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ISZ AMERIKOS (Del “Saules”.)

virucziai, tankiai pra

ISZ VISU SZALIU

160

— Traukija 6 meneeiu, nog 
naujo meto lyg 1 d. Juniaus 
Pennsylvanijos valstijoje likos 
užmuszta ant geležinkeliu 632

iszkimai szalise 
.nkei atsitinka, 
so klimato la-

as padare aplin 
spūdi ant žmo-
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KAS GIRDĖT?
Visiems gerai velinaneziams 

del iždavystes 25 m. jubileji- 
nio “Saules,” kurie prisiuntė 
telegramos, laiszkua ir 18 si
dabriniu dovaneliu del redys- 
tes, tegul Dievas szimtaropai 
užmoka. Laikysime ant atmin
ties del atejties.

Redyste.

Isz austrijokinio Szhzingio, 
konia visi anglekasiai isz ang- 
lekasiklu traukia in Amerika 
ir kas diena skaitlis dydinasi. 
Geriausi anglekasiai pametine- 
ja kasiklas ir prasiszalineja in 
užmare, tikėdamiesi geresniu 
uždarbiu.

Nedeloje pasibaigs 25 metai 
kaip laikrasztis “Saule” iszei- 
tineje ir per ta ylga laika ne
vienas numeras ne buvo su- 
trukdintas. Džiaugėmės dyde- 
lei, jog tiek meteliu praleido
me sveikatoje del garbes Die
vo ir labo muso tautiecziu. Tu 
rejome daug ergeliu, bet Die 
vas mus užlaikė savo globoje, 
— priek tam apteikė sveikata 
ir turime vilti, jog turėsime 
pajėgu toliaus tarnauti del 
Lietuviu Amenke per kita 
tiek metu, ka duok Dieve lai
mingai sulaukti del mus ir del 
visu milemu skaitytoju “Sau
les.”

Kokis tai kvailiukas paliko 
testamenta kuriame užrasze vi
sa savo turtą iszneszanti puse 
milijono doleriu del iszpanisz- 
ko karaliaus Alfonso. Jago 
jau nežinojo kam savo turtą 
palikti, tai galėjo užraszvt ant 
priglaudos delpaikszu.

67 Merginos Pražuvo 
Fabrike Laike Gaisro

Dirbkite, kentekite o ir pra
žūk del žmonių, nes niekados 
del juju szirdies neatidarine 
kie, ba žmonis in tavo szirdi 
prispjaus.

Nesenei vienas isz katali- 
kiszku kuningu Parižiuje lai
ke pamokslo prikiszo klausy
tojams: “Kalbėjau jums apie 
meile artimo, gal tikytes, jog 
praszysiu nuo jus almužnos ar
ba kitokios dones ant miela- 
szirdingu mieriu. Tuom laik 
tik praszysiu jus vieno daigto: 
Atyduokyte ka esate kalti 
sziaucziam, kriaueziam, siu- 
veczkoms ir valgomus tavorus 
ir už ižgiartus gėrimus!”

Puikei papuosztos ponios ir 
ponai akis nuleidia nedriso pa
kelti augsztyn, o poniutes žiu
rėjo ant savo apredalo. Ku- 
ningas baigdamas kalbėjo: 
“Kas neužmoka savo artimui 
ka yra skolingas, tai yra va
gy sta!”

Teip dėjosi Parižiuje, bet 
tiktu toki pamokslą ir Ameri- 
ke, lietuviszkosia bažnycziosia.

Jago nemoki būti vyru, ne
vertas esi gyvent! Ta nuomo
ne patikrina faktas atsitikęs 
nesenei Norristown.

Szitai tūlas vyras nežine isz 
kokios priežastes pasivėlino su 
grįžti vakare namon ant pa
ženklintos valandos per pa
cziule.... Matomai bijoda
mas savo narsios sandrauges, 
nenorėdamas josios supykint, 
ar gal pertraukinet saldaus 
miego — radęs duris užraky- 
tas, lipo per langa in vidų. 
Bet už ta savo geruma pa
ežiai.... butu užmokėjas locna 
gyvasezia. Pati matydama 
kraustantys! vyra per langa in 
vidų, szove ir pažeido, ant lai
mes turbut nemirtinai, many
dama, kad tai kokie valkata.

Pamokinimas isz to toksai: 
Jagu esi vyru, ejk drąsiai pro 
durie tada, kada tik buna rei
kalas, o nelipynek del baimes 
paezios per langa. Vyras, turi 
but ponu namo, o nenužemin
tu tarnu paezios.

Tas nelaimingas pažeistas 
kulka revolverio per paezia, 
matomai nemokėjo būti vyru, 
už tai jin Dievas nubaudė, nes 
tokie vyrai pasaulei nereika
lingi.

Arsziausiu miesteliu Suv. 
Steituosia ketina būti kaimelis 
Preston, Pennsylvanijoi, tu
rintys 5C0 gyventoju. Apskai
tė, buk 85 procentas tuju gy
ventoju naudoje sva’gynan- 
czins gėrimus be paliovos o 83 
procentas regulanszkai pasi
gėrė.

Mikas Czežikas, slavokas isz 
Clevelando, Ohio, buvo tokiu 
sziksztuoliu kad gailėjosi nusi
pirkt sau laikraszti, ydant pa
skaityti ir žinoti kas sviete de
dasi. Žingeidus buvo labai, to
dėl pasivogė svetimos gazietos 
egzemplori, gulinti po duri
mis, nes likosi patemintas ir 
pagautas ant karszto darbo. 
Už ta vagysta laikraszczio, ver 
ties 2 centu, sudžia nubaudė 
vagiliu svetimu laikraszcziu 
pagal instatu teisingai; vagi
lius turėjo užmokėt tris dole
rius tam, nuo ko paroge lai
kraszti ir sūdo kaeztus 35 do
lerius, arba 10 dianu in kalė
jimą.

Jagu da baustu teip vadina
mus “dikaskaiezius,” kurie pa 
pildo moraliszka vagysta per 
neatnaujinima prenumeratos, 
kurie skaito kelis menesius dy 
kai, tada ir muso lietuviszkos 
iždavystes tvireziau stovėtu, o 
gal ir redaktoriai geresnius 
czeverikus ir kelnias, kurias 
veik nupleszo sėdėdami per 
dienas ant uslano galėtu ne- 
szioti.

Terp mus Lietuviu turbut 
daugiausia yra tokiu, ka už 
dyka norėtu skaityti, todėl ar 
galima tikėtis, jog mes veik ap 
siszviešime. Jago teip bus, 
kaip buvo ir yra, tai apezvieta 
terp Lietuviu negreit pasikels.

Teisybe, da mes ant savo 
skaitytoju negalime rugoti, 
kadangi daugeli turime tokiu, 
katrie supranta reikalus ižda
vystes ir reikalą skaitimo lai
kraszcziu po užsimokėjimui, o 
jei atsiranda terp daugelio ir 
kokis apgavikas, tiekto! Jis 
skriausdamas iždavyste dau
giau nuskriaudžia patsai save, 
nes svetima skriauda niekam 
neiszeina ant giaro. Kas nori 
būti laimingu, turi būti doru 
ir teisingu.

Tūlas gromatneszis Hartle- 
poole tarnavo per 41 metus ir 
per taji laika isznesziojo 6,- 
250,000 gromatu, padaridamas 
in taji laika 160,000 miliu. 
Bet ne ingalejo gromatneszia 
Marijos Jacksonienes isz Bil- 
stono, kuri laike savo dinsta 
nuo 1819 lig 1860 meto, kuri 
neapleido ne viena diena per 
visa savo tarnysta. Perejo jie- 
je suvirtzam 250,000 miliu ne- 
sziodama gromatas.

Saugokytes prasiplatinusios 
neteisingos penkdolerines bu- 
maszkos su Indijono galva. 
Bumaszka galima tuojaus pa
žinti, nes darbas yra niekai.

Uždyka niekas nieko neduo
da ir geriausia gaspadyne su 
viena ranka lesina visztas, o 
su kita yma isz po josios kiau- 
szinius.

Naujas jungas ant sprando 
atejviu likos iszrastas. Sztai 
tieje ka geidže iezymt pilnas 
ukesiszkas popieras o iszeme 
pirmutines priesz Sept. 27 
1906 tai tegul paskubina, nes 
paskutinia diena ant iezemimo 
bus 27 Sept. Po tam turės 
laukti net septinis metus, tai 
yra: jago kas po tai dienai isz- 
yms pirmas popieras tai antras 
aplaikys net už septiniu metu. 
Tas katras to nepadaris bus 
atmestas.

United Mine Workers of 
Amerika unije Shamokuosia 
ir Mount Carmel nutarė su
tveri posmertine del angleka
siu tame distrikte o kaip rodos 
tai neužylgio visur tai invyk- 
dins.

Del gyminiu užmusztojo 
anglekasio duos $1000 arba 
jago bus sužeistu teip, jog ne
gales daugiau dirbsi tai ir ap 
laikys $1000.

Laike užmuszimo angleka
sio, nutrauks visiems po 50 
centu, kuri tai suma ejs in ka
sa.

Amerikonai ižgere nuo July 
1912 lig July 1913 alaus 1,- 
999,500,000 gorcziu alaus, o 
kitokiu gėrimu 2,142,800,000 
gorcziu arba ant kožno gyven
tojo pripuola po 22.08 gor- 
czius. Paežiam Czikage gy
ventoje! ižgere 1,000,000 gor
cziu alaus ant dienos.

Binghampton, N. J. — 
Utarninko diena, ąpie 3 va
landa po piet, užsidegė fabri
kas kelnių Binghampton 
Clothing Co. kuriame dirbo 
135 mergynu. Mergynos ne 
tikėjo, jog ugnis teip greitai 
prasiplatins ir nesiskubino 
iszbegti, nes kada jau nebuvo 
galima iszbegti, tada pradėjo 
szokinet per langus, bet ne vi
som pasisekė iszbegti isz de 
ganezio namo ir 67 nelaimingu 
pražuvo Hepsnuosia, 60 susi- 
žeido isz tu pavojingai o kitu 
nesuranda.

Namas buvo senas ir nekar 
ta paniekintas per ugninius 
inspektorius, bet Amerike už 
inspaudima in delną viską ga
lima padaryti o ir žmogaus 
gyvaste nupirkti.

Rado deimantą cigare.
San Francisco, Cal.— Jonas 

Orin, varytojas elevatoriaus 
name Harding ana diena, ka
da nukando galuka cigaro pa
juto dantyse katokio kieto. 
Iszspjoves ant delno nusistebė
jo paregejas puiku dvikaratini 
deimantą verties 50 doleriu. 
Deimantą davė apdaryti in žie 
da ir padovanojo savo milemai, 
kuriai nuo senei žadėjo pirkti 
žiedą priesz apsivedima.

Isz Eosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

Virszininkai laivynes kom
panijos North German Loyd 
apskaitė, buk praejta meta pa- 
sažieriai ant ju laivu ižgere 
1,720,634 kvortų alaus, 112,- 
212 buteliu vyno ir 302,521 
buteliu szampano. Isz to gali
ma dasiprast, jog kelione ne- 
kunems pasažieriams per ma
res ne yra teip bjauri kaip ne- 
kuriems iszrodo.

Patsvale Kazoku.
Jagu teip dedasi, ^butu ne 

kas:
Szitai ka vienas raszo in ga- 

zieta “Kur. Lietevski” Mel
džiu patalpyti kaip pas mus 
Vilniuja atsitiko diena 31 va
sario api 2 adi. nakti ne toli 
namo gubernatoriaus.

- Ėjau proten, ir pasitikau su 
trimi . kazokais, katrie buvo 
paskirti del užlaikymo miestia 
tvarkos.

Rodos ne reikėjo man nieko 
bijoti susitikus tris sargus tvar 
kos, o tame storai pabludau 
sztai ant kart isz nežinių aplai- 
kiau su kumszte in krutina, 
jog pasiritau kelis žingnius no 
paszalinio trotuaro.

Tiejei tris nuėjo tolaus pui 
kavodami toki darba padare.

Pasikėliau, o matidamas, jog 
liudintojeis tojo atsitikimo bu
vo du miestinei sargai, stebė
jausi, jog tiejei nieko sau isz 
to ne daro ir ne norėjo sulai
kyti kazoku už toki darba.

Tasai abejotinas pasielgimas 
miestiniu sargu mania apkvai
tino ir sztai paregėjau einanti 
af ciera Orembursko pulko 
peksztininku ir pasiskundžiau 
jiam. Tas man atšaki, jog afi- 
cierai prie kazokiniu darbu ne 
gali kisztis ir uždraust pats 
valdystes, o jis ne gali sulai
kyti.

Isz to supratau jog ne asz 
pirmutinis buvau kazoku na- 
guosia nes ir dpi daugelio teip 
pats atsitiko.

100 sužeistu teatre.
Newark, N. J. — Szimtas 

ypatų likos sužeistais laike 
perstatimo krutaneziu paveiks
lu ant kurio radosi daugybe 
atejviu. Locnininkas teatrelio 
apreiszke susirinkusiems, buk 
laike perstatimo bus nutraukta 
fotografije su pagialba staigai 
uždegamo parako. Ne visi 
suprato taji iszajszkinima o 
kada parakas užsidegė neku- 
rie inpuole in baime, mielinda
mi jog tai teatras užsidegė per 
eksplozije ir pradėjo griustis 
prie duriu, mindžiodami vieni 
kitus. Tame laike radosi su- 
virszum 1500 ypatų.

Atrado paslėpta skarba 
per piktadarį.

Oregon City, Ore. — James 
Dawson kasdamas pamata ant 
uliczios Jefferson, užtiko auk
siniu, sidabriniu ir misinginiu 
piningu ir pora auksiniu aus
karu iždetais su deimantais.

Kuningas McLoughlin da- 
girdės apie atradima tojo 
skarbo kalbėjo, buk daugeli 
metu adgalios, kada vienas isz 
jojo pažinstamu kuningu mirė, 
pasakė jam buk jisai spavie- 
dojo tūla žmogų, kuris ant 
spaviedes iszpažino buk apvo
gė iszpamszka bažnycze Kali- 
fornijoi ir paslėpė skarba 
Oregon City. Dabartės mena, 
buk tai tasai paslėptas skarbas 
kuri vagis bavo paslepiąs.

Ziegorius suskambėjo 13 
— locnininkas baimėje 
Arnite City, La. — Jurgis 

Zsllenbergas pribūdamas in 
Amerika atsivežė su savim se
na ziegoriu kuri jam dovano
jo jojo tėvukas. Ziegorius 
ėjo gerai lig petnycziai, 13 
diena Juniaus, 1913 meto, sus
kambėdamas ant piet 13 kar
tu. Norints Zallenbergas bu
vo nuneszes ziegori pas visus 
ziegorninkus bet tieje bijosi 
jin dalipsteti. Sztai kokios 
nelaimes atlankė Zellenberga 
nuo tojo laiko: Jojo turtinga 
uoszve mirė nepalikdama jam 
ne skatiko, tarnaite pabėgo su 
bernu, szeszi katukai inpuole 
in szulini ir nuskendo; karve 
atvede trinukus, visus juodus 
kaip smala; pati iszsisuko ko
ja puldama nuo trepu; tvartas 
sudege su visais padarais ir t.t.

Dabartės Zallenbergas nu- 
siuns taji nelaiminga žiegori 
in Vokietije del tūlo gyminai- 
czio kurio nekeneze ir tikysi, 
jog aplaikes taji ziegori nusi
suks sau sprandą.

35 kalininkai sudege.
Jackson, Miss. — Degan

čiam pavietavam kalėjime su
dege 35 kalininkai — visi ni- 
gerei. Ugnis teip staigai pra
siplatino, jog nelaimingu ne 
galima buvo iszgauti o ju 
staugimai buvo girdėti net dvi 
miles tolumo.
Parasze 7,109 žodžiu ant 

postkartes.
Boston, Mass.— Juozas S. 

A. Bertasso, albanczikas, pra
simynė save smulkiausiu rasz- 
tininku ant svieto ir savo žod
žius patvirtino ana diena, pa- 
raszydamas su paprasta 
plunksna ant postelkartes 
7109 žodžius smulkaus raszto. 
Žinoma, tojo raszto negalima 
perskaityt be pagialbos padi- 
dynanezio stiklo. Tasai dar
bas užėmė jam septines valan
das ir 15 minutu.
Iszmeta anglekasius isz 

stubu.
Ipswich, Maes. — Locninin- 

kai fabriku paliepė savo bo
sams ir agentams iszvesti strai- 
kuojenezius darbininkus isz sa 
vo stubu ant uliczios. Darbda
viai ne nori girdėt apie arbi- 
tracije su darbininkais o strai- 
kieriai da kiecziau užsispyrė ir 
ketina nepasiduot, norints tu
rėtu gyvent ant ulieziu.

15 anglekasiu pražuvo.
Geilenkirchen, Prusai.— 

Penkioleka anglekasiu likos 
užgriautais per polanczius ang 
lis czionaitineje kasikloje. 
Virszininkai nesitiki ižgauti 
juju kunus.

Kad visos teip padarytu.
New York. - Jauna ir ne 

iszmintinga pacziule Williamo 
Jaspero, 19 metu senumo mo
tete, su kuria buvo apsipaczia- 
ves tik kėlės nedelias adgalios, 
atėmė sau gyvaste per užsitru- 
cinima. Jasperiene kanecz už
sispyrė ydant josios vyras pirk 
tu jiai naujausios mados szle- 
be su perkirstu priszakiu už 
paskutinius piningus kokius 
turėjo namie. Vyras užsispyrė 
kad nepirks o motete užsispy
rė turėt kad ir turėtu mirt. — 
Kad visos kvailiukes teip pa
darytu tai vyrai butu laimin
gesni o moteres nevestu in pa- 
gundinima kitus vyrus su savo 
naujeis paredais. t

Bulgarai geidže susitaikyt 
Turkai atėmė adrianapoli

Bukareszt, Rumunije.— 
Bulgarai sutiko ant paduotu 
iszlygu per Rumunije, Serbi- 
je ir Graikije. Kaip girdėt ne- 
užilgio vela pakajus užžydes.

Sofia.— Turkai atėmė nuo 
Bulgaru miestą Adrianapoliu. 
Basibužukai apipleszineje mies 
tus, subiaurina moteres ir ža
dina, gyventojus.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI).

Mes, 
te esam rėkt ant kuningu, kad 
juos užlaikiti kasztuoja mums 
daug piningu. Tiesa, kasztuo
ja. Ale užlaikimas kareziamos 
teippat kasztuoja, nes, kad sa- 
liuninkas galėtu gerai su savo 
bizniu iszeiti, tai turi nuo jo 
žmones iszgerti ir iszrukiti už 
kokius 4, 5, 6, tukstanezius 
doleriu in metus. Tai jeigu 
tiek piningu iszleidžiame ant 
zbitku, — tai po teisibei mums 
patiems butu negarbe ir geda, 
jeigu mes savo kunigams ne
suteiktume tinkamo ir szva- 
raus užlaikimo ir pragiveni- 
mo. Visur ir visuose dalikuo- 
se nužiūrėkime ant kitu kata- 
likiszku tautu Amerikoje apsi 
givenusiu, kurios kur -kas jau 
mus pralenkė ir daug augsz- 
cziau už mus stovi, o neklausi 
kime josiu savo tautos naikin 
toju, jokiu iszbegusiu in Ame 
rika isz maskoliszku kancelia
rijų juodkalnieriu judosziu, 
kurie nesuprasdami savo pa
ežiu kvailibes ir aklibes nieko 
daugiaus nesumano, kaip tik
tai iszjuokti musu viera ir ku 
ningus, Mes kovodami su savo 
kuningais, atsimesdami nuo sa 
vo tikėjimo nepakilsime, bet 
da greieziaus ant juoko kitoms 
tautoms liksime ir tarp svetimu 
tautiszku gaivalu iszniksime. 
O dėlto visoki neteisus vado
vai, visokį “teplotoji”, visoki 
isz Lietuvos pabėgėliai, striu
kiai, kurie begediszkais ir be- 
dieviszkais rasztpalaikiais ati
traukiamus nuo tikėjimo ir 
iszjuokia musu kuningus ira 
tikrais naikintojais ir užmusze 
jais musu tautos, kuriu pusgal 
viszkus meszlaraszczius mes 
iszpirkinedami ir skaitidami 
nieko daugiaus nenuveikiame, 
vien tiktai užsikrecziame ir 
patis su pusgalviszkomis svaijo 
nemis ir ingauname apie visu 
daliku stovi atbula ir kreiva- 
galviszka supratima nežnekant 
jau apie tai, kad ir piningu 
nemažai ant veju iszmetame ir 
dagi grieka ant duszios pelno
me, kadangi sulig žodiu Paties 
Jezuso Pono, už kiekviena ne
tikusi, tuszczia ir nereikalinga 
žodi atsakima iszduosime 
priesz Dieva. Supranta gerai 
visokį “teplotoji” tueztibe sa
vo pusgalviszku, sėjamu tarp 
mus, virucziai, socialistiszku 
arba anarkistiszku svajonių ku 
rias tikras mokslas jau seniai 
atmete, iszrode visa ju bepa- 
matiszkuma ir pragaiszti,— 
vienok nesiliauja visoki “tau- 
tieeziai ir vienibininkai” kvai
liojo nedelto, kad jie patįs in 
savo kvailibe tvirtai tikėtu,— 
kadangi joks žmogus kriksz- 
czionis sziek-tiek apskritai ap- 
siezvietes, negali in ju pusgal- 
viszkas svajones tikėti,— bet 
dėlto, kad toks ju kvailiojimas 
jiems patiems gera pelną atga
beno. Jie mat žadėdami žmo
nėms rojų ant žemes, kaip ku- 
ningai isznikse ir sutverti “lie- 
tuviszka laisva vieszpatiste”, 
kvailiams labai patinka, kurie 
ingave vilti ir tikra tikėjimą 
in ju žadėjimus ju raszt palai
kius iszpirkineja už brangius 
piningus ir suteikia jiems gera 
givenima.. Ex Socialistas.

— Europoje randasi 
tukstaneziu daktarių.

— Vokietijoj ant 10 tuks- 
taneziu gyventoju randasi 5 
daktarai.

Anglijoj ant 10 tukstaneziu 
gyventoju yra 7 daktarai.

— Praeita meta Klondike 
likos iszkasta aukso vertes ant 
$5,225,135.

Reikalaujama darbiuyku-
Turėdami dauk užsakiniu 

reikalaujama darbinyku. Lie
tuviu, lenku, Vengru ar Vokie 
ežiu in fandra.

Mokestis $1.80 už 10 valan
dų dienos darbo. Darbas už 
tikrintas ant ilgesnio laiko. 
Kreipkitės in ofisą Naugatuck 
Malleable Iron Works, Union 
City, Conn, arba pas formana 
V. Norvaisz, 13 City Hill, 
Union City, Conn. (09 -o))

Ansonia, Conn. — Pas 
mus yra visokiu. atsitikymu: 
Lietuvei savo bažnyczia jau 
galutinai pastate, bet kuningo 
dar neturi. Priežastis negavi
mo kuningo, tai ajriu kuuin- 
gu intrigos- Senas ajriu ku- 
ningas father Synnott spyrėsi 
ir viskupui ajszkina, kad buk 
Lietuviams nereikia bažny- 
czios ne kuningo, gali ejti pas 
jin in ajrisziu bažnyczia o ji
sai jiems viską atlikses. Kal
ba, kam Lietuviams bažnyczia 
ar atskyriu parapije, kad dar 
ajriu bažnyczia visa paskendu
si skolese. Tai-gi vargingi 
Lietuviai turi pirma iszmoketi 
ajriu bažnyczios skolas, o ta
da daleis jiems savo turėti. 
Vargas tiems musu broliams, 
kad ir kaežyn kaip norėtu sa
vo bažnyczios ir savo kalboje 
Dieva garbinti, tai ajnai tuo 
reke: “jums nevale daryti 
kaip jum patinka, turyt szokti 
kaip mes jums grajinsim”.

Bet Ansonijos Lietuvei ran
ku nenuleide nesedi ir ne- 
snaudže ir keptu ajriszku kar
veliu nelaukia. Dabar pra
dėta varo pirmyn. Negauda
mi jokios rodos pas Haitfor- 
do viskupa, siuntė pasiunti
nius in Waehingtona pas po
piežini delegatą ir ten visus 
savo reikalus ir dokumentus 
perstatė. Popiežiaus delega
tas prižadėjo viską peržiureti 
ir Ansonijos Lietuvius aprū
pinti dvasiszkais s reikalais. 
Tai-gi dabar laukėme kokio 
nors rezultato, kuris beabejo- 
nes bus musu naudai. Baž
nyczia pastatyta labai graži ir 
nemažai piningu kasztavo.

— Czion Lietuviu randasi 
nemažas skaitlius, o ypatingai 
jaunumenes. Terp jaunume- 
nes yra gerai prasilavinusiu 
vaikyneliu, bet dar daugybe 
yra nepermatomai tamsiu — 
tamsesniu už rusiszko karei
vio aula. Sztai sekantis atsi- • 
tikimas duos suprasti, i.iepos 
13 diena, Nedeloje, buvo czion 
net tris vestuves, isz tuju vie
na buvo labai juokinga ir ap
gailėtina. Jaunas A. Skuczas, 
jaunikis, pirmiausia paniekin
damas lietuvius, prisipirko gė
rimo nuo kokio tai rusnako 
ar ungaro, nors galėjo ta pati 
padarydamas, pirkdamas pas 
savo tautieczius kuriu czion. 
randasi net keturi. Tai-gi 
pirko “trunka” pas ungara, 
bet ant savo vestuvių nekviete 
ungarus tik Lietuvius. Kodėl 
tas ponas negalėjo pasikviest 
visus ungarus ant savo vestu
vių ? Daužimas torielku buvo 
nesvietiezkas, vaikynai rankas 
susikruvino, pireztus apsidau
žė, apsiseilioja riksmą kele ne- 
svietiszka, bet daugiaus buvo 
in laukinius žverius. O gal 
tas viekas atsiliepe ant lietu- 
viszku smegenų nuo ungarisz- 
ko raugalo? Jaunikis nespe- 
jes da visas torielkas dovano- 
jent daužyti, pagriebęs sumes
tus piningus, nubėgo ir pali 
ceiski parsivedė ir su jo pa
gialba savo nelaimingas vestu
ves užbaigė.

Kas nori savo žmonis nie
kinti, tai visiems tas pareina.

Tegul tas buna pamokini
mas ir kitiems. Toliaus dau- 
giaus pranesziu apie Ansoni- 
jos Lietuvius, nes yra kas pra- 
neszti yra gero bet yra ir daug

1 blogo.
Mikas isz Paszones.

— Praeita meta Amerikas 
iszsiunte in India visokio tavo- 
r« vertes 14 milijonu doleriu. 
j[— Suv. Valstijos kožna die
na iszsiuntineja in Kanada ta- 
voro vertes milijoną doleriu.

'4*

apimtas ka toki 
i ant to#e paai- 
Mikolo. Taje pa 
ida apsirgo, puo 

o ant ritojaus 
it uliczios mer' 
metu, kuri bovi- 
i kitais vaikais 
imingai, jog il- 
l .pasveiko. Mi- 
edelia laiko vos 
as. Suprato kai- 
ia Dievo, kurios 

o ir jiojo cielas 
laužyta prisiega 
Mikola pripažino 
ievo. Jagu ne bu 
įlenksczio peržen 

tosios bausmes

os Lietuvos 
nkijos.

psireiszkimas. 
Nihalaiskoi gu- 
ienei kaimieczei 
i baimes. Sztai 
ikeziui, praėjus 
lai, tuojaus ant 
eiszke jiems dy- 
jkntulis ir isz- 
io tam kaskart 
Įėjo pulti žemyn 
u dydeliu smar- 
le ant medines 
tuszcze stovėjo 
Po valandėlei 
e eksplozije ir 
isnije tapo Bu
deles.
no būti malu- 
ut del to tam- 
aiszkino sau ta 
jova, kaipo vei- 
asios, kuri, gir- 
udama neužga- 
luno, sunaikino

iilnidota.
3. — Laikrasz- 
ekanczia žinia: 
ligardoje. Novo- 
re žmona vieno 
kaimuoczio. O 

ije nesirado gy- 
>uvo kam persi 
oteriszke tikrai 
targiszku miegu 
ys, matydamas, 
astiee karszczio 
io gesti, pagal 
palaidojo. Bet 
i atėjo pas po- 
aleidimo atkast 
rodėsi kad pa- 

aczia nepasimi- 
ipas galutinai ti 
> žmogelio ir da 
pareget lavona 
s.Bet kokis bu
mas ir užgastis 
i graba ir atvo- 

apgaužtos iki 
i, apkruvinta 
aujes plauku, 
atgijusi velione 
tszko grabe be

^graužtas.
įju metu vaikas 
in Rygos Orio 
zezia. Vaiko te 
manovo gatv.

• inesze, jog tuo 
daugybe žiur- 

ieganeziam vai 
liuką nosiukes 
:ta.
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Visi tie kurie pe 
Iszduoda D 

Lietuvoje kam j 
Del Draugy 

Kepures, Karan 
Su kokiu m 

ir t.t.,raszykite j 
Apsaugoju Ns

Ka 
sier 
mo Žinios Vii

— Lehigh Vai 
iždirbs visa nedel

MUSU DBAP 
ir Apvedimu de 
aplaikeme vised 
szome ateiti ir 
užganedyti.

— Redingo ba- 
ketures dienas ka 
nedelia.

— “Birutes” 1 
paeivažinejima i 
Nedeloje.

— Nedeloje I 
* de nuskendo jaui 

Jonas Pavenskis 
rio. Ketino apsi 
nedelia su p. He 
cziute.

— Diena 31 tui 
Buffalo Wild \ 
ant West parko.

— Daugelis < 
in tevy 
prieszaif

Katrie neturi pi: 
liones tai draugy 
piningais ir szipk

— Praeita K 
ra laike naktinio 
kasikloje likos p 
Vargo 23 m. seni 
nog W. Maple 
gas vaikinas ta ' 
re. Laidotuves 
delioje popiet.

— Sziame 1 
davg mažu kudi 
kožna diena atsil 
ta laidotuvių.

— Rinkėjai s 
Home” apvaiks 
ko jau suvirsz 
doleriu del apn 
tu tojo apvaiksz< 
sziam laikui de 
tuviszka draugy 
aukavo. Keno 
tai nežine bet 
sziek tiek paau 
dyt kad lietuvis 
na ezitas apvaik

— Gedmino 
ainis susirinkime 
ezi vakara Bccz 
Visi sanariai p 
per paliepima E

— Dr. M. J. 
tuviszkas medec 
gijos ligonbute 
priima ligonius 
10 lig 12 ad. pi 
2 lig 4 popiet ir 
vakare. Kaz 
237 W. Center

— Reikaling 
kukne prie mi 
ku ir 1.1, i 
Kelleys Hotel 
sales.

Farpiduod
Parsiduoda 

Mahanoy City 
ir 216-218 W. 
605-607 W. 
Daeižinokite “

Aut pai
Mockaiczio sa 

Malianoy City, 
Lietuviais ir n 
lunu. Geroi i 
trakto. Ant ki 
dasi namai ant 
ir keletą geru 
Apie daugiaue 
Wm. Mcekaiti 
Mshanov Citv. ra

Piczeris” bole numėtė, 
“Batterie” nepataike,

Nedabego ant “beiso”, aut!
Turėjo visa graju paliaut.

—Kur “batterie?”

f h Mariute
Tikras Atsitikimas

Nepatemijo jis kaip prie jo 
priėjo .J uozas su Mariute iez 
sodo ir net sūnūs atsiliepe:

— Teve laimink savo vai
kus.—Sztai ira iezrinkti ne ma 
no szirdies. Nepaieek ant tur 
tu, kaip asz negeidžiu ju —ma 
no apsiekirta, didesnius turtus 
savije turi, negu visokie že- 
miezki turtai.

— Palaimintas buk eunau 
tarė susijudinęs tėvas. — Lai 
mingas esmių turėdamas tave, 
kurie supranti kame žmogaus 
laimingumas. Ji turtingesne 
usz kunigaikezezio dukteri, 
bet tur ir kraiti locna, nuo Die 
vo jai paskirta.... Vaikai ma 
no mieli!— suezuko senelis ka 
da jauniejie atsiklaupė priesz 
ji.— Meldžiu dangaus jums 
palaimos. Te laimina jus Tas 
kas ezirdie suriszo.

Prispaudė galvas sujudintu 
vaiku prie patvinusios sujudi- 
naneziais jausmais savo kruti
nės, akie isz kuriu riedėjo kai
pi žemeziugai stambios, krin- 
tanezios ant ju gaivu aszaros 
džiaugsmo, danguosna ir mieli
nus dekavojo Dievui usz Jo 
malone, suteikiama jam, mels
damas palaimos geriem vai
kam.

Viena tik mislis suteikinė
jo jam skausmus, o ipatingai 
ta, kad tuo savo laimingumu 
negal pasidalit su ta, kuria mi 
Įėjo ir mili, bet kuri jau pali
ko ji persikeldama in kita svie 
ta. Neabejotinai kad meile 
vaiku tuo didesni džiaugsma 
jam suteikė dėlto, kad mielijo 
apie savo praeita laiminga gi- 
venima su gera moteriezke, 
kurios nuotrota labai atjautė. 
Mislijo, ar jo vaikas bus teip 
laimingu givenime, kaip jis 
buvęs, ar gavės marezia galės 
prie sunaus ramiai užbaigt sa
vo givenima ? Žinojo jis kad 
jei sūnūs gaus pikta paezia 
kartus bus jam gyvenimas. O 
Sztai dabar mato, kad jo trosz 
kimai iszpilde be raginimo su
naus prie iszpildimo ju. Jau
te tikra Dievo suredima - - to 
del ir susijudinimas jo buvo 
neapribuotas.

Pasikėlęs nuvede vaikus 
in sekliezia ir ten atidengė 
jiems visa savo slaptibe, nu 
mete nuo savo duezios kaip 
sunkiausia naszta, atiduoda
mas iždą Mariutei, kuriai ma
tomai jie buvo paskirtas.

Stebėtina, iždas visai jaunu 
ju neapibure savo blizgėjimu 
nepagedavo jo ne vienas, ka 
dangi buvo turtingi ir be jo, 
o prie ju laimingumo nieko ne 
stokavo.

Netrukus troszkimai jaunų
jų iszeipilde pilnibej. Giveni- 
mas prasidėjo laimingai. Se
nas tėvas leido savo dienas 
liuosas nuo darbo, nes jam to 
draudė geras sunns ir marti, 
tik del smagumo triusdaves 
ant kiemo, bei apžiūrinėjo 
ūke, nors tame paskutiniame 
reikale buvo Juozas, kaipo 
gaspadorius.

Dievas tikrai laimino do
riems, nes nors isz iždo visai atspėdama kalbėjo:

nesinaudojo, kadangi paauka
vo isz jo dideles aukas ant 
pavargėliu ir szelpe visus rei- 
kalaujanczius paszelpos, ūke, 
gerai aprūpinta puikiai derejo 
givuliai veisėsi ir jaunikliai 
gražiai augo, kuriuos parduo
dant buvo pelnas toks, kad pi
ningu usztekdavo kasmets 
visiem reikalams ir dar po ke
lis deeetkue atlikdavo.

Visoj aplinkinėj Milutai- 
cziai buvo didelėj paguodonej 
nes ir verti buvo to.

Visokie pavargėliai žinoda
mi Milutaicziu duosnuma ir 
mielaszirdinguma ėjo drąsiai 
praszit pagelbos, o nieks nie
kad su tuszcziom rankom isz na 
mu labdaringu szelpeju neiez- 
ejo.

Besilankant pavargėliams 
vienkart atėjo senas apdriskęs 
ubagas. Nenustumta nuo slenk 
ežio ir jo.

Senas Jurgis besėdėdamas 
prie szilto pecziaus, nes buvo 
tai žiemos laikas, szokino ant 
keliu gražia digta antru metu 
anūke, turinezia motinos var
dą. Anūke linksmai bovijosi 
su dieduku tasidama ji usz ži
lu usu, laikidama digtom, 
minksztom rankelėm usz ju, 
kaipi usz pavadžiu, tai vėl ap
sikabinėjo usz kaklo, glaudėsi 
ir juokėsi skardžiu sidabriniu 
balseliu kutenama szposingo 
dieduko, kuris dabar tikrai vi
sokias liūdnas mislis pamirszes 
buvo.

Vargszas ubagas papoteria
vęs žiūrinėjo in sena tėvuką be 
sibovijanti su anūke ir szne- 
kanti ana. Isz jo akiu riedė
jo stambios aszaros.

Jau gaspadine nužvelgus 
aszaras ubago, kaipi kad nueis 
tebejo ir uszklause:

— Kogi tėvai verki ?
— O gaspadinele, kad kas 

dien sriovee aszaru liecziau, 
nenumazgoeziau savo nusidė
jimo. O nelaimingas asz, ne 
vertas ka szventa žeme mane 
neezioja.

— Kagi pasakoji seneli ? — 
uszklause pats gaspadorius ku
ris inejo in stuba, nusikresda- 
mas nuo saves sniegą.

— Ilgiau negaliu slėpti kir
mino, kuri neeziojau savo du- 
szioje — kalbėjo verkdamas 
ubagas.

Visi paimti žingeidumo 
klausė stebėdamiesi, o 
kalbėjo toliaue:

— Sztai nekaltas 
savo skardžiu bals si ru 
no mintis ir sugražino man 
tuos laikus, kada ir asz bu
vau ta Dievo dovana apdova
notas, bet nelabas paniekinau 
ja del nedoros moteriszkes. Žu 
dinsta kokia papildžiau ant 
dvejato savo vaikeliu padare 
mane elgeta, nevertu, nelai 
mingu....

Puolė ant keliu, sudėjo ran
kas ir susijudintu drebaneziu 
balsu szauke liedamas aszaras:

— Dieve 1 atleisk man ma
no nusidėjimai — Lzpažinstu 
ji ir gailiuosiu.... Nevertas 
esmių, bet susimilk ant ma
nes!.. ..

Visi susijudino matidami 
ubago metavone ir gailesti, 
o gera mielaszirdinga gaspadi
ne gal ka tokio instinktiviez.

ubagas

kūdikis 
pažadi

— Kelk, tėvai apsakik sa
vo nelaimingumą, kad mums 
aezsitikejai, gal tuomi sau kiek 
palengviei.

Gaspadorius sėdo prie stalo 
ir parėmė galva ant rankos, 
gaspadine, o net ir mergos lio
vėsi sukę ratelius ir paleido 
iez ranku sulus, o senas tėvu
kas Jurgis teipgi žingeidumo 
paimtas nuramino linksma anų 
kele, ir klausė, o maža anūkė
lė kaipi kad nusistebėjus tila, 
kokia apeivieezpatavo stubo- 
je sėdėjo ant keliu dieduko ir 
žiurėjo in visus, ipacz in 
szniokezczianti isz insigriaudi- 
nimo ir ineiverkimo ubaga, 
kuiie pradėjo pertraukinejamu 
verksmu balsu kalbėti.

— Oh, buvau ir asz laimin
gu ir turtingu.... Turėjau 
anioliezka moterį, kuri palikus 
man du vaikelius pati persikė
le in ana svietą. Paėmiau kita 
paezia. Tai buvo tikru inkuni 
tu szetonu ir likusiu vaikeliu 
teip nekente, kad grūmojo 
man pametimu jei ju kur ne 
nudėsiu.

Gaspadinee akiee sublizgėjo 
aszaros....

Nieke nepertraukinejo uba
gui kalbos, visi klausė tartum 
apiburti. Senam Jurgiui tik 
kokios tai mislis primine gire.

Ubagas kalbėjo:
— Asz paklausiu nedoros 

moteriszkes nudanginau nekal 
tus vaikelius neturėdamas jiem 
szirdies. Viliojauei busiu lai
mingu dabar.... Apsirikau. 
Kiek iszkencziau—vienam Die 
vui tik žinoma. Veltu jieezko- 
jau bent kaulu ju girioje —din 
go. Neabejotinai žvėris su
draskė. Nes kas girioje juos 
rast gelejo, kas juos iszgelbetu 
nuo pragaiezties iez nasrų mir
ties, in kuriuos inmecziau ?....

— Tėvai, jei galiu tave tė
vu vadint — atsiliepe gaspa- 
dine, kurios duszioje pakilo 
baisi audra ir blaszke ja smar
kiai asz esmių tavo ta mariute 
kuria drauge su broleliu jos 
Vincuku iezgabenes in gire 
palikai; sūneli nuo nedoro tė
vo paėmė Dievas pas save, o 
mane isz nasrų mirties isztrau- 
ke szie antras mano tėvas!

Tas iszpažinimas, tas apreiez 
kimae jaunos gaspadinee kaip 
perkūnas trenka in ubaga. 
Puolė apkvaitęs kniupseziae 
ant žemes, matomai nesijausda 
mas vertu pripažint save tėvu 
tos, kuria nužudęs bet ji give- 
na, mato ja laiminga, girdi jos 
teip stebėtina apreiszkima pa
rodanti meile prie to, kurs 
ependee ant jos givaetiee.

Dora duktė neiezeižadanti 
savo nedora tėvo pakele ji nuo 
žemes, ramindama ir liepdama 
pamirezt liūdna piaeiti.

Susijudinimas ubago arba 
tikro tėvo Mariutės, sziandien 
moteries Juozo Milutaiczio bu
vo teip dideliu, kad apalpęs 
neveik atsigaiveliavo. Reikėjo 
paguldit in lova ka virai pa
dare.

Ne ant ilgo sugrižo nelaimin- 
g uolini atmintis, vien tik tiek 
idant suprastu visa dalika, vi
sa suredima Valditojaus žmo
nių likimu.

Duktė buvo prie jo, jis atė
jo pas ja užbaigt savo nelai
minga givenima.

Nelaiminguolie matomai pa 
jaute didi skausmą savo du 
ežioje, kadangi veidas jo skaus 
mingai susiraukė, isz kratines, 
iezsiverže skausmingas atsidu 
sėjimas su žodžiais: “Dieve ne 
esmių vertu!”.. Iez pakeltu 
danguosna akiu riedėjo stam
bios aszaros.
glaudžia prie savo kratines 
nelaiminguoli, buezioja ji, ra 
mina.

— Laime.... — kalba 
mireztantie senis — ar nesap
nuoju, ar sulaukiau mirt ant 
jos krutinės, ne ant lauko, ne 
apleis tas ne po sniegu, ant pa
tilo .... O Dieve....

— Nusiramink teveli tu ne
mirsi, tu dar givensi pas mu
mis, nes neleisim tavęs ant 
szalcziu ir vargu pasilsėsi po 
savo nelaimingam givenimui.

— Teip, pasilsėsiu, vaike
li pasilsėsiu, esmių sotus jau 
laimes kokia atradau, ramus 
galiu užbaigt givenima ir atsi
gult in kapa.

— Mariute, Mariute — kai 
bėjo drebaneziu kas kart la
biau eilpstaneziu balsu mirez 
tantis.

'— Teve, atradai savo pra- 
žudita, kūdiki — matai kad 
Dievas susimilejo ant tavęs, 
nes gailėjaisi usz savo nusidė
jimą — ramino gera duktė.

Tuomtarpu uszstojo naktis. 
Dangus apsiniaukė, pakilo 
sniegiena ir smarki viesulą 
blaszke apnuogintus isz rūbo 
medžius, kurie osze ir kaipi 
kad vaitojo. Nieke isz žmonių 
nėjo lauk su noru tokiame lai 
ke: laimingi tie kuriu likimas 
nevaro isz namu tokioje valan
doje.

Ligonis girdėjo vi^sulos 
staugimą ir atjautė geriausiai 
ta žiemos nuožmibe, kadangi 
nekarta jau veltu jieezkojes 
nuo jos pasislėpimo, bet neras 
damas tureje kentėti, tuo la
biau jaute dabar susimilejima 
Dievo ant saves ir troszko me- 
tavot usz savo nusidėjimus.

Metavonia jo buvo tikra gai 
leetie.

Dora duktė neeitrauke nuo 
lovos per isztisa nakti.

Po audringai nakcziai, rit- 
metis uezstojo giedras; saule 
raudonai tekeje ir savo spin
dulius mete dar ant iszbalusio 
veido ligonio, kurie gulėjo 
ramus paeirenges in kelione tik 
jau nežemiszka. Gal tu saules 
spinduliu szuszilditas atmetan
tis kraujas apsarkino dar 
mirsztanczio veidą ir sugražino 
tiek pajiegu, kad pasikėlė, o 
tacziaus pakele galva nuo pa
talo.

Namiszkiai stovėjo prie lo
vos; jis pažiurėjo in dukteri 
pažiūrėjo in žentą ir sena tėvu 
ka Jurgi. Isztiese savo ranka 
prie stovinezio gale lovos Jur
gio, tasai priėjo padavė jam 
savo ranka, o mireztantie, pra
bilo:

— Priimk padekavone nuo 
mirsztanczio, priimk ja nes 
plaukia isz szirdies kuri isz 
duoda paskutinius jausmus. . . 
Dievas tau užmokės usz tavą 
mielaszirdiete ansieratos....

Jau užmokėjo, prietel, esmių 
laimingu ir didesnes atmokes- 
ties neesmiu vertu! — atsake 
sujudintas Jurgis.

Mirsztantis pasilsėjęs valan
dėlė vėl pradėjo: — Dekavo- 
ju teipgi usz tai, kad neiezva- 
ret manes isz savo namu kad 
suteikėt pastoge paskutinėje 
valandoje givenimo, kokios 
nuo daugel metu neturėjau, 
kurios jeszkojau, Dievas dalei 
do atrasti.... Palieku jums 
visa mano turtą skarmalus ir 
sulopinta sermėga — ji jum 
atligins usz mielaszirdiete....

— Kūdiki mano, vaikai 
mano laimia jus Dievas, kaip 
laimino usz guodojima priea- 
kimu Dievo.... Nereik jum 
sakit: guodok tęva ir motina 
tavo” nes tai darot — doribiu 
jus pats mažiau turis negaliu 
mokinti; bet supratau net pas
kutinėje valandoje galibe do- 
ribee, — tad patariu pasku 
tiniu savo žodžiu, idant usz 
viską labiaus guodotumete do 
ribe.... — Ir isztiese ranka, 
vaikai suprato reiszkima to isz 
tiesimo, atsiklaupė, o mirsztan 
tis padėjo savo rankas ant ju 
gaivu akie pakele danguosna' 
lupos jo per valandėlė drebė
jo — matomai meldėsi duszia 
net nubalo galiaus ir akis usz- 
simerke — užmigo ant amžių 
laimindamas dorus vaikus.

Visi suklaupė meldėsi.
Paszauktos senos moters isz 

kaimo ėmėsi prie darbo del, 
paszarvojimo velionio, o senas!

gam tėvui galėjo suteikt laba 
paskutinėse valandose jo give
nimo, kad Dievas susimilejo 
ant jo ir nedaleido miit kur 
patvorije. Gailėjosi, kaipo dora 
duktė mirusio tėvo, bet ne- 
priesztariavo ir nerugojo ant 
Dievo suredimo.

Velionis likosi gražiai pa
laidotas.

Mariute su Juozu tikrai lai- 
mingai giveno, o senas Jurgis 
dar ilgai džiaugėsi savo do
rais vaikais ir anūkėliais ku
riem pasakodames pasakas ir 
dare žaieles. Nore milejo ir 
aniuoliezko gerumo anūkėlė 
Mariute, bet daugiau uezsiim 

Idavo anuku Jurgiu, kuri va
dindavo tikru kareiviu ka
dangi ir mokidaves gudru anų 
ka kareivistes ginkluodamas ji 
balanos kardu ir mokidamas 
jodit ant žirgo, tacziaus ant 
lazdos su arklio galva kuria 
diedukas iezdroždaves ir karna 
nodaves; o tikrai linksma bu
vo jam žiūrėt kaip anūkas 
Jurgis sziuoliavo ant savo žir
go, balanos kardu kapodamas 
digeliae ir usnie, kuriu nekes- 
daves usz dilginimą, kaip val
de savo neramu žirgą ir musz- 
travojo ana....

Neteip senovei tėvai giveno.
Kaip skurstame mes szian 

diena....
Laime ne aukse; iždas — 

d iribei.

Lietuviszkam Ilotelije 
mažam miesteli.je.

— Ar žinaj mister bos per 
c’ela nakti ne galėjau miegoti, 
teip mane kando.

— Ar isztikro! rodos ne no 
senej patieeeme paklode ir ap- 
vilkome paduezka ir tiktai a- 
pie keli ungaraj lovoje gulėjo.

— Ej, Mary! ar tu nuszla- 
vej vakar no lovos su szluota 
priesz ats'gulima svcczio?

— Na ne, misiuke, — už- 
mirezau!

Ar matei kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS" yra 8-nii^ puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausiii raštininkų raštų ir vi- 
sokix^ žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuviu reikalus.
“DRAUGAS" atsieina metams $2, pusei m. $1 

Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.60 

Rašydami laiškus adresuokite 

DRAUGAS PUB. CO. 
2634 W. 67th St. Chicago, 111.

11 'll 1 mon su aiaeuu uziauusmu, uen. »bi«i uoi out. t
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Dora duktė

Europoja visi yra tosios nuo 
mones, jog kazokai, tai baisus 
rusiszkas vaiskas. Kur yra ka 
zokai, tai turi ingaleti, nes nū 
kas ne gali priesz kazokus at 
sispirti. Kazokai in?:garsej> 
isz savo narsumo ant ulieziu 
miestuosia, kur su jeiseis už 
siundo ant neginkluotu žmo 
niu, idant iszsklaidyti su dur 
tuvais (su pikemi) ir nagaiko 
mi. Tada jiejei narsus, galingi 
kaip padukia savo inirszime 
Teipos — gi ant vainos, kada 
ingali prieszus, paleidžia kazo 
kus. Yra jiejei narsus ir drąsus 
vejime beganeziu. Kada vienok 
reikia stoti akie in aki su ly
giom pajiegom, t-mais kazokai 
nieko ne ženklins, tiktai tikia 
bėgt kaip akie iždegia. Po Bo- 
rodinu (1812 mete) 
Napoleonas kazokue ant dre- 
b-zgu; palokai 1831 supliekė 
kazokus lig vienam. Japonai 
sumaezi kazokus, kaip ezilta 
vilna supaezi. Szedien Europa 
juokėsi iez puslaukiniu kazo
ku. Ant eznipinejimo niekam 
netikia, ba yra tamsus ir apie 
strategika vajauna nieko neži
no. Kada buvo nusiunsti daži- 
noti api krutėjimą prieszu, tai 
vis melogingai daneezinejo. Ir 
iez Korėjos Japonai ižgujo 
Kazokue Jenerolae Miszczenka 
norėjo apsidengti garbia, eurin 
ko tuketanezius kazoku kėlės 
armotas ir norėjo isz paszalu 
uszklupt ant Japonu prie 
Nit czvang. Biaurei likosi eu- 
teriotae, pusią ka’zoku iszmuszi 
ir su nuleista nosia sugrižo in 
savo abaza Maskolei turėjo di 
deli ergeli su puslaukineis ka 
zokais, da ne gelbėjo del armi 
jos, tiktai kenki visamia.

Kazokai

Butau pag:ed<>jus ir del jus, 
Ant szito sidabrinio jubilijans,

Nes mano kurnąs jau viską
ižgiedojo,

Nieko sau nepavidejo.
Per tai, asz savo keliu va

žiuosiu,
Kaltininkėms tiesiog užva

žiuosiu,
Sztai klausykite, 

Ausis pasistatykite:

Bumuszi

Netoli nuo Pittstono apigar- 
da radau

Ir keletą merg’cu užfykau, 
Bet viena iez j u ezun verta, 
O ir da papnczkaie ižberta.

Valkatos, 
Naktibalde’, 

Niekam netykia, 
Nuo visu atlikia

Su žaliablekiais užsidrda, 
Girtuoklauje, guma ėda, 

Lietuvius už nieką laiko, 
Kaip pamato Lietuvi, tai 

snuki rauko.
Ir ko tos naktines pelėdos 

sulauks?
Reikale Lietuvio neprisi- 

ezauks, 
O pasmirdėlės, 

Tokios mergeles.

Keturios “K”.

pa-
jog

11-
dvi

Atida ciesoriaus prašu Wil- 
helmo II apie privaluma mote 
r -s, apraszo gazietoe, laike 
r.dos ant mariu Kilonijo, 
ant laivo “H henzollern” 
kos perstatitos ctesoriui
narsos laivorkos-Amerikones 
Viena iez juju turėjo prakalba 
apie “nužeminimą” moterimo 
luomoe Vokietijoje, paskui at 
saki linksmai:

— Taja užduote esmių vie
nos nuomones su mano paeze 
Žinote mano ponios, ka ijje kai 
ba? Szitai jog užveda moteres 
parodo tiktai ant keturiu “K ’.

— Keturiu “K”? — paezau 
ki nusidivinia Amerikones.

— Ach, teisibi, užmirszau, 
jog ponios ne pažineta vokisz- 

Įko liežiuvio; keturies “K” žen 
.klina: Kinder, Kuche, Kirche, 
Kleider. Ant lietuviezko: Ku- 
didie, Kukne, Bažnicze, Szlebe.

Lietuviszka AGENTŪRA IRKDNTORASBANKW
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankin; 
5$ savo loonam name vertes $12,000,0C 
K Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 

greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 

4 pas save nei vienos dienos, bet tuojaua 
iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip 
A. J. KEYDOSZIUS, 202 Troy St. Dayton. Ohio.

»ujimu vdivuiv. cuuaai 
Jurgis, paemee ubago rudine J 
nusinesze in kamara ir ten pra I 
dėjo aidit ja. Sermėga tikrai i 
buvo brangi, kadangi rado ten y 
kelis tuketanezius dukatu, kai * 
po ir svarbius rasztus, paliudi- J 
janezius isz kur imti pinigai, į 
o teipgi labai daug atidengė j 
jie apie paeiti Mariutės, Basi- f 
rode kad ji buvo duktė turtin- J 
gu gimditoju kad motina buvo J 
iez kuningaikszcziu gimines, o f 
tėvas turtingas bajoras, kurie ’t 
del kitos nedoros moteriszkes f 
pasiliko nelaimingu ubagu, • 
nors nesziojosi didelius tartus, 5 
bet ju nelitejo, o nekarta ken- ’ 
tęs bada ir ezalti jieszkodamae • 
pražudintu vaikeliu. Į

Dievas tikrai atmokėjo usz J, 
mielaezirdiste ir doribe.

Mariute galėjo triumfuot y 
bet ji nemego puikibes ir dau- S 
giau jautėsi laiminga delei tos į 
priesžastiee kad savo nelaimia- J,

Ant Veselkos Greensberge 
buvau,

O dievulėliau ka g'rdejau ir 
maeziau, 

Veselka buvo netoli vienos, 
Kaics* mos.

O svieteli, laip ten buvo, 
Tai neyra tokio liežuvio, 

Ydant viską apsakyti, 
Arba plunksna, kad apraeziti.

Bobos apeileidia, 
Plaukus pasileidia, 

Pakampėm landžiojo, 
Pasigeria skėtriojo.

Vieko nesakysiu, 
Veluk susilaikysiu,

O perkūne,’,kur tu būni, 
Ar jau kulku neturi;

Kad tokias bobas nubelstum, 
Nevienos neapleistam, 

Nesisarmatino žmonių, 
Ane mažu vaikui

Jagu sziteip atsiprovije ve- 
seilos,

Ttgul josios garmi ant dug
no peklos,

Tegul ten su velneis links
minasi, 

Tegul per amžius džiaugėsi.
Kada jau tyro negavo, 

Teip sau kita i i ta rado, 
In karezema nulapsejo, 
Tenais dare ka norėjo. 
Žmonis aplink stovėjo, 

Kaip ant pusgalviu žiurėjo, 
Galo nelauki, 

Tik prezeis sutraukė, 
Namon nuėjo, 

Užmirszti n-galejo.
Tai ne veseile, 
Tiktas luje.Sveikata fliiaai 

KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASET SĖKLĄ; kuri gra
žini sudygsta, puikiai nuga ir gausius vaisius at
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS,pažysta gerai ligQ. pritaikoatsakan- 
čiai llekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
ligų, užmezga išgydymų, sugrųžiua pajiegas ir iš
augina puikių sveikatų ir drūtumų, kas suteikia 
žmogui lalmg ir linksmybę. PH1LADELPHIOS 
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių 
padarė sveikais Ir laimingais išgydant nuo viso
kių ligų
C A/UI IŽU T B YRA TAI DIDŽIAUSIAS 
r^VrllXn I H TURTAS ŽMOGAUS, BE1111 1 i 1 1 SVEIKATOS NĖRA LAI 
MES NE LINKSMYBES ANT SVIETO.

Phll. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro exporament ų n nt sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotus. To
kiam Jau tik galima tikėti.

PrivatiškoJ LABARATORIJOJ Ph. M. Kllniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
llekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių.

Iš daugybės išgydytų štai ką patįs žmonės rašo:
GARBINGAS PII. M. CLINIC! Pranešu, kad liekarstas subaigėm ir esame labai užga

nėdinti už tikrų pagclbų; greitų ir gerų išgydymų. Mano moteris teipat Jau yra sveika už kų 
siunčia širdingiausių padėkavonę. Jūsų pamačlyvų ir teisingų būdų gero gydymo, skelbsiin 
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekamo dėkavoda- 
ml su moterla A. Antonlckas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.

Mrs. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dėknvoja, už 
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjusius ir suiru
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., 
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192. Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cen
ter St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių Jokiu budu ne
galima sutalpinti.
ĮS1TEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.

KAD NF^VFIKA^ bet nori pastoti sveiku * ILO1 l’lE.O V IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
o Jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškojo kalbojo kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagclbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie Jau džiaugiasi ir dėka- 
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenė- 
justas ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužngystės sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno Ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, inlr 
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, neini- | 
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be apnracijos, bet su liekarstomu. kuriofl i 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS: nuo 10 Iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. Ir Pėtnjr- i 
■Šiomis nuo 6 iki B vok. Reikalaukit nuo Kllniko dovanai Ir skaitykit knygų ,,Daktaras . I

Vienas su janke Fdadelfijoi 
apsivedė,

Na ir veln:a :n grinezia in- 
vede, 

Tuo jaus savo bobai atsidavė. 
Nes ir bobai pede pav<de.

Tai ezi)d les bu lavo, 
Kaip vyras in darba iszeidavo, 
Bobele po grinezes bėgiojo, 

Alų su vieke f indavojo, 
Gerus laikus turėjo, 
Ne vyro nežiūrėjo.

Tas nebag -lis,
Vargo vargdierel s, 

Kaip nuo darbo pareidavo, 
In grinezia neinejdavo 

Biednas žmogelis varga ken
tėjo, 

Na ir tam vargui galas atėjo:
Piningus pasiėmė, 

Ir po kvarabu iždume.
Szendien vyrelis, kad ir de- 

juoje, 
Bet lengviau kvėpuoja, 

O boba nežinia kur dingo, 
Rodos in žeme inlindo.

J,gu noryte apsipaeziuoti, 
Turyte gerai apsižiūrėti, 

Ba jagu koki kaltuna gausyte, 
Tai greitai apsidžiaugsite.
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Matuose 1827 jaunas kunin- 
gai apetne prabaszcziste vienoi 
parapijoj, L’ono d'cszijoi. Baž 
nitele tos parapijos yra pabu 
davota kaime gulinezem tarpe 
augsztu kalnu.

Tikus milaszirdingas, lab
daringas, ir pilnas pasiszventi 
mo kuningas, likos greitai pa 
miletas per savo parapijonus 
Visiszkai uszsitarnavo ant to, 
nes kožname atsitikime, ezelpe 
gerom patarmėm savo parapi 
jonus.

Labdaringumas jio neturėjo 
rubežii, viską ka tiktai turėjo 
dalinosi su savo parapijonais. 
Didele jo Dievomaldyste, bu
vo priežasezia, kad jin vadino 
ezventu. Kada ėjosi apie apgy 
nima geru instatu, arba provu, 
visada buvo persitikrinamas 
bet malszus mokantis su kož- 
nu pasielgti, pasikalbėti, kad 
visai ne ira stebėtinų daliku, 
jog stojosi teiedariu savo para 
pijonu kurie vietoi ejti in sū
dą, eidavo pas jin ir iszduota 
paliepima, kožnas palaike už 
teisinga ir iszpildidavo.

Viena rita priesz tekėjimą 
faules pradėjo skambiti in var 
pus, apreiezkent, nelaime del 
gyventoju kaimo. Dz priežas 
tea lietaus, kurie jau nog ke 
liu dienu lijo, vanduo pruduo 
ee, gulinczuoee, ant kalnu pa 
kilo ir iezpleeze pilimue, su di 
dėlių smarkumu bego žemin in 
stovinti pakalnei kaima.

Didžiause ugni, galima užge 
syti, bet kas pajiegs sulaikiti 
vandeni bėganti nog didelio 
kalno. Giventojei nulude isz 
bėgiojo isz namu savo, vienuo 
ee tiktai marszkinuose. Ne ku 
rie da norėjo gelbėti savo tur
tą ir gyvulius, bet ant to nebu 
vo laiko, kožnas turėjo skubiu 
tis gelbtti gyvastį.

Kuningas buvo pirmutinis 
ant vietos nelaimes ir sudarė 
szioke toke drauge neszimo pa 
gelbos.

Ne galima buvo mielinti 
apie sustabdima vandens, tik 
tai reike mielyti apie tuos, ku 
rie radosi stuboee apsemtose 
vandeniu.

Ant kart davėsi girdėt rike 
mas draskantis szirdi. Ant sto 
go ka tiktai riogsanezio, supu 
vusios stubelee, buvo matyt se 
na moteriszke su dviem ma
žais vaikeleis. Vanduo jau šie 
ke lig stogui, stubele ka tiktai 
riogsojo, o per tai viena mislis 
apėmė visus, kad ja vanduo 
nugriaus o motere su dvejetą 
vaikeliu pražus vandenija.

Kaip gelbėti tuos nelaimiu 
gus? Visi stovėjo, niekas nesi 
judino; Niekas neeistvere gel 
beti, ba niekas ne galėjo ap- 
svarstit mieri gialbejimo.

Ant kart iszgirdo bėganti 
arkli. Tai prabaszczius užsė
dės ant arklio, kuri smarkus 
tekėjimas vandens nesze. Bet 
mokantis gerai valdyti arkli, 
pataikė, daplaukti prie stube- 
lea kūrei kas valandėlė van
duo grasino pavojum. Po trum 
pu valandai daplauke prie 
stubeles, paėmė su savim vai 
kuez'us ir laimingai iszplauke 
adgaloe, paleisdamas ant sau
gios vietos.

Atgręžęs arkli ir vela taiko 
si plaukti pas stubele, nes paki 
lo riksmas, parapijonai užsto 
jo kele ir ne nori leisti ant pa 
vojaus, praszimai meldimai 
nieko ne gelsbti garbus kunin
gas pasukęs arkli in vandeni, 
pradėjo plaukti.

— Melskitės už mane - szau 
ke in susirinkusius.

Apstojo riksmai, visi esanti 
klaupė ir pradeda melsti. Ach 
koke tai buvo valanda! Van 
duo ūždamas ir putodamas, su 
neiezpasakitu stiprumu prade 
da neezti raiteli ir arkli Raitė 
lis galejosi su stipriom vilnim 
nž givasti savo ir moteriszkes.

Jaii daplauke. Tame girdėsi 
lūžimas. Stogas suteszkejo stu
bele sugriuvo, žmonis pradėjo 
rėkti ir verkti isz iszgas 
ties, nes ant kart negalima bu 
vo matiti; kas pasidarė su mo 
teriszke ir kuningu. Po valan 
delei patemino grįžtanti kunin 
ga laikidamas ant ranku mote 
riszke, ant naujo inženge vii 
tis in Fzirdis parapijonu, kad 
tiktai instengtu iszplaukti, Die 
ve da padekit!... kuningas da
plauke iki krasztui, motina ir 
vaikuczei iszgelbeti, parapijo
nai suklaupė Dievui padeka- 
vojo ir per amžius to kunigėlio 
ne glejo užmirszti.

Miss Norma Gibboney pirmutinis moteryszkas 
girrynis sargas Amerike.

- -

Nereikejo jiai tojo dineto kad tik aplaikyt alga, nes yra 
tai turtinga mergyna gyvenanti Mobile, Ala. betydant už
drausti medžioti ir nereikalinga skerdimą visokiu paukszcziu 
ir žvėreliu per nigerius ant josios milžiniszkos farmos. Panna 
Gibboney yra kaip tai vadina “dead thot” ir nesibijo areziau- 
sio vagiliaus.

Del muso vaiku.

ne-
ne-
su-

Ožys surado vagi.
Vienam turtingam arabui 

kaž-kas pavogė auksini pini 
ga. Arabas tikrai žinojo, kad 
vagis — tai kuris-nors jo 
laisvių, bet vagies nekaip 
galėjo rasti. Pagalios jis 
galvojo, kaip e’gties.

Suszaukes visus savo nelais 
vius, jis papasakojo apie va
gyste ir szit ka dar pridūrė:

— Szi vakara visi jui sto 
site teisman pas mano oži Vi 
si paeiliui turės ant jo nugaros 
ranka padėti. Szis ožys turi 
stebuklinga galybe — pažinti 
prasikaltusiji. Jei prasikaltu- 
sis palies jo nugara, tai ant 
delno pasiliks juoda deme.

Atėjus vakarui, visi tarnai 
susirinko paskirton vieton ir 
paeiliui ėjo tamsian kambarin, 
kuriame buvo ožys. Kiekvie
nas inejusis dėjo ant ožio nu
garos ranka ir iszeidamas rode 
ja ezeimininkui.

Szeimininkas pirmiau buvo 
iszsuodines ožio nugara, todėl 
visu iszeinancziuju rankos bu
vo suodinos. Bet sztai vienas 
iszeina nesuteptomis rankomis

— Atradau vagi — tarė 
arabas, — szit jis. Tiktai jis 
vienas nedriso ožio nugaros pa 
liesti.

Liūtas ir szunitis-
Londone rode laukinius žve 

ris, ir už parodymą eme pini
gais arba szuniukais, katėmis 
ir kitokiais gyvulėliais, kuriais 
maitindavo žvėris. Vienas žmo 
gui norėjo pažiūrėti žvėrių. 
Jisai, neturėdamas piningu, pa 
gavo mieste maža szuniuka ir 
atnesze in žvėryną. Ta žmogų 
ileido žiūrėt, o szuniuka pa
ėmė ir imete in narva, kur bu 
vo liūtas. Szuniukas perimta 
baimes prisiglaudė narvo kam
pe. Liūtas priėjo prie jo, pa
uostė ir nieko jam nedare. Ta 
da szuniukas atsigulė augsztie- 
ninkas, pakele kojukes ir pra
dėjo kraipyti uodega. Liūtas 
pajudino ji savo koja ir pasu
ko. Szuniukas stojo priesz liū
tą ant pasturgaliniu kojukių. 
Liūtas žiurėjo in szuniuka, 
kraipydamas savo galva tai in 
viena, tai in kita szali, bet szu 
niuko nejudino. Kada žvėryno 
prižiūrėtojas imezdavo Hutui 
mėtos, liūtas atpleezdavo gaba 
la ir palikdavo szuniukui. Va
kare, kada liūtas atsiguldavo, 
szuniukas prieidavo, padėdavo 
savo galva ant liūto kojų. 
Nuo to laiko szuniukas su Hu
tu gyveno viename narve. Liu 
tas jo nejudino, sykiu ede, ka 
jiedviem atneszdavo, miegoda
vo kartu su juo ir kai-kada 
žaizdavo.

Karta atėjo szuniuko savi 
ninkas in žvėryną ir, pažines 
savo szuniuka, prasze prižiurę-

tojo, kad jam ji sugražintu. 
Piižiuretojar sutiko atiduoti ir 
pradėjo szuniuka szaukti, kad 
ji paėmus isz narvo. Liūtas 
perpykęs eme draskyties ir 
kaukti, ir taip keletą dienu 
bandė ta szuniuka nuo liūto 
iszvilioti, bet kiekviena karta 
tas-pat pasikartodavo.

Taip pragyveno viename 
narve liūtas su szuniuku iszti- 
sus metus. Praėjus metams, 
szuniukas susirgo ir pastipo. 
Liūtas, matydamas, kad szu- 
niukas vis guli ir nieko needa, 
suprato, kad szuniukas jau ne
gyvas: jisai szoko perpykęs ir 
pradėjo save uodega per szonus 
muszti, metyties ant narvo sie
nų ir kramtyti geležis, sienas 
ir grindis. Visa diena jisai me 
tesi ant sienų, trankėsi po nar
vą, staugė, paskui atsigulęs 
pas szuniuka nutilo. Prižiurę 
tojas norėjo paimti ir iszmesti 
pastipusi szuniuka, bet liūtas 
neleido paimti. Daug žmonių 
mate liūto nubudima; jie pa
tarė prižiūrėtojui, kad jis imes 
tn narvan kita gyva szuniuka. 
Jie paklausė žmonių patarimo 
ir davė jam kita [gyva szuniu
ka, bet liūtas psrpykee szoko 
ir sudraskė ji in kąsnelius. 
Paskui jie apėmė savo kojomis 
negyva szuniuka, kauke.... 
Ir taip pragulėjo su juo pen
kias dienas. Szeszta diena liū
tas pastipo.

Sziiiuilelis pagavo.
Motute nupirko obuoliu ir 

norėjo pietums iszkepti. Padė
jo juos virtuvėje ant skobnies 
ir iszejo vandene pasisemti 
Grįžusi neberado dvieju obuo
liu. Paezauke vaikus ir liepe 
prisipažinti, kuris paemee? Ne 
vienas neprisipažino. Tada ji
nai padalijo visiems vaikams 
po viena vienodo ilgumo sziau 
deli ir pasakė, kad iki vakarui 
kaltininko eziaudelis pasidary
siąs daug ilgesnis.

Kaltininkas, h bijodama, kad 
jo eziaudelis nepasidarytu il
gesnis, nukando sziaudelio ga
leli.

Vakare motyne, padėjusi 
vienon vieton visus sziaude- 
liue, pamate kurio vaiko sziau- 
delis trumpesnis, ir tokiu bu- 
du atrado kaltininką.

Nuo to laiko tasai vaikas 
niekados nebevagiliaudavo.

Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?” 

Gal nežinai kur Ją gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me* 
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
3262 So. Halstad St., CHICAGO. ILL.

pj Piramides.
Piramidos yra dideli akme 

niniai budinkai, keturkampi ir 
in virszu nusmailinti, pastaty 
ti Egipto faronu (karalių) lai
dojimui ju lavonu. Piramidos, 
pastatytos keli tuketaneziai me 
tu atgal, dar ir dabar tebestovi. 
Dideji Piramida Gizeh yra did 
žiausias budinkas, žmogaus ran 
koms pastatytas. Jos keturkam 
pa apaezia isz visu keturiu szo 
nu turi po 764 pėdas jos smail 
galys iszkyla in virszu 488 pe 
das nuo žemes, užima suvirsz 4 
akerius žemes. Pagal inžinierių 
apskaitymo, sziandien kaeztuo 
tu apie 142, 500, 000 dol. pas 
tatyti toki milžiniszka akmeni
ni triobesi. Szi piramida buvo 
pas'atyta apie 2170 metus 
priesz Kristaus gimimą, t. y. 
apie 4080 metu atgal. Apskai
toma, kad jos pastatymui suvar 
tojo 5,000,000 tonu akmens,

Netoli nuo Gizeh piramidos 
yra milžiniszkas Sphinx’as. 
Senovės egiptiecziai tikėjo in 
pasakiszka sutvėrimą, turinti 
žmogaus galva ir liemeni Huto 
arba kito kokio gyvulio, su 
sparnais isz szonu. Augszcziau 
minėtas Sphinx’as, esantis ant 
upes Nilo kranto, netoli nuo 
Giži h’o piramidos, yra milži- 
niszko didumo, ir kada szian
dien kalbam apie Sphinx’as, vi 
sados mintyje yra laikomas szis 
Sph’nx’as: Jis yra iszkaltas isz 
vieno akmens, su kaikuriais 
tik dadurimais. Jis turi 172.) 
pėdu ilgio ir 55 pėdas augsz- 
czio. Vienog sziandien tik jo 
galva matyt, o kitos dalys yra 
užbertos tyru smiltimis.

KUR BUNA
Mano dede Jonas Milauokas 19 m. 

kaip Amerike, paeina isz Suvalkų 
gub., Wilkaviszkio pav., Gražyszkiu 
para., pirmiau gyveno Brooklyne o 
dabar nežinau kur teip-gi mano pus
brolis Steponas Gedvilukas paeina 
jsz Kauno gub., asz Rozalijos Mi- 
lauokiutes duktė jie pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso, (gg o^) 

Julia McMaley.
520 S Hidas St, Phila. Pa.

Mano dede Tamoszius Jonas ir 
Raulas Zarnauckai paeina isz Kalva
rijos pav , Nodnemensko gmino, 
Raudonikiu kaimo praszau atsiszaukt 
ant adreso: (gg *oą)

Ant. Zarnauckas
Box 214 Torrington, Conn.

Mano pusbrolis Mateuszas Kru- 
czius paeina isz Kauno gub., Ragu
vos volost., Trakiniku kaimo, jis pats 
ar kas kitas praszau atsiszaukt ant 
adreso. (gg -oą)

P. Juszkis
201 E . 5 th. st, Des Moines Iowa.

Mano dede senis Mauszas paeina 
isz kauno gub., Szilalies miestelio, 
Raseinių pav., 0 pėdu 7 coliu auksz- 
czio, Raudona barzda, kas apie jin 
danesz ant adreso aplaikys 5 dol. 
nagrados. (o0 -o,)

Jos. Gestautas
42 W. G th st, Georgetown Ill.

Mano teta Mikalina Misievicziute 
po tėvu, dabar jau ženota bet neži
nau josios vyro pravardes. 4 meta’ 
adgalios gyveno Brooklyne dar ne
žinau kur buna. Paeina isz Kauno 
gub. Butiszkio parapijos Plikiu kai
mo. Tegul atsiszauke ant adreso:

(09 '°1) 
Adomas Puczeviozius

823 S. Chesnut st. Shenandoah, Pa.

MALDAKNYGES

■■Ata.

Aukso Altorius, senas ir 
naujas arba Didžiausias 
Skarbas del Krikszczioniszku 
Dusziu, su pridėjimu visokiu 
maldų. Didele knyga 1000 

’ pus; drueziai ir puikiai apdar, 
in juoda audima, auksuotas 
kryžius ir paraszas, raudoni 
krasztai. Preke tik §1.00.

Didelis Szaltinis; Dangisz 
ku Skarbu; naujausis span* 

I dimas pagal tikra 10 ir 6
j sulyginime pagal naujiji

Szaltins pirmo spaudimo; 
puiki didele knyga 1000 pus; 
puikiai ir drueziai apdar. su 
auksiniu kryžių ir paraszu; 
apvali krasztai su auk. kabute 
minkszti juodi skurini apdar. 
Preke szitos puikios knygos 
tiktai • • $2.50.

Balsas Balandėlis arba 
mažas szaltinis; 711 pus; 
apdaryta in juoda audima; 
auksuotas kryžius ir paraszas 
raudoni krasztai. Preke 75c;

Balsas Balandėlis; naujau
sis spaudimas, puiki knygele 
drueziai apdaryta in skūra; 
apvalais kampais; auksuotas 
kryžius; paraszas ir krasztai 
su auksuota kabute; labai 
puiki knygele; Preke $2.00,

Szaltinelis; 600 puslapiu; 
apdaryta in juoda audima; 
auksuotas kryžius ir paraszas 
raudoni krasztai; Preke 75c;

Garbe Dievui, ant Auk- 
sztybes ir Szlove Szv. P: 
Marijai ant žemes, paranki 
knygute 640 pus; apd. in 
juoda audima; auksuotas 
kryžius ir paraszas; raudoni 
krasztai: - Preke 75c.

Aniolas Sargas, smagi 
malda knygute spaudinta 
“Saules” spaustuvėje, 350 
puslapiu, visos reikalingos 
maldos, stacijos, graudus 
verksmai ir t. t. apdaryta in 
tamsei rusva audima; auk
suoti krasztai, Preke 50o;

Aniolas Sargas, ta pati 
knygele kaip virsz minėta 
bet apdaryta in juoda skūra 
apvali auksuoti krasztai 
Preke - - 75c;

Mažas Naujas Aukso 
Altorius; Prancuziszkos 
skureles minksztais apdarais; 
apvalais kampais, auksuotas 
kryžius, paraszai ir krasztai 
385 puslapiu. Preke $1.25.

Mažas Naujas Aukso 
Altorėlis, Prancuziszko 
skureles minksztais juodais 
apdarais; apvalais kampais; 
auksuotis kvietkos, kryžius, 
parassai ir krasztai; 384 pus. 
su kabute, vidurije apdariu 
yra uždėta auksuota mukele 
ant celuloido kryželio; labai 
graži knygele: Preke $1.50.

Vainikėlis, mažiausia Liet, 
maldu-knygele, tik BxSJcolJ 
ir puse colio storumo; juoda 
audima, auksuotas kryžius 
ir paraszas, Preke - 50c.

Vainikėlis,ta pati knygele 
apdaryta in skūra = 75oi

W. D. Boczkowski-Co. 
Mahanoy City, Pa.

Jonas Sadauskas ir J, Ramanaus
kas paeina isz Kauno gub., praszau 
atsiszaukt ant adreso.

J. Jankowskis.
2409 S. Hoyne Avė.

Chicago, 111.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRUS— -whsa.

P. v« OBIECUNAS IR KOMPANIA
Cor. 12-th. & CarsonJSt., S.8.Pittsburg, Pa-

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka ’ 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie- 
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na. 
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 jgj 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto J - 
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakorlts ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
e u tiesomis Russijos.
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A. OLSZEWSKIO BANKA
Chicago, Illinois

PRIIMA pinigus taupinimui nuo $1.00 ir augščiau ir moka 3 pro
centą už padėtus pinigus.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namą ir storų Chicagoje.
SIUNČIA pinigus į visas dalis svieto ir parduoda šifkortes ant vi

sų linijų.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.

Turint kokius nors reikalus į Banką rašykit šiuom adresu:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St. CHICAGO, ILL.

Mano brolis Juozas Lukoszus pa
eina isz Kauno gub., Raseinių pav., 
Viduklės para., Vanagiszkiu sodžiaus* 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso.

G Lukoszius.
230 McKee Ave, Monesseen Pa

Mano draugai Mikolas Kontrimas 
paeina isz Kauno gub., Raseinu pav., 
Retavo para., 10 m, kaip amerike 
pirmiau gyveno Massachusetts steite 
teipgi ir Antanas Brunius paeina isz 
Kauno gub., Szauliu pav., Baršti - 
oziu miestelio pirmiau gyveno Frank
lin Furnace, N. J. o dabar nežinau 
kur, jie pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso:

Ant. Gnizinskas
Box 474 Westville Ill,

Mano tikras brolis Juozas Mazi- 
kauokas apie 28 m. amerike, girdėjau 
kad gyvena apie Pittsburga, 7 m. ad 
galios gyveno Homstead, paeina isz 
Suvalkų gub* Seinų pavieto, Serijos 
parapijos ir miesto. Tegul atsiszau- 
ke ant adreso: (jg *o;)

Stasis Mazikauokas
Box 101, Frackville, Pa.

In troligatorne_
APDIBBTUVK KBTGU.

Zysidiila f.bcf n aldaknygeB ietorien 
natoa ir laiknusccei, kaipo Ui:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagia Drangas, Teryne ir Lt 
Priaiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kassttu. Adresas:

Lltbaanlsn Bindery.

638 Penn Avė.
Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

Dr. Kolor garsinasi savo tikra pravarde ir tori 
savo paveikslu iiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
Rimus ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos lieonbučiuose, o paskuti- 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri- 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606. dide
li išradimą profesoriaus Ehrlicb prieš sifilį. Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar* 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrfisi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI 
ir kt. išgydau Į 10 dienų, o jei ne, tai pinigus 
sugrąžinu.

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

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

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
į 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimas 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai 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 H užsivietrinimo kraujo 
išgydau trumpam laike ir ligoniui neteik per 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakaft) 
Pėdnyčiomis Iki 5 popiet Nedeliomls Iki 

popiet Ateikit tuojaus.

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEK A Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

Visokių ilgų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu Išrado daugybę specljaliSkų gyduolių, 

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

Kraujo Valytojas ...................... $1.00
Gyvasties Balsamas......................75c
Nervų Stiprintojas......... 50c ir $1.00
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir $1.00 
Nuo kosulio......... ............ 25c. ir 50c
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c 
Skilvinės proškn« ....................$1.00
Pigulkos del k> i....... .  25c
Nuo galvos ska 'no .............. 25c
Nuo kojų nuos| ...........10c. ir 25c
Nuo dantų gėlin '.. l.....................10c
Nuo peršalimo .....................25c
Plaukų stiprinto j .... 25c. ir 50c
Linimentas arba »elleris .... 25c 
Anatharynas plovimui.................25c
Nuo kirmėlių............................... 25c

Del išvarymo soliterio......... $3.00
Del lytiškų ligų 50c. ir $1.00 
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00 
Nuo kojų prakaitavimo...........25c
Gydanti mostis.........................50c
Antiseptiškas muilas............... 25c
Antiseptiška mostis.................25o
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

Specijališka tikrai lietuviška Trojanka arba Trejos Devynerios 25c 
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir 1.1., kokios 

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

Kreipiautiemsiems per laišk.is arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

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

VINCAS J DAUNORA^lfe
_ APTIEKORIUS

229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y
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ii UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

:: CAPITOL STOCK 1125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
;; Su v. Valst, Randas turi musu banke sudėtu piningu.

;; £■ Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
• • prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant

ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
• * turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

’ HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet
;; F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Subatomis 9 lig l&ad.
• • W. H. KOHLER, Kasierius.

°GER.IAUSIAS Armonikas ir Koncertinkas
GALI gauti pas mane ir užčediti sau 
25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas 
ir Itališkas armonikas dideliam pasi- 
skyrime. Parašyk tik man savo adre
są. ir pridėk už ,pora centą marke, o 
tuojaus gausite mano naują iliustruo
tą katalogą No. 9, dykai, iš kurio ga
lėsit pasiskirti visokiij muzikališkų in
strumentų ir lietuviškų knygų bei ge
rų britvų. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
812-814 W. 33rd St. Chicago, III.
) P. S. Nesiunčiu katalogą J užrubežius ne J Chicagos miestą.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway Kampas Reade Ulicze

New York, N. Y. Telefono*.- Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiazauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greicziauseL
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Garlaiviu visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kehaujeneziu in Kraju pastarajame nereikalaudami 

]okiu poperaa.
Doviernastes padarome pigiai ir viaaa kitas rejentallszkas Poperaa su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeezkojima Daliu atlieka teisingiausiai.

— i Del vygadoa Tautiaoziu laikome atydaryta >— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedėlioja nuo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asablszkai ar per laistka ir pemitikrinti 
jog pas mus visus minėtos reikalus greioziausei, totaiagiausei, ir 
pigiausoi galite atlikti.

JN
IBHID 
danian pirn. 
0« APPLIOATiaa.

FRIDAY.

uminM
•CO.
»T CITY, PA.

is XXVI

u apimtas ka toki 
es ant to #e paai- 
; Mikolo. Taje pa 
kada apsirgo, puo 
e, o ant ritojaus 
int uliczios mer' 
i metu, kuri bovi- 
su kitais vaikais 
laimingai, jog il- 
ol pasveiko. Mi- 
nedelia laiko vos 
gas. Suprato kai
šia Dievo, kurios 
e o ir jiojo cielas 
ulaužyta prisiega 
Mikola pripažino 
)ievo. dagu ne bu 
slenkEczio peržen 

tosios bausmes

e prižadate priesz 
ima dalykia, tai 
?a dalaikytie nes 
liu grieku, jagu 
ižo.

jos Lietuvos 
niki jos.

ipsireiszkimas. 
Nihalaiskoi gu- 
senei kaimieczei 
ii baimes. Sztai 
ikcziui, praėjus 
dai, tuojaus ant 
eiszke jiems dy- 
skritnlis ir isz- 
30 tam kaskart 
Įėjo pulti žemyn 
iu dydeliu smar- 
le ant nv><1in<« 
tuszcze stovėjo 
Po valandėlei 

le eksplozije ir 
ksnije tapo Bu
deles.
no būti malu- 
ut del to tam- 
aiszkino sau ta 
jova, kaipo vei- 
asios, kuri, gir- 
udama neužga- 
luno, sunaikino

dszkimai szalise 
tnkei atsitinka, 
so klimato la-

nlaidota.
s. — Laikrasz- 
ekanczia žinia: 
ligardoje. Novo
je žmona vieno 

kaimuoczio. O 
sje nesirado gy- 
)uvo kam persi 
oteriszke tikrai 
sargiszku miegu 
ys, matydamas, 
asties karszczio 
m gesti, pagal 
palaidojo. Bet 
t atėjo pas po- 
aleidimo atkast 
rodėsi kad pa- 

aczia nepasimi- 
pas galutinai ti 
i žmogelio ir da 
pareget lavona 
a.Bet kokis bu
mas ir užgastis 
i graba ir atvo- 
i apgaužtos iki 
l, apkruvinta 
laujes plauku, 
atgijusi velione 
iszko grabe be

as padare aplin 
įspūdi ant žmo-

pgraužtaa.
įju metu vaikas 
in Rygos Orio 

pczia. Vaiko te 
manovo gatv.

• snesze, jog tuo 
daugybe žiur- 

iegancziam vai 
liuką nosiukes 
>ta.
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W. RYNKEW1CZ1US
.. NOTARIUSZAS..

233-235 W. CENTRE ST., MAHANOY CITY, PA.
PRIVATI8ZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU 

.......PO 1’RIZl'RA BANDOS......

Mano Privatiszka Banka yra po 
didele kandija ir priežiūra valdžios ir 
pinigiszkus reikalus galima pas mane 
be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujanoziu pa
rūpinu.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
•pardavima Szipkorcziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greicziause 
ir pigiause.’

Gera proga ineiti in 
apsimokama bizni

Parsiduoda puikiai ir gerai 
intaisyta dirbtuve temprencc. 
Kostumeriuj daugybe, biznis 
randasi Shenandoah, Pa. ir 
oareiduos labai pigiai ba loc- 
nininkas turi kanecz apleisti 
miestą, todėl pasiskubinkite 
ba kas pirmesnis tas geresnis 
kas nupirks tai locninikas isz- 
mokys kaip visa bizni varyt. 
Apie daugiaus atsiszaukite in

“Saules” ofisą. (-j "p 
Mahanoy City, Pa.

S25 Grafafonas už §21
(su *16 Dainomis)

MUSU D KAI 
ir Apredimu d 
aplaikeme viso 
szome ateiti i 
užganedyti.

— Lehigh Vi 
iždirbs visa nedi

— Redingo b: 
ketures dienas k 
nedelia.

— “Birutes” 
pasivažinejima 
Nedeloje.

— Nedeloje i 
* de nuskendo jai 

Jonas Pavenskis 
rio. Ketino ape 
nedelia su p. H 
cziute.

— Diena 31 tn 
Buffalo Wild 
ant West parko.

— Daugelis 
liauna in tev 

" kareje prieezai 
Katrie neturi p 
liones tai draugu 
piningais ir ezipl

— Praeita E 
ra laike naktinic 
kasikloje likos j 
Vargo 23 m. sen 
nog W. Maple 
gas vaikinas ta 
re. Laidotuves 
delioje popiet.

— Sziame 
daug mažu kud 
kožna diena atsi 
ta laidotuvių.

— Rinkėjai 
Home” apvaiki 
ko jau suvirsi 
doleriu del api 
tu tojo apvaikea 
ežiam laikui d 
tuviezka draug; 
aukavo. Kėni 
tai nežine be' 
sziek tiek paa 
dyt kad lietuvi 
na ezitae apvai]

— Gedmino 
sinis sueirinkin 
ezi vakara Be c 
Visi sanariai 
per paliepima

— Dr. M. J 
tuviszkas mede 
gijos ligonbu 
priima ligonit 
10 lig 12 ad. 
2 lig 4 popiet 
vakare. Ko 
237 W. Cente

— Reikalu 
kukne prie i 
ku ir 1.1. 
Kelleys Hot 
sales.

Parpidu
Parsiduodi 

Mahanoy C1 
ir 216-218 V 
605-607 W 
Pasižinokite

Aut i 
Mockaiczio 

Mahanoy Cil 
Lietuviais ir 
lunu. Gero 
trakto. Ant 
dasi namai s 
ir keletą gel 
Apie daugii 
Wm. Mccki

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 

Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, 

Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus 

ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakymu. 
Apsaugoju Namus ir Numinus Daigtus nog Ugnies.

MUSU DRAPANŲ KROME randai visokiu Drapanų 
ir Apredimu del vyru ir vaiku. Sziame laike ka tik 
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir pra- 
szome ateiti ir J peržiureti o jaigu pirksite tai busite 
užganedyti.

Žinios Vietines.
— 25 metai kaip “Saule” 

Mahanojui!
— Subato Szventos Onos.
— Katra apsives ant szven- 

tos Onos, turės visada užtekti
nai duonos.

— Lehigh Valles kasikio? 
nedirbo ketverge, pradėjo 
szendien.

— Visos kasiklos ežioje ap 
linkinėje mokes atejnanczia 
sereda.

— Jau senei Mahanojaus 
Lietuvei girdėjo tokius pa
mokslus kokius kun. Augus- 
taitis kalba kas Nedelia del 
savo milemu parapijonu. Žo- 
džei naujo kuningelio prilim
pa kožnam prie szirdies ir 
kožnas klauso su dydele aty- 
da. Mažai randasi tokiu pa
mokslininku iez lietuviezku 
dvasiezkuju.

— Septemberio 16 pripuola 
iszrinkimas -miestiszku ured- 
ninku: Burmistras, 2 School 
Direktoriai, Kalektoris Taksu, 
2 rokundu vedėjai, Supervizo- 
ras, Konstabelei, 2 Kanselmo- 
nai, Sudžei Rinkimu, Inspek
toriai ir Asesoriai. Ar Lietu
vei apsvarstė koki kandidata 
iszrinkt ant savo ezalies? Nes- 
nauekyte.

— Dr. M. J. Petrikas,’ lie- 
tuviszkas medecinos ir chirur
gijos ligonbutes specialistas 
priima ligonius kasdien nog 
10 lig 12 ad. priesz piet. nog 
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 
vakare. Kazuno aptiekoje 
237 W. Center St. (j •;)

— Tai-gi Nedeloje sueis 
25 metai kaip Boczkausku 
szeimina apsigyveno terp sau
jeles lietuviu czionais. Dau
gelis atsimena ir prigialbejo 
iždavime pirmutinio numaro 
“Saules”. Pasididino miestas, 
užaugo jauni, iszmirepažinsta- 
mi ir gymines per taji laika, 
bet “Saule” nuolatos draugau- 
je terp jus, isz ko turėtumėt 
džiaugtis ir gėrėtis, jog turite 
terpo save laikraszti iez katro 
džiaugėsi visi Lietuvei Ameri- 
ke. Bet daugelis tokiu czio
nais randasi, ka apie tai visai 
nesirūpina ir nesidžiaugė.

— Juozas Balnius iszkeliaus 
in kėlės dienas in Detroitą, 
M:ch. ant apsigyvenimo.

— Nedelioje pirma adyna 
po piet Boczkaucku saleje 
susitvers nauja Bažnytine pa
ežiai pine draugyete. Norin tie- 
je pnsiraezyti tegul ateina o 
dasižinoe apie priėmimo iszli- 
gae.

— Neužilgio prasides-egze- 
kucije visu szuniu kurie ne 
turi cedalio. Koneztabelei 
gaue už kožna po doleri. Pa- 
daris gera szifta ant dienos.

— Szendien Seiverto szto- 
re prasidės didelis pigus par
davimas visokio ta voro del 
moterių, merginome ir mergai
tėms. $150 mergaicziu ezlebu- 
kes po 450. Korsetai vertes 
$1.00 po 500. Pirsztinaites ver
tes 750 po 110. Jekes vertes 
$1 po 150. Moterių pancziakoe 
vertes 250 po 150. Ateikite o 
enczedinsite piningo. 29 E 
Centre St.

— Mat. Abramav’czius li
kos sužeistas in ranka Suffol- 
ke kaeiklosia. Dr Petrikas
apžiurėjo skauduli.

— Reikalinga mergina del 
lengvo namino darbo. Atsi-
szaukite pas John Leary, 411
W. Mahanoy St. (‘j j)

— Seiverto sztore szendien 
prasidės didelis pigus parda
vimas ir tesis per penkias die
nas. Sztai ka galima pirkti: 
Moterių andarokai vertes 750 
po 250 Szilkinis ceikis vertes 
$1.00 mastas dabar tik 500 už 
mąstą. Moterių Szlebes ver- 
$3 po $1 50, Moterių kotai 
vertes $12,50 dabar tik $3 85 
Moterių namines szlebes vertos 
$2 dabar tik 750. Merga:czin 
kotai vertes $4 50 dabar $1 00 
Staltes vertes 500 dabar po 320 
mastas. Kūdikiu szlebukes 
po puse prekes. Teipgi daug 
kitokio tavoro parsiduos už 
labai numažintas prekes. 
Ateikyte! 29 E Centre st.

SHENANDOAH, PA.
— Už pavogimą 8 gorcziu 

guzutes ir “ringeri” isz skiepo 
Juozo Rudnickio, likos aresz- 
tavotu Jonas Bernartcms ir 
pastatytas po $500 kaucijos. 
Pavogtus dalikus surado.

— Ant kampo Cherry ir 
Catherine ulicziu sukylo musz 
tynė kuriuoje baisei likos su
pjaustytas Juozas Uiilevi- 
czius, Aleksa Valine ir Petras 
Salovas. Palicije aresztavojo 
apie tuziną musztuku ir peili
ninku, nekuriuos ižgabeno in 
Pottsvilles kalėjimą o sužeista 
Urilevicziu in ligonbute.

— Ana nedelia ponai rodi
ninkai miesto turėjo susirinki
mą ant kuriuo nutarė numa
žini mokeste burmistrui nuo

Ant pardavimo.
Parsiduoda grosereztoris biz 

nis eina gerai dailioje vietoje, 
apgyventa terp lietuviu lenku 
ir vokiecziu, priežastis parda
vimo pati serga esiu priverstas 
važuoti m lietuva. Norinti 
pirkti kreipkitės sznom adreso.

V. Stankus
294 Powers St.

(Į9 o;) Brooklyn N. Y.

NEMOKĖK NEVIENO DOLERIO 
PAKOL NEIŽSI GYDINSI.

.. GYDOME...
UŽTRUCINIMA KRAUJO.

Be skausmo arba nustojimo darbo. 
Greitai, ant visados ir slaptybėje. 
Per 20 metu gydome paseKmingai 
visokes slaptingos ligas kūno, pūsles 
ir visokes vyru ligas. Rodą dykai. 
Raszyk szendien; gvarantinaiu ižgyd- 
ima. Atydaryta vakarais ir nedeliomis 

Adresavokyt
KOENIGSBERG SPECIALISTS 

P.O. Box 9 W.
Williamsburgh, Brooklyn, N.Y.

SVEIKATA LIGONIU 
PATIEKA SERGANCZIUJU 

V1ERA, VILTIES IR NODIEJUS.
Prof. C. P. HERMA, garsingas 

iszradejas sekanoziu gyduolių nog 
dusulio nog rumatizmo, galite gaut 
pagalbos kokioj nebūk liga sergi, 
vyrai teipgi ir moteres galite gaut 
visokius patarimus. Paraszykite savo 
kalboje, kaip mokate keletą žodžiu 
apie savo liga irmenesio varda kuri
ame jus esate gimė, diena nekaneoz- 
nei reike. Adresavokite:

PROF. C. P. HERMA, R.P.
1606 S. Wabash Ave.

Chicago, I’ll.

Ant pardavimo
Mockaiczio salunas su namais 

Mahanoy City, Pa Apgyventas 
Lietuviais ir neper arti kitu sa 
lunu. Geroi vietoi prie gero 
trakto. Ant kito galo loto ran
dasi namai ant dvieju familiju, 
ir keletą geru tvartu.
Apie daugiaus dasižinos’te pas 
Wm. Mockaitis, 23 D Street, 
Mahanoy City, Pa. ( j •$)

Parsiduoda namai.
Puikus trijų floriu namas 

ant dvieju familiju po No 101 
ir 103 W. Pine St. Mahanoju- 
je. Parsiduos už neperlran 
gia preke. Atsiszaukite pas.

Mrs Emma Davis,
101 W. Pine St.

( X9 o,) Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Namas ant puses loto po 

No 412 E. Center St. Mahano- 
juje. Galima tuojaus insi- 
kraustyt. Dasižinokite pas.

Wm. Morgan.
16 N. Main St.

(2,9 oi) Mahanoy City, Pa.

$1000 lig $720 ant meto, priek 
tarn bus jam uždrausta laikyti 
koki kita bizni arba karczema.

Yra tai baidykla del atejviu 
kurie geidže būti kandydatais 
ant tojo urėdo. Mat, ponai iez 
žalosios salos, nieko nekalbėtu 
jago tai butu vienas iez juju 
tautos, nes mato, jog keli kan- 
dydatai atsirado ant tojo urė
do — atejviai, tai visaip juo- 
.ius baugina, bet mueiszkei 
tuom neeibaidys.

Girardville, Pa. — Nu
džiugo labai visi parapijonai 
ne tik Girardville bet ir Meiz- 
ville, jog biskupas prisiuntė 
gera kuningeli ypatoje kun.1 
Mickuna, kurie kitados buvo 
už vikara Mt Hanojui ir Sze- 
nadori. Yra tai da jaunas 
kuningas, pilnas pasiezventi- 
mo ir meiles del savo aveliu. 
Parapijonai yra labai isz to 
užganaJyti ir geidže ydant 
kun. M:ckunae užsiliktu pas1 
juos lig vėlybai senatvei. — 
Pax Vobiehum.

m

$5.75

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentotas regulatoris 

užsukamas isz viršaus, 
del Moterių ar Vyru,18k 
gvarantuotas ant 20m. 

siusim šita laikrodi 
visiems per C.O. D. 
už $5.75 per expres, 

jei nebus toks 
Nemokekyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už
mokėsite už toki lai
krodi $35. Su kožnu 
Laikrodi duodam

i Lenciugeli.

Excelsior Watch Co. BLDG.EN CH ICAGCų HI

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
Laivai plauke tiesog tarpe Kosijos 

ir Amerikos. Didžiausi, puikiausi 
ir greicziausi Rusiški Imperaliszki 
Pacztavi, nauji dubeltavi szrubinei 
laivai.
UuHHla, 16,000 tonn. Kursk, 13,500 tonu, 

tear, 18,000 tonu.
In Rotterdunia In U dienas be persedlmo.

11 dienu be ptrsedliuo In Llbava.
IN ROTTERDAM ■ IN LIBAVA

831.00 Trecilos Klasos 833.00
845.00 Antros Klasos $50.00
865.00 Pirmos Klasos $75.00

Laivai iezeina kas antra Subata.aple dau« 
glaus informacijos kreipkitės pas
A. E. Johnson, General P.Agt. 2* Broadway 
New York, N. i. arba pas vietinius agentus

Ant pardavimo.
Salunas, Sale, Moving

Pictures ir Wholesale biznis

TIK VYRAMS.
■j I mano Tautiečius: ®
( Jus ir jūsų draugai esate nuo- 
I širdžiai užkviečiami aplankyti 
A mano Liuosa Mokslo Galerija, 
1 461 Sixth Avenue, arti 28tos 
M Gatvės, New Yorke, N. Y., kuras 
jį. laikau parodą dailės ir skulp* 
ifiv turos darbų, kurios padarė Lie

tuvos artistai, su išvaizdinimu 
įvairių kūno dalių kaip sveikų 
taip ir sergančiu.

Jus čia galite studiuoti žmo
nijos gimines kilmę ir išsilanks- 
tymą nuo lopšio iki grabui, Ir

matyti Indomiauslus gamtos išgamas; taipgi 
navatnumus ir pabalsnolius.arba “bonkute” pardavimo 

arielku, vyniu ir alaus. Virsz-J vieną valandą praleisti tarpe grupių šitų 

minėtas biznis yra ant parda- t^V^'ilą^iJm^y^nymuL i
vimO, arba priimsiu npaitueri”| jus čia galite studiuoti pasekmes Ilgu ir 
kuria erai indftfi nno 15 Ii a 90 Ištvirkimo darbų, perstatomų žmogaus didu- Į Kulis gai inaeu nog io ng zu mo modellalg Yra ČIa prIfyrę8 L|etUViS,kuris
szimtu doleriu. Atsiszaukite 
ant adreso:

Palm Garden.
724 Fifth Ave. _____

Brnoklvn N Y 461 Sixth Avenue, near 28th Street, '

nuolatos vedžioja svečius ir Išrodlnčja bei 
atsakinėja ant bile kokių klausimų. vAtvira 

(’69 kasdieną podraug su Nedėldleniais Ir Šventa- .
dieniais, nuo 8-nlų iš ryto iki Vidurnakčiui. I

JŽANGA UŽDYKA. |

Asz užlaikau Columbijos Grafofo- 
nus bu Lietuviszkom dainom, kurias 
iszgieda labai gareei ir aiszkei. Ant 
abieju pusiu yra po kitokia dainelių, 
rekordai yra padariti gana druozei 
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas 
rekordas prekiuoja tik 75o.

Jaigu ne turi mano katalogu tui 
prisiusk už 2o. pucztiniu murkiu o 
upturesi didelipuiku kutulogu kuriu- 
miu rusi visokiu gerinsiu Armonikų, 
Skripku, Triubu ir dnugybiu kitokiu 
muzikuliszku instrumentu. Istoriszku 
ir Muldu knygių kokiu tik randusi 
Lietuviszkoi kulboi Gražiu popieru 
gromatu raszimui su puikeuseis ap 
skaitiniais ir dainomis su drukuotais 
aplink konvertais, tuzinas 25o. penki 
už $1. Sztornikams, agentams ir 
Jiedliorems parduodu visokius ta vorus 
abai pigei. Reikalaukitia visokio ta

voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus 
pas ta vorus, adresas:

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu 
linijų* in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in visas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai.

Kas nori ątgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar pažinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkorcziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. Raszant prisiu- 
skite už 2c. stempa o gausite greita 
atsukimą.
Teipgi'užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu tavoru ir Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

LABAI GERA GYDUOLE
Dr. Gibowitch’io 25 Laszn Iizgydymas.

Nuo Meszlingio, 
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

Raudonosios,
Priepuolio.
Gvarantuotas kad 
iszgydys arba 
pinigai atgal.

PREKE 25c.
Sudaryta...
Dr. W. Glbowltch’o Isz 
Maskolijos. Vienatine 
Agentūra Pennsylvania

A. G. CRAVENAS, P. H. G.
FIRST WARD DRUG STORE 
221 E CENTRE ST., SHENANDOAH,PA.

Kclkaluiijaine Agentu ir duodame 
gera nuosziniti.

ŠTAI TAVO LAIKRODIS.

Zodiatiškas laimrodis, norintiems 
apsivesti ir apsivedusiems. Prisiusk 
sidabrini dešimtuką jviniojes drū
čiai gromatoj, parašyk kelinta die
na ir kokiame menesi esi gimęs.

Tad prisiusime tavo laimrodi pa
gal zodiatišku ženklu, matysi iš po 
kokio zodiako Ženklo, mergina ir 
vaikinas turi ženytis ir lai mintingai 
gyventi, o ženoti apsisaugoti šeimi- 
nišku nelaimiu.

fiIj A I M R O D I S“
33 PORTER AVE. MONTELLO, MASS.

FIRST 
NATIONAL BANK

MAHANOY CITY, PA. I

SZITA Banka yra 
seniausia banku 
Mahanojuje.

Musu tykslas yra idant 
paisot apie gerove 
musu kostumeriu, da
ryt ta viską idant juos 
visame užganedyt, 
prieszviska turėti ap
sauga ant ju pinigu.

Senianzia Banka 
Mahanoy City, Penna.

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

DEKYTE PININGUS
...IN...

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
...BANKA...

TADA TURĖSITE PRIETELI KADA BUS REIKALINGA.

Szita Banka visada yra geras draugas savo 
depositorams. Pagialbsta jiems pirkti pra- 
pertes. Skolina piningus ant lengvu iszlygu. 
Moka procentą ant sudėtu piningu. Buvo 
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo 
mokėt Procentą ant sudėtu piningu. Yra tai 
sargi vieta, laikyti savo piningus. Kasierius 
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslainiu Maha
nojaus distrikte laiko piningus szitam banke 

•Yra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.

...DIREKTORIAI...

D. J. Graliam, Prezidentas. C. E. Adams, 
D. F. Guinan, Kasijerius.

W. Rynkiewiczia. A. J)aniszewiczia.
J. Horm-by. L. Eckert.

Vice-Prezidcntas.

M. (iavuia.
W. J. Miles.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

KARPETAI Parduodam Karpetusnog 10c. lig 25c. 
ant masto pigiau negu karpetu sztorai. 
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku. 
Mes perkam teip pigiai kaip ir 
didžiausi “Wholesalerei” ir tokiu budu 
galima pigiau pirkti ir jumis suezedi- 
nam pinigą parduodami pigiai negu 
kiti.

L, , p Mahanoy City, Shenandoah,
VjlllHclll S MLCarmel, JLandsford

■APSZVIETA’ Moksliškai Istoriška Knygt 

palytinti daug isz Lietuviu praeit 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke:

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

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phlla. Pi
LIETUVIAI EIKITE PASllETUVI!

Pirkt ziegorelius, lencuge- 
lins, szliubinius ir kitokius 
žiedus, szipkorte-, davierna- 
stej, sinst in lietuva pinigus 
visokiu knygų, popieras 
gromatoms rašyti irt. t. 
Jau per 19 metu viską isz- 
pildė teisingai tai reiszke 
gerai. Eikite pas:

I locmonto G S.WnsliInctoii, Cor. E.MarkelSt., J. JCOllltinid U IlkcH-Birrr, l enna.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
J JETUVISZKA OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNIN1NKAS)

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

29 MOTERIŲ GRAŽYBES
Tikiai artistiszkus paveikslus 
gražiausiu moterių, me s siun- 
cziame uždarytame laiszke 
už 42c.
B. AUTURI

Polithania State Bank
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus snezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus.Lietuvai 
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviškos Lankos virsz paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad 

jau aFznesu daugiau nelocniniku nevirszininku,ne darbiniku 
‘ All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujoi vietoi

Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)

Reikaluosia meldžiu kreiptis prie^savo seno pažįstamo po. 
tokiu adreso*

PAUL V. OBIECLNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; S.8. Pittsburgh, Pa.

Pigus Iszpardavimas
Idant padaryti vietos del rudeniniu ir žeminiu tavoru, ta' 

pastanavijoni padaryti dideli iszpardavima viso muso vasarino 
tavoro kokis dar randasi musu sztore. Szitas tavoras susideda
isz visokiu gatavu vasarinu szlebiū del moterių, merginu ir 
mergaicziu, visokiu vasarinu ceikiu, andaroku, jokiu, ilgu ir 
trumpu kotu ir šutu, žodžiu sakant; visas vasarinis tavoras 
bus iszparduotas už labai numažintas prekes. Nepraleiskite 
szitos progos bet ateikite tuojaus kolei yra isz ko pasirinkti.

% IMi I Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahnnov Citv. P”

Dr.O’Malley iszaiszkina priežastį pasekmingo gydimo
ISZSIVERŽIMAS

Verikosele arba netikrasis Iszsiveržimas.

Puezkai ir visokios Odos Ligos.

Be jokios Operacijos, skaudėjimo ar 
apleidimo savo kasdieninio darbo.

P RIEŽ A ST IS I SZ( J Y DI MO.
1. DEL TO-Kad jojo neskaudanti metodą 

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

2. DEL TO-Kad suvirszum in 12,000 iš
gydė ligoniu, o nekurie pribuvo iš tolimu 
szaliu gydytino kuris jis vienas pasekmingai 
tik gydo.

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

G A.Fritzinger (policmonas) Wilkes Bane 
Pa., išgydytas nuo sunkaus iszsiveržimo 5 
metai atgalios, no tada neneszioja jokiu diržu 
T. K. Williams anglekasis iš Hyde Park, Pa 
iszgyd tas no iszsiveižinio, 5’ metai kaip 
diržą ne nešioja.
W.H. Green wait mašinistas prie Prospect 
Brokerio, Breslau, Pa, du vaikai 3 ir 9 
metu senumo išgydytas no iszsiveržimo o 
diržo nenešioja 2 metu.
W. II Adams fajermonas, Sheldon Alex 
Works, Wilkes-i Jarre, Pa., išgydytas n<* 
iszstveržimo, kuri turėjo per 15 melu.

Skaitykite ka sako szitas iezgydytas paci- 
jentas apie Dr. O'Malley.

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

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

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

Ad. Kuttenberger P.O. Box 131 Luzerne, Pa 
Su Tokiais paliudymais delko turėtum da vilkinti ir neateiti ant rodos pas Dr. O’Malley 
kuris tave PERŽIURĘS L’ZpYKA ir pasakys kas tau kenkia ir geriausia rodą kaip 
g.di pasveikti. Geriau pasinaudok isz 26 metines praktikos ir nebusi pavojuje

Pasikalbėjimas Ypatiszkai ar per Gromata.
Atsiusk adresa ir 2c.maike o prisiunsim knygute apie iszsiveržima užpeczetytame koperte

Dr. Alex. O’Malley
15S S. Washington Street — Wilkes-Barre, Pa.

(Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama ir susiraszoma.)

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.

Geriauses ir didžiausias samas 
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

Naujas Iszradimas
Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no liga ir pate 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas 

Plauko puolimą ir užsiau^inima. 
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20o 
Nuo Kornu užtrinu tik 10c. Mes 
turime apie puse milijono laiszku bq 
padekavonenrs nuo žmonių visokia 
tautyseziu. Raszykite tuojaus ant 
adreso pas Specialistus:

Urs. Brunrba & Co.
B’dway & So. 8-th. BrnoklyD.N.

r\io. 6.
Nusipirkite ftu kelete 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. I.
Geriausia Arielka Visatn 

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi czie gausite ir visokio 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite saro 
orderi o bus jums p ristai y tJ

S. Norkewicz
AOS Witt Uikim in.

Dr. Jonas C. Milleris
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

...OFISAS...

224 South Main Street.
Shenandoah, Pa.

ppirif* ( IKI 10 A D. RYTE 
i icoxIhr i 21K“ 1’1,1’IET 
L.1U1 JAilUn J 7 JK1 8 VAKARE

BELL TELEPHONA8

B RAGAŽ1NSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokia 
gėrimu, AmerikoniszKU ir Importita 
Galima gaut visokiu Arielka,, Vynia 
Arako, Kimelio, Dziniu irt, t 
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio 
; Duokyte dabar orderi • baa jamii 

pristatyta is urnas,

54-56 N. Main St, 
Mahanov CitV-

Jjl ETŲ VISZKASp OTOCIRAFISTAS

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

Indeda Fotografijas in Špilkas 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukiau ji 
Pont-K artės, Parduoda Reinius irti

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

4-GRABORIUS4*

Laidoja Kimus Numirusiu. Tiurd* 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinriiiro 
Krausto Daigtus ir t. L Viską adidl ki 
nogeriause ir puikiause. Bu v i m n,i>»h 
reikalais kreipkitės pas jin n b«nt« vi I • 

'iŽG’anedintais
S«o W.Centra St., TMvhivev ęi'r

Iba?" Kožnas gal išmokti būti Ba'berium 
tiumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo- 
k nimu. Raszykite apie daugiaus )>as 

Nossokoff s Bai her College ,arai(?Xo"™

’ jietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laiva 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunozin 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimai, 
viskas dirbasi teisingai nes esmia po 
kauoije, taigi meldžia visu Lietuvio 
atsilankitie arba atslszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godoas

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.




