsive
dusi, biedna rastinuke duktė 
gudrios mamules puikei Ma- 
riampolei gyvena. — S. K.

Viena lizdą užtikau, 
Kurkeloleka Lietuviu radau, 
Ir tai tikras lizdas sz'rszinu, 
Ar pasiputusiu kurkinu. 
Sznairuoje vieni ant kitu, 
O ir grūmoję su kuloku, 

Tegul tai vyrai
Nes ka jau merginas, tai ne 

gerai.
O kad tiejei vaikynai prasti, 

Tai ne gali pas mergynae ma
lone rasti,

Tieje vaikinai mane neapejna; 
Tik man apie mergicas ejna; 
Tai-gi, o ne kas tos mergeles, 
Ausys dydeles kaip triubeles. 

Dantys dydeli, 
Szleivos kojos.

Kaip palyczioe. 
O mano szirdeles,

Mažos ir nedydeles, 
Trijų pėdu neužaugos, 
Ir tai vadynasi mergos. 
Kur jiaises suradau ? 

Badai Pittetone užtikau.

Gudai skelbia, kad krikez- 
czionis

Kristaus mokslą seka, 
O pradarbes, nei purvynas, 

Isz szirdies ju teka.
Kristus aiszkiai jug mokino

Artima mylėti....
Gude mus skriaudžia, spaudžia 

baudžia.
Grasindama tylėti....

Karszin tamsiam vargo junge 
Pavydi liuosybes..

Kaip man liūdna: jog tėvynėj 
Nėr mokslo ezviesybes!

Spaudžia szirdi, skauda gal 
va.

Szaltis kreczia kuna,..
Nežinau, ar melst man Dieva, 

Ar gal szaukt perkūną?.
Kad užkiltu smarkios audros, 
Perkūnas kryžiais pliektu, 

Rasi taure mus nelaimu
Sziaurese iszlietu.

Žiūrėk, Dieve, kiek mes ken- 
ežiam.
Ar da tau n’užtenka?

Mus nelaimes te eziauren link 
Ant žmogžudžiu slenka, 

O perkūnas tegul trenkia 
Didžioms baloms, tyrais, 
Tegul Lietuva aplenkia.
Su dorais jos vy aie!.

Cigaretai
10 už 5c.

PUIKUS BUKIMAS

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

Puikus Satino Domai 
kožnam baksukije “Zira” 
Cigaretuose. Galima isz 
j u padaryti labai puikes 
paduszkaites ir t.t.

PARSIDUODA VISUR

P. LORILLARD COMPANY

Viena mergica pažinau, 
Pati Skrantone maeziau, 
Kaip prie pecziaus stovėjo,

Pokeri rankoje turėjo.
Ugnije laike,

Paskui plaukus raitė, 
Tai vėl per langa iszkisza 

galva,
Dydele kaip kalada;

O tingyne,
Kaip žydo kumele.

Jago kur bobele suserga, 
O papraszo in pagialba, 
Tai su piktumu pasako,

Net akie pastato.
“Ana ve, del bobų dirbsiu, 

“Apie jiaises tupinesim!
“O kad ir badu pastypsiu, 

“Apie bobas netrinsiu.

Baltoji naktis
Szi baltoji naktis, 
Kai tyli paslaptis, 
Lyg apmirusi gludo, 
Sidabrine szviesa, 
Deimantine rasa, 
Kalnai, girnos nulindo.

Žmones skendi miege, 
Kai giliausiam sniege, 
Lietuvos miszkai snaudžia 
Proszvaistele rytuos, 
Taip-pat ir vakaruos 
Szalta žeme priglaudžia.

Neužilgo praszvis 
Szi baltoji naktis, 
Sužibės szvieši saule, 
In padanges iezkils — 
Szalta žeme suszils, 
Tarp gyvunu gims meile .

Kalnai, girios pradžiugs, 
Nuliūdimas pražus, 
Visur žydes ramybe! 
Oi bus linksma tada, 
Kada bus ta mada 
Szaukti: — szalyn tsmsyb

KUR BUNA
Mano Bzvogerip, Jurgis Dobeikis, 

paeina isz Kauno gub., Raguvos vo
lost, pirmiau girdėjau giveno apie 
Boston, Mass, o dabar l_11 !—, 
jis pats ar kas kitas praszau atsi- 
szaukt ant adreso:

P. Laudauckis.
Box 453. Raymond. Wash

nežinau kur,

('8Z. “i)

Andrius Levertavicze paeina isz 
Suvaiką gub., Senapiles pav., Bar 
beriszkio gmino, Prienų para., turiu 
svarbu reikalą jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso.

Mrs. F. Moskiene
Box 183. New Baden, Ill.

B. RAGAŽINSKAS

VYRIU LIGOS
Ne lauk, kol visas systemas bus aplmttfB Lygai— lyg riša 

nerviszkas svstemas tas iszsemtas, o pats liksi ne^lotnaA prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu. & -
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie * 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme p ries ringi priešą pjovim 
ir kitoKiu pavojingu oudu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu al^javojingi 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daugiaaše ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iai- 
gydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo Jokiu bloga 
aalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gy d žiu:

“Dingusia Pajėga” vyrui ‘ fExxema” ir kitas panaraasl ,rUžtrucintas Kraują/’ fa M 
iszgydam in 14 dienu.
‘Bilpaus Vyrtsf* ju kuna 
sugražina in aorraaliaxka1 
padėjimą in trumpa laika.

“Bmnatbzma” vfaoki 
ts^gydas labai

ligas iszgydau labai trumpam 
laike.

i “PMlaptingM Lig*T ta 3 lyg
6 diena*. MVarbCw-JJ
' Hydrocele” fa M biynoa, 
bė operacija*.

OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad. vakare. p I arani 
Petnyczoje 9 lyg Bad. vakare, Nedeliomis |f| Į fl F P H 7 
lOlvtr 2nd. nnnipf. Gvvpnin Pittahiinre WlltvIUH*.

1 dienu-be naudojimo marikiu^ 
ubo ar potaiu.

'Atryktara” ba pefia b

“ VaricooeleT* ryd*a fa 154 
, “Ssaesiua” ir Bkandolos skinte 
fa^ydaa greitai ir ant vimdei

626 Penn Avė.
’ noor Front pittsbllFg, J

Kalbame I enkiszkai.Rueiszkai ir Vokimkai
19 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge 
jog 15 metu toj paezioj vietoj.

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-Now York gyvuoja Vienatinė Ir Didžiausia LIETUVIŠKA 

APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis Ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specljallškų gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas..
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: »

........... $1.00 

............... 75c 
,. 50c ir $1.00 
, 50c. ir $1.00 
.. 25o. ir 50c 

> 25o. ir 50c 
............ $1.00 
............. 25c
..............25c

............... 10c 
................25c 
.. 25c. ir 50c

Kraujo Valytojas ..........
Gyvasties Balsamas .... 
Nervų Stiprintojas........
Vaistas nuo vidurių .... 
Nuo kosulio....................
Nuo gerkles skaudėjimo 
Skilvinčs proškos...........
Pigulkos del kepenų ... 
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo kojų nuospaudų .... 10c. ir 25c 
Nuo dantų gėlimo ... ,n~
Nuo peršalimo ..........
Plaukų stiprintojas .. ......
Linimentas arba Expelloris .... 25c 
Anatharynas plovimui................... 25c
Nuo kirmėlių...................................25c

Del išvarymo soliterio......... $3.00
Dol lytiškų ligų........50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir$1.00 
Nuo kojų prakaitavimo..........25c
Gydanti mostis..........................50o
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 Lašai..............50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo................... 50c
Blakių Naikintojas.................. 10c
Karpų Naikintojas................... 10c

Spocijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trojos Dovynorios 25c
Taip pat 15 Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, Saknįs Ir 1.1., kokios 

% tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntlmo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Krclpianliemsicms per laiškus arba asmeniškai duodam** tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligojo.

Jeigu Jums brangi yra Jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

Pereipraszau, kad kas ne už- 
piktu, 

Jago katra szita žine dalips- 
tetu, 

Ba terp daugelio medžiu žaliu,
Atsiranda ir sausu;

Teip pat ir riebiu žmonių, 
Atsiranda ir iszdžiuvusiu,

Su vyrais, tiek to, 
Man su jeiseis nedoto, 

Bet katra boba sudžiuvus, 
Isz tosios gera ne bus.

Czikage tokee kėlės užtikau, 
Daug apie jiaises dagirdau, 
Tosios jau del daugelio insi- 

pyko,
Del vyru, moterių, prūso ir 

kataliko.
Ne gali pro szali praejti, 
Kad tokia ne pradėtu pluet 

ir keikti,
Praejti nieko ne gali, 

Plusta, susilaikyti tik vali.
Krajuje dvesavo, 

O czionais in pones insigavo, 
Kad daugiau ant saves kūno 

turėtu, 
Tai szirdeles kitokios butu; 
Szendien kaip silke rūkyta, 
Kaip skripka iždžiovyta. 
O kad jus bobeles kiek at- 

sipenetumete,
Tai ir liežuvi suvaldytumete, 

Tada ant praejviu neužpul- 
dinetumet,

Sziek tiek sarmatos turėtumėt.

-ARBA PRADŽIA------  

Skaitymo Ir Raszynw 
DM. VAIKU. M«.

Sziomis dienomis mnso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokio 
•ima, Amerikoniszka ir Importitagarima, Amerikoniszka ir Importita 

Galima gaut visokiu Arielka, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumlr 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St
Mahanov City.

638 Penn Avė. 
Pittsburgh, Pa.

Lietuvių
Gydytojas

■vSaptiekorius
229 Bedford Ave." ’ < Brooklyn, N. Y.

/Tu Esi Geriausias Prietelis

Dr. KOLER

Dr. Kolcr garsinasi savo tikra pravarde ir tori 
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšuvos ligonbučiuor.c. o paskuti' 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką bnvo 
ligonbutyjo švento Lozoriaus, kur gydo tik pri' 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILI išgydau vartodamas gyduolę 6o6, dlde- 
Ij išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo snstos ir neatsikar* 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrCsi savo liga.

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

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu j «8 dienas. 
Ar jautiesi mažinu, jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišnok. 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

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

H YDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
| 30 ininutų be operacijos.

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

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

OFISO VALANDOS:
fėtnyčloml. Iki S

popl«t

nuo 9 ryte iki 8:30 vakaru 
popiet Nedeliomis Iki 3 
Ateikit tuojaus.

Teip sako žmonės išgydyti anoj 
visokių ligų! f

Kaip joki vaistai ir visokį dakta-f 
rai negalėjo pagelbėti, tai tn mane* 

išgydė!. J

Garbingas! nuilsta! JųsųbudasT 
gydymo ir Hekarslos labai geroa,^ 
kad mano moteris net per tris mė-i 
uosius sirgus ant vidurių skaudė-1 
jimo, po krutinę, galvos, didžioj 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bai-* 
tųjų tekėjimo, kuiios ikšiol niekaip 
nepataikė išgydyti, o kaip Jusųl 
prisiųstas liekarstas suvartojo, ladf 
tapo visai sveika ir daugiau ligai 
neatsinaujina. Už tokį tikrą mok-S 
slišką ir pasekmingą gydimą vl-I 
siems Tamistų vardą apskelbiu.! 
Tu esi geriausias prietelis. Pasi ■ 
liekamo dėkingi. ■

Klemensas Ir Ona Stefonavičlal. K 
1413 Brynmower, Scranton, Pa. >

’ Kaip nieks neįstengė, tai Th. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
Malonus Tamtsta! K nd išgvdėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant kruti-’ 

>nės pasekmingai, teip lygiai tik Jus Įstengiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo ant’ 
iodos spaugais ir niežėjimo; ki?i gydytojai per du metu nesurado paęolbos. Už. 
Mųsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu Šimtą kartų ačiū. j

Su guodono A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre. Mo. I

i Guodotluns Poną Daktare! Labai dėkavoju už knygą “Daktaras”, kurią’ 
Iman prisiunlėt, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro-. 
rnatizmo. Antanas Jurgelis, Box 145, Paulsboro, N. J. I

t Garbus Daktare! Atleisk, kad ilgai apie save neauviau žinios. Laukiau* 
^pasekmių gydymo, bot kad liga, nuo kurios mano gydėt, noatsinaujina skau-T 
įdėjimas kojų, rankų, sąnariuose Ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingail 
Mėkavoju už tokį teisingą, gerą gydymą. f

Ant visada Jones Pecura, 4549 Cambridge St.. Philadelphia, Pa.

^Daugybės dėkavonių ateina kas diena, iškartų Čion keletu pa tai p loom.
| Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dėkavoja už sugrąžintą gerą sveikatą, tail 
"tikrai ir Tavo galima išgydyti. ‘ f

THE PHILADELPHIA M. KLINIKUI galima pilnai tikėti, nes yra peį 
ivaldžios kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta. W
L Geresnių llekarstų Ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti. J
| Skaitykit knygų‘‘Daktaras”, iš kurios išmoksit no tik nuo visokių ligyf 
apslsorgrt, bot kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apslsaugot. f 

į JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi arj 
kužsisonėjusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, Ui pribuk* 
lin Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kai-A 
boj savo ligą ir kas kenkia; o apturėsi prietoliska rodą arba ir reikalingas lie-f 
įkarsta*, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip‘ir MOTERIMS, tpeoiališkail 
►kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tik* 
[ligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas bo peilio, be pjaustymo, bei 
(operacijų. Sekretai užlaikomi. 1
' Visada reikia adrosuot teip: f

•THE PHILADELPHIA M. CLINICj 
I 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. I 
V.Undo*: Nuo 10 Iki 4 po plot. Nedėliojo nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Pel. nuo 6-8-į

W1»» *fgarsiBlB>w Ir p»deka¥onės UUrtoo, t«ul.goi. PUmsl WiW>J



Suknele.

Ne visi panaszei gali padaryt.
Fairmount parke, Pliiladelphioi, ana diena davė persta

tymus tūlas žmogelis su maža luotele, rodindamas žmonim 
kaip galima su luotele nusileist nuo puolanczio vandens isz 
augszto, kaip tai ant paveikslo matome.

— Ar ieztikro, mamyte szi- 
meta gausiu pirma ant baliaus 
suknele?

Maloni, gražaus veido mer
gele dideliame kotelyje pasi
rėmė ant lango, o baltos kaip 
aniolo rankeles susiglaudė ant 
maldos, Veidas iszbalo, rodos 
kad ji buvo turėjusi tukstan- 
czius pas Dieva praszymu.

— Už poros nedeliu bus 
balius pas dėdulė. Pavelyk 
man mamyte! Asz jaueziuosi 
visai sveika ir drūta!

Ant tu žodžiu norėjo pasi
kelti, bet motina iszsigandus, 
ja sulaikė ir suramino.

— Sėdėk, mariute, nesikan- 
kink! Tuojaus ateis daktaras 
tai asz jo paklausiu..

Apaczioj ant gatves stovi 
karieta. Mariute visa dreba o 
jos akeles kaip ugnyje dega 
žiuri in motina meldžianczia 
pažura o paskui sunkiai atsi
dusta. Daktaras tuo tarpu in- 
eina kambarin. Yra tai žmo
gus per daug rustus ir nesuju- 
dinamas kaip koks akmuo vie
nok jau jausmai svetimas ligas 
supranta ir gerai viską perma
to. Jis klauso serganezios pul
so, vienok pasižiūri ir in jos 
suvytusi ir sudžiuvusi, veideli. 
Ant galo užraszo kokius tai 
laezus ir su visais atsisveikina.

Mariute mažai sylos turėjo 
kad savo mislis ir jausmus ežia 
prie visu iezreikszti. Reikėjo 
nabagėlei gedintis. Vienok ji 
ant baliaus nori būti, dreba Į kia rodos"i8Z miego'bzbudusT 
isz nerimasties, ji nori pamaty- _ 0 motina tuotarpu atovi 
ti ten koki geltonplauki. priesz ja ir iazvynioja balt(1;

Jos kūnelis visas dreba ji blizganti atlo3a. ir puikiag ka. 
nemato nei saules spindulio. rūnke]ea
Kuri kaitriais savo spinduliais _ o ' koka gražumas!- 
perveria žeme ir ant jos prafare Mariute.
minkszta iszklota sniegą. _ Va czia czeverykucziai.

Motina iszeina paskui dak- pirfztinaitea ir kvietkos. Vis 
tara ir tuojaus vėl sugryžta. ka9 balta kaip tik norejai 
Jos akys aprasojusios, rankas Mergaites akyse žiba laimes 
laiko tvirtai suspaustas. aszarOs. Su rankele pajudina

Mariute to visko visai nei tuoa viaua brangUS daiktus ir 
nežiuro. ;n motina su didžiu dekingu-
- Ir ka? — patylomis mu žiuri.

klausia. — Mano pirmo baliaus pa-
Motina ja saldžiai buezuoja. redne8 _ kalbaj ir džia,IgamaQ

Turėsiant baliaus1 suk- priduoda jaį sveikatos ir šylu 
nele turėsi, mano brangi ir jau paskui tik pasikalbėjimas 
e'8’’ su kraueziu ir viskas atlikta.
- 0 Dieve, kas per laime!

— suizuko mergaite. — Tai 
man bus valia ir szokti, ir pa- 
sibovyti ?

— Teip!
— Brangi mamyti! jau da

bar esu sveika! Kodėl man ne 
pavelijai niekur iszeiti, ta ne
laisve mane graban varo.

Tokiu budu mergaites vei
das apsidengia laime ateinan- 
czio gyvenimo. Iszbalusios lu
pos pamaži prasilinksmino ir I Jee“veMebs jau nesudžiuves, I 
pradeda szypsotis! vienok da vis iszbales, o ake-

Sziandie, mamytie, turi va- le8 maloniai dega.
žinoti miestan ir man suknele Už pnaea vaiandoa yeliau 

' nupirkti. Onute, Zosyte ir Ka- Lina ab5> in ga]e ir prie Ma_
triute jos visada ant balių jau riute8 pripuola geltonplaukis 
nuo seno vaiksczioja, o asz nei jaunikaitia. Jia pri8iartina ir 
sykio nei nepaszokau. Bet da- galva palenkia. Jauna mergai. 
bar asz jas visas aplenksiu! te gu nuaigzypsojimu pagireme 
Kokio dažo suknele asz turiu Lnt jaūnikaiczio petiea ir tuo 
iszsinnkti - ar geltona? tarpu muzika pradeda upuaiaD
- Imk, vaikeli, mėlyna. dienio Rože?, Djdia skaitliu 
-Dar asz apsimislysiu. tik 8zlamazczia.

Btski prasimiegosiu, o kada Po užbaigai to valco-kalba 
Mbusiu,tada mamai pasaky- ja1 jaūn]ka;ti8_pereiBim) ffiaD0 
siu, kokia asz tunu suknele brangi in oranžareja. Aaz paa 

ponia vieno daikto noriu, bet 
Ketvirta, valanda ryte isz- neatbutinai noriu paklausti, 

bunda Mariute isz miego. Mariute it miegodama azoko 
-Mama! - szaukia su k. Bzypaoai. Tik umai viaaa 

žiaugsmu jau žinau koks 8Zirdia drueziai suplaka 
man datas geriausia pritiktu. Iyki ir antra gražioji galve]e 
Otai baltas! Asz sapnavau L -okiu jaū8mu nulinkata ant 
apie balta suknele ir raudonas jaunikaiczio petiea.
rožes, bet geriau norecziau bal viga Bale priaipildo klika. 
tu roželių! Tai viskas tur but maia ir vaitojimais- muzika 

tu, atmm , mamyte! sustoja ir jaūnikaiczio prieglo 
-Kaip sau nori, mano boj R nulaūazta nuo vėjo

mieliausia - kalba jai tmoti- lelila_ numiruai Mariute. 
na. Vienok nepamirszta ir to, „ . . ....
kasziadien daktaras priėmė- TarPe griausiu laimiu ir 
nejesake. linksmiausiu valandų—paliko

— Neatsakyk, poni, nieko ezita svietą.
savo dukterei. Likosi nunesztas in oranža-

Nelaiminga moteriszke su rėja ir tarp kvietku ant suole-
Buspausta szirdžia rengiasi I lio paguldyta. Motina suak- 
miestan pirkti naujos sukneles menejo žiūrėdama in savo jau- 
Mariute~gi sėdi ir mielina. na miruee dukrele. Su laiku

Ji mielina apie viena gelton ateina visoki pažinstami ir Ma 
plauki jaunikaiti, kuris perei- riutei atnesza kvietkas. Ir teip 
ta žiema jau jai kalbėjo: [

— Kita meta poni ant balių 
jau szoksi, ar neteisybe? Tada 
apturėsiu ir pirma valca, ir 
antra, ir treczia ir potam pol
ka! Asz poniai tada atneeziu 
gražiausia kvietka, o ponia

j man padovanosi viena žiedeli 
I k- " - _

Ir kokia jos laime už dvieju 
nedeliu laukia. Pamatys ta ku 
ri nuo seno laiko visa savo 
szirdžia buvo mylėjusi!

Mariutės dūmos tik pinasi 
Jai pasirodo jog ji suknele jau 
turi tai vėl pasirodo, kad isz 
dangaus žvaigždeles tik pludi- 
neja ir po jos kojom, kaipo 
laimes spinduliai, tik klojasi, 
tik ritasi.

— Mano suknele! — szau-

Narsunas.

Saule jau buvo kone nusilei 
dus. Buvo tai puikus Liepos 
vakaras. Kėlės vedantys isz 
miesto krutėjo darbinykais, 
kurie skubino namon in arti
mus kaimelus, idant nedelia 
perleist terp savo milemu. 
Terp ejnancziu, galima 
patemyt du darbinykus 
banczius terp savias api 
svarbu dalyka. Galima 
tai reget isz juju nuludusiu 
vejdu.

mai ne davė matyt regėtojams 
ar gavosi laimingai in grinczia 
ar pražuvo ugnije. Užėjo lai 
kas dideles nekantrybes. Visi 
akyvai lauke sugrižimo Anta
no.

Voskelos sekundos perslin- 
ko, kad isz deganczio namo pa 
sirode apjuodęs žmogus nog 
durnu su dviem vaikais ant 
ranku. Vaikai buvo gyvi, ba 
ugnis da ne insigavo in miege- 
tube kurioje vaikai gulėjo. 
Nes Antanas vos perejo slengs 
ti grinczios kad sztai puolė 
kaip negyvas. Visi mėtėsi prie 
jio ir pradėjo liet vandeni ant 
vejdo jojo. Po kokiam tai lai
kui atėjo vela prie savias. Ta 
da motina iszgialbetu vaiku 
mėtėsi jam in kojas dekavo- 
dama, nes jisai atsake:

— Didžiause padekavone 
del manias bus, jago pasimelst 
szczirai už sveikata mano pa- 
czios, kuri guli lovoje. — Nu- 
žudgus motina szirdingai tyko 
ant to, ir atsiklaupus pradėjo 
melstis.

Ugnis pradėjo mažintis. Ta
da Jonas su Antanu nusidavė 
in savo kaima. Kaimuoczei su 
kliksmais nuvede giara szmota 
kelio narsuna kurie iezgialbejo 
dvi gyvastes nog smert, potam 
sugrižo vela adgalios.

* * *

Del muso vaiku. kas vaiko, iezbego pažiūrėti, 
ir matydamas, kad Agota gau
do jo mylima Baltakakle, pri
bėgės pirmas pasigavo ja ir 
laiko*

— Na, Jonuti,— tarė ezei- 
mininkas,— atiduok Jokūbui 
ta žasi, jis nori pirkti ja.

— Kaip tai ? — klausė nus
tebės Jonukas.— Dede, nori 
parduoti mano mylima žasi?

— Taip, pardaviau,— at
sake szeimininkas,— Jokūbas 
davė 75 kap.— atiduok jam.

— Dede, tai kam gi jam ta 
žąsis?

— Valgyti,— piktu balsu 
atsake Jokūbas.— Riebi jau 
na dar, bus geras kepenys. Ir 
pradėjo skaityti pinigus.

Jonukas, matydamas, kad 
jau jo mylima Baltakakle par
duota, prispaudė ja paskutini 
karta prie szirdies, ir gailios 
aszaros pabiro jam isz akiu. 
Bet greitai puiki mintis strigo 
jam in galva.

— Dede, parduokite man— 
asz duosiu viena rubli, juk, 
regis, daugiau, negu 75 ka
peikų,— tarė Jonukas.

— Ka, tu nori pirkti?— 
klausė nustebės szeimininkas: 
Ne mėtyk pinigu be reikalo. 
Dabar ar vėliau

1 parduoti.
’ — Atiduokite

kakle,— prasze 
asz daugiau duodu, negu Jo-

1 kubas.
— Parduok, dede, Jonukui, 

jeigu jisai praszo,— tarė Ago
ta, kuri labai mylėjo Jonuką.

— Na tai imkis, Jonuti,— 
tarė Petras, tu Jokūbai rinkis 
kita.

— Ne manau asz kitos rink 
tie, jeigu man nedavete szitos 
žąsies, užpykęs Jokūbas nuėjo 
namo nieko nepeszes.

Nuo to laiko Baltakakle 
mylėjo Jonuką taip, kad pas
kui ji visuomet vaikszczioda- 
vo. Ji buvo laimingiausia už 
visas žąsis pasaulyje.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway Kampas Reade Ulicze A'ew York, A. Y Teleionat: Worth 2822.

Jonukas ir jo žąsis.
(Užbaiga isz No. 76.)

Saulute jau buvo visai ant 
miszko, kada Jonukos rengėsi 
savo žąsis varyti namo. Par 
ginęs tuojau uždare jas kuten 
ir pats po vakarienes nuėjo 
gultu in kute pas savo žąsis. 
Suvyniojo savo rubli ir, inde- 
jes sevarko kiszeniun, paka
bino ant kuolelio, o pats tuo
jau atsigulė. Nuvargęs greitai 
užmigo. Laime, kad Balta
kakle neužtnirszo ežios dienos 
atsitikimo ir, pasiszaukus vi
sas drauges, tarė:

— Jonukas mus taip labai 
myli, todėl ir mums reikia 
jam kas gera padaryti,— tu
rime saugoti jo rubli.

Baltakakles sumanymui vi
sos žąsis pritarė ir apsiėmė ne 
miegoti, 
prabilo;

— Ne 
miegoti, 
tai viena 
me, kita — kita ir t. t. Szia 
nakti asz saugosiu,— pasakė 
Baltakakle.

Visos žąsis nuėjo gulti, o 
Baltakakle priėjo prie duru, 
atsitūpė ir klausė, ar kas ne
ateina.

Buvo vidurnaktis, kada visi 
ramiai sau miegojo. Jokūbas 
atsikėlė, apsirenge ir iszejo. 
Ėjo tiesiog pas ūkininką Pet
ra, pas kuri Jonukas buvo, 
nes žinojo, kad Jonukas ir 
nakti su žąsimis miega. Buvo 
priėjės jau prie kūtes ir kaip 
tiktai norėjo nueiti, tuojau 
isztikima Baltakakle pradėjo 
gagenti isz visos galės. Iszgir- 
de kitos žąsis Baltakakles ga
genimą, ir jos visos pradėjo 
balsu gagenti. Iszgirdus kam
baryje tarnaite Agota žasu 
gagenimą prižadino szeiminin- 
ka sakydama, kad žąsis kas 
vagia. Petras tuojau szoko isz 
lovos ir, sugriebęs nuo sienos 
szautuva, pribėgo prie lango 
ir szove du kartu in ora.

Nusigandęs Jokūbas kaip 
kulka pardūmė namo. Nenu- 
siseke Jokūbui vogimas, ir 
paeirižo jis atkerszyti Jonukui 
ir jo žąsims. Isz karto mane 
lauke kur pagauti Jonuką ir 
atimti rubli, bet puiki mintie 
tuojau jam in galva atėjo. 
Apjieezkojes savo kiszenius, 
rado 75 kap. ir sumanė anksti 
ryta eiti pas Petra ir nupirkti 
žasi. Anksti ryta atsikėlęs, 
tuojau nuėjo pas Petra. Pa-

I mates Petras taip anksti Jo- 
i kubą bevaikszcziojanti po kie- 
l ma, suszuko.
i — Tu, Jokūbai, ko taip 
j anksti czionai vaikszczioji?

— Atėjau žasu pirkti,— 
| atsake Jokūbas.

— Gerai,— tarė szeiminin- 
I kas, ir liepe Agotai iszleisti 
I žąsis. Jokūbas rinkosi rinkosi 
I ir ant galo pasakė:

— Szita pilka su baltu kak 
lu iezsirinkau. Kiek norite už 
ja?”

— 90 kapeikų— tarė szei
mininkas.

— 75 kap. duodu,— tarė
Jokūbas,— daugiau
verta.

Sutiko szeimininkas 
ti jau ir už 75 kap. 
pradėjo gaudyti. Matydama 
Baltakakle, kad kas czionai 
jau ne taip, pradėjo bėgioda
ma gagenti keistu balsu. Už
girdės Jonukas, kad jo Žąsis negu kiti agentai.

Bet Baltakakle vėl

reikia mums visoms 
Musu yra septynios, 
nakti viena saugosi-

reikes visos

Kas reikalaana teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

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

Krajaus už pigiause preke,
Paszportus del keiiaujencziu in Kraju pastarajame,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,

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

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

Cigarettes
PADARYTI ISZ MAISZYTO TABAKO 

ISZ KELETĄ VIESZPATYSCZIU.

man Balta-
Jonukas.—

Su muszante szirdže prisiar 
tinio Antanas prie savo grin
czios, o prieszais jin iszejo kai- 
minka, po kuriuos apglcba 
Antanas buvo paliktas savo 
paczia.

Toji paregėjus jin paszauke 
su džiaugsmu.

— Garbe Dievui, jog sugriž 
ti Antanai, oj su juso pacze 
buvo labai ezlektai, priesz ke
liolika adynu mielinom jog 
nebagele atsiskyrė su ezuom 
svietu. Buvo ir kunygas. Per 
kėlės paskutinias naktis ne 
akiu ne galėjo užmerkt nes da 
bar acziu Dievui, pasidarė jai 
geriau ir užmigo neeenei.

— Acziu Dievu, — paezau- 
pmalszinedavo jojo draugas, ke Antanas,”— Sutvertojas 
— Skubinkim Jonai, ba jau iezklause tikros maldos gera- 

suvis euteme ir kone devinta deyngos moteries ir iezgydino 
adyna. Per girre ejti tai pavo- mano paczia.
jingae kelee; ba ne senei likos Ligone isz tikrųjų turejosi 
užkluptas kokis tai ponas ka geriau o po keliu dienu suvi- 
važiavo in miestą —tare Anta- sai pasveiko ir atsikėlė.
nas norėdamas užmirszt api Garbe Antano, kokia sau 
sergante paczia. Tykiuosiu jog Uį3itarnav0, prasiplatino kaip 
mus ne užpuls, ba ne labai isz žaiba9 po viaa aplinkinia ir 
to ka naudotu, dvi poros dra- nog tojo laiko visi žmonis pa- 
panu mažai ka verti, o ant galo godoje Antana da daugiau 
paskui mus da ejna darbiny- ka)p priesz tai> 
kai — atsake J onas.

Kada teip ėjo valandėlė, 
Antanas dirstelejas in deszine 
szali, kur kelei skyrėsi; —pare 
gejo stulpą ugnies ir kibirksz- 
tys kurie augo kas kart didės 
nis ir apezvietinejo visa aplin 
kine. Vienkart paregėjo ugni
ni stulpą ir Jonas ir kiti darbi 
nykai ejnanti paskui juos. Jo 
nas paszauke in Antana.

— Ejme greicziau! tai ug
nis Valaicziuosia gal reikalau- 
je pagialbos ejme.

Antanas ne labai norėjo 
tikt ant to, atsimindamas api 
sergante paczia namie nes atsi 
mine sau jog gyventojai Valai 
cziuosia rejkalauje didesnes 
pagialbos ne kaip jojo sergan
ti pati po apgloba geros kai- 
minkos ir pasuko in szali de
ganczio kaimo.

buvo 
kal- 

labai 
buvo

Mano pati labai serga —kai 
bėjo vienas isz juju— jau nede 
lia kaip nieko nežinau kas ten 
dedasi ne aplaikiau jokios ži
nios. Kraujas mano net susza- 
la gioiosia kada pamielinu, jog 
gal.... Neeirupyk Antanai, 
gal tenais nieko pikto neatsity 
ko, ba butu jum davė žinot 
al

Ant galo prisiartino baliaus 
diena. Mariute, nesulaukdama 
vakaro valandos skaito. Ji 
sziadien jaucziasi visai sveika, 
o motinos szirdyje gema viltie, 
kad daktaras buvo pamelavęs. 
Ir susijudinime žiūro ant savo 
dukreles, kuri baltame atloše 
ir karunkelese iszrodo kaip 
prigimties stebuklas. Mergai-

ežia guli Mariute, apszviesta 
meile ir baltuose balaus suk
nelėse amžinu miegu miega.

m™ visu m
Didele knyga api 1300 puslapu 
Visos 6 dalis druežiai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 

. mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Bookowiki-Co.

MAHAN0Y CITY, PA.'

Dege grincze ir tvartas uki- 
uyko Baltraus, Kaimuoc.zej 
prisižiurinejo nuleidę rankas 
perimti bajme ir nežinojo 
kaip ymtis prie gialbinimo. 
Grincze ir tvartas dege kaip 
sziaudai. Baltraus ne buvo na 
mie, o jojo pati paregėjus ug- 
ni apalpo isz iszgasczio. Apie 
gialbinima daigtu ne buvo ne 
ka mislyt, ba ugnis platinosi 
greitai. Moteres mėtėsi gialbet 
Baltruviene. Kada pasisekė 
joms ant galo privest jaja prie 
gy vaeczio, pirmutinei josios žo 
džej buvo.

— Kur vajkai? ar iszgialbe 
ti?

Niekas ne galėjo jai ant to 
atsakyt ba didelam sumiszime 
niekam ne atėjo ant mislies 
apie vaikus. Szauksma nelai
mingos motinos iszgirdo ejnan 
ti Antanas su Jonu.

Antanas iszsi girdės graudin- 
; ga verksmą Baltruvienės, ne 
1 mislydamas nieko szoko in de- 

ganczia grinczia, o juodi du-

Severos
Vaistai iszvaro 

ligas ir neleidžia 
joms grįžti.

Severos
Skilvinis

Bitteris
(Severn’s Stomach Bitters)
Sužadina norą valgyti, 
Padeda su v i rakinti, 
Padidina maistu savinima, 
Suteikia gyvasties jiegas.

Aplamas stiprinantis vaista9 
su nepaabejojamu pasipenimu 
visuose nykulio atsilikimuose.

Preke - - $1.00

Tas
Kosulys 

Reiszkia..
Kad kas yra netvarkoj pas 
grakszczius alsavimo intaisus; 
gerkle, bronchus ar plauczius, 
kosulys vedas plaucziu liga, 
bet nuo to galima apsisaugoti, 
jai iszanksto pradėjus vartoti

Severos
Balsama nuo
Plaucziu
(Severn’s Balsam for Lungs)
Pzvelnina ir gydo plauczius. 
Liuosuoja skreplius, sulaiko 
kosuli! Praszalina sunkuma 
alsuoti.
Preke • - 25c. ir 50c.

Esi Pailsės?
Parsibniges protu ir kūno taip 
kad vos kojas vilkti? Persi
dirbęs? Turi suirusius nervus? 
Tai nervai tavo praszo kad 
jiems duotu rauta vadinama

...Severos..
NERVOTONU

(Severa’s Nervoton)
Tai yra tikrai atsakantis vaistas 
tavo nusilpnejusiu nervu susti
prinimui. Sutaisis jis <avo 
visa organizma. . Nusipirk 
bonka sziandien tuoj aus.

Preke - $1.00.

Pardavinėjama
Visos Aptiekose 

Gydytojo patarimas 
...DYKAI...

W.F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

Jausli paczlulc.
Poni X dažino ant kart, jog 

josios vyra užmusze mainose ir 
kalbėjo:

— Na, tai rots, nelaime! o 
da ketino nedelioje insiraszyt 
in unagaru susivienijimą ir 
jau senei tam bicziui apie tai 
kalbėjau, prigulėjo po teisybei 
in tris draugystes, nes ka tai 
ženklina tie keli szimtelei, tai 
tik ant alaus!....

Nekanecznai.
— Kiek turi metu?
— Ne žinau ar CO ar 70 

metu.
— Tai tu gerai ne žinai.
— Mat, piningus tai skai

tau, ba gali man dingt, ne 
tai-gi ne dings, tai ne skaityt 
ne reikalauju.

Bell Tellephone Dickinson 3757 W.

Dr. Stankaus Gydykla.
Pirmutine Ir vienatinė lietuviška gydykla, 

įrengė tikras lietuvis daktaras Ignotas 
Stankus. Čionai priima ir užlaiko viso
kius ligonius dėl darymo operacijų ir gydy
mo visokiu Ilgu. Dėl ligoniu yra jtalsyti 
pulkus ruimai su visokiomis vlgadomia ir po 
priežiūra paties daktaro Ignoto Stankaus. 
Pritaiso tam tikrus valgymus dėl kožno ligo
nio. Tame llgonbutyje randasi pulkus Me- 
dlkallškas Cllnlkas bu visokiais bran
giais prietaisais, kaip tai: aptieka su bran
giomis gyduolėmis, visokie instrumentai da
rymui operacijų, brangios elektriškos maši
nos, su kuriomis galima permatyti vlsę žmo
gaus kunp, mikroskopai Ir tt.

DARO VISOKIAS OPERACIJAS.
Su darymu operacijų ant nosies išgydo: nuo sunkumo, negalėjimo 

kvėpuoti per nosį, skaudėjimo galvos, greito pailsimo, tankaus peršalimo 
su slogomis ir tt. Su darymu operacijų ant gerklės išgydo: nuo skaudė
jimo gerklės, džiuvimo burnos, sauso Kosulio, sunkumo ir negeru jausmu 
gerklėj Ir burnoj, užklbimo balso, vargingo Ir nespakaino miegojimo ir 
kitokiu visokiu nelaimiu, kurios paeina nuo gerklės Ilgu. Daro visokias 
©iteracijas ant viduriu, kaulu, kojų, ranku, augančiu visokiu guzu ir vi
sokiu lytišku užsikrečiamu Ilgu.

TŪKSTANČIAI PADEK AVON U UŽ IŠGYDYMĄ.
Vieu padCkavonia čionai sutalpinti yra negalima, bet kelias, bu pavelijimu pačiu 

pacientu,čionai talpiname:
FranciBkuB Urbaltla, Camp 10, Foetervllle, Wle rjsotaip*— Gnodotlnae daktare 

Ignotas Stankua, valotua jusn jau baigiu ir jaučiuos visiškai sveiku. Širdingai dOkavo- 
ju Tamistai už geras gyduoles ir už taip žemą prekę. Jus mane isgydOt nuo taip bjau
rios ligos ir į taip trumpą laiką. Vardą Tamlt>V>B as platinsiu tarpe vIbu eavo pažjBta- 
mu ir užpuolus kitai kokiai ilgai as visuomet Šauksiuos prie jusu.

As, Jonas K. Stspronas. P. O. Box 81, Depo^ Harbour, Ont Canada, jaučiuos viela- 
kai sveiku, dauglaus gyduolių neberelkalauju, ištariu širdingą ačiū.

' 'T-mpwmp.- PASEKMINGAI GYDO LIGAS.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų ir šo

nu; užkietėjimo ir nedirblmo viduriu, išbėrimo, kūno nležiejlmo, visokiu 
ępuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, nuo širdies li
gos, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku Ilgu, neuralgijos, 
drebėjimo sęnariu, nemiegojimo ir išgąsčio, nuo greito nuilsimo ir sun
kaus kvėpavimo, peršalimo ir visokiu slogu. Nuč visokiu užsikrečiamu 
lytišku ligų ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi nuo viso
kiu moterišku Ilgu, skausmingu ir nereguliarlšku mėnesiniu, baltųjų te
kėjimu ir gumbo ligų.

Visi ligoniai kreipkitės pas daktarę IgnotęStankų ypatiškai arba laiš
ku be skirumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose 
šalyse, o apturčsit širdingę rodę Ir pagelbę. Neklaidžiokit, bet tiesiog 
rašykit arba atvažiuokit ypatiškai ant šito adreso: >

I Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad st., Philadelphia. Fa-
Offlso ) Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare.
Valandos ( Subatoms per vlsę dienę. Nedaliomis nuo 1 iki 4 po pietų.

10 Ci garėtu už 5c.
Geriausi Cigaretai už ta preke.

Padaryti per ypaias tujinti praktika ir patinstanti 
talalia isz visekiu viesipatyscžiu.

Tikietukai kc^rrm laksuki.
Už deszimts szitu tikictu’gausite viira 1 nusuka
Clix Cigaretu visiszkai dykai. Parsiduoda visur

Ar Keliausite i Lietuva ?

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorka ant dipo.

MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
ji ne * 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.

®ay-Paruplnam vieta ant pasa'ierinu laivu 
už (larbinika pervažuoti. Padarome gerus 
dovieinastes su paliudijimu konsulio pigiau

atiduo- 
Agota

LIGGETT a MYERS 
TOBACCO CO.

W. Rynkewiczius
-:N0TARlUSZA8s-

233-235 W. Centre St, •> Makanoy City, Pa.
A.u.r-j. K—> ir B.kudiu

Mftūsn Ikhriuh Aiertm. Kart"*" Bukai, ir juduirt, Sapktrerta n, rS.H, 
FarduodaSripkonuuit k Del Draujysczie—
riekiu drocaawdu ii J \ Frirt.l.a pmkr. Surfa

Latru. .j. 7/ Ju.tu.K.pau.krua
Šiurenu Piningu, la Uj failku ir Lkvuu Dji. suirt.

ha feS-F25 teat. ui rm. tu. &SS2SMHH **'*£•** _____

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000 
kuris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 
moką 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis 
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECENAS & 00., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu liniju,ap«iugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Kegentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus V arasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. VaJ.Pennsylvanios; padaro Doviemastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Kussijoe Konsulis.

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

Lengvas, Greitas,

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

Jeigu jau turit mano Katallogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienu gausite juos į namus bejoko klapato. 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau už saki mus per pačtą arba eiksprcsą greičiansej. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33-rdSt^ CHICAGO, ILU

UNION RATIONAL RANK.
MABANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK ,125,00*. SURPLUS IR PROFITS »S00,Wfc

Sn. Vairi. Rūta tai nn Buka <«d<hl

Mokama antra prooenta ant ondetn pining* 
Prooenta pridedam prie tav» pininga pirma 
diena Saoiio ir Liepoa meneanona, nepaiaaal 
ar atneazi parodini knygute ar ne.
Mea norim kad ir jua tnretnm.t reikalą n 
mu.a Banka, napaiaant ar oužu ar dydelia.

Barrlua Balį, PraaMtrtaa
F.J.Naua^ YK.-hw>4m,
W. H. Irti- Kadjmu.



DIDELIS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!

dant padaryti vietos del nauju 
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pasta- 
navijome iszparduoti visa tavora musu 

sztore už labai nužemintas prekes.
Szitas ta voras susideda isz Vyru ir 

Vaiku visokiu Siutu, Apredimu ir 1.1.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu 

Apredimu, tai dar.turita proga pirkti už 
labai pigia preke o ir galesite suezedinti 
pininga antkožno'pirkiuo. Pasiskubinkite 
ba szitas pigus pardavimas tesis

TIK PER 15 DIENIU!!!
Ateikyte peržiureti Tavora o ir patis 

galesites persitikrinti kaip pigiai galesite 
viską pirkti.

nvkll/rilf IO 71A 233-235 W. CENTRE UHCZE 

Hl NKlWIuZIA mahanoy city.
ia

Lenkai link Lietuviu.

gerai 
atke- 
kada

Wilsono “Kambaras
Baisybių”

Žinios Vietines.
— Sutbatoje Lehigh Valles 

kompanija mokes Parke Place, 
Primrose ir Bukmaute.

— Panedeli Pottsvilles li- 
gonbutije mirė Elzbieta Gužik 
slavoke nog W. Railroad uly
czios. Paliko vyra ir dvejetą 
vaiku. Palaidota likos Sere- 
doj.

— Utarninko vakara viena 
slavoke vardu Steponą Var- 
džik nog W. Center ulyczios 
papaiko ir likos nugabenta in 
beproeziu namus.

— Nedalioje pripuola Sz. 
Mikolo.

—Buczeris Vincas Valinczius 
pirko namus ant West Maha 
noy ulyežios, dvejetą daru 
žemiaus Boczkaucku sales.

— Petnyczioj 7-ad. vakare 
bus czvertinis susirinkimas Sz. 
Juozapo R. K. parapijos. Bus 
inleidžiami tik tie kurie yra 
užsimokeja metine mokesti 
ant užlaikimo parapijos. Kož- 
nas ateinantis ant susirinkimo 
turi atsineszti paliudijimą pa
rapijos, kitaip nebus inleidžia- 
mas. Užpraszo komitetas.

( 84 °l)
Nelaimes kasiklosia-

— Jonas Bobina isz Mid- 
dleporto ir Antanas Beragis 
isz N. Phila. dirbanti Big 
Vein kasiklosia, likos apde
ginti laike eksplozijos. Likos 
nugabenti in ligonbuti.

— Terp Minersvilles o 
Llewellyn, vanduo užliejo 
Peach Mountain szafta. Van
duo užliejo visas kasiklas. 
Antanas Gudelonis, dreiveris, 
stengdamasis ižgialbet savo 
dinerke nuskendo kaipo ir 
vienas mulas. Vanduo pakylo 
ant 70 pėdu szapte.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

nie- 
chi-

pri-

senumo, mirė 
szirdies ligos, 
josios duktė 
ant virszaus

— Szia nedelia turime lie
taus invales, ir ne dyvai, ba 
kada tik buna žydu kuczkos o 
Allentono feirai tai lietus turi 
būti.

■f Katre, pati Vinco Vasi- 
laucko, 52 metu 
netikėtinai ant 
Kada isz ryto 
Katriute nuėjo
pabudyt motyna rado jaja gu- 
linte lovoje negyva. Velione 
paliko dydeliam nuliudime 
vyra ir penketą vaiku: Juozą, 
Joną, Vinca, Katre ir p. Rusz- 
kevieziene kuri gyvena czio- 
nais.

Laidotuves atsibuvo Ketver
ge ryta.

— Tiejei visi, kurie turi 
karvių tvartus mieste bus aky
vi žinoti ar galės ir ant toliaus 
juos laikyti ar turės kraustyt 
in užmiesti. Miestas ana diena 
apskundė Joną Engle už lai- 
kima tvarto mieste o prova 
nuėjo ,in Pottsvilles suda o 
kaip sūdąs nusprens teip turės 
būti. Bet kaip rodos, (turės 
žmonis kraustyt tvartus kas 
bus labai neparanku del dau
gelio.

— Muso lietuviszkas benas 
lankėsi Szenadori ketvergo va
kara kur pagrajinia keliems 
obivateliams sugrižo namon.

— Apie 50 Lietuviu ir 81a- 
voku pravažiavo pro Pottsville 
keliaudami in Luzernes.

SHENANDOAH, PA.
— Utarninko ryta, apie 9 

valanda atsibuvo iszkilmingos 
kriksztynos keturiu mergai- 
cziu ir vaiku Naujunu (kuriu 
motyna badai mirė nuo aplai- 
kytu žaiduliu nuo savo vyro o 
kuris po tam prasiszalino ne ži 
ne in kur), lietuviszkoje bažny 
ežioje. Krikszta szventa aptei
kė kunigas Pautienius. Sekan- 
czios ypatos buvo kumis: p. 
S. Norkeviczius su paeze isz 
Mahanojaus del 8 metu Mil
dos kuri aplaike varda ant 
Szv. Krikszto Ona; p. Berna
tonis su p. Matulevicziene del 
14 metu Mindaugintes — ap- 
kriksztinta Mariona; p. Szlakis 
su paeze del 12 metu Keistu- 
czio — apkriksztinto Vincen
tu; p. Szaukevicziene su p. 
(pravardes nedažinojome) del 
4 metu sūnelio kuri apkrikszti 
no Jonu. Kiti sveczei isz Ma
hanojaus buvo p. Palokas ir 
S. J. Mockaitis su paeze.

Ydant vaikus apkriksztyt, 
pasirūpino apie tai p. Kazis 
Kaunas, juju dede isz Mahano 
jaus, kuriam priguli už tai 
dydele padekavonia, jog pri
vedė likusius sieratelius ant 
krikszczionybes, apie ka tėvas 
suvis nesirūpino. — Garbe p. 
Kaunui už tai.

Lenkbzkas dienrasztis 
“Dziennik Dla Wazystkick” 
No 256 link lietuviu raezo 
teip: Aprokuojama kad Su
vienytose Valstijose Amerikos 
lietuviu gyvena apie 600,000 

Didžiausis ju skaitlis apgy
venę Penneylvanijoi, isz dides
niu miestu tai j u daugiausei 
Chicago j.

Isz paskutiniu sukylimu 
Maskolijoj laiko, lietuviai pa
sitraukdami, padaugino 
skaitli Amerikoj czion 
liaudami daugiaus negu 
pirmesniuo's laikuose.

Didelis litvinu skaitlis gy
vena rytinėse Valstijose ypa
tingai kur buvo nesenei dideli 
audinycziu straikai.

Lietuviai Amerikoje yra pa 
geistinas elementas, nes užvis 
tai yra darbsztus žmones.

Anglekasyklose: Pennsyl- 
vanijoj, W. Virginijoj, Ohio, 
Illinois ir t. t. „vien litvinei 
užėmė turi darbus, ir visi pa
eina vien isz Lietuvos.

Kiekvienas darbdavys be 
pamislijimo pasakys, kad litvi- 
nas yra darbininkas ne tiktai 
geras, bet ir kantriausia už vi
sus kitus darbininkus. Litvi
no gabumas prie darbo ir 
kantrumas, praeina visad ki
tus

Vilsonas, demokratiszkas 
kandidatas ant prezidento, vie
nok dryso lygiai litvinus kaip 
ir lenkus prirokuot toli 
kesniais žmonėmis negu 
nai.

Kiekvienas litvinas sau
mena, kad už iszliuosavima 
ežios szaliee, kovojo Tadeuszas 
Kosciuszka gimęs Lietuvoj, o 
kuri ir dabar lietuviai kaipo 
savo guodoja; su tuomi giliai 
užgautas paliekt litvinas kuri 
kaipo Kosciuszkos broli pas
kaitoma niekesniu už china.

Wileonas driso ir dabar tik
rinti kad viskas ka parasze sa
vo knygoj buvo teisinga kad 
chinai yra geistinesni kaipo 
darbininkai Amerikoj bet ne 
kaipo ukesai, ir ta pati prieez 
pora nedeliu būdamas Buffa- 
louj patikrino, kad chinai ge
resni ežiai szalei negu lenkai 
ir litvinai.

Isz republikonu puses nie
kad tokiu bjauriojimu ant 
lenku ir litvinu nebuvo girdė
tis.

Jeigu Wilsonas priskaito 
lenkus ir litvinus negeistinais 
o chinus geistinais, tai tegul 
chinai už ji ir balsus duoda o 
litvinai ir lenkai uždegti rūs
tybe už neteisingas iszniekini- 
mus balsuokim už Tafta.

Sziokis straipsnis czion su
trumpintas “Dzienniko Dla 
Wszyetkick” regis tilpes kaipo 
agitatyviszkae ir teisingas. Ži
noma kad visi Europos atei
viai už apjuodinima toki, Wil- 

■ eonui balsus tetas kas duos. 
1 Grecziaus kryps pusėn Tafto 
1 arba Roosevelto. — S. K.

New Yorke prie Union 
Square ulyczios yra muzejus, 
arpe nekuriu dalyku randasi 
sz vaszkinos figūros padirbtos 
per demokratu partijas. Ant 
tu f'guru yra padėti prekes 
idant parodyt prekes drabužiu 
kuriose tos figūros yra parė
dyti. Tos prekes parodo kiek 
xkezizos yra mokama ant tu 
apredalu, uždėti per ameriko- 
niszka akezizine tarifa.

Isz to dalyko duodasi su
prasti kad jaigu Vilsonaž lik
tu iszrinktas prezidentu, tai 
akeziza butu panaikinta. Aisz 
kiaus sakant, jaigu drabužis 
kasztuoja $12 ir akeziza ant 
jio yra $2, tai po rinkimu ga
lėtu jin nupirkti už $10.

Szita muzeju pravadino Vil
nono “Kambara Baisenybių” 
ir yra teip parengta idant pri- 
traukineti žmonis. Jie parodo 
kad ja:gn demokratai laimes 
tada akeziza bus panaikinta. 
Dabar nesenei demokratiszkas 
kongresas paskire suvirszum 
bilijoną doleriu ant visokiu 
iszkascziu amerikos randuj.

Dabar isz kur tasai bilijonas 
doleriu ateis. Didesnis dalis 
gal tik ateiti nog visokiu ak- 
czizinu mokeseziu. Po szendie- 
niniu tiesu apie 30 milijonu 
doleriu ateina nog virsz-mi
netu mokeseziu.

Demokratai tokiu budu 
stengėsi gauti dauginus balsu 
su pagialba tos muzejaus. De
mokratai nepaiso isz kur tavo- 
rius trauks bile butu pigiaus, 
o ežia amerike žmones ir dirb
tuves neturėtu ka veikti.

Republikonine partija teip- 
gi turi muzeju, bet ji nesusi 
deda isz vaszkiniu balvonu, tik 
isz gyvųjų žmonių, linksmi 
prie savo užsiėmimo. Tasai 
muzejus parodo visas amerikos 
fabrikas be paloves dirbant, 
parodo kaip darbininkai links 
mai gauna pripildytas gerais 
mokesties.

Demokratai geriaus pada
rytu kad savo muzeju permai
nytu, idant parodytu uždary
tus fabrikus, darbininkai be 
darbo ir t. t. teip kaip buvo 
1896 mete kada jie buvo ga
lybėje.

Jaigu norite kad amerikos 
fabrikai ir pramones be palo
ves dirbtu tai balsuokite už 
Tafta.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Kaip motina.

DR. ALEX. O’MALLEY
Kroniszkos Nervo ir Kpecialiszko Ligos 

—:VYRIU IR MOTERIŲ:—
Gydimas RUPTUROS per Cbemic-EIektro 
būda yra mano Specialiszkumas.

BE PEILIO! — BE OPERACIJIOS!

nfiooc* 158 South Washington Street 
UlIuGo Wilkes-Barre, Penna.
Kur galima susikalbėti ir susiraszyti 
Lietuviszkai. Atsiųskite 2c. marke 
o gausite knygute su paveikslais apie 
gydimą Rupturos ir gromatos nog 
iszgydytu žmonių.

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU.
Knygute Liotuviszkoj ir Augliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie
ty st e, klausimai ir atsukimai kaip isz- 
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
Klobas matidamas reikalą, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norinteje gaut szia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order). 
Lithuanian Am. Citizens Club “i™,""“"-

Peczei

GERAS DAIQTAS TURĖTI

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstaneziai tokiu 
žmonių kurie da niekad neturėjo 
sudėtus Banke Piningus ir ne yra 
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra ta' 
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. S. Norkewicz

403 Will Mabinoi An.

No. 6.
Nusipirkite sau keleli 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. S.

^Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už Bukli. 
Teipgi czis gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priest laika, duokite bato 
orderi o bus jums pristatyk

Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas.
Jaigu peczius nekeps tada sugražiname piningus 
arba permainom pecziu.
Be baim'S galite pirkti musu Keystone Pecziu. 
Geriausias peczius už tuos piningus.
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.

Snvirszum 3,000 tu Pecziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.

11 o ’ o Mahanoy City, Shenandoah, 
vjr Lllllclll □ Mt.Carmel, Landsford.

Skaityk o žinosi viską.
Jaigu ne turi mano katalogo raszyk 
o apturėsi, goriausiu 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 
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj. 
Gražiu popieru del raszimo Gromatu 
supuikiauseis apskaitimais ir dainomis 
sudrukuotais apink konvertais tuzi
nas už 25o., pepki tuzinai už $1.00. 
Popieros su paauksuotom kvietkom 
50o. tužinas. Turiu Teleskopu su

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.Waiilelis"!‘X£',.,.

tje Naujas Rudeninis Ta voras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moteriu, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Rudens. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu irt. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

(TU r.L « f Pas mus dirba Lietuvaites.-I jįR h DO I 122 W. Center Str.
IhU IHUUJ I Mahancv City. Pa

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

Vienintele lietuviszka Bankn, uždėta per 
paežius lietuvius ir raudasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezediuimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskailant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Kejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajui. Rejentelna 
kancelari jayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalns o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu» 
siunezant paezedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paeito Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar po« 
Expreso Money Orderi.

■.w

W. TRASK AUCKAČ 
Pirmutinė Ltetwltsksa. 

GRABORIUS

Laidoja Kunea PtMun-r
Mygimtr. ir VaAioB* del PaHvai’asjie

Kreaeto Dc<$-tun ir L L
VTak* atlieka ka Rcgorhow ir paikiam*
Ja rira minetsh rereaiaia kr«pklu» p

55M W. Outre St, MsiS»aey ('.lt

uS

^»o. 4 a 
Excelsior WatchCo.

73 Akmenų Railroad Laikrodi 
Paten to t as regula tolis 

užsukamas isz virszaus, 
del Moteriu ar Vyru, 18k 

-varantuotas ant 20m. 
siusim szita laikrodi 
visiems per C.O.D. 

ž $5.75 per expres, 
jei nebus toks 

iemokekyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už
mokėsite už toki >ai- 

/ krodi $35. Su kožnu 
Laikrodi duodam 
Lenciugelu 

901 CENTRAL BANK 
BLDG. CHICAGO, 111.

RUS1SZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
7 PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GRE1CZ1AUSI GARLAIVAI- 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijon be iokiu peretoiimu.
PUIKI GARLA1VAI: CZAR - KURSK - RUSSIA

In Rotterdam® 8 Dienas. In LIbawa 11 Dienu. I I Kurek, r Spalio (O-t.)831 Treczla Klasa t.3 ‘vK’ I Hum la, ”
£.ntra £!hea P. , ! Y k |Czar,2Lapkr!czlo(Nov.)
1 Irma Klasa | U I Apie daugiaus daelziroelte pae muso agentus arbs

A. E. JOHNSON & CO., (General Paatenger Agt». 1 27 Broadway, New York, N.Y.

i į § )l

PUIKUSTAVORAS^
Kiekvienas tuos žodžius isztars 
paragavęs musu gėrimus. Parsi- 
traukit o persitikrinsite.
Mes parduodame Rugini sznapsa 
po $2, $2.50, $3. $3.50 ir auksz- 
cziau lig $S už galoną. Turime 
partraukta tiesog isz Rosijos 
Ruskos arielkos po $1.50 kvorta.

Atsiųskite adresa o gausite kataloga 
Fr. Straw!nskas, 1807 Carson St; r>tuiurgh,p..

‘o
3 <n

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS- 

6arsiu Lletuvlszku-LenkIszku Vaistu.

h

Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkafl 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
guikias Lietuviszkas Gyduoles savo 

ztoruose ant pardavimo, kadjnusu 
tautieczei reikalaudami galetu'uuai- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninaai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvta 
musu tyras Lietuviszkas Gyduolea, 
kurias mes gvaran tuoj ame.

Egiutero No.l............................... 25c.
Egiutero No.2............................... 50c.
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................... 35c.
Meszkos Mostis..............................25c.
Trejauka.........................................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. užlaikimui Viduriavimo ir

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

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

Kojų.....................    25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaisias nuo Papauto...................16c.
Gyd. nuo Grippo.......................$1.25.
Plauku apsaugotojas............ ....... 60c.
Muilas del Plauku........ ...... .
Milteliai nuo Kepenų...................36c.
Rožes Balsamas............................. 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 Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Liemens........ ......... 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.C0.

10c.

— Neužmirszkyte, jago ke- 
liausyte in Dzeradžville kad 
stotumet ant tiesiosios puses 
karuko, nes kitaip ne inejsite 
in vidų. Tokis tai naujas uka- 
zas.

— Szi menesi mirė 28 ypa- 
tos: 19 isz miesto o 9 isz aplin
kines; užgyme 23 kudykei o 
5 negyvi, limpancziu ligų ran
dasi 4 karsztliges, dipterije 
ir krupai

— Ant nekuriu muso lietu- 
viszku karezemu turi aki lais- 
nu eznipukai kurie perstatys 
sudui puiku davada, buk pa
vėlina pas save naktimis, ir 
tai visame laike, trankytis 
muso lietuviszkom mergaitėms 
su visokeis paleistuveis virisz- 
kos lyties. Geda, kada žmogus 
pamato isz lietuviszkos kar- 
czemos iszejnant muso lietuvai
tes mergaites užsitraukė kaip 
nesvietiszkas sutvėrimas. To- 
kės vietas turime ant akies o 
atejteje apraszieime apie jeis 
placziau, ;

Tamaqua, Fa.— Panther 
Creek aplinkinėje da vis strai- 
kas 10,000 anglekasiu tesasi. 
Kompanije ketyna nepasiduot.

— Lehigh & New England 
geležkelis pradėjo ezionais 
statyt nauja tavorinia ir pa- 
sažierinia staeije del savo tru
kiu.

— Ant “Dutch Hill,” laike 
girtuokliavimo tūlam name 
pakylo musztyne, kurioje mir
tinai likos sužeistas Aleksan
dras Kadingo (?). Už taji dar
bą likos suymtais Augustas 
Weidel ir Kazis Grabski. 
Kadingo randasi ligonbuteje 
mirsztantys o kaltininkai ka
lėjime.

— Stasis Bakontis (?) apie 
40 metu senumo, mirė ligon
buteje nuo pažeidimu kokius 
aplaike ezokdamas nuo karu- 
ko kada ketino važiuot in 
New Phila, Bakontis buvo 
jaunikiu. Rado pas jin suvir- 
szum $50 piningais ir bankine 
kninjgute aut $600,

Tai neyra juokai, kada žmo
gus, atsiminęs linksmas vai
kystes savo dienas, sako: “No- 
recziau, kad galeeziau turėti 
toki valgi, kaip mano motina 
būdavo dare.” Geras, namie 
darytas valgis, isztikro, tai 
vienas smagumas, ir jie yra 
taip-gi sveikas. Sziuose grei
tuose laikuose mes gadiname 
savo pilvus, valgydami netin
kama maieta, jo nesukramte 
gerai. Nuo jo pasidaro daug 
bėdos ir todėl privalome žinoti 
tam tikra gera vaista, bėdai 
atsitikus. Tokiu vaistu yra 
Trinerio Amerikoniszkas Kar
taus Vyno Eliksiras, todėl kad 
jie suetiprine grumuliavimo 
organue, ir eutvers gera, svei
ka apetitą. Jis sustiprina vi
duriu raumenis ir neleidžia 
prasidėti konstipacijai. Pri
valo but vartojamas pilvo ir 
viduriu^ligose. Aptiekoee. Jos 
Triner, 1333-1339 So. Ash
land avė., Chicago, Ill.

'APSZVIETA' Mokriisrirei Istoriška Knyga 

palytinti daug isz Lietuviu praeites 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leboris su 60 pus. 10c.

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramskl, 943 S. 2nd. St., Phila. Pa.

Viai Skaitykite

Vienas Isz Juokingiausiu Lalkraszczlu.
Viską tarkuoja kaip krienus.

Už Doleri per visa meta. 
Siusk sziandien.

Kas prisius už lOc.Stempu gaus viena 
numeri dykai. Adresas:

P. Narvydas™ “S1
(o&-)d08 OI)

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

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

Direktoriai yra gerai 
žinomi ir atsakanti miesto 
biznieriai. Skolina piningus 
aut lengviausiu iszligu.

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Kollestvas

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

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

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

Mai nose 
Fabrikouse 
Ant Geležinkeliu arba 
Treinu.

Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szaukites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstauezius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prane- 
szu jogei žmones su didelėm kolie- 
stvom galidesetkus tukstanoziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelis desetkus dorielu sumulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigarsitu ir jus Provas priimtu 
ir tuom eik tiasia ir vilkina liki laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka auodu ant 
pnsiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szuom adreso!

B.S.YANKAUS J 
CrcsskiU, N. J.

Lietnviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

In WiIkes=Barre
(In ten ir ad galios)

$1.00 Ekskurcija
Nedelioj, 29 RugsejiojSeptember}

(Per Nauja Hay’s Creek Kelia)

| Lehigh Valley 
Railroad

Treinas apleis Mahanoy City 7:40 ryte. 
fiįp Tikietai geri tik ant to szito Special inzko Treino

Grįžtant apleis Wilkes-Barre 6:50 vak 
Apie dauginus galima darižinot ant Lehigh Valley Stacija.

26m. SENAS LAIKBASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
SZEINA KAS SEREDA BROOKLYN, N.Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia iszLietuvos gyvenimo 
ir paezios 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 “Jubilejini 
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 - - SI.00. 
Užruhežin - - - 83.00. 
įrigr’ Užsiraszyti galima visada
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk lOo. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

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

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

J f I ET V VISZK ASp I >T< X I K A FI ST A R

M. VARZINSKAS
205 E. Centro St., Mahanoy City. 
Laikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelus Foto
grafijas isz mažių ir indeda in ruimus.

Indeda Fotografijas in Špilkas, 
Kompasas ir 1.1. Puikei nutraukineja 
Post-Karczius. Parduoda Reinius ir 1.1

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in 
IETUVISZKA TT OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

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

Parduoda Szipkortes antgeriausia 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunozia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greitai 
pigiai ir teisingai. Raszikite pai 
mane o gausite teisinga atsakinu 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokia 
Valgomu Tavoru ir Buozerie' 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

a ■ n 1 ■ n Suczcdinio ir Padvlgublnlmo f* ■ jGeriausesBudasirProga^s^^GaryJnil.
Miestas Gary nesenei prasidėjo tik 5 metai ir jau smarkai pradėjo 
augtie kur ir tavo Loto Preke sikiu užaugs in trigubus pinigus.
Miestas Gary yra gereuse vieta gyvenimui darbui ir bizniu. Nes 
ten budavoja Didžiausis m i 1Ž i 11 i S Z k U 8 Fabrikus ka randasi ant 
visos pasaulės. Iez kitu miestu krausto visokias Fabrikas in miestą 
Gary, Indiana. Nes ten yra geriausi traktai geležinkeliu ir vande
niu del parvežimo ir iszvežimo visokiu tavoru 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 raudos kitam 
mokėti ant ateinanezios senatvės. Kas pirks Lota tam visus 
keliones kasztus atgražinam. Del platesniu žinių kreipkitės 
ypatiszkai arba per laiszka ant žemiaus parodyto adreso:
I 7 I O H GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENTS

JOS,ZaCK8!&bO.(^)1817S.UniouSt;Cbicago,i’U.

Lietuviszka AGENTŪRA WUl!
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 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1US, 202TroySt. Dayton, Ohio.

SK & ai 
A-BS

Naujas Iszradimas
Apraszima siuncziu dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

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

Urs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn, 1




