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KAS GIRDĖT?
Skandalas parapijai Rev. 

S. B. Mickeviczius, neprigul- 
mingas kuningelis Skrantu 
parapijoj randasi’po prižiūra 
daktaro Jono Szliupo, nes pa
tiko jin nelaime praejta nede- 
lia.

Priežastis jojo nelaimes yra 
sekanti, kaip danesza S krante
lio angliszki laikraszczei.:

"Jojo patogi gaspadinele 
(badai su vyru negyvena) isz- 
ejo praejta petnyezia in miestą. 
Kada sugrižo in klebonije, ra
do žiburius užgesintus ir ma
ne buk patiko reverendeli ne
laime. Dave žine palicijei 
per tehfona, o pati nubėgo ant 
virszaus in reverendo ruimą, 
kur n do jin gulinti lovoje nu
rėdyta gerai užsitraukęs o ir 
svetima “duszele” kuriuos var
das badai yra Agnieszka Juro- 
kiute (duktė zakiistijono).

Kada reverendui gaspady- 
ne pradėjo rėžt “pater noster” 
už toki pasielgimą, reverende- 
lis paszokes isz lovos pradėjo 
gaspadinelia muszti. Toji 
pradėjo bėgt trepais žemyn o 
reverendas paskui jia, o kad 
buvo pripildytas guzute, puo
lė trepais žemyn iszsuko kulezi 
irpeti. Ksda palicije pribu
vo rado reverendeli gulinti 
prie trepu.

Gaspadinele teip inirszo, 
jog reverendui davinėjo pipy- 
ru tiek, jog net visi kaimynai 
subėgo ant tu “sorkiu”. Dak
taras likos paszauktas, reve
rends paguldė in lova, na ir 
truputi viskas apsimalszino.

“Neprigulmingi“ dažinoja 
apie savo bimbazelio nelaime 
inpuole in dydele rūpesti o 
zakristijono dukrelei ir gavosi 
in kaili nuo gaspadinelee, ku
ria ketina skusti. Bet lig 
ežiam laikui viskas nevos ap- 
simalszino”.

Tai moraliszkumas nepri- 
gulmingu kuningeliu, kuri 
Skrantu Lietuvei pneme už 
dvasiezka vadova. Laikas su
siprasti!

Jagu kur randasi W. J. 
Bobbitt, jaunas lietuvis, karia 
gyveno" Coleman, Alta, Kana
doj, tegul sugrįžta adgal nes 
sūdąs jin paliuosavo nuo baus 
mes už taji ergeli ka turėjo su 
Prancūzais ant pikniko. Taja 
žine danesza jojo draugas 
Adomas Urbonai.

Tūlas angliszkas laikrasztis 
patalpino klausima, kaip au
ginti musu dukteres? Daug 
atsakimu aplaike, bet vienas 
isz ju buvo geriauses o kurie 
yra sekantis:

“Pirmiausia padarykime isz 
juju krikszcziones drasee ir 
drūtos szirdiee, paskui duoky- 
te pradini mokslą. Iszmokin- 
kite jiaises pagaminti gera 
valgi, skalbti, proeevoti, adyti 
pareziakas, siut marszkinius ir 
szlebes. Turi mokėti virt 
valgi prasta bet sveika. Mo- 
kinkyte jiaises paezedumo, 
ydant visada maž:au iždavine- 
tu ne kaip vyras Uždirba. In- 
kalbinekite in jiaises, jog vil
none szlebe, už kuria užsimo
ka, geriau dabina, negu szilki- 
ne paymta ant bargo. Turi 
isz laik pratintis pirkinėti ar 
pardavinėti ir mokintis iižsira- 
szineti atejte ir iszeiga.

In kai binekite del juju lan
kei, jog doras darbininkas, su 
žiurstu, storais delnais, daug 
yra vertesnis guodones negu 
iezlaižytas ezpicukas, tinginis 
sportukas—vėjavaikis tinginis, 
Mokinkyte jiaises guodoti se
nus žmonis, szvelniai elgtis su 
tarnais ir pavaldžeis. Duoky- 
te jioms paveizda isz saves do
ros ir drūto budo, jago pasakis 
“teip”, tegul tas turi verte, 
tegul-gi ir buna “teip”. Te
gul netiki prisilaiželiams, te
gul turi drūta protą. Jago 
yra tam tikusia proga, iezmo- 
kinkyte kaip daržove sėti ir eu 
ja ja apsiejtineti, o tas pats ir 
eu žiedais; kaip naminius 
paukezežius auginti ir apie na
mini triūsa, kad szvarei užlai
kytu. O jago yra proga ant 
mokslo muzikes, tai valandėlė 
paszvenet, bet naminiu darbu 
neapleist; tegul savo laika tu
ri padalinta ant vieko. O ja
go ateis laikas stotie paežiai 
gaepadinei, tegul nepaiso ant 
turto, tiktai ant dorumo vyro, 
ba tiktai už doraus vyro, gali 
motere būti laiminga”.

Mahanoy City, Pa. Petnyczfa 22 Rugpjuczio (August) 1913.

Svarbu praszima aplaikeme 
isz Hudson, N. Y. kurie teip 
skamba:

“Bukyt malonus patalpyti 
szita liūdna žinia, isz Lietuvos 
aplaikem gromata labai rūpes
tinga. Diena 16 Gegužio 1913 
mete, iezvažiavo isz Lietuvos 
per Prusus in Amerika Leono
ra Gapsevicziute, 16 metu se
numo, kuri dingo nežine kur. 
Mergaite paejna isz Lukio pa
rapijos, Upeinos miestelio, 
Sziauliu pavieto, Kauno gu
bernijos. Tėvas Franciszkus 
Gapseviczius raszo su kruvi
nom aezaroms ir meldže visu 
“Saules” skaitytoju ar neva
žiavo kartais kas drauge isz 
patinstamu su Leonora ir ar 
neatsitiko kokia nelaime. Bu
kit malonus daneszkit o busit 
apdovanoti nuo tėvu už taja 
žinia. Raszykite teip: Fr. Gri- 
galaitis, 67 N. Third Str, 
Hudson, N. Y.
(Kitu laikraszcziu meldžeme 
taja žinia perspavdyt).

W. I). BOCZKOWSKI. Pres. & Mgr.
F. W. BOCZKOWSKI, Editor. Metas XXVI
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Aplaikeme žinia isz Lietu
vos, jog lietuviszkus laikrasz- 
cziue, ypatingai “Saule” per- 
leidineje per rubežiu ir visi 
gauna ant nedėlios du kartus. 
Tiktai neinleidineja jokiu so
cialiniu rasztu ir prieszingu ti- 
kybei blevizgu, o szeip kožnas 
gali siuntinėti kningas.

Artinasi laikas rinkimo vie
tiniu miesteliu virszininku Ne- 
užmirszkyte apie savo tautie
čius, jagu katrie yra tinkami 
ant kokio virszininko tai ap
rinkite.

Vienas isz dienraszcziu isz- 
ejnantis Moskvoje, raszo apie 
skaitima laikraszcziu Rosijoi, 
ir kiek ju prasiplatino nuo 19- 
05 meto, tai yra nuo invedimo 
“konstitucijos.” Priesz 50 me
tu Rosijoi iszeitinejo vos 14 
dienraszcziu, prie apgarsinimo 
konstitucijos buvo 110 dien
raszcziu, o szendien randasi 
411. Siberijoi ant kožno 210,- 
000 gyventoju privuola vienas 
dienrasztis; Lenkijoi ant kož- 
nos 277,000 gyventoju, Kau
kaze ant 278,000, Rosijoi 271,- 
000, Turkestane ant 1,676,000 
vienas dienrasztis.

Ar dydelei mokintas ir nie
ko nemokintas, vis bus vadin
tas žmogus. Turime daug mo
kintu, nes kas isz nekuriu mo
kintu, jagu proto sveiko netu 
ri, tiktai tiek, kiek pas viezta 
perekle. Randasi czionaie dau- 
giause nedamokintu, kurie tu
ri priekaba prie mokintu, to
kie tai daugiausia visuomenei 
kenke.

Kožnas žmogus turi prigim
ta iszminti ir tiktai tokie su 
prigimta iszminte, jagu aplai- 
ko atsakanti mokslą, buna 
žmogum ir naudingu del vieno 
menes. Isz auksines rudos, 
kaip per ugni pertarpini, turi 
savo verte, o isz geležines ru
dos, niekad aukso negali pa
daryti, tiktai geleži. — Tiktai 
koki geležini daigta gali pa- 
aukeuot, nes vis bus geležis.

Ant mokslo nereikia paisyt, 
tiktai reikia iszminti taisyt.

Acziu Dievui, jau terp Lie
tuviu truputi “tautiszkumas” 
apsimalszino. Dingo prakal
bos ir praneszimai, iždege 
smirdalae isz mokintu guogiu 
o ir žmonelėms nusibodo klau
syti apie “tauta ir visokias dir
vas.” Gerai padarytu tiejei 
prociauninkai nuo lietuviezkos 
“dirvos,” kad parvažiuotu in 
Lietuva ir pristotu už bernus 
ir artu “dirva”, tai dydesne 
nauda padarytu tenais ne kaip 
czionais. Jau czionais užkrėtė 
“dirva” su kiauliniu meszlu ir 
dingo gilukis tuju “tautinin
ku” kur turėjo dydeli pelną 
lietuviszkuosia kaimeliuosia.

Deimantai.
Isz visu brangiu metalu isz 

kastu isz žemes brangiausiu 
ira deimantas, kuris niekad sa
vo vertes ne patrotina. Dei
mantai ira vertais no $35,000,- 
000 igi $50,000,000 už tona.

Suvienituose Valdibuose 
randasi daugiau deimantu ne 
kaip kitose žemese, o kuriu 
verte isznesza ant $200,000,- 
000, ir su kožna diena milži- 
niszkai auga. Tukstanczei ne 
tikrųjų deimantu ira teipos-gi 
padirbtu ir prisiunstu in czio
naie, Amsterdame, kur randa
si didžiause dirbtuve pjausti
nio deimantu dirba ne mažiau 
kaip 12,000 ipatu prie tojo už 
eiemimo. Visi deimantai kurie 
randasi terp žmonių ant svieto 
turi verties ant $100,000,000. 
Garsingas deimantas Koh-i- 
noor, kuris priguli prie kara
lienes Viktorijos (ne senei nu
mirusios) ira didžiauses ant 
svieto. Didelus deimantus turi 
teipos-gi randas Rusiszkas, 
kuris vadinasi “Orlcff”, ir 
Austrije turi viena.

Garsingas Braganza deiman 
tas kuri turi randas Brazilijos 
ira didžiauses ant svieto, eve- 
rentis 1,680 karatu o ira ver
tas milijonus doleriu, bet žinu- 
nai tuju brangiu akmenueziu 
tvirtina jog tai ne ira deiman
tas nes panaezus in topeza.

Civilizatorei kinuose.
Viena isz japoniszku gazie- 

tu raszo apie svetimžemius, vi
su tautu Kinuose, kaip elgesi 
ir ka daro su užgriebtais daig 
tais kiniszkais.

Anglikas krausto stalus, kė
dės, szepas didelias ir abelnai 
daigtus didesnius. Valakas 
apie nieką kita ne paiso, kaip 
tik apie muzikes instrumentus. 
Laike vienos musztines keturi 
valakiszki laivorei nusitempi 
in savo abaza fortepiana. 
Amerikonas muszaii už ta 
daigta, kuris kam isz jiu pa
tinka. Jagu Iccnininkas ati
duoda jiems gervalei, gauna 
magariezes.

Francuzai elgesi visiszkai 
kitaip. Tien—Tsin’e tūlas žal- 
niens francuziszkas neszesi ku- 
fara ant sprando susigniaubes, 
o prakaitas cziurkszle ėjo isz 
jio kaktos. Ant pagalos pa
matęs gražia skepataite pas ka 
toki, maino ta sunku savo už
griebimą ant skepataites, ku
ria velau atiduoda-gi patogai 
kinczikiuteFo pats pasilieka su 
tuszcziom rankom.

Japonczikai, kaipo žmones 
praktiezni, nieko neima ir apie 
ka kita visiszkai ne paiso, bet 
tiktai jieszko pirmiause sida 
bro ir aukso, ka siuneze in sa
vo tevinia.

ISZ AMERIKOS.
Rado turtą isz 1432 meto.

Cambell, I’ll. — W. Moo
dy inžinierius ant C. T. C. ge
ležinkelio, laike mieravimo il
gi gelt žkelio, kurio kėlės vede 
per dydele girre. Girnoje tui e 
jo inkasti stulpeli ant kuro 
rode kaip toli buvo iszmieria 
ves. Laike kasimo, spatas pa
taikė in kieta daigta. Po at- 
kasimui, pasirodė, jog tai bu
vo senas kufaras su geležimi 
apkaustytas o kuriame radosi 
mažesnie dežuke eu brangeis 
akmenais ir daugelis auksiniu 
daliku. Terp tuju daigtu, 
atrado Moody puiku medali 
ant kurio iszrežtas metas 1432 
bet daugiau negalėjo ieztiry- 
net kas ant jo radosi.

Pasekme girtuoklystes.
Puuxutaunee, Pa. — Ana 

diena pražudęs protą isz prie
žasties pervirszinio gėrimo 
svaigynaneziu gėrimu, salunin- 
kas Chas. Slomska, apsiginkla. 
ves dviem revolvereis ir kir
viu užsidaręs salune, per va
landa laiko naikino vieką kas 
tik salune radosi, szaudinda- 
mas ir kapodamas kirviu. 
Traukije valandos laiko, vis 
kas buyo sunaikinta, ka nega
lėjo sumuszt tai parvertė, kaip 
tai: pecziu, stalus, baczkas ir 
kitus daigtus. Niekas neiž- 
driso artintis prie pasiutėlio, 
net kada pasidarė ugnis isz 
priežasties parversto pecziaus, 
tad apveikta beproti ir su- 
kaustinta nugabeno in kalėji
mą.

Teviszka meile.
La Crosse, Wis. — Frank 

Grover, randasi mirsztaneziam 
padėjime isz priežasties apde- 
gimo. Kada užsidegė, jojo 
namas o liepsna apsiaubė visa 
narna, užtemino kad degan- 
cziam name randasi motere ir 
ketvertas vaiku. Keturis kar
tus mėtėsi in liepsna ir nežiū
rint ant skausmingo apsvilini- 
mo, ižgialbejo moterį ir trejie- 
ta vaiku bet ketvirtas pražuvo 
liepsnosią. Grover teip apde
gė kad po ketvirtam isz- 
ėjimui isz deganezio namo pats 
krito pajiegu netekes.

O j tie bobiszki liežuviai!
Wheeling, W. Va. — Ne

galėdamas ilgiaus iszkensti 
“bobiszkus liežuvius” apie sa
vo pa ežia, Jonas Marshell 
nužudė savo pa ežia szauda- 
mas penkis kartus in jiaja 
kada valgė pusriezius. Gyve
no Martine Ferry skersai Oha
jo upes nuo czionais.

Kada palicije pribuvo aresz- 
tavoti Martina tasai pasislėpė 
ant pastoges o matydamas, jog 
negales nuo ju iezsprust pats 
sau nusiuntė kulka in smege
nis. Keturi vaikai buvo liu- 
dintojeie nužudimo savo moty- 
nos.

4o pasažieriu nuskendo.
Seattle, Wash. — Laivas 

“State of - California” kurie 
plauke in Juneau ir Skagway 
eueimusze ant povandenines 
uolos arti Gambie Bay, Alas- 
kos. Ketureedeszimts paea- 
žierui nuėjo ant dugno su lai
vu o 20 ižgialbejo kiti laivai 
kurie atplaukė in pagalbai.

Eksplozije užmusze 40.
M(x:coCity, Mex. — Karu- 

kas ant kurio buvo sukrauta 
daugybe dinamito, truko ant 
uliczios miestelio Tacubay. 
Suvirę zum 60 ypatų likos eu 
žeistos o 40 užmuezta.

Eksplozije davėsi jaust 500 
pėdu aplinkui, padarydama 
milžiniszkas bledes.

Auka imigracijos tiesu
Wilken-Barre, Pa. — Ma

žas 7 metu senumo Viktoras 
Novakas mirė ana diena isz 
priežasties trūkimo szirdies už 
tai kad imigracijos virezinin- 
kai sugražino jojo motyna ad- 
galios in Europa. Viktorėlis 
gyveno eu tėvu o kada motyna 
sugražino adgalos, nelabas tė
vas pamėtė savo sūneli kurie 
kas diena bodėjo paskui moty 
nelia ir isz gailesties mirė.

Iszpute savo drauga kaip 
balona ir nuo to mirė.
Reading, Pa. — Franas 

Kutilis, 20 metu senumo mirė 
nuo ezposo kuri padare ant jo 
jojo draugai dirbtuvėje Car
penter Steel Co.

Keli darbininkai suėmė Fra- 
ną, o kada du jin laike, freezes 
inkiezo jam gumine paipa ir 
inleido in kuna suspausto oro 
ir teip iszpute nelaiminga kaip 
b^lona. Po tokiai operac’jei 
apalpo ir mire in kėlės minu- 
tas. Daktaras perpjovęs ku
na, rado Kutilio vidurius su- 
pleizitus per orą. Szpos'n'nkai 
likos aresztavotais.

Amcrike tokiu nereikė.
Black Rock, N. Y. — Da- 

mininkas Milczakas ir Tekia 
Khszkiene, paejna abudu isz 
Rossijos. Abudu nesenei at
keliavo isz Brantford, Kana
dos ir czionais geide ap igy- 
vent kaipo.... vyras su pa- 
czia.

Valdže nieko priesz tai ne- 
1 - ja8° kas pribuna in Suv. 
Steitus isz Kanados, jago lai
kosi teisybes. Bet kada ant 
rubežiaus virszininkai užklau
sė juju ar yra apsivedė, tai at 
sake eu dydeliu mikeziojimu, 
jog szliuba eme Rosijoi. Vir- 
ezininkai tuo daeiprato, jog 
terp tosios poros yra kas nepa- 
redke. Ant galo iezkvote isz 
Tekios buk ne yra tai josios 
vyras, nes jieje turi vyra Rosi
joi o jisai teipgi turi paezia tė
vynėje.

Porele uždare in kalėjimą ir 
vėliaus nusiuntė in Najorka 
kur bus sugražinti adgalios isz 
kur pribuvo.

Tokiu porelių czion Ameri
ka nereikalinga o ir neinleidže 
in Suv. Steitus. Gali gyvent 
Kanadoi bet ne szioi laisvei 
szalije Wathingtone.
Nužudė paezia, vaikus ir 

pats save.
New York, — Kūnas Mrs. 

Mary Lake ir josios ketvertą 
vaiku 17, 18, 14 ir 8 metu senu 
mo likos atrasti negyvais na
mie per palicije o szale josios 
gulėjo vyras mirtinai sužeistas 
pats per save. Priežastis to
sios baisios žudinstos buvo gir-_ 
tuoklyste pa ežios. Lake ture’ 
jo giara dinsta kukoriaus ho- 
telije, nes ka uždirbdavo tai jo 
paeziule pragiardavo. Nega
lėdamas ylgiaus to nukenst 
nutarė visiems atimti gyvasti 
ir užbaigt kentejima ant visa
dos.

Aut pardavimo.
Puikus didelis namas su biz- 

neis Middleport, Pa. Lccninin- 
kas nori parduot iezpriežaeties 
ligos. Didelis namas 40 x 50 
pėdu didumo geriausioj vietoj 
visam mieste ant didžiausios 
uliczios. Tame name randasi 
salonas, sztoras ir buezerne ir 
viską nori parduot už maža 
preke. Lccnininkas tame name 
iszbuvo 12 metu ir visada dare 
giara bizni, bet nesenei labai 
sirgo ir dar nedrūta sveikata, 
todėl yra gera proga Lietuviuj 
ineiti in apsimokama bizni ir 
ingyti turtą už ne dideli suma 
piningo. Jaigu kas norėtu 
apie daugiaus dasižmoti tegul 
atsiszaukia in “Saules” ofisą 
Mahanoy City, Pa. (y •})

ISZ VISU SZALIU.
Augina savo sūneli kaip 

žvėriuką.
Viednius. — Czionaitinis 

prokuratoris jeezko instati- 
muosia paragrafo kuris galėtu 
uždraust tėvui laikyt savo ku- 
dyki kletkoje kaip žvėriuką 
ar kalini o tas dalikas labai 
užyma vengriszkus mokslin- 
czius.
^Nekoksai Bergmonas gyve
nantis arti czionais, augina sa
vo trijų metu senumo sūneli 
kletkoje kuri vasara stovi ant 
kiemo o žiema stuboje o isz- 
yma jin tik naktimis. Kletkos 
grindis iszbarstytos smiltimis 
ir visados sausos, todėl vaikas 
sveikas ir auga grąžei. Tas fak 
tas ylgai negalėjo pasilikt slap 
tybeje. Kas tokis danesze apie 
tai palicijei apie kankinima 
kudykio.

Pribuvo palic'jantai, ku
riuos Bergmonas linksmai szip 
sodatrai priėmė ir nuvede prie 
geležines kletkos, parode joje 
maža kalini besibovinanti smil 
tinus.

Ant užklausimo palicijantu 
kodėl kudyki laiko uždaręs 
kletkoi, atsake, kad netur isz- 
tekliaus laikyt auklėtoju o 
vaikas labai smarkus, kletko
je uždarytas neinpuls ne in ka 
tils vandene, nenupuls nuo 
suolo, neapvers stalo, nesu- 
musz bliudu, nesipesz eu vai
kais ir buna nuo visokio pavo
jaus. Vaikas kletkoje turi 
smagu ir ramu būvi, gauna 
valgi ir dažiuretas gerai nieko 
nereikalauje. Vakare gulda
mas in lova, rytmetije iezmau- 
domas kasdien, sveikas auga. 
Bergmonas apreiszke, kad 
valdže netur tiesos kisztie in 
dalikus kaip jisai savo vaika 
augina, nes tėvas turi tiesa 
augint vaikus teip, kaip jam 
patinka kad tik ne su skriau
da moraliezka ir fiziazka.

Palikta vaika tėvui, o pro- 
kuratorije jieszko tiesos insta 
timuosia, ydant uždraust Berg- 
moniu laikyt vaika ‘nelaisvėje 
kaip koki laukini žveri.

Tikejimiszkas fanatizmas.
Avinion, Italije.— Artimam 

kaimelije tūlo ūkininko duk- 
terei nudavinejo buk yra ap
imta velniu. Apie tai užtikrino 
savo tėvams konia kožna die
na, kuriem teip-gi pradėjo nu- 
davinet jog turi savije velnią. 
Tik viena bobute turėjo ant 
tiek iszminties, jog in tai nein- 
tikejo. Viena diena mergyna 
mėtėsi ant grindų szaukdama: 
“Atsitrauk szetone, ejk sza- 
lyn”! Tėvas ir seseris teip-gi 
stengėsi iszbaidyt szetona su 
kliksmais ir staugymais, o ma
tydami, jog tai nieko negial- 
bes, pradėjo spardyt gulinezia. 
Nieko negialbejo apginimas 
motynos. Tėvas ir seseris teip 
ylgai spardė nelaiminga, pa
kol nenusparde ant smert. Po 
tam tėvas nusidavė pas vietini 
prabaszcziu, apsakydamas jam 
kokiu budu ižgujo szetona isz 
dukters. Prabaszczius isz- 
klausee visko davė žinia apie 
tai palicijei kurie tikymiszkus 
tamsunelius uždare kalėjime.

Ne giars daugiau.
Pressburg, Austrija. — At

sitiko czionais nepaprastas, nor 
panasziu atsitikimu jau daug 
atsitiko. Juozas Gelhornas, 
tėvas penketo vaiku padare 
laižybas karezemoje, kad iž- 
giars szimta stikleliu guzutes 
— (beprotis!). .Kada pradėjo 
giart viena paskui kita, o ižge- 
res 40 stikleliu, krito ant grin
dų ir daugiau jau neatsikele- 
Daktarai nutarė buk girtuokli 
užmusze alkoholius.

Baisi viesulą Kiniuosia.
Macao.— Kone du szimtai 

ypatų nuskendo ir daugeli lai
veliu, kada staigai sukylo bai
si viesulą pakraszcziuosia Ki
nu. Daugelis namu teip-gi 
sugriuvo.

Ar galima tam tikėti?
Rimas.— Laikrasztis ‘ Fi- 

loscfia della Scienza” patalpi
no gana ylga straipsni profe
soriaus Calderono apie “insi- 
kunijima” szeimynoje Sicilisz- 
ko daktaro vardu Carmelo 
Samono.

Daktarui Samonui mire pen 
kiu metu dukrele Aleksandra. 
In trumpa laika po mirtei, 
motyna atlankė Epiritualista, 
ir laike tojo perstatimo, josios 
kudykis nevos jiai pasirodė ir 
apEireiszke, buk vela užgims 
Kalėdų diena atejnanti meta 
ir, jog neviena atejs vela ant 
svieto bet bus juju dvi.

Kalėdų diena 14 menesiu 
po tam pasikalbėjimui, poni 
Samona pagimdė dvi dukreles 
ant vienos isz užgymusin rado
si tris ženklai ant kaklo tokie 
pats kokius turėjo nebasznin- 
ke mergaite, o in metus po tam 
mergaite pradėjo turėti toki 
pat būda ir pasielgimus kokius 
turėjo Aleksandra.

Mergaites szendien turi po 
du metus. Profesoriaus Cal
derono tvirtinimai yra pabu
dinti per daugeli ypatų kurie 
radosi tame laike ant tosios 
spiritualiszkos suejgos.

Isz Bosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

Baisus atkerszinimas
Varezava. — Danesze in 

czionais apie baisu atkerezini- 
ma Vinco Beretnikovo ant jau 
nikio savo paezios. Nužiurine- 
jo jisai savo neisztikiama mo
tere nuo seniau, bet susekt ne
galėjo suėjimo moteres su jau
nikiu. Juos sugavo, bet nieko 
nedare, tik nusprendė atker- 
szyti jaunikui. Tam tykslui 
paėmė blekine eu benzinu, ka
da vela rado vietoje suejgos, 
oriezoko prie jo, apliejo ben- 
žiniu ir uždege. Akimirkenije 
jaunikaitis pastojo stulpas ug
nies. Nuo benžinos užsidegė 
drapanos ir auka kertzto sude
gė baieiosia kankesia mirda
mas in kelee minutas. Beret 
nikovas potam atsidavė in ran
kas teieingyetes.

Savžudinsta aktorkos 
Tarnowskos.

Petersburgae.— Ant trūkio 
ejnanczio isz czionais in Kijevą 
papilde savžudinsta pusesere 
grafienes Tarnowskienes.

Grafiene Tarnowskiene ran
dasi kalėjime Trani, Italijoi už 
nužudinima grafo Kamarauc- 
ko.

Naujo laivine kompanije.
Vladivostok. — Užsidėjo 

czion nauja laivine rusiszka 
kompanije, kuriuos laivai 
plauks terp Vladivostoko, 
Vancouver, Tacoma ir Seattle. 
Kompanije daugiause gabens 
rusiszka tavora o adgalios ga
bens ukiszkus padarus isz 
Ameriko, Teip-gi vesz pasa- 
žierius už gana pigia preke eu 
taja vilcze jog daug ūkininku 
keliaus isz Kanados ir Suv. 
Steitu ir apsigyvens Siberijoi.

Ilgas amžius.
Birželio menesi numirė Mažei 

kiuose, Kauno gub., Barbora 
Baltulaite, iszgyvenusi 110 me 
tu. Nabaszninke buvo blaiva 

I ir doro elgimosi.

AkivosZinois isz Lietuvos.
Del kapeikos.

Dabar Lenku žemeje boiko
tuojami žydai t. y. nebeperka 
ma pas žydus, o patis katalikai 
steigia krautuves pirkliauja. 
Taigi tose vietose, kur liko m- 
kartos vartotoju sankrovos, 
žydeliai, norėdami eiti su len
kais lauktyniu,'atidarinėja sa
vo sankrovas ir subatomis, ir 
nors pirmo būdavo uždaros- 
Tai ka daro mieloji kapeikėle!

Sintautai.
(Naumieeczio apskr) Birželio 

15 (2) diena paszventinta Sin
tautuose naujai statomos baž- 
nyczios kertinis akmuo ir pa
matai. Toje iezkilmingoje die
noje suplaukė daugybe žmo 
niu isz savosios ir aplinki
niu parapiju-ir šventoriuje, 
]yg juru bangos, siūbavo tikiu 
cziuju minios tai in viena, tai 
in kita puse.

Szezuoliai.
(Vilniau sapskr.). Oro triuba. 

Birželio 21 diena 10 valanda 
ryta vienu matu ant Szeszuo- 
liu pasirodė juodas debe
sys, nuo kurio pradėjo kris
ti ledai rieszuczio didumo. 
Griaudė be pertraukos. De
besys pradėjo suktis verpetu 
O paskui nuo debesio pradėjo 
ant žemes leistis lyg triuba, 
kurios žemyn galas buvo smai
las. Ir nusileido tos triubos ga 
las staeziai, ant Užupenu so
džiaus. Baisi buvo tai valanda 
Užupenams. Žmones nusigan
do, manydami, kad jau atėjo 
paskutine gyvenimo valanda. 
Nuo griausmu žeme drebėjo- 
Stogai eu kreklemis ir grebės
tais kėlėsi padangėn Triuba, 
iezejus isz sodžiaus, ėjo per lau 
kue vakaru pusėn, neezdama 
eu savim kas tik jai ant kelio 
papuolė: sziaudus, audeklus, 
kurie buvo patiesti klonyse. 
akmenis, visokiu paukszcziu 
czielas debesys rėkdamas suko
si tame verpete. Arkliai, pama 
te ta verpetą, bego szonuosna. 
O žmones gule ant žemesir tu
rėjos! dideliu akmenų, lez gy
vuliu tat tik busila rado už- 
muszta. Ledai labai sumueze 
javus: Užupenu, Augeztogirios 
Vagilkos ir Dvarniniu sodžių. 
Dvarniniu vasarojų išklojo, o 
rugiu suvisai nekliudė.

Vilkaviszkio ir pilviszkiu
Tarpe, Liepos 25d. 4 vai. po 

pietų, eu smarkiu lietum puolė 
ledai karvelio kiauezinio di
dumo. Daug iezmuezta javu ir 
daržovių; kai kurie net langai 
iszmueztiy:

Vilnius.
Neseniai perkūnas trenke 

ezv. Mykolo bažnyczion. Ke
lios moteriszkes, kurios meldė
si bažnyczioje, tik pamate lieps 
na krintanezia. Stoge pada
ryta skyle. Lubose nėra ženk
lo. Viduje iezdraeke kro- 
teles prie didžiojo altoriaus ir, 
pavaikszcziojes po bažnyczia 
nudaužidamas kai-kur marmu 
ro szmoteli, ant galo parlingo 
žemena, asloje padaręs daug 
mažu skylucziu. Niekas isz ten 
meldžiusiuju prie szv. Marijos 
paveikslo nenukentejo.

Reikalingas vyras.
Reikalingas vyras mokantys 

kalbėt lietuviszkai ir anglisz- 
kai dirpt in buezerne turi but 
nor pora metu dirbės prie to 
darbo ir rekomenduotas, dar
bas ant visados ir alga gera 
del ataakanezio. (69 o?) 

J. P. 448 S. Main St.
Pittston, Pa.
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Oj-gi vaikyne, reike in parka ejt', , 
Kaip Lietuvei losz bole reik pažiūrėti,

Ir Szimas su manim nuėjo, 
Bet rakalis dingo, grajaus neregejo.

Kur Szimas dingo ?

Apraszimas isz kasdieninio 
gyvenimo.
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Pats turbut numanai, kad 
jau dabar neinstengi blaivai 
orotaut, taigi pagelbėsiu tau 
Suprask, ar tie tinginiai norė
tu dirbti, lengvai ingije pinin
gus, arba turtą, ar guodotu gi 
jie ta turtą, ar nepaleistu ji 
tuojaus ant kaziru ir girtuok- 
listes, ar jusu ta nuomone tei
singa ar tikrai pasidalinimas 
turtu su kapitalistais pagerin
tu būvi darbininku, o kad ir 
pagerintu tai nedaugelio, 
priegtam atgrestu darbininkus 
nuo darbo ir kaegi tada butu? 
Pamislik tik gerai....

— Turbut velnias per ta
ve kalba — suniurnėjo piktai 
Mikolas, negalėdamas sumuszt 
tvirtinimo moteriszkes.

— Ne! Velnias nieko 
manes neturi, gal jie tau 
nedaleidžia atskirt gero 
pikto, idant visai intraukt in 
savo žabangas, nes jau nuo 
Dievo ir bažniezios atitraukė.

— Tilek!—suriko viras rus 
tingai užgautas teisingu žod
žiu moteriszkes.

Viktorija persigando, ka
dangi pirmu kartu iszgirdo to
ki žodi ir baisa savo viro, ma
te jau, jog visa jos viltis pra
žuvo, ktd jau viro nesugražis 
ant gero kelio. Nutilo ir 
ėjo in kita kambarį, idant 
malda numalszint savo 
ežios skausmus.

Mikolas nežiūrėdamas visai 
jau ant sielvartaujanczios mo
teriszkes iszejo isz namu ir su
grįžo vėlai naktije.

Nuo to laiko nekarta gali
ma buvo girdėt namuose Mi- 
kolu barnius ir keiksmus. Vik 
torija kente ir tik melsdavo 
page dusio viro, idant nežudi- 
tu kūdikio, kuris nors būda
mas jaunu gerai mokėjo jau 
suprast tėvo negerumą ir pra
žudė visa kudikistes linksmu
mą ir laisve: vengdavo tėvo 
anaiptol, bijodamas jau jo 
akiu; tėvas nepaisejo visai 
ant to ir savo pasielgimu kas 
kart labiau atgresinejo kūdiki 
nuo saves. Mažas Pranukas 
kasdien buvo kaipi senas užsi- 
mislijes, praskindes kokioj tai 
mehancholijoj, kas motina ne 
apsakomai kankino, bet net 
turėdavo vengt kūdikio idant 
jie nematitu jos susikrimtimo 
ir aszaru.

Ta kitados besimilinti szei- 
minele dabar visai buvo pa
krikus ir atszalus, kaipi apati
jos paimta. Viktorija su kūdi
kiu vengdavo dabar viro, 
idant savo akiveizda ne davės 
tinet jo prie pasiutimo, idant 
nedaleist girdėt kūdikiui tėvo 
keiksmu ir piktžodžiavimu. 
Sugrįžtant Mikolui namon isz 
eidavo pas kaiminka viską 
pagaminus jam. Mikolas vie- 
nog ir isz to buvo neužganė
dintas ir tuo labiaus irto ant 
moteries ir nekarta butu ja su- 
muszes jeigu jam butu in ran
kas inkliuvus.

Vargas kaskart galingiau 
pradėjo vieszpataut namuose

biezk'i rodu! - atsake visai ne
puolęs moraliezkai viras— Ir 
pradėjo vaikėscz'ot po stula, 
pasini res kokie se tai mastieei 

Viktorija paėmė besiglaud
žianti prie jos sūneli ant ke
liu ir prispaudžius ji prie sa
vo krutinės szlakste jo szvie- 
sius plaukelius savo stambiom 
aszarom, tilomis besimelsda
ma ir pra<z:dama Dievo kan- 
tribes, ydant ieztvert galėtu 
iki paskutiniai savo valandai, 
nes jau mate kad viro nieks ne 
sugražins ant doros kelio, ne- 
gut pats Dievas savo stebuk
lingu suredimr.

E-nestui paviko prikalbti t 
isus prie metimo darbo, ar 

ba prie sustraikavimo darbi
ninku ne tik to fabriko kur 
Mikolas dirbo, bet ir kitu. Ži
nomas daigtas neapsiejo czia 
be atsiprieszinimo tam darbi
ninku, kurie narnate reikalo 
darit straikas Ernesto padeji- 
mas buvo niekam nepagedau
jamu, kadangi net ir jo szali- 
ninkai galiaus davesti prie 
paskutinibes pradėjo palaiki 
net ji už suvedžiotoju. Blai 
viai protaujantie darbininkai 
vadino ji velniu žmogisz- 
kam paveiksle, jeigu kalbina 
prie metimo darbo net ir dar- 
bininkus fabrikanto D., kurgi 
galima buvo turėt usz tikra 
darbdaviu paveizda. Bet kad 
Ernestas turėjo daugiau ezali- 
ninku, nors ir nelabai isztiki- 
mu, negu prieszu, pastate ant 
savo tvirtindamas.

— Jeigu darbdavį D. tamis 
tos teip giriate, tai neabejoti 
nai jie tiks ant darbininku rei
kalavimu tuojaus. O ar nege
riau kad už savo sunku dar
bą gautumėte didesne mokesti 
negu dabar ? Argi tas ira nele 
galiszku, ar neteisingu musu 
reikalavimu? Ant musu reika 
lavinau tikt turės būtinai, o jo 
pėdoms sekant padaris tai ir 
kiti kapitalistai.

Ant paskirtos dienos darbi
ninkai nutarė turėt savo susi
rinkimą. Ant to susirinkimo 
nors ne vienbalsiai likosi nu
tarta iszrinkt delegatus, ku
riems reikėjo pavest užduoti 
apkalbėti ir nusprenet drauge 
su darbdaviais geresnes dar
bininkam sanligas.

Tuomtarpu atsitiko atsitiki 
mas, kurio nieke nesitikėjo. 
Fabrikantas D. delegatu vi
sai neprieme, tik apreiszke, 
jog jeigu darbininkai jo neno
ri dirbti fabrikus uždaro ir at 
liktas dalikae.

Keli szimtal darbininku pa- 
siliko bedarbo ir duonos. Er
nestas su savo bicziuoliais din 
go nežinia kur, kadangi darbi 
ninku apmauda buvo jam bai
si.

Fabrikantas D. pardavė savo 
fabrikus akcijinei bendrijai, 
kadangi ant senatvės nenorėjo 
turėt rupeecziu, norėjo ramiai 
sau givenima užbaigti. Bendri 
ja priėmė in ’darba ne daugeli 
isz tu, kurie del bereikalo su- 
straikavo.

Mikolas prigulėjo prie tu, 
kuriuos atstumta kaipo nepa
gedaujamus darbininkus. Rods 
dabar gal jau nedraugautu jis 
su Ernestu, kuris iszsineezdino 
visai isz aplinkines, bet pirmu
tinis jo pasielgimas jau mete 
ant jo juoda szeszeli ir nužemi 
no jo varda. Mikolas dabar 
net gerai jau pradėjo suprast, 
kad blogai padare, duodamas 
save intraukt in prapulti; da 
bar suprato, jog moteriszke 
jam teieibe kalbėjo, atsiliepe 
dabar jo sanžine, o jie neturė
jo jau ne valandėlės ramibee. 
Jaute kuogeriausiai ant saves 
ranka rūstingo Teisingo Dievo 
kurio,‘esibe liovėsi iszpažinojes 
o kuria dabar pradėjo skau
džiai atjausti savo duszioje. 
Jausmai nekarta davesdinejo 
ji prie pasiutimo, pats ne žino
jo ko stvertis idant už muszt 
ta kirminą, kuris pradėjo 
graužt jo duszia. Desperaci
jos paimtas, nekarta buvo pa
sirengęs papildit baisia pikta- 
dariste; mat piktadaris nuside 
jelis jieszko sau pagelbos neži 
nans ka daro, naujose piktada 
rietese naujuose nusidėjimuose 
Teip ir Mikolas, vieton jiesz- 
kot sau palengvinimo pataiso
je givenimo, sielvartaudamas 
mislijo apie nužudinima geros 
savo žmonos, kūdikio ir saves,

— m „..„idant iezvengt dar didesnio
pamokslu, gana tu tavo bo. j vargo ir nelaimes. Iszpildit tos

Mikolu. Viktorijai parsiėjo 
gailaus pardavinet savo geres- 
nias drapanas, idant gelbėtis 
nuo bado ipacz idant gelbet 
kūdiki. Atsakinėjo sau vieko, 
nekarta alko misdama vien 
aszerom, stengdamasi pavalgi- 
dint nedora vira ir kūdiki.

Stebėtinų ir nesupraetinu 
daliku tas turi būti, kad Miko 
las visai tuomi nesirūpino isz 
kur nelaiminga moteriszke 
jam ima maista, nes jai isz sa
vo uždarbio nedavinėjo ir vi
sai abejodai žiurėjo ant to da- 
liko. Tas bejausmis, ta apatija 
ira pasekmia pikto givenimo, 
piktu geismu, nusiminimo ir 
silpnibes nedaleidžianczios 
pergalei viską, idant pataisit 
savo suklidima.

Vienkart Mikolas sugrįžęs 
namon dienos laike, kada tai 
buvo laikas darbo, prie kurio 
matomai nėjo, pareikalavo no 
paczioe gėrimo. Ta atsake, jog 
jokio gėrimo neturi ir ne turi 
ne skatiko, idant parneszt.

— Tai eik pas kaiminka ir 
pasiskolink — atsake viras.— 
Asz noriu alaus.

— Pas Žvirbliene? Jug ir 
ji biedna žmonele, o galiaus 
kad ir galėtu paskolint asz ne 
matau galėjimo jai sugražint.

— Ka?! biedna?! — suriko 
viras iezpeles akis kaipi bai
siausias ermis. — Ant piningu 
guli, da jai reik atiduot! Kuo
piniams kapitolu ira nelegalisz 
ku, ir pasistengsiu asz tai kut 
valai isztusztint maszna.

— Mikole! — sukliko eiel- 
vartiniu balsu moteriszke! — 
Ant meiles Dievo, ka kalbi?! 
—Jau stveriesi paskutinio pra 
gurno jau nori paskutini žengt 
žingsni idant save ir mane su 
kūdikiu nugramzdint in pra
pulti. Nori da pasilikt pleszi- 
ku ar žmogžudžiu?

— Netek, nerek kvaila 
szarka —atsake jis. Nesupran 
ti; ka tu piktadaristia vadini, 
yra tik žmogaus tiesa, idant pa 
lengvint savo sunkaus give
nimo naszta.

— Na, jeigu jau pleszima, 
ar žmogžudista palaiko už tie
sa nežinau ka galiu sakiti ir 
ka gali sakiti kiekvienas do
ras žmogus. Kurgi ta tiesa ira 
ir kas ta tiesa davė, jeigu 
visur už tokius darbus baud
žia.

— Prakeikta kunigija 
visokiais pateptiniais tik 
laiko to už tiesa — atsake
ras. Turtingas turi turtu dali- 
tis su neturtėliu — tai tokia 
žmogiezka socialiszka tiesa, ne 
kokiu ten kuningu ir karalių 
isz malones Dievo žudinaneziu 
žmones.

Sziuos paskutinius žodžius 
isztare su tokiu szandu, pikti- 
bia ir apmaudavimu, kad per 
vere moteriszkes szirdi kaipo 
peiliu. Vieton suvaitojimo 
tik sunkiai atsiduso ir tikiai 
tarė:

— Mikole, Mikole, in ka 
tu pavirtai, in ka tave paver
tė pikti draugai. Argi tu būda 
mas, daleiskime, turtingu, da- 
leistumiai ean kam, kokiam 
valkatai girtuokliui galineziui 
dirbti ir gerai giventi, isz- 
pleszt turtą, nes ir jis galėtu 
pasakit tokia tiesa: kas drūtes
nis tas galingesnis?

— Gana gana man tu tavo
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Siuntinis in Meksika.

Jonas Lind, likos nusiunetas in Meksika ydant padaryt 
kokia sutaiką terp Msksiko, pasikeleliu ir S iv, Sceitu. Koki 
turės pasisekimą padarime pakajaus tai da nežine.

szetoniezkos pagundos vienog 
netvrejo d-ąsos; su laikinėje j 
nuo to kokia tai virez prigitn 
tine galibe, kuriai negalėjo at- 
eispirt, ir keike ir piktžodžia 
vo viekam, kas tik jo mislise 
atsirado. Girdėjo baisa Aniuo- 
lo, raginanezio ji prie giveni- 
mo pataisos, bet jis jaute, jog 
ir to iszpildint negali jog jau 
pertoli inkrites m bala nedori 
bes, idant sugrįžti prie doros 
ir Dievo.

— Viskas pražuvo, viekas
— ramino save jau tik tuom
— .Nėra man iszganimo, nėra 
pagelbos....

Neiezdriso eit namon, neiez 
driso pažiūrėt in akie tai, ku
ri perserginejo ji, kalbėjo jam 
apie grumojatezia prapulti, 
stengėsi ji gelbėti o jie jos ro
dąs iezjuoke paniekino jos 
praezimaie instume in baise ne 
laime ta, kuri jam po sziai die 
nai teip gera. Jaute kad jau 
ja ir kūdiki užmueze, kaipi už 
mueze pate save.... Grieže 
dantimis kaip baisus pasiutėlis 
gniaužė kumeczias su tokia pa 
siutiezka galia, kad pireztuose 
kaulai braszkejo — ir laimin
gu buvo tas, kuris buvo prie
žastim to viso baisaus jo padė
jimo, kad ne pasitiko su juom, 
kad Miklas nežinojo kur jisai 
randasi nes kersztas jo buvo 
nepergaletiniu ir nieke ne eutu 
retu jo nuo baisaus atmoniji 
mo.

Niekur sau vietos rast ne
galėjo, nors bėgiojo kaip pa
siutėlis po gire, kur da dau
giau kentėjo, nes rodėsi jam 
jog visi medžiai savo oszimu 
tieziojasi isz jo sielvarto ir kar
toja jam jo žuvimą. Bego ta 
da isz girrios bego, in kar- 
czema besiviliodamae užliesės 
ta baisu duszios kirminą bet 
veltu, kadangi ten jam nieke 
jau gėrimo nedave nes buvo 
vargszu, be skatiko, be nieko. 
Mikolas mate jog pasiliko varg 
ezu didžiausiu vargezu, mate- 
naliszku ir moraliezku, nega
lins atmonit tam kuris ji tokiu 
padare vėl mislijo atkerezint 
sau padėt gala viekam.

Bego namon. Czia rado tuez- 
czia. Kambaris perstatė tikra 
vargo paveiksią. Mikolas su
stojo rankas ir galva nulei
dęs.

Tuomtarpu iszgirdo tiku 
vaitojima daeitinejanti prie 
jo isz kito Įjkambario kurio du 
ris buvo 
klausit. 
verksmą
prisiartino prie duriu, (norėjo 
ineit, bet susilaikė iszgirdes 
kalba moteriszkes:

— Nelaimingas kudikel’, 
pražudiai tęva, o asz gal netru 
kus neteksiu, jau ir tavęs.... 
Visa mano laime nei muilinis 
burbulas užgautas veju truko 
ir dingsta. — Buk Tavo Die
ve valia viską kantriai nuke- 
siu tik Tu susimilk ant jo ne- 
daleisk jam visai pražūti sugra 
žink ji ant kelio doros. Tu vi
sagalis Dieve viską gali Tau

privertos. Pradėjo 
Iszgirdo teipat tiku 
savo žmones. Tikiai

nieks neira negalimu, sns’milk 
ant jo Vieezpatie.

Mikolas sudrėbėjo žedžiai 
moteriszkes perejo kiaurai jo 
dmzia, ez'id ■> jo kaipi apmirė 
r nejautė jai. nieko hz pirmes 
niu jausmu ir noru Nedrąsią’ 
pravėrė durie ir uezk'ause dre 
ban ežiu balsu:

— Kas atsitik..? — Pats 
vienog nežinojo ka sako ir ko 
klausia nes buvo kaipi apkvai 
tintas žodžiais Viktorijos ku
ri nors j:s pragaiezino jos 
laime, nors instume ja in bai
su varga ir sunkiausi padėji
mą mili dar ji kadangi mel
džia Dievo susimilejimo ant 
jo.

— Viktorija iszgirdus bai
sa, viro, lig nusidžauge ir per
sigando podraug jo netikėtinu 
atsiliepimu. Pasikėlė nuo ke 
liu ir sviruodama atkreipė sa
vo pilnas aszaru akis ant vi
ro.

Vargas, badas praleisto be 
miegej naktis, susikrimtimas ir 
kartibes jausmu sunaikino jos 
pajiegas ir sveikata V eidas bu 
vo iszbliezkes, o aezaros paliko 
ant jo iszspaustas savo pedas- 
Silpnu, pilnu didžiausio sopu
lio balsu atsake:

— Pranukas mus mirszta.
— Tas atsakimas moterisz- 

kes, tas visas liūdnas paveiks
las iszveiza Viktorijos padare 
ant jo baisu ispudi.

— Beje? — tarė — Argi 
jau nėra jokios pagelbos? — 
Jug dar nepražudiai vilties....

— V s įgali re dam D.evui 
vištai ira galimu, bet viltie 
mano beveik pražuvus Pate 
matai kokiame esame padeji 
me, o gidintojus negelbes ku 
dikio mums, nes neturime isz 
ko jam užmokėti.

Buvo gadintojas pavargėliu 
ir sake kad vaikas nuo kūdikis 
tęs būdamas silpnu reikalavo 
geresnio būvio vargas jo silpna 
organizma sunaikino ir būti
nai reiktu ddei pataisimo jo 
apleist miestą kur nesveikas 
oras užmusz užmarinta įkudi- 
ki.

— Tai važiuok su juom in 
kaima, ten ira gimines ir bus 
gerai. :

— Teip butu gera1, bet ar 
galima mums tai padarit szian 
dien?.... J

Nedabaige to ka norėjo pa- 
eakit, nes bijojo idant nepa- 
stumt sielvartaujanczio jau vi
ro, prie didesnio nusiminimo. 
Mikolas kaipi atspėdamas mis 
lis moteries tarė:

— Ar gaila tau ko palikti ?
— A h — atsiduso sunkiai 

nelaiminga — jug nieko jau 
neturiu, praradau viską ant 
ežios pasaulės, net ir tavo kita
dos teip jauslia ir gera szirdi 
ko labiausia man gaila.

(Tolaus bus).

Muiu mergaites mėgsta 
pliklupius,

Ka tai maitele brazduoje sa 
vo tisus,

Ka placzius kalnierius ne 
szioje, 

Isz davadnu vyru tycziuoje. 
Szitai tokie vienas nieksza*, 

Vadinamas intsbgentas,
Turėjo iszrunyt in platu 

svietą,
Ba jau jam per merginas ne

buvo vieta. • 
Su daugeliu szparkinosi, 

Ir ved žiojosi,
Ant galo ant to parėjo, 

Jog iszdumt turėjo, 
O, merg’c >e mėgsta žieduotus, 
Plaukus ant gnoges sulaižytus, 
Kaip kalnierius ausis reme, 
I-z augezto žiuri in žeme.

Beprotiti gali pažinti. 
Jojo plaukai iszlaižyti, 

P Lk tam tinginis,' 
Ir dydelie kvailys, 

Lupa nubrazduota, net pa 
nose žiba, 

Ir tankei po nosia 'žvakute 
kibą, 

Tuezti kiszenei visados, 
Ne už ila’k) cintae niekados 

Me-gaiter! juodi ir stori del
nai, 

Normfs iszrodo nelabai, 
Del <o, kad ne iezlaižytas, 
Ne poniukai padabintas, 
Bet pro'a ir piningu turi, 

Tai tegul kožna in toki žiuri 
I-ztekejus bėdos neturės, 
T-ktai nameli apžiuręs,

Piningeliu susirinks, 
Bizre'i koki pasirinks, 
Ar sztoreli ar saluna, 

Na ir tuojaus poni buna. 
Ant sportu nežiurekyte, 

S j jeiseis nesivalkiokyte, 
Namieje sidskyte, 

Mamulei triūsti padekyte. 
Tiktai darbszi mergina gera 

vira gauna, 
O katra darbszi, tuom neap 

atgauna.
Asz te i sakau isz dasekimo, 
Jog saugokytes tinginio vai- 

kyno.
Sportas ir szokikis, tai jau 

j tinginis, 
Tokie gavės psezia neiszmaitys, 

Ryezi moterystes nutrauks, 
Kožnas savo keliu trauke.

GYVENIMASVISUSZTOU
Didele kny^a api 1309 puihpu 
Visos 6 dalis d rucziai ir pu'kei 
apdaryta. Kasztiin nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Suoka wiki-Cu.

MAI1AH0T OTT, Tk.

Ohajui gubernijoje, 
Apigardoje dydeloje, 

lu šviežius nuvažiavau, 
Visokiu bobų ir mergica 

maeziau.
O mano szirdeles, net apkai

tau, 
Kaip vieką dagirdau, 

Bobeles suvieu netykia, 
Nuo visu doru atlikia, 

Insipeneja kaip tiaszlos, 
Ir tai konia visos.

Ne dyvai, kas diena gere alų, 
O szirdeles gere be galo, 

Viena karta net kelios suėjo, 
Sztai ir vienas vaikynas atėjo 

Pradėjo jojo praszyti, kad 
uff'indytu, 

Kad kelis centus ant a'aus 
duotu.

Vaikynas smulkiu neturėjo, 
Deszimti doleriu ant stale 

padėjo, 
Viena nubėgo tuojaus, 

Parneszti su užbonu alaus. 
Mielino, jog vaikynas dau 

giau ne praszis, 
Isz 10 doleriu, parneeze tik 

penkis, 
Bet tas ylgai nelaukė, 

Pas ealuninka nu'rauke.
Dažinojo, jog deszimte iez- 

maine, 
Ir grąžei reszta iždave, 

Norinte vaikynas apskundė 
pas vaita, 

Bet nieko nelaimėjo maita, 
Ylgai vaikinas paminės, 

Su bobom daugiau neužsides, 
Dabar pasimokino, 

Latryste bobų pažino.
Apie tenaitynes mergužes ne 

yra ka kalbėti, 
Tiktai tiek pasakyti, 
Jog terp saves ėdasi, 
Net už kudlu peezaei.

Viena su geltonais plaukais 
kaunyne, 

Kita matuzalo metu vaikyne, 
Juodu plauku, 

Lipni ant vaikinu.
Gelton plauke, juodplauke’ 

szlebe sudraskė, 
Ir da su kumszcze aptaezke, 

Ba tai kaunyne dydesne, 
Tai ir drūtesne,

Tai vaikyne ne kas, 
Tokia paredkfts.

LietuvitĮ
Gydytojas

Dr. KOLER

638 Penn Avė. 
Pittsburgh, Pa.

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

SIFILI išgydau vartodamas gyduolę 6o6, dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimų burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrėst savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI 
ir kt. išgydau į to dienų, o jei ne, tai pinigu- 
sugrąžinu.

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

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau į 21 dieną ir tai be skaudėjimo.

IIYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydai 
j 30 minutę be operacijos.

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

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

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakaft 
Pėdnyčiomis Iki 5 popiet. Nedėliomls Iki 1 

popiet. Ateikit tuojaus.

—wr.i

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra is&leda žmogaus ateiti 
Preke — lOo.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isz Egipto 

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D.T. E

Preke — lOo

...Tikriauses Kabalas...'
Alba atidengimas paslapcziu ateitie

—eu pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai ChaldiRzIra 

PereiHzku, Graikiazku, Arabiszku i
Cigoniazku Burtininku.

Preke — lOo.

Priaiuakite 25o. vertes Štampo 
o gausite viaaa tris Knygutes 
per paozta,
Kaaztua nusiuntimo mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.S«.tli Al;

w TFl A Kroniszkos, KraujoKUPTuRA “•"SW"
Per Mano Spasaba--Iszgy<lyti Ant Visados 

Be Operacijų.
N< riti pasikalbėt su kožna ypata ka turi 

Ruptura. Noriu iszaiszkyt jiems apie manoi&z- 
gydima. Asz jau 20 metu kaip gydau Ruptura 
ir iszgydau ant visados tukstanezius y patas, per 
tai turiu gera pažinti ap:e Ruptura ir už tai esmu 
Ruptųro* Specialistas.
NEUŽMIRSZK1TE kad asz esmių iszradejas spasa-

k° gydidmo Rupturosbe skau
smo ir daug randasi pamegzetoju nog katrų tu- Dr.Alex.O’Malley,(Sptciiiiitn 
rite szalintis kadangi bus be pasekmes.

Piles (Iszsikiszusi raudonoji gisla)-ir kitokios pana- 
šzios ligos iszgydu su pagelba mano spasabo, nenaudoju 
peilo nei kitokiu barbariszku budu del iszgydimo virsz liga.

VYRIU LYGOS.
Jaigu turite striktura, kraujo užtrucinima, silpnybe,patrotinta pajėga, krauje 
ir Inkstu arba kitokia Liga tai ateikite apie tai slaptingai pasikalbėsime, 
RASZYKITE jaigu negalima ateiti. Viską užlaikau slaptybėje ir atsakimus 
------------------ siuneziu prastose kopertuose. Raszykite ir klauskite kad 
prisiunstau knygute su paveikslais kur apsiskato apie Ruptura, Hydrocele, 
ir Varikocele. Prisiuskite už 2c. marke.

DR. ALEX. O’MALLEY
Ofisia 158 South Washington St , Wilkes-Barre, Pa.

Kur galima susiraszyti arba pasikalbėti Lietuviszkai. (

SKAITYKITE

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
-LAIVAKORCZIU SKYRUS— 

P. V* OB1ECUNAS IR KOMPANIA
Cor. I2-th.& Carson St., 8.S.Pittsburg, Pa-

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu $75,000.(10 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 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause, Parduoda Laivakorks ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varassaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russijos.

...ISTORIJE SZVENTA.,,^

SENOJO IR NAUJO INSTATYMO
Nno'Sotverimo Pasaulės iki Kristaus Viszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo, 

O O
. ~ PARASZE

4^ & VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS '

SU 50BPAVEIKSLELU.

TVANAS.

llO Puslapiu. 6,|x9j Coliu Dydumo. Preke Tiktai 35c. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

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

Uetuviszka AGENTŪRA
A0Z esmių po kaucija Ohio valstijoje 

/f turiu dideli agentūra ir kontora bankini
savo loonam name vertes $12,000,00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausio ir 
greioziausiu laivu. Siuneziu piningos in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningas 
paa gave nej vienos dienos, bet tuojaus 

iszniunoziu in prisakyta vieta, lezmainau Rnaiszkua piningas ant .menko. 
niszku pagal teisinga karst. Norėdami apie ka dasižinoH reike prisius 
marke ant atsekimo. Viską padarau kanoteisinglaaBe. Ądresavokite siitelp 

A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, ObJ«.
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Ant stacijos geležinkelio, 
apigardoi Ž, inejo ir trūkio 
vagona žilas senelis. Jo nedra 
sa rode, jog ne buvo prates 
važinėti trukiais, jog matomai 
bijo tokio važevimo, bet del 
reikalo turi pasiezvesti. Nede 
betina, jeigu patiriame, kad 
ta°ai žilas senelis kaipo ukinin 
kas nereikalavo važinėt tru 
kiais, nes turi damas arklius 
kelione atlikinėdavo arkliais, 
bet dabar būtinai reikėjo va
žiuoti trukiu.

laejes in vagona, apsidairęs 
aplink save, ir radęs tuszczia 
suoleli tuoi prie duriu kampu 
ti atsisėdo, visai nesižiopsoda 
mas ant draugu keliones ir ne 
sirupindamas anais, nors ap
link skambėjo juokai ir links 
mos kalbos keliaiviu. Ritkar 
ežiais szis, tai tas isz keliau
jančios linksmos drauguves 
žvilgterėjo in savo sena san
drauga, betnieks neatsiliepe 
in seneli, kadangi visi buvo 
užimti tarpe saves linksma ba 
la.

Tuomi tarp atsiliepe signa 
las, apreiszkiantis pasažie- 
riatns, jog trūkis rengiasi ju
dintis iss vietos, idant važuot 
toliaus. Suezvilpe szvilpine 
lokomotivos ir trūkis pradėjo 
judėti.

ir sztai su vienu sikiu va
gone pasidarė tiku, kaip kad 
ten butu tuszczia visai. Kas 
atsitiko, kodėl linksmas buris 
keliaujareziu žmonių nutilo, 
kas pasidarė, ar nusigando?— 
Szitai praszcziokelis pradėjus 
eit trūkiui persižegnojo ir mel 
dėsi prie Dievo, matomai pra
šaldamas Ano, idant teiktųsi 
apsaugot ji nuo nelaimes. Ta 
tai regikla padare ant sandrau 
gu keliones inspudi ir hepe 
nutilt: tikrai nežinia kodėl nu 
tilo, ar tai del stebėjimosi isz 
maldingumo praszcziokelio, 
ar del prisižiūrėjimo in “kvai 
la praezczioka” kurie visur ir 
visuomet jauezia ant saves 
“galibe Dievo”, gana vienog, 
jog po valandai tilejimo, be
veik visi su vienu sikiu prunk- 
eztelejo garsiais juokais, o be
simeldžiantis senelis iezgirdo 
tnoi visa banga pikeziausiu 
pasargų ir pajuokų atkreiptu 
in maldinga seneli, kas vienog 
visai nepertrauke maldos jo

Pabaigęs malda senelis pa
žiurėjo koliojan ežiai in nedo 
rus jaunus sandraugue, bet 
nieko jieme neatsake

Žinoma piktai daraneziam 
žmogui usztenka vieno žvilg
telėjimo, idant primint jam jo 
neiezmanima ir bloga darba; 
teip ir tie pikti draugai tuoi 
atjautė mislis senelio ir kožnae 
isz ju nusprendė atmonit se
niui uez žeminimą ju - iezmin 
tingu, apezviestumu!. Pradė
ta kugždėti ir maetiti koki 
szposa padariti ‘ fanatikui se
niui”. Sunku buvo jiems ras
ti būda, arba pragumą prie to, 
kadangi senis su jais nenorės 
kalbėti - tai žinomas daigtae, 
o ant ju pajuokų ir žeminimu 
jo usz jo maldingumą ateakie 
tik mislimis, jog “esą kvailais” 
ir nedorais žmonėmis.

Trūkis tuotarpu smarkiai 
iresi priezakin ir artinosi prie 
kitos stacijos. Suszvilpue lo- 
komotivo ezvilpiniai, vienas 
iez linksmos bendrijos atsilie
pe nevos gražiai:

— In kurgi teveli važiuo
jate?

— In N.... - atsake senelis.
— Aaa? - tarė klausiantis 

m d lodamas nusistebėjimą. — 
Jeigu teisibe sakai, tai tu te
veli laimingas, nes jau arti
mams prie stac’jos N...., bet 
mes, mes da turime vargti ežio 
nais, nes toli važiuojame.- Ir 
žvilgterėjo in savo draugus, 
apreikezdamas jiems akimis, 
jog padarisee “szposa kvailam 
praszcziokui”, jeigu jie visi ti 
les ir neperszkadis jam tame.

Visi buvo užganėdinti isz 
sumanumo savo draugo ir 
džiaugėsi eavije, jog seni pri
gaus ir paliks ji visai ne ten, 
in kur jis važevo.

Netrukus trūkis sustojo 
priesz vagzala, o tada vienas 
isz nedoros bendrijos vėl atsi
liepė:

Na tai jau teveli, atlikai sa
vo kelione, nes ežia ira stacija

N... ir turime jum tarti: “Su
diev” nes mums da reikia to
liau....

— Dieve jums užmokėk! 
Aeziu tamistoms ka pasakėte 
- tarė senelis pasikeldamas ir 
iezeidamas isz trūkio.

Dabar vieni juokėsi kad 
“seni prigavo” kiti žiurėjo pro 
langa vagono, ar laikais kas 
nepaeakis anam jog da ne ežia 
stacija N.... o biski ir bijojo to
kio atsitikimo, nes uez apgavie 
te turėtu atsakiti. Bet eztai su 
szvilpe lokomotivas ir trukia 
pradėjo judintis - ir važiuoja 
smarkiai toleeniai pa likes vie
na isz savo pasažieriu ant kelio 
Dabar jau n dori keliaiviai ra 
miai sau visi, juokėsi ir buvo 
užganėdinti kad padare gera 
ezposa seniui. Turės sueivelint 
ir laukt kito trūkio...

Gerai, puikiai, tegul dabar 
turėdamas laiko ir usz mus 
pasimeldžia tas kvailas dievuo 
ežius. Ha, ha, ha!- juokėsi 
linksmi draugai. - Kvailas se
nis - ha, ha, ha, ne kolios mu
su, nes nematis daugiau...

Doras senelis, visai nemieli 
jo, jog tie nedori draugai ke
liones f-utare padarit jam szpo- 
sa, arba nesmaguma, nore 
jieme nieko blogo nepadares, 
nuėjo tuoi in vidų stacijos 
idant atiduot bilietą kuri ture 
jo iezsipirkes - mat apie tie 
sas geležinkelio nieko nežino
jo, todėl mane, jei nuo jo ne
atėmė, tai jie pate turi atiduoti.

Uredninkae stacijos pažiū
rėjęs in paduota jam bilietą nu 
sietebejes ir nueiezipeojes isz 
nežinietoe senelio, tarė:

— Jug važiuojate in N...., 
nee in ten bilietas iezpirktae, 
kodėl ežia iszsedot isz trūkio

— Ar tai ne ežia N....?
— O, ne! Da dvi staejos 

nuo czionaie.
— O Szvencziaueioji Pane

le! kagi aez dabar biednas da- 
risiu - paezauke sielvartaujan 
tie senelis. Prigavo mane 
nedori žmones, su kuriais 
ževau ..

— Hm, jeigu teip ira,
nieko daugiau jum nepasilie
ka, kaip tik palaukt ežia kito 
trūkio. Po trijų ir puses valan 
dos galesite važiuot tolaus.

Nueikit ten in lauktuve ir 
palaukkite.

Tai tares uredninkae atida
vė bilietą ir nuėjo sau prie sa
vo uszeiemimo, o senelis nusi
davė in lauktuve ir ten atsisė
dės ant suolelio lauke mastida- 
mas, jog kelionėj nereikia ti
kėt nepažįstamiems žmonėms. 
Apie savo prigavikus blogai 
nemielijo, apart to.
jiems užmokės usz ju darba”.

Po ilgai valandai laukimo 
in lauktuve ineina tas pate 
uredninkae. Ant veido jo ma
toma buvo iszgastis, o po 
draug ir triumfas.

— Tėvuk, esi laimingas! — 
tarė jis. — Tie kurie norėjo 
jum blogai padarit, padare 
daug gero.— Trūkis prieez se 
kanezia stacija susimusze, toj 
nelaimėj daug pražuvo, o 
daug tapo sužeistai. Galite to 
del padekavot Dievui kad 
teip viko, nes gal jei ne mir
ties ir žaiduliu, tai dideles bai
mes butume datire — o dabar 
sveikas paeilikote....

Ant veido senelio apsireisz- 
ke iszgastis; sėdėjo tylintis, o 
akise jo sublizgėjo aszaroe...— 
Jausmus senelio nesunku ats 
peti.

Szitai priesz valanda buvo 
žeminamu ir apjuokiamu... Da 
bar triumfuoja ... Susivėlino, 
kas teisibe, kelionti valandoms, 
bet pasiliko sveikas ir givas- 
Ka laimėjo, anie kurie usz jo 
maldingumą iszjuokinejo ji?...

tie
va-

tai

“Dievas

i DIDELIS
LIETUVISZKAS

DA1N0RIUS

SUSIDEDANTI ISZ

...390...
DAINIU

368 Pus. 6x9 col. Dydurno

PREKE $1.00
Nusiuntimo kasztus 

mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co. 
kibino) City, Pi.

Garsinga Aktorka.

Margarieta Auglin ezinset dalibtus dydeloee roleee 
kaip “Antanas ir Kliopatra” ‘Elictra” ir kituose veikaluosia.

Žiburėlis lange

— Sunaulirtu mane 
apleisti? Teip drebaneziu 
su atsiliepe senute in jauni
kaiti; akiee jos buvo aezaros, 
kurios prie menkos szviesos 
lemputes, kaip laszai rasos 
plauke per iezdžiuvusi veidą 
ne laimingos naezles. - Diedu 
kas tavo gavo smerti ant ma
riu. tėvas ir brolei tavo silsisi 
teipoe-gi ant dugno. Tu vienas 
man pasilikai ii tu nori mane 
szendien, kada daugiause prie 
žuros ir pagelbos tavo reika
lauju, apleist, mažam teip kaip 
ir jau daugiau pas mane ne su- 
griszi? Dieve mano! ar silpna 
sveikata mano gales isz kensti 
ta ant manes nuleidi! Pone pri 
duok man stipruma, o vale ta
vo tegul stojasi,

— Teip iezmetinejo senute, 
kurios dienos suskaititos. Po 
tu žodžiu ilgai stovėjo tileda 
mas jiosos milemiauses sūnūs, 
ilgai ž iirejo in iszdžiuvusi vei 
da motinos, paskui in jia tarė

— Mama! Tarė už viską 
dekavoju. Tu apie mane rupi 
naisi mano jaunisteje; szendien 
isz paliepimo ir valios Dievo 
asz apie tave turiu rūpintis. 
Žiema artinasi, uždarbiu ežio 
nais jokiu ne ira, stabas musu, 
kurioje jus ir asz pirma karta 
pamatėm suviesa szio svieto 
jau baigė griūti. Asz būdamas 
sveiku ir drutu turiu duoti 
kensti bada ir didžiause varga 
ant senatvės? ar-gi galima su 
nui, kuris gali dirbt, duoti mo 
tiniai kensti bada? Ne! Del ta 
ves tiktai givenu, del tavęs dir 
bu, ba tu po Dievui man pir 
mutine.

Nutilo stuboi. Sunkus atsi
dūsėjimas iszsiverža isz krati
niu motinos ir sunaue, bet ne 
vienas isz jiu ne turėjo drąsos 
pertraukineti ta tilejima. Szvil 
pimas vėjo ir užimąs putojan- 
cziu vilniu iszsprudo per pli 
ežius senos stubos ir užgesino 
szviesa lemputes.

— Dieve, kas pasidarė, - pa 
szauke pereigandus senute ir 
puolė apmirus nog suolo ant 
žemes.

Jaunikaitis pasilenke, pae 
me ta brangia sunkinibe ir pa 
guldė ant blogu patalu.

— Jiji jau ne giva, o suri
ko sūnūs ir iszbego laukan 
ezaukdamas pagelbos, bet ezvil 
pimas vėjo ir užimąs baisei pu 
tojaneziu vilniu, užmueze jio 
baisa. Sugrižo in stuba, pribe 
go prie lovos, puolė ant keliu 
ir prasze Dievo pagelbos del 
mieliausios motinos.

Mielaszirdingiauses Dievas 
nusiuntė jam linksmibe. Moti
na atidarė akis ir tikiu balsu 
atsiliepe in sunu: - Toksai 
szvilpimas, toksai užimąs vii 
niu pranaszevo man smerti ta
vo dieduko, tėvo ir tavo bro 
liu. Sunau! ne važuok ne ap 
leiski manee, nes jaueziu, kad 
akis mano tave daugiau ne ma 
tie.

Vela užstojo malszumae stu 
boję, tiktai kartas nog karto

nori 
bal-

ta tilejima pertraukinejo ezvil 
pimas vėjo ir ūžimai vilniu.

In kėlės dienas po tam ma 
tome šonu glebije motinos ku 
ri atsisveikina ir laimina jin in 
tolima kelione.

— Važuoki-tare dreban 
ežiu balsu senuke, - važuoki o 
Dievas mielaszirdingiauses te 
gul tave sergsti. Neužmirezki 
Jio, o Jisai apie tave ir mane 
ne užmirsz.

Lempute, prie katros tiek 
metu drauge sedejome, visados 
žibės stovėdama ant lango. 
Kaip gnsztant isz tolo pamati 
ei lange jos silpna žiburėli, ži
noki kad da tavo motina giva 
ir tavęs laukia.

Laivas atsitraukė nog kran
to. Ilgai stovėjo sena motina 
terp duriu, ilgai žiurėjo ant 
atsitslinanczio laivo, pakol tas 
isz jios akiu ne iezniko.

Praėjo meneeei. Žuvininkai 
grieztanti nog žvejojimo visa
da parneezdavo geras naujie
nas nog eunaus. Ilgai nakti 
stovėdavo deganti lempute lan 
ge. Motina su ne ramumu lauk 
davo sugrįžimo savo numileto 
vaikelo, klausinėdavo žuvinin
ku, bet tie kas kartas mažiau 
žinių apie jin praneszdavo.— 
Nes katras galėjo būti be szir- 
dies ir naujiena apie smerti su 
naus ir nuskendima laivo, lai
ke audros, užduoti smertina 
kirti ant visada da laukenczei 
sugrižimo sunaue motinai?

Metai praėjo. Jaunkaiczei 
ir draugai nuskendusio iszva 
žuodavo ir sugriezdavo. Isz lan 
go stubos kuri stovėjo ant 
kranto mariu kas nakti žibėjo 
silpna szviesa lampukes kuri 
apezviesdavo putotas vilnie 
mariu. Stuboje su ražanezium 
rankoje sėdi senute ir lauke eu 
grižmo eunaus. Sena ir dreban 
ti senuke Kaip tiktai su lazde 
le galinti iezeiti priesz stuba, 
bet givastie joje ir tvirtas tike 
jimas, kad jos milimas sūnūs 
sugriez.

ka’p ilgai ant jio lauke to 
nežino. Bet viena vakara ne 
buvo jau matiti žiburėlio lan
ge, Stuboje per visa nakti bu
vo tamsu, kada ant ritojaus ate 
jo atlankiti jia žuvininkai gai
lingas pasirodė jiu akims pa
veikslas.

Senute su atremta galva in 
stala sėdėjo ne giva. Dievas su 
similejo ant jos ir suvienijo ja 
ant amžių eu milimu sunum.

Atsitikimas kelionėje.
Viena karta keliolika žmo

nių susitarė važiuoti in tolima 
kelione. Bevažiuojant atėjo va 
karas. Pailso keliauninkai ir 
ene vyti arklius greieziau; 
dar penki verstai — ir bus už 
einamieji namai. Važiuoja jie 
sau, kalbasi. Sztai jie girdi — 
miszke netoli kelio ezuo sulo
jo, ir Jyg-kae pradėjo verkti. 
Sustojo keliauninkai ir klau
so, o szuo nepaliauja lojęs.

— Gal szuo žveri suuodžia
— pasakė vienas keliauninku:
— važiuokime, nes taip pasi
vėlinome.

— Ne, vyrai, — sako kitas 
keliauninkas Jurgis, — nedo
vanai tzuo loja — ežia kas ne
gera. Ar tik žmogus nebus 
kur euszales.

— Užteks tau tokius niekus 
kalbėti, — supyko ant jo kiti 
draugai, — tu ko nepraeima- 
nysi. Važiuokime, vyrai, dar 
iki Užeinamųjų namu ne vie
nas verstas.

Ne, vyrai, — sako Jurgis,
— taip negera — eisiu asz pa
žiūrėti, ko tas szuo loja.

— Gali sau eiti, nes tavęs 
miszkinie laukia tenai tame 
tankumyne, — atsake keliau
ninkai, — o mes tavęs ežia ne
lauksime. Ir nuvažiavo toliau.

Pasiliko vienas Jurgis misz- 
ke. Buvo jau vidurnaktis 
Pririszo vadžias prie rogių ir 
nuėjo jie in miszka. Mato ji
sai, atbega’prie jo ezuo. Pribe 
go — meilinasi'ir vėl bėga pir 
myn. Nuėjo Jurgis paskui 
szuni ir mato: ezale krumu 
kas tai juoduoja. Pasilenke 
jisai ir pamate, kad guli kokiu 
deezimtu metu berniukas. Pa
žiurėjo — dar g was, tiktai la
bai euszales. Nueinesze Jurgis 
in roges, insuko vaika in savo 
sermėga ir nuvažiavo grei
eziau. Privažiavo jisai užeina
muosius namus, inesze vaika 
in priaugi ir girdi — namuose 
kas ten graudžiai verkia. In- 
ejes jisai sako:

— Va koki vaika miszke 
radau.

Paszoko tuoj sėdinti mote- 
riszke, puolėsi prie vaiko ir su 
džiaugsmu euszuKo:

— Dievuli, juk tai musu 
■Jonukas.

Atbėgo ir namu ezeiminin- 
kas. Papasakojo Jurgiui, kaip 
jie Jonuko jau nuo ryto jesz- 
ko, ir jau bijojo, ar neeuszalo 
kur. Atitryne tėvai vaika, su- 
ezilde, ir jis visai atsipeikėjo.

Tėvai nežino ne kaip Jurgi 
priimti, kaip padekavoti ir kur 
pasodinti. O kai sužinojo, kad 
jis turi didele ezeimyna ir var
gingai gyvena, prinesze jam 
visa gera: ir miltu, ir kruopu, 
ir arbatos, ir cukraus. O Jo
nukas indave Jurgio vaikams 
rieezutu ir pyragėliu.

KUR BUNA
Mano brolis .Jurgis Kondrota pa

eina isz Vilniaus gob.. Traku pav. 
Krunio volost. 4 metai adgal gyveno 
Boston Mass, o dabar nežinau kur jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso. (o£ 'o;)

W. Kondrot
Brattleboro Ver.

Mano pati Mikase Zukaitiene, ku
ri mane apleido 22 d. July su Augus 
tu Paliszaicziu kuris vadinasi August 
Szmith. jijie 5 pėdu 4 coliu, tam
siai geltoni plaukai, ant noses yra 
ženklas, svėrė 135 svarus, vyjas juo
dais plaukais, rudono veido, svėrė 
168 svarus, 5 pėdu 8 coliu, kas apie 
juos pranesz aplaikys 10 dol. nagra- 
dos jagu ji pati sugrįžtu tai bus vis
kas dovanota ji pati ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso: (io1 g(j) 

St. Zukaitis
318 Franklin st.

Port Washington Wis.
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ii UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

:! CAPITOL STOCK J125,000. SURPLUS IB PROFITS J300.000.
• • Suv. Vaisi. Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sndetu 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. 
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. 
W. H. KOHLER, Kameriniu

9-ad. ryte lig 3 popiet 
8u balomis 9 lig 1‘2-ad.

“SAVIZROLAS"
Juokingas

Apraszymas^^^^
45 pu. 6x9 col. dydomo. Preke 15c.

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

ir Skiltai Kada Laikraitį "LIETUVI?" 

Gal nežinai kur Jtj gauti?

“LIETUVA”
Eina Jau 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. Hilatad St., CHICAGO, ILL

Ar matei kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi
sokių žiniai iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

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

Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.50 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, III.

Introligatorne_>
APD1BBTUVK KUBU.

Aysidi rbz senos maldaknygei istoi isn 
natos ir laikraocsei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagis Draugas, Tėvynė ir Lt 
Prisioiisdami knygas apmokekyte paeito ar 
ekspreoo kasstua Adresas:

Lltbaanlaa Blndary,
>14 W. Bmaa. Makaaav Uty,

GERIAUSIAS KONCERTINKAS ir Armonikas 
gausi pas mane, taipgi visokius muzik. 
Instrumentus ir lietuviškas knygas. 
Rašyk man Katalogo reikalaudams, kurį 
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:

o M. J. Damijonaitis, 
812-814 W. 33rd St., Chicago, IU.

Mano draugas Petras Szaltis 10 
m. kaip amerike paeina isz Kauno 
gub, Skirsnemunis para., turiu svar
bu reikalą praszau atsiszaukt ant 
adreso, (gg ’o;)

D, Gurzdis
5 Vine st, N. Walpole N. II.

Mano brolis Motiejus Gaidinaucius 
paeina isz Kauno gub., Ukmergės 
pav , teipgi Salomija Palubiesutes 
ir Ona Davidaniute paeina isz Kau
no gub,, Ukmergės pav., Anikszcziu 
kaimo pirma girdėjau gyveno Brook- 
lyne o dabar nežinau kur prazsau at- 
siszaukt ant adreso,

A. J. Rokas
Box 20 Red Lodge Mont.

Mano tėvas Juozas Augustaitis pa
eina isz Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Lubawo, gmino 31 m. kaip 
amerike paliko mane su motyna 16 
nedeliu adgal dideleme varge jis 
pats ar kas kitas tegul duoda žine 
ant adreso o bus už tai atnagradinta.

Ant. Augustaitis
103 — 21 st. St Pittsburg Pa.

įvairus bandymai.

i.
Bandymas su leku, szuko- 

in is ir stiklu.
Patrinkite vilnoniu rubu le- 

ko lazdele arba gutaperczinee 
ezukae ir priartinkit juos prie 
kamoliuku arba gabalėliu po- 
pierio: tuos popierėlius patrin
tas daiktas prisitrauks ir ilgai 
prie saves laikys.

Gana smagiai patrinkit szil 
ku arba oda lempos stiklą ar
ba stikline lazdele: jie taipogi 
kamoliukus prisitrauks.

Vakare tamsoje patrinkit 
vilnoniu rubu leko lazdele ir, 
laikydami ja vienoje rankoje, 
artinkit prie trinto leko gale
lio sulenkta sąnaryje kitos ran 
kos pirszta. Kai pirsztas bus 
arti leko, isz leko traszkedama 
iszszoks mažute kibirksztis.

n.
Bandymas su popierio 

lapu.
Paimkite balto popierio la- 

pa, gerai ji iezdžiovinkite ir 
pakaitinkite prie krosnies, pas 
kiau padekite ant sauso skob
nio ir patrinkite guma (rezina), 
vedant ja nuo vieno lapo krasz 
to prie antro (jei nėra dideles 
gumos, galima trinti gerai isz- 
džiovintu rubu szepecziu arba 
ir delnu). Tol trinkite, kol po- 
pieris prie skobnio prisiglaus. 
Jei jus paskiau imsite “nuo 
skobnio pleszti popieti, tai isz 
girsite silpna traszkejima, o 
kai priartisite pirszta prie vi
durio lapo, tai net ir diena pa
matysite kibirkezti.

Isz szitu bandymu matome 
kad trinant smalotus daiktus 
vilnoniu rubu, stiklą szilku ar 
b a oda, popieti guma arba sze 
pecziu — tuose daiktuose atsi 
randa ypatinga pajėga. Kas 
ji? — Tai elektra.

III.
Bandymas su kate.

Žaidžiant su kate, galime 
matyti ir jausti elektra. Rei
kia, kad tiktai kates plaukai 
butu sausi. Paiimkite kate ir 
meilinkite. Paskiau lengvai 
glostykite jos nugara deszine 
ranka nuo galvos iki uodegos. 
Rankoje pajausite durymus. O 
jei bandysite tamsoje ir paglos 
tysite kate prieez rplaukus, tai 
iszgirsite traszkejima ir paste
bėsite kibirksztis. Su juoda 
kate bandymas esti pasekmių 
gesnis.

Sveikata Auga! 
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO į 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASET SĖKLĄ; kuri gra
žini sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS, pažysta gerai lig%, pritaikoatsukan- 
čiai lickarstas prie visokių nesveikumų;, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
Ilgę, užmezga išgydymų, sugrųžlna pajiegas ir iš
augina puikių sveikatų ir drūtumų, kas suteikia 
žmogui laimg ir linksmybę. PH1LADELPHIOS 
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių 
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
kių ligų
Ct/EIIZUTII YRA TAI DIDŽIAUSIAS 
AVI l\n n turtaszmogaus.be er I 1-1111 1 1 11 SVEIKATOS NĖRA LAI
MES Ng LINKSMYBES ANT SVIETO.

Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro experamentu ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerifttt valdžių, net medaliu apdovanotus, To
kiam Jau tik galima tikėti.

Privatiškoj LABARATORIJOJ Ph. M. Kllnlko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagclbal žmonių.

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmones rašo:
GARBINGAS PII. M. CLINIC! Pranešu, kad liekantys subaigėm ir esame labai užga

nėdinti už tikrų pagelbų; greitų ir gerų išgydymų. Mano moteris teipat jau yra sveika užkų 
siunčia širdingiausių padėkavonę. Jūsų pamačlyvų ir teisintų būdų gero gydymo, skelbsim 
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavoda- 
mi su moterla A. Antonlckas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.

Mrs. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dėkavoja, už 
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusllpnėjnsios 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 slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada. 
n. KAD F SI NFSVFIKAS BET nori pastoti sveiku ■» IVZA1V 4-01 1TIIL.O V |R LAIMINOL. tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savollgų bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai,kurie jau džiaugiasi Ir dėka
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užslsenė- 
juslas ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubčgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedlrbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kejienų, ink* 
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio bo pjaustymo be aparaoijos, bet su llekarstonre, kurios 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pageltos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

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

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki X-Utarn. ir Pėtny- 
čiomls nuo 6 iki 8 vok. Reikalaukit nuo Kllnlko dovanai ir skaitykit Knygų ,,Daktaras .

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.

Jau nuo keliolikos motų Brooklyne-New York eyvuojn Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

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

sutaisytų iš šviežiausių ir gerinusių medikamentų ir laimi pasekmingai gydančių ligas.
Tarpo kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir Kaunamos sekančios gyduolės: »

Kraujo Valytojas ...........
Gyvasties Balsamas .... 
Norvij Stiprintojas.........
Vaistas nuo vidurių .... 
Nuo kosulio.....................
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilviuos proško® 
Pigulkos del k> 
Nuo galvos ska 
Nuo kojų nuosj 
Nuo dantii gėlin 
Nuo persalimo 
Plaukų stiprintoj 
Linimentas arba

$1.00

. 50c i r $1.00 
50c. ir $1.00 
. 25o. ir 50c 

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

....................... 25c 
no ................25c
.... 10c. ir 25c 

'......................... 10c

7.’.’.’25c*. ir 50c 
•olloris .... 25c 

Anatharynas ploviniui..................... 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 mestis.............................50o
Antiseptiškas muilas..................25c
AntiseptiŠka mostis....................25o
Nuo dusulio.................................. 50c
Proškos del dantų ......................25c
Nuo kosulio del vaikų..............25o
Kaslorija del vaikų ... .10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo......................... 25c
Kraujo Stiprintojas......................50c
Gumbo Lasai............... 50c ir $1.00-
Nuo plaukų žilimo..................... 50c
Blakių Naikintojas......................10c
Karpų Naikintojas.................   10c

Specijaliska tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c 
Taip pat iš Lietuvos pargabentus visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir 1.1., kokios 

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

Kreipiantlemsiema per laiškas arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
paturimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra lusų sveikata, tai tuo|aus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA

V INCAS J? DAUNORA^
APTIEKORIUS

229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y

NEREIKALAUJA 
PAGIRIMU UŽ SAVE

. PATĮS KALBA
Susideda in ZIAR.

^7 Laimeja už ju Geruma.

7 fa, f* ■'< :

ZlRA
CIGARETTES___ ,

/ Z f RA 
IOc"^AFo"T“5♦

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway Kampas Reade Ulicze 

New York, N. F. Telefonai; Worth 2822,
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Pinigus siunezime in Kraju kuo grelozlauseL
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavime.
Szipkortes parduodame ant geriausia Gaylaiviu visu Linija In ir isz

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

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir vilas kitai rejentaUnkas Peperai au 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka ’tefcrfnglauriai.

—t Del vygados TamWcziu laikome atydaryta
Subataje iki 8 ad. vakare. NedeHoje nne 10 Iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabinkai ar per leleska ir * ** 
jog pas mua visus minėtos reikalus nr^Įnriansrl, tsAi 
pigiauaed galite atlikti.

turtaszmogaus.be


W. RYNKEWICZIUS
.. NOTARIUSZAS..

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

.......PO FRIZŪRA BANDOS......

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

Paszportus del keliaujančiu pa
rūpinu.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greieziause 
ir pigiause.

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 Naminus Daigtus nog Ugnies.

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

Žinios Vietines,
— Rsndaviszki sznipukai 

sznipineja, po visa pavietą, 
užejdami pas saluninkus ir 
jeszko, ar saluniukai pildo sa
vo privalumus pagal duota 
prisiega. Daugiause sznipi- 
neje ar pripildo bonkas sznap- 
su kuriuose radosi patentavo- 
tas eznapsas.

— Gedimino Klobo susirin
kimas atsibus Utarninke 7 
vai. vakare Boczkausku saleje. 
Visi sananai privalo pribūti- 
Per pahepima Komiteto.

(69 oi)
— Ana diena tūla marti 

turėjo revoliucije su savo uosz- 
ve. Uoszve apskundė marezia 
kuria konsztebelis paėmė isz 
lovos pas skvajeri. Uoszve 
labai neapkereze savo mar- 
czios ir isz to pasidarė revolu- 
cije.

— Antanukas Gudinskis, 
6 metu senumo inpuole in upe- 
luka, sužeisdamas sau galva.

— Panedelio diena, nežino
mas automobilius sužeido gana 
smarkei du vaikus ant Ms h s 
noy uli. prie lietuviszkos baž- 
nyczios. Buvo tai dvieju me
tu sūnelis p. Mieldažio salu- 
ninko ir aeztuoniu metu senu
mo mergaite Vaiciekaucku. 
Kada nelaime patiko p. Miel- 
dažei laidojo ant kapiniu savo 
septiniu menesiu senumo sūne
li Juozuką. Už trupinėlio 
butu tureja kitas laidotuves.

— Ant republikoniszko ti- 
kieta paeidavę kandidatais ant 
konculmonu pp. P. Juozapa- 
viezius ir James Northey.

— Jago kas užgema. apsi 
veda ar numirszta tai pi i valo 
te apie tai praneBzt redakcijei 
tuojaus jago geidžete ydant 
apie tai hutu apgarsinta. To- 
kes žineles su noru talpinsy 
me. Daugeli kartu atsiranda 
klaida su pravaidem ir už tai 
prad' da rugot, jog buvo pa
talpinta klaidingai. Tai ne 
muso kalte, jago pa t is apie tai 
daneszite, tai klaidos nebus.

— Jago kūmas nesza kudy- 
ki prie Szv. Krikszto tai no 
rinte tegul buna trezvas o ne 
užsigeriąs, kaip tai nesenei pa
dare tūlas kūmas privemdamae 
Lobincziu ir bažnytinius tre- 
pus. Jau dydesnes bjaurybes 
nesiranda kaip prcfonacj- 
szventos vietos.

— Skulkino pavieto turtas 
iezneeza ant 163,163,368 pa 
dotkus moka 68,368 ypatos, 
paviete randasi 208,093 mar
gu lauko o 17.362 girriu; ar 
kliu ir mulu (neskaitant dvi
koju mulu) yra 12,685 kuriu 
verte iezneeza ant $519,216; 
karvių randasi 6,508 kuriu 
verte iezneeza ant $120,160 
Dvikoju karvių badai randasi 
1862 kurios niekam neyra ver
tos.

— lez pirmo vardo pasida
vė ant koncelmonu pp. W. D. 
Be czkauskas ir Mikola Gavu- 
la ant demokratiezko tikieto. 
Lietuvius reprezentuos p. W. 
D. Boczkauskas o slavokus p. 
M Ga\u’a. Bus tai tinkami vy
rai ant tuju dinatu.

— Reikalinga merginu in 
Calnons Skalbinyczia. Atsi- 
szaukite in Calnons Laundry, 
Kampas Third ir Water St.

(01 o})
— 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 ų)

Apgarsinimas.
Nauja bažnytine paszalpine 

draugyste laikys savo treczia 
susirinkimą ateinanezia Nede- 
lia 24 Augustojpirma adyna 
popiet Bcczkausku saleje. 
Nauja draugyste jau turi 150 
sąnariu, norintieji prigulet te
gul ateina ant virszmineto su
sirinkimo (g9 o,)

Komitetas

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI).

SHENANDOAH, PA.

Jurgis Bubnis isz Wm Penn 
atejnante Sereda apsipeežiuos 
su pana Hannih Connell isz 
New Bronew'ck, N J. Tame nie 
ko svarbio nesiranda, tik tiek 
liūdna, kad tai antras tokie 
nesutaikintas "moteriszkae 
riszys” terp Lietuvio o svetim- 
tauties in kėlės nedelias. Ne- 
užilgio nereikes lietuviams lie- 
tuviszku paežiu ne bažnycziu 
— viskas persivers augeztyn 
kojom.

— Juozas Navickas už su- 
muszima savo gaspadineles li
kos pastatytas po $1000 kauci- 
jos.

— Andrius Davidok (?) 
44 metu mirė ana diena Arh 
lando ligonbuti. Kuna atveže 
namon pas likusia naszle, bet 
toji beszirdže nedaleido innesz- 
ti kuna savo vyro in stuba ir 
turėjo nusiunst kuna in Skul 
kin Hewen ydant pavietas pa
laidotu. O gal taja nedorelia 
po smert palaidos už tvoros už 
toki pasielgimą.

■f Utarninke 4 ad. popiet 
atsibuvo laidotuves Edwardo 
2į menesiu senumo sūnelio p 
Petro Migenio. Kūdikis mirė 
Nedelioj 8 ad. vakare.

Black Diamond Wash — 
12 d. ežio menesio 800 vyru 
iezejo ant etraiko, tikimės ilgo 
-draiko, duodam darbininkams 
žinot kad nevažiuoti in Black 
Diamonda ba darbo nėra.

MechanicsviHe, N Y. f 
Atsiskyrė su szuom svietu 
25 d. Liepos staiga mireze An
tanas Mykolickas 28 m. am
žiaus Tamoeziaus, sūnūs nabasz 
nyku nespėjo kunigo ne dak
taro paezaukt, velionis prigu
lėjo prie D. L. K. W. drau
gystes. Laidotuves kūno atsi
buvo 28 d. Liepos su bažnyti
nėm apeigom ant lietuviszku 
kapiniu, velionis paėjo isz Su
valkų gub., Sejnu pav., Berž- 
niku wolos, pergyveno 19 m. 
Amerike, paliko dideleme nu
liūdime Tėvus, 4 brolius ir 
dvi set er's Lai buna lengva 
szioi svetima žemele.

Gilbertville, Mass, t 28 
1. L epns po dvieju menesiu 
ligai, Worcester ligonbuteje 
pasimirė vietine ir gucdojama 
musu kaiminka, Benedikta 
Kri< czkauskiene po tėvais 
Bartinikaite, isz balsaminuotas 
kūnas nabasznykes puikeme 
grabe, tapo parvežta in Gil
bertville kur vel;one buvo 
pargyvenus 8 metus ir guodo 
jama nuo visu už gražu savo 
pasielgimą namie ir svetur, ir 
ežia po dvieju dienu liūdesio 
savųjų aszaroms nuplauta su 
bažnyczios apeigoms, liko pa 
laidota, ant vietiniu kapiniu. 
Velione buvo 40 metu am 
žiaus, paėjo isz Kauno gub , 
Seredžiaus para., Am r ke per 
gyveno 8 metus, mirdama pa 
liko cz a d deleme nubudime 
savo vyra Virei du sunu ir 
7 metu dukteri Ivana ir broli 
Stanislova Bartninka su fanu 
lija ir sziaip daug g»rcziu, 
Lietuvoje dvi seseris Z >sia 
Nastazija ir broli Frare »zku

! I'sekis ramiai. Gera mu- 
kaiminka ežios szalies žemelei

Laidotuvėse buvę!

Gromata isz ano svieto
Priesz trejetą metu, miestia 

kurskia numiri turtingas kup 
cziu>, palikias po savim naez 
lia. Praėjus keturiem mene 
šiam naszle aplaiki per paczta 
gromata su piningais-su 1,000 
rubliu. D delei tuom persiemi 
kad gromata buvo raszyta ne 
basznyko ranka. Teip persi 
emi, jog vos neapmire Groma 
toja nebasznykas skundėsi jog 
jam labai ne gerai “ant naujos 
vietos’’, praszi, idant pati mels 
tusi už jin, o jis ijaje prižadi
nėjo mylėti amžinai. Naszle 
pakvieti gimines, kurie ilgai 
api tai galvavo kaip tai gali 
būti, jog jie palaidotas Kurs
kia, o gromatos pareina isz 
Moskvos, ir da su piningais-? 
Praėjo velei penki menesei ir 
velei naszle aplaiki gomata 
isz ano s\ i to ir no to laiko 
du ir tris kartus kas metas ap- 
laikineja gromatas su pinin 
gaiš. Cze buvo ne kitaip, tik 
tai priesz smerti kuf ežius, pa
vedi vienam isz savo pažįstamu 
ar giminiu daugeli priraszytu 
gromatu su padėtom dienom 
ir prieiuntineja dabar groma
tas.

Tosios graudžios gromatos 
isz ano svieto teip sugraudina 
ir sulinkemina naezlele, jog 
labiau savo vira mili po smert 
negu už gyvasties.

Ant Pardavimo.
Puiki farma Barnesville, Pa. 

apie 17 akieriu iszdirbtos že
mes, biski girrios ir visokiu 
vaisingu medžiu, tuojaus neto
li geležinkelis stacijos. Van
duo stuboj. Geras namas, 
tvartas ir 1.1. Parsiduos drau
ge ir arklis, karve, zežimai vi
sos reikalingos maszinerijos 
ir t. t. Szita farma tarpe Ma- 
hanojaus ir Tamakves parsi- 
duos už neperbrangia preke.

Mrs Mary Hondgets 
( gjį o;) R. F. D Box 4.

Barnesville, Pa

Ant Pardavimo.
Trijų piontru naujas medi

nis namas 60X70 pėdu dydu- 
mo, kuriame randasi groserne, 
buezerne, balbierne, didele sa
le, krutanti paveikslai, kren- 
gelne. Parsiduos už neper- 
brange preke. Atsiszaukite 
pas. ( 08 oi)

P. J. Nirosk’.
New Philadelphia, Pa.

Ant pardavimo.
Namas ant dvieju ftmiliju 

ir bekarne yra po namu parsi- 
duos už neperbrange preke už 
tai kad Itcainikas nori apleisti 
miestą parsiduos už $2 175 
randos atnesza 22 dol. ant me
nesio. (go -o?)

J. Shansky
Silver Creek 

New Phils d Jjha Pa

•APSZVIETA’ Moksliai kai Istoriszka Knyg» 
palytinti daug isz Lietuvio praeitee 
gyvenimo, spausdinta priesz Ž0 met 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Maimeris ir Leberis su 60 pus. lOo 

Gaunama pirkt tik pas:

T.Ailrutki, 943 S. 2aL St., Fklli. Pl.

Philadelphijos Moterims.
Vienatine Mokyta Diplomota 

Lietuviszka Ankuszerka 
Philadelphijoj

Ona Vidikiene
Baigusi Akuszerijos Mokslą garsiame 
Scranton International Collegeyj oi 
Midwifery ir turi turėjusi puikia pra
ktika viename to miesto geriausiame 
gimdymo ligonbutyj-, priima kudi 
kiue ir savo moksli s-z k u patarnavimu 
palaguose apsaugoje palagininkes 
nuo visokiu ligų ir uždyka 
duoda geriausia r -da neszczioms, 
žindanozioms ir ligotoms moterims 
o taipog iir mažiems kūdikiams.

aukuszerkaONA VIDIKIENE 
329 Wharton St , Philadelphia, Pa.

Telefonas Lombard 2953-A.

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų" in ir sz Lietuvos. Siunozia 
Piningus in v sae dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai

Kas nori atgabent isz Lietuvos 
savo gymines ar pižinatamus tai ra
ižykite paa mane Kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkorcziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. R azant prisiu- 
skite už 2o. atempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu tavoru ir Buozerne.

Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

DEKYTE PININGUS
...IN...

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

TADA TURĖSITE PR1ETEL1 KADA BUS REIKALINGA.

Jaigu kada busite 

PHILADELPHIA, PA.
Tai užeikite in

> IETUVISZKA OTELI

JUOZAS OKINSKAS 
(LOCNININKAS)

N,. Eist Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets. 
Ten busite sveitingai priimti. Gaueita 
pavalgyti ir galima pernakvoti.

Iszdirbu...
Kontraktus,

Dovernastis, 
ir Visokius

Dokumentus in 
Lietuva ir patvirtinu pas 
Generaliszka Russijos 
Konsulinei norite parduo
ti ar pirkti žeme ar narna 
Lietuvoj o norite padirbti 
teisingus Duokumentus 
kreipkitės pas mane.

Priimu...
visokias Provas isz 

Lietuvos ir duodu 
teisingus patarimus. 
Turėdami koki reikalą, 
kreipkytes per laiszka 
indedami marke už 2c. 
arba ypatiszkai, adresas:

FR. KIBORT
4611 S. PAULINA ST., 

CHICAGO ,ILL.

ANT BURGISO BALSUOKITE UŽ
E. F. McATEE

Demokratiszkos Partijos

Ant Konselmano Pirmo Vordo
Mike Gavula

Demokratu Partijos

Ant Burgiso - Balsuokite už
John J. O’Neil

Demokratas. Praszo balso ir parėmimo

Ant Konselmano Pirmo Vordo
W. D. Boczkowski

Demokratu Partijos

Kožnas gal iszmokti būti Balberium 
tiumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu. Raižykite apie (langiaus pas 
Nossokoff’s Barber College

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS— 

Gersiu Lletuflszku-Lenkiszku Vaiste.

Kiekvienas Lietnviszkas Sxtominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad'musu 
tautieczei reikalaudami galetu.nusi- 
pirkti ir nereikalautu isxduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztomink&i 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuoj ame.
Egiutero No.l.
Egiutero No.2............................
Zmijecznik........... 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................... 35c.

,26c.
•50c.

.25c.
25c.

AR NORI
ĮGYTI TURTUS IR LAIMĘ?

Tūkstančiai žmonių įgijo 
turtus, milijonai žmonių su
rado laimę, pakilo iš vargo, 
skurdo ir nelaimių. Ir tamsta įgysi 
laimę ir gerove, jaigu nusipirksi 
musų ką-tik išleistas dvi knygeles: 
“Kaipo žmogus manato"ir “Ii šir
dies’*. Turinys šitų knygeliųper- 
keis tamstos gyvenimą, padarys 
gražesniu ir tobulesniu. Jos vertos 
gimtus,tūkstančius tiems, kurie no
ri būti gyvenime pasekmingais ir 
laimingais, Pasiskubink parsitrau
kti- Kaina kiekvienos 16c, abi 30c.

J. ILGAUDAS 
1841 S. Halstod St. Chicago. 
(Paminėk kokiam l.iikrašt matei.)

D R. J. W. ZIGMANTĄ 
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

Speclalkzkal Gydo Visokias Lygas. 
Vyru - Moterių—Vaiku.

Pabalres Mokslą Medlco-Cblrurglcal 
Kolegija Philadelphia, Pa.

PRIIMA LIGONIUS...
5 LIG 10 A D. PRIESZ PIET.
2 LIG 4 POPIET.
6 Lie. B VAKARE.

LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
Pirk: ziegor liūs, lencuge- 

Hus, szliubmi is ir kitokius 
žiedus, szipkoi te*, daviema- 
s^e°’ >n lietuva pinigus 

\\ visokiu knvgn, popieras 
, gromatoms raižyti ir t. t.
Jau per 19 metu viską isz- 
pildė teisingai tai reiszke 
gerai. Eikite pas:

I lacmanfi 6 S.Washlngton, Cor. E.MarketSt.» J. JCbllldllld Wilkes-Barre, Penna.

LABAI GERA GYDUOLE
. Gibowitch’io 25 Laizu Iizgydymai.

Nuo Meszlingio, 
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

Raudonosios,
Priepuolio.
Gvarantuotaskad 
iszgydys arba 
pinigai atgal.

PREKE 25c.
Sudaryta...
Dr. W. Glbowltcb'o isz 
MaskolIJoN. Vienatine 
Agentūra PennNj Ivanla

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

Heikalaujanie Agentu Ir duodame 
gera nuoNzImtl.

Dr.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
GOURI'S.
Geriauses ir didžiausias sumas 

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,

Adresą vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.___
Ant pardavimo.

Namas ant puses loto po 
No 1412 E. Center St Meha- 
uojuje. Galima tuojaus insi- 
kraustyt. Daeižinokite pas.

Wm. Morgan.
16 N. Main St.

(79 oj) Mahanoy City, Pa.

Meszkos Mostis.
Trejanka....................................
Linimentas vaikams......................25c.
Gyduoles nuo Kosulio..................25c
Liepiu Balsamas...........................25c.
Anty-Lakson del vaiku............25c.
Milteliai vaikama nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu...................... <>25c.
U gnia traukis..................................25c.
Skilvio Laszai__ _____ ______
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir 

Kruvinosios............................75c.

.260.

‘Uicure’ arba gyd. Rumatyxmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo............50c.
Milteliai apelabdymui Galvos 

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

Kojų............................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto...................15c.
Gvd. nuo Grippo...................... $1.25.
Plauku apeaugotojas....................50c.
Muilas dėl Plauku.......................10c.
Milteliai nuo Kepenų...................35c.
Rožes Bahamas.............................25c.

,25c. 
.50c. 

Sivelnintojas.................................. 35c.
Kraujo valytojas........................$2.00.
Nervu Ramintojas.......... . ........$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

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

abelnai skausmo ir akarbūtis $1.25. 
Gyd. nuo Parka ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................$2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,

Kinder Balsams p.
Bobriaus Lasxai..

SZITA Banka yra 
seniausia banka 
Mahanojuje.

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

Seniauiia Banka 
Mahanoy City, Penna.

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

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. Y’ra 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. Grabam, Prezidentas. C. E. Adams, Vice-Prezidentas.

D. F. Guinan, Kasijerius.
W. Rynkiewiczia. A. Daniszewiczia. M. Gavula.
J. Hornsby. L. Eckert. W. J. Miles.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

KARPETAI Parduodam Karpetus nog 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.

, Malianoy City, Shenandoah, VJt 11111 cin S Mt.Carmel, Landsford,

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

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suczedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Ninkame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priekaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokamentus.Lietuvai 
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virai paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti iums, kad 

jau a?z nesu daugiau ne locniniku nevirazininku,ne darbiniku 
“All Nations Lankoje 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 ] 
tokiu adreso*

PAUL V. OB1ECUNAS
Cor. 22-nd. & Careon Sts; 8.8. Pittsburgh, Pa.

po

Pigus Iszpardavimas
Idant padaryti vietos del rudeniniu ir žeminiu tavoru, tai 

pastanavijom padaryti dideli iszpardavima viso muso vasarino 
tavoro kokis dar randasi musu sztore. Szitas tavoras susideda 
isz visokiu gatavu vasarinu szlebiu del moterių, merginu ir 
mergaieziu, visokiu vasarinu ceikiu, audaroku, jekiu, 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.

Ill Hl C ST Pas mus dirba Lietuvaites.IRLt OOB I 122 w. Cente, St,.
11U UIUUU ( Mahenov Oltv. Pp

TIK VYRAMS.
I mano Tautiečius: *

J ii s ir jūsų draugai esate nuo* 
širdžiai užkviečiami aplankyti 
mano Liuosa Mokslo Galerija, 
461 Sixth Avenue, arti 28tos 

» Gatvės, New Yorke, N. Y., kuras 
U laikau parodų dailės Ir skulp-

% j (||V turos darbų, kurios padarė Lie* 
Įl tuvos artistai, su išvaizdlnimu

Q /A svairių kūno dalių kaip sveikų
Tj taip ir sergančiu.

Į Jus čia galite studiuoti žmo* 
nljos giminūs kilmę ir išsilanks? 
tymų nuo lopšio iki grabui, ir 

matyti Indomiauslus gamtos Išgamas; taipgi 
navatnumus ir pabaisuollus.

Vienų valandų praleisti tarpe grupjų šitų 
pastebėtinų Lietuviškų modelių, yra verta 
sudėti kaipo turtų i galvų čielam gyvenymuj.

Jus čia galite studiuoti pasekmes ligų ir 
Ištvirkimo darbų, perstatomų žmogaus didu* 
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris 
nuolatos vedžioja svečius ir išrodinėja bei 
atsakinėja ant bile kokių klausimu. vAtvira 
kasdieną podraug su Nedeldieniais Ir Šveuta- 
dleniais, nuo 8-oių iš ryto Iki Vidurnakčiui.

Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

kornus ant kojų, tai gausi po 
50 gyduole. Jaigu nepagelbf- 
tu bus sugražinti piningai. 
Teip-gi iszsius placzes infor
macijas no ko plaukai slenka 
ir plinka, pleiskanų atsirady- 
mas ir nupuczkave veidai. 
Tukstanczei dekavoja už dyka 
rodą. — Raszyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialists 9.
Boxl06Sta W. Williamsburg

Brooklyn, N. Y.

JŽANGA ŪŽDYKA.
461 Sixth Avenue, near 28th Street, 

New York.

START business, make money for yourself, 
not for bosses; send postal for 20 ways to 

independence and begin making money at 
once. Sell marketable specialties paying 
300 per cent, $12 to $25 daily. Address 
Reliable Distributors, Box 9, Station W. 
Brooklyn, N. Y.

NEDELINE EKSKURCIJA
-----IN-----

MAUCH CHUNK, GLEN 0N0K0, 
ALLENTOWN, SO. BETHLEHAM, 

EASTON, PHILLIPSBURG.

BV ...In ten ir atgalios...

tPl.Zv 24 Rugpjuczio! Aug
...SfECIALISZKAS TEEINĄS...

Apleis Mahanoy City - - - 7:20 ad. ryte.
Grįžtant apleis Phillipsburg 6:25 vakare. Isz Easton 
6:30. vak. Isz So. Bethlehem 6:50 vak. Isz Allentown 
7:0. Isz Mauch Chunk 7:58. Glen Onoko 8:03 vak.

& Leliigli N'allev
Apie il.ugiaue dasižinoeite ant L.V.Ii.lt.Stacija.

No. 6.
Nusipirkite Bau keleli 
Buteliu

NORKEVICZIAUS NO. I.
Geriausia Arielka Visam 

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
prieez laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyti

S. Norkewicz 
(OI Witt Mikui! In.

B RAGAŽINSKAS

Sziomia dienomis muso tautietis 
B Ragažinakas pargabeno visokia 
garimu, AmerikoniszKU ir Importito 
Galima gaut visokiu Arielka,. Vynio 
Arako, Kimelio, Dziniu ir 1.1 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio

Duokyte dabar orderi • bus jamii 
pristatyta i* aamus,

54-56 N. Main St, 
Mahanov City-

JyETUVIBZKASp OTOORAFISTA8

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

Indeda Fotografijas in Špilkas 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukia? ja 
Poet-Kartės, Parduoda Reimus ir t.t

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-4GRABORIUS4*

Laidoja Kunus Numirusiu. Fatlvdc 
Riginus ir Vežimus del PasivaJiuriiiro 
Krausto Daigius ir L L Viską aiJifi» ki 
nogeriause ir puikiause. 6a vim nu>rti 
reikalais kreipkitės pu jin o barite vi' i a 
užganėdintais,

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA 
Laivai plauke tiesog tan>e Rosijosir 
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgre- 
ieziausi Rusiszki Imperaliszki Paczta- 
vi, nauji dubeltavi szrubinei laivai. 
RūsnIo, 16,000 tonu. Kurnk, 13,500 toon.

Ciar, 13,000 tonu.
In Rottcrdama In U diena* be penedlmo. 

11 dienu be peraedlino in Llbava.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA 

$31.00 Treczlos Klaaoa $33.00 
$45.00 Antros KIbhoh £50.00 
$65.00 rinnoH Klaros $75.00

Laivai lezelna kae antra Subata,apledau- 
glaus Informacijos krelpkltes pas
A. E. Johnson, General l’.Agt. 2 f Broadway 
New York, N.Y. arba pas vietinius agentus. 
Russian American Line—Pler 31st. Street

G o B

R N< E. B ® “J S 
-s c _ 
(JQ ® B

Naujas Iszradlmas 
Apraszima siuuczia dykai 
Kaip galima apsaugoti oolitu ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligai' 

Plauku puolimą ir užsiau^iaima; 
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanai j 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o 
Nuo Komu užtrinu tik 5o. Mes 
turime apie puse milijono laiszka sa 
padekavonemis nuo žmonių visokia 
tautysoziu, Raszykite tuoj a as aai 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brund/a & Co.
B’dway & So. 8-th. BrooklyiuN.

SVEIKATA LIGONIU 
PATIEKA SERGANCZ1UJU

VIERA, VILTIES IRNODIEJUS.
Prof. C. P. HERMA, garsingas 

iszradejas sekaneziu gyduolių nog 
dusulio nog rumatizmo, galite gaat 
pagalbos kokioj nebūk liga sergi, 
vyrai teipgi ir moteres galite gaut 
visokius patarimus. Paraszykite savo 
kalboje, kaip mokate keletą žodžio 
apie savo liga irmenesio varčia kuri
ame jus esate gimė, diena nekaneoz- 
nei reike. Adresą vokite:

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

Chicago, I’ll.

' jietuviszka Agentūra
Laivakorozfu ant geriausiu Laiva 

in Lietuva ir atgal, Teipgi siunozia 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimai) 
viskas dirbąs! teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviui 
atsilankitie arba atsiszauktis per 
laiszka su minėtais reikalai!.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City,Fa.




