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KAS GIRDĖT?
Amerike turime dvejopus 

laikraszczius: Vieni kad mai- 
azint, antri kad apsigint.

O ka turi visuomene? O- 
gi nieko, — tikta-,? vienatinis 
laikrasztis ‘‘Saule” kuris kaip 
priguli tarnauje del lietuvisz- 
kos visuomenes.

Kuningas Žadintojas ir jio Nekalta Auka ISZ AMERIKOS.
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Kas stosis su sena E iropa 
tai Dievas žino. Visi pasi- 
sziauszia — visi pasiputia. 
Kožna vieszpatyste turi pa
rengta vaiska, o vargingi žmo
nelei turi tuosius dikaduonius 
užlaikyti ir maityti. Trum
poje atejteje bus dydelis krau 
jo praliejimas, —dinge daugy
be žmonių, nes po draug dings 
ir ciriszki randai, o žmonis 
payms valdže in savo rankas, 
o tada bus “pakajue žmonims 
geros valos ant žemes.”

Pabrangimas mėsos apejna 
visus. Nerastum gal szeimy- 
nos, kurioje nekalbėtu apie 
pabrangima mėsos. Daugybe 
iez priežasties pabrangimo mė
sos kaltina trustus. O dalėje 
gal ir prisideda pre pabrangi
mo, bet isz kitos puses pripa
žinti reike, jog ant pakėlimo 
prekes inplauke daug augezta 
preke paezaro del galviju ir 
abelnas stokas gyvuliu ant me 
sos parduodamu.

Žmones pikti! Žmonas 
apie tai. Nuo žmonių turime 
kensti labai davg o labai tan
ke! teip nekaltai, kad turime 
nuolatos klausti?: “isz kokios 
priežasties turime kensti, už 
ka mus penekioje ir t. t.”. 
Nekarta puse muso gyvenimo 
perejna nuolatineja kovoje su 
inpratimais ir domis žmonių, 
kad net kantrybes pritrūksta 
— o bet turime savo dydžiau- 
sius piiiszus mylėti ir pildyti 
Dievo pritakimus: “Mylėsi 
artima savo, kaipo pats save”, 
o artimu muso yra kožnas 
žmogus, ydint mes patis užsi
pelnytume ant meiles kitu.

Direktoriai banko Riverside, 
Niw Yorke, eznipinejo akyvai 
ka velke juju raeztininkai ka
da neužsiymineja prie darbo. 
Patemino, jog vienas kas va
karas vaiksztinejo in saluna 
su savo draugais ant alaus. 
Tuojaus jin atstatė nuo dinsto 
iez priežasties “paleistuviugo 
gyvenimo” ir liepe peržiureti 
jojo kningae. Kitas velei 
rasztininkae buvo labai doras 
iez visu pusiu, dievobaimingas, 
gere tiktai vandeni ir pieną, 
nuolatos ėjo in bažnyczia ir 
labai jin direktoriai banko 
mylėjo. Na ir kas atsitiko? 
Tas dievuotae prieez kelee die
nas dingo paymdamas su savim 
25 tuketar ežius doleriu. — 
Katras iez ju buvo isztikymes- 
nis?

Del ko teip tankei susiraukia 
žiūrime ant to svieto Dievo? 
Del to, jog mes nepasikeleme 
ne viena lipšni augezeziau ties 
mano kasdieniniu silpnybių, 
patis esame niekszai, užvydue, 
puikus kaip anie garnei, kurie 
nežiūri ant puikiu ži< du, tik
tai jeszkosi varliu ir gyvatų. 
Mes esame papratia nuolatos 
ružyt ir dueaut ir patis nežino
me ant ko ir už ka. Kaip 
beždžiones sekame kitus.

Szendien visas svietas kalba apie žudinsta kuria papilde 
katalikiszkas kuningas Hans Schmidt, supjaustindamas savo 
paezia (nes su jaja pats sau davė szliuba) ir inmete in Hudson, 
upe New Yorke. Norints tasai bjaurybe nuduoda kvailu idant 
apsisaugot no elektrikines kėdės bet daktarai nutarė, jog jisai 
tari pilna protą. Negana ka papilde teip bjaure žudinsta, 
būdamas katalikifzku kuningu, bet padirbinėjo neteisingas 
bumaszkas su savo gyminaieziu Dr. Muratu. Dabartės palicije 
iszfznipinejo buk tasai rakalis kupeziavo gyvųjų tavoru, tai 
yra, prikalbinėdavo ir parduodavo jaunas mergaites ant gyve
nimo in paleistuvu namus. Szmidtas teip-gi prisipažino 
pal’c’jei, buk kudyki kuri jojo pati—Ona Aumuller pagimdė, 
nužudė tuojaus po užgymimui. Baisybes dedasi ant szio svieto.

Klastinga moteryszke-
Stanley, Miss. — Li^os 

czionais netolimoje girnoje 
atrastos drapanos moteriszkes. 
Radėjai drapanų mane jo^ li
kos koke moteriszke sudrfiSky- 
ta per žvėris. Vėliaus pasiro
dė, kad buvo tai drapanos mo- 
teres farmerio Dublino, moty- 
nos penkių vaiku.

Isztirinejimas parode, jog 
drapanos buvo rankomis žmo
nių sudraskytos ir aplaistytos 
skietą raudona kvarba. Na
mie Dublino užteminta kad 
dingo visi piningai ir geriau
sios ezlebes moteriszkes. Su 
motere dingo ir vyras kurie 
kitados buvo ant burdo pas 
Dublinue. Motere ineimilejue 
in burdingieri, iezeižadejo vy 
ro ir vaiku ižbego su numileti- 
nu save pirma apeirupinus pi
ningais ir rubais. Ydant už- 
trinti pedsakius, motere apsi
vilko senom szlebem. irzejo iez 
namu in girria, kur jau lauke 
ant jos paveržikas paczioe nuo 
Dublino, ten persivilko, o se
nus rubus aplaistė kvarba, 
ylant apmuilyti akie žmonėms 
kad nevos žvėris jia sudraskė, 
kad apleistas vyras nejeszkotu 
josios.—Sunku paežiai tike(i!

Gyventi kiauliezkai ir 
riszkai, tai kožnas kvailys 
taikys, nes dorai gyventi, 
yra sztuka.

lat-
Pa-
tai

ne, Pa. mirė utarninko vakare 
ant paraližaus. Kuningas 
Aust buvo pažinstamu del dau
geliu lietuviezku kuningu.

Sūnūs sapnavo apie tėvo 
mirti.

Pa. — Ilarri- 
metu senumo, 

diena, buk jojo 
buvo numiręs.

Amerikoninis inžinieris 
Dameon pripažino, jog Kinuo- 
eia tiek yra anglių, jog reika- 
laujent tiek anglių kiek dabar 
reikalauje, tai gali visam svie
tui užtekti per kelis szimtus 
metu.

Jagu Lietuvei nesirūpina 
apie apezvieta savo vaikeliu, 
tai trumpoje atejteje lietuvisz- 
ka tauta isznyks ir daugybe 
lietuviezku ubagu 
Kaip dabar tėvai 
apie savo vaikus, 
apie senus tėvelius 
atejteje.

privis. — 
nesirūpina 
teip vaikai 
nesirūpins

Žydelei Ch:cage ir po visa 
Amerika suorganizavojo drau- 
guve kuri kariaus prieszais 
iBzjuokima ir paniekinimą ju
ju veisles teatruosia, laikraez- 
cziuosia ir 1.1. — Ar-gi ne 
butu gerai, ydant susitvertu 
drauguve, kuri apgintu mus 
nuo juju apgaudinėjimu?

Jago kožnas, vietoje kitus 
iszjuokti, pradėtu juoktis iez 
saves, tai pasikialtu vienas dy-1 
delis verksmas ant svieto.

Jonas Wanamekeris garsin
gas kromininkas Philadeljhioi 
kas metas ižduoda ant apgar
sinimu sekancziuoeia laikrasz- 
cziuosia: $60,000 laikrasztije 
Press; $60,000 Ledger; $60,- 
000 Trines; $50,000 North 
American; $75,000 Evening 
Telegrajh.— Visi iezmintin- 
gi biznieriai apsigarsina ir ne
sigaili piningu ant a; garsini
mo savo biznio. O ar žinote, 
jog geriauses laikraeztis del 
lietuviezku biznierių 
“Saule”? Apgarsinimas 
talpytae tame laikrasztije
neeza dydeli pelną del apei- 
garsinanezio ka jau užtvirtino 
ezimtai paliudinimu.

Ntw Yorke ant Broadway 
nndasi kambaris kuriame 
szve:czia czeverikus o locninin 
kas tojo kambario moka ant 
meto $5000 raudos ir nesenei 
padare kontrakta ant deszimts 
metu. Szveitimae czeveriku 
ne yra paniekinaneziu darbu, 
prieezingai yra geru uždarbiu 
kaipo ir kiti bizniai czionais 
Amerike.

laukiniu žmonių
Afrike. Polaire

Negana to vie- 
ant ranku maža

yra
Pa-
at-

Dunkerke likos aresztavoti 
penki vaikai isz kuriu vyriau- 
ses turėjo 16 metu o jauniauses 
12 už apipleszima tavoriniu 
trukiu.

Palicije rado pas tėvus tuju 
jaunu plesziku visokiu tavoru 
terp sienų ant kelioleka ezimtu 
doleriu. Klausimas: Del ko 
nubaudė tik vaikus o ne.tevus?

ir

Mes iez szirdies vėliname, 
ydant lietuviezka jaunumene, 
katrie moka angliszkai susikal
bėti, raezyti ir skaityti, pames
tu anglekases o nusiduotu in 
virezutinius fabrikus mokytis 
kokio naudingo darbo — me- 
kanikystee, ba nieko giaro ka- 
siklosia nesulauks. — Tieje 
ka moka dirva apdirbinet, tai 
geriausias gyvenimas ant far- 
mu ir greieziausia galima susi
dėt piningeliu o laikais ir sto
sis farmereis o ir su patogia 
farmeraite apsipaeziuoti. 
Sziur!

-f- Lenkiszkas kuningas R. 
C. Aust, prabaszczius Szv. 
Stanislovo parapijoj, Hazleto-

Kaip žinoma, moteree labai 
myli platint liežuvius apie sa
vo kaiminkas. Bet nekurie 
vyrai ne yra gereeneis, nes tan
kei prie stiklelio karezemosia 
naudoje bjauriaus apšmeiži
mus. Matyt, jog tokie liežu- 
vei davėsi in ženklus ijeku- 
rioms ypatoms ba legislature 
Wisconsine padare prova už- 
draudženti šmeižimus ant kitu 
ypatų.

Nežinojo apie taji prova 
Petras Kesovskis isz Niagara, 
Wis. kuris prie stiklelio, bjau- 
rei apšmeižė mergyna Rože 
Burinute ir už tai likos areez- 
tavotu. — Oj, kad panaszi 
prova butu Skulkino paviete 
o kandydatu m Pottsvilles ka
lėjimą atsirastu pusėtinai.

Harrisburg, 
son Buick, 18 
sapnavo ana 
tėvas Louisas
Tuom laik ižgirdo triukszma 
ir pabudo isz miego. Nubė
gtas in tėvo miegkambari ra
do jin gulinti ant grindų bagy 
vatezio. Sapnas sunaus itzsi- 
pilde.
Jau moterėlės pradeda 

siųst
New York. — Pribuvo in 

czionais patogi moterele iez 
Parižiaus vaidu Polaire, kuri 
tuom ateiženklino, jog neszio- 
je perlini auekara — noeije 
ant pavidalo 
gyvenau ežiu 
yra aktorka. 
toje neszioti
katuka arba szunyti tai neszasi 
su savim ant ranku — maža 
kiaule. Badai ir kitos ame
rikoniškos turtingos moteree 
bezdžionkaue pasku. Polaire.

Maiszatis kada banka 
likos uždaryta

Pittsburg, Pa. — Palicije 
detektivai nemažai turėjo

ergelio apmalszyt indukusia 
myne foreigneriu kurie apstojo 
banka Victor Bank McKees 
R< eks, isz priežasties pabėgi
mo kasijeriaus su piningais. 
Daugiaaše turėjo piningu Bu
dėja tame banke atejviai. 
Buvo ir tokiu ka turėjo jame 
po kelis tukstanezius doleriu.

Dydelis straikas 
Koloradoje.

Trinidad, Colo. — Pieti
niam Kolorade sustojo dirbti 
11,000 darbininku o tikisi jog 
in kėlės dienos visi darbiniu 
kai sustos dirbti. Prezidentas 
Hays isz U. M. W. cf A. ir 
motyna Jonės pribuvo in te
nais suorganizavot straikierius.

Explozija dirbtuve 
parako

Gibbstown, N. J. — Keturi 
'darbininkai likos užmuszti o 
kelioleka sužeido laike eksplo
zijos dirbtuvėje Du Pont 
Powder dirbtuvėje czionais. 
Norints dirbtuve randasi 18 
miliu nuo Filadelfijos o eks- 
plozije davėsi gana smarkei 
jausti. Dirbtuve ir užmuszti 
likos iszneszti in padanges, jog 
ne szmotelio ne pasiliko.

Dydžiauses žmogus mirė.
Hancock, M'ch — Ludvi- 

kas Moilaman, turintis vos 30 
metu ir žinomas kaipo dydelis 
“Big Louie” mire ana nedelia 
ligonbuteje Hancccke. Buvo 
jisai kaip mena, dydžiaueiu 
žmogum ant svieto. Turėjo 
jisai septines pėdas ir asztuo- 
nie colius dydžio. Kada bu
vo sveikas, keliaudavo bu cir- 
kueu, nes tasai gyvenimas jam 
nubodo nuo kokio tai laiko; 
per tai pirko sau farma ant 
kuriuos gyveno.

Patogus “Jack” buvo 
u <1<ie.

Meeker, Cal. — Keli me
nesiai adgalios pribuvo in czio- 
naie jaunas ir patogus jauni
kaitis Jsck Hdl, kuri visur 
praminė “patogu Jack”. Vi
sos mergynos siuto už jin ir 
ant galo susipažinus su pato
gia mergyna apsipaeziavo bu 
jia. Nes trumpam laike po 
ezliubui, brolis jaunamartes 
užtemino jog jojo ezvogeris yra 
mergyna o ne vyras. Jojo pa
ti tuojaus dažinojo kuom yra 
josios “vyras” bet niekam apie 
tai nieko nekalbėjo. Susitarė 
jos gyvent drauge, uždirbt 
kiek piningu ir ejti in univer
sitetą.

Patogu Jicka paszauke in 
suda už apgavysta, bet jojo 
pati ne innesze skundo ir vyra 
motere paleido ant luot-ybes

Ižgujimas velnio.
Trenton, N. J. — Marya 

Z elskiene, kentėjo nuo laiko 
isztekejimo už vyro ant nervisz 
kos ligos, ir ant rodos savo 
kaiminku nusidavė ant rodos 
pas “rangana” nigerka Wa 
shingtoniene. Ragana apreisz- 
ke motere, jog kokie tai vyras 
yra insimilejas in jaja, užža- 
dejo jaja ir už tai josios ezirdis 
randa ramumo, nes randasi 
joje “velnias” o jago nori at
sikratyt nuo jo, tai duos jiai 
rodą. Nigerka davė Z'elekie- 
niai 9 vinis ir 9 adatas ir liepe 
taisės indet in vandeni ir lai 
kyt per 9 dienas o velnias ja
ja apleis. Lengvatyke padare 
kaip jiai nigerka buvo palie
pus, nes teip persieme taja ra- 
ganysta jog in devines dienas 
aplaike sumiszima proto ir tu
rėjo nelaiminga nuvežti in 
priglauda del paikszu. Niger
ka likos aresztavota.
Liūdna pabaiga 

girtuoklaus.
Niagara Faile, N. Y. — 

Vargingam kambarelije po 
No. 114—13 uliezioe, likos 
surastas lavonas Stanislovo 
Sadauckio kurie buvo pasiko- 
rias. Stasis vede girtuokliaus 
gyvenimą o kur sugriebdavo 
koki skatiką tai tuo praleisda
vo karezemosia. Ant galo 
nubodo jam Tasai gyvenimas 
ir nutarė visus ergelius užbaig
ti. Kaimynai rado jin pasi
korusį o szale gulėjo dvi tus- 
czios bonkos nuo arielkos — 
visas palikimas girtuokliams. 
Sadauckas neturėjo jokiu gy- 
miniu ir likos palaidotu ant 
ubagu kapiniu.

Trumpi Telegramai.
§ Washington, D. C. — Me- 

nesije July atplaukė in Ame
rika 133 244 atejviu iez visu 
krasztu svieto — 94,664 vyru 
ir 43,580 moterių.

§ Napa, Gal. — 17 namu 
sudege per girrinia ugnia kuri 
perejo per czionais. — 700 vy
rai kariavo prieszais taji nevi
doną žmogaus.

§ New York. — Badai 
kiauszinei pabrangs ant $1.00 
czionais. Skulkine viszteles ir 
streikuoja.

Brangus Vaikeliai: —
Szendien troksztu su jumis 

pakalbėti truputi apie apszvie- 
ta ir tikiu, jog tas mano apsa- 
kimai nevienam patiks. Ir teip:

Jagu mes visi galėtume su
sirinkti, o vienas isz mus pa
klaustu, brolej, ko mums sto- 
kuoje czionais Amerike? be 
abejonas, visi vienu žodžiu at
šakia, apezvietos! tai kuom 
pirmiause turime uszsiimti? o- 
gi mokikla — atsakitu visi.

Teip ira, milemi vaikeliai. 
Be apezvietos neira atejtes, o 
pastavu apezvietos ira mokik
la. Istorije mus mokina, jog 
drutibe ir laime tautos priguli 
no apezvietos prasiplatinusios. 
Gali drasej pasakiti, jog ten, 
kur visi, arba norint ženkliva 
dalele, moka skaititi ir rasziti, 
tenais — žmonije ira ir turi bu 
ti laiminga. Paimkime kalnuo 
ta Szvaicarije. Kaip ten visi 
žmonis pilni vieko, kaip pui- 
kei rėdosi, kaip pujkiuose na
muose gyvena; tenais ubago 
ne ant sekios ne rasi. O kokie 
doras svietas, kaip sutinka ir 
kaip iszmintingai vedasi! Ma
žiuki Szvaicarije gali būti pa- 
veizda konia del ėielo svieto. 
Ten givena Vokicczej, Pran
cūzai ir Valakai — ir tarp tu 
trijų tautu ka nodidžiauses su
tikimas vieezi. Arba prisižiū
rėkime ezaltajej, griovuotoj 
Szvedijej. Tenais žmonis pa 
togus, skabrus ir svejki, kaip 
Szvaicarijoje, givena gerai ir 
laiminga^ jog net pribuiszai 
stebisi. O ka vieni ir kiti turė
tu be apezvietos? viską ka turi 
naudoje iez tosios szaltos že
mes o da ezaltesnio oro.

lenais ne rasi žmogaus, ku
ris ne turėtu norint pradinio 
mokslo. Visi moka skajtiti ir 
rasziti.

Jagu tolaus peržvelginetu- 
me europines vieezpatistee, tai 
rastume kas kartas mažesni 
ekaitli mokaneziu skaititi, o 
kas kartas didesne ubagiste, 
kol daejtume in Rusije, kur 
vos 15 ant szimto moka skaiti
ti o eklipae, norint labai dide
lis, ira pa zejkelu vargo ir neti
kusio gaspadoravimo. Dabar 
matote, jagu visos tautos rūpi
nasi api iszsitobulinima, tai 
musu privalumas sunkina ant 
mus, idant imtumems prie ap- 
szvietos ir ne kas kitas, tiktai 
apszvieta muso tauta gali už- 
laikit’!

Mus tiktai apezvieta gali su- 
vieniti ir eudrutinti, mus tik
tai apszvieta gali pakelti isz 
nupuolimo ir sugražinti mums 
tiesas ir liežuvi. \

O ar mes ka darome del ap- 
szvietos? Nieko, arba suvis 
nieko! Tiktai pavieni nevos 
darbezauje del apszvietimo, 
nes darbszauje apmatdingaj 
— del savo naudos — in savo 
kiszeni, pasinaudodami isz 
žmonių tamsumo!

Rejke idant muso visuome
ne, pirmiause, draugistes usz- 
siimtu prigulinezei reikalais 
apezvietos. Gal tas darbas nuo 
buodus, nes vis pujkus ir vai- 

1 singas!
Ar kas norint kadai uezsi- 

stanavijo, kiek tai randasi vi-

sur muso žmonių iezmetitu’p'o 
Amerika, ne skaitau ežiu ne 
kningu ne laikraszcziu? Die
važ ant szimto kelis rasime, o 
gal ir mažiau.

Atejte muso priguli no mu
so vaiku, o ka mes del tuju 
vaiku darome? Ar visuomene 
paiso apie tai, idant vaikelej 
butu dorai užauginti ir kad 
vaikelej uezsiimtu naudingąja 
skaitiniais? Kur ten! Tivasir 
motina poterėlio ne iszmokina, 
tiktaj viską vereze ant kunin- 
gu sprando!

Kiek tai sodauninkas pa- 
szveneze laiko del užauginimo 
jauno medelo! Po kožnu suju
dinėję žeme, kitaip apdirbine- 
je, palieję,,saugoje no szalczio 
ir no karszczio saules kol ne 
prisigajvina, paramstineje, kol 
pajėgu ne gauna, o cziepina 
ka no atsargiause ir su geriau
siu cziepu, kad tiktaj pagerin
ti! O vis atsimena, idant viską 
padariti atsakau cziame lajke.

Ar mes norint maža dalele 
taikstome ta darba sodauninko 
prie muso vaikelu, ar apsiau- 
bmejame juosus apgloba, ar 
eziepiname in laika in juju 
jaunas szirdeles baime Dievo, 
mejle tevines ir mejle artimo ? 
Ne — usz tat ir tokius vajsius 
renkame, vajsius rukszczius ir 
ajtrms, o kiek tai da tevaj turi 
ergelu no savo vajku!

Kiek tai duodasi girdėti 
skundženeziusius tėvus “cze 
jau tokis krajus, jog vajkaj ne 
nori tėvu klausiti ir tėvus už 
niek lajko ir tėvams in akis 
szoka” ir t. t.

Tai ne tejsibe! Ne “krajus” 
tam kaltas, nes tėvai, ne “kra
jus” kaltas, tiktaj tamsumas 
tėvu ir nerangumas. Ne tiktai 
Amerike nes ir kožname skli- 
pe teip dedasi, kur tėvai api 
savo vajkus nesirūpina. Apie 
givuli, — parszeli ir karve 
daugiau rūpinasi ir kaip ding
sta, tai prigula jeszko, o apie 
dinguse dukrele ar sūneli ma
žai ka rūpinasi. Su kūdikiu 
rejke kitaip apsiejtineti; cze 
ne rejke žiūrėti, idant kūdikis 
gražej iszroditu juk tai ne gi- 
vulelis, — ne parduosi ant mė
sos — apie kuna ne rejke tiek 
pajset, tiktaj apie iszminti ir 
duszia. Lietuvėj paprastaj tu
ri taje nuomone, jog sūnelis 
ant to auga, idant ka grej- 
cziause galėtu ejti prie sz’ejtu 
ar in szapa. Tejsibi, ira szven- 
cziausiu , privalumu kūdikio 
primaeziti tėvams isz visu pa
jėgu, nes ir tėvas privalo ne 
užmirszti, jog ant to nesibajge 
privalumaj vajku. Juk sūne
lis tavo, teve, tai ira po draug 
dalelis tautos, tai atejtes given 
tojas tojo sklipo, taj privalu
mus del Dievo, del tėvu, del 
saves ir del visuomenes. O ta 
viską privalo vajkam duoti ir 
ineziepineti in jaunumene in 
ta jauna obivateli, Tevaj ir mo 
kikla.

Tojo svarbaus daliko, mile
mi Tevelej ne turite užmirszti, 
ne nevilkiti, ba taj ira labaj 
skubus daigias ir negirdetinaj 
svarbus del atejtes Susivienitu 
Valdibu ir lietuviszko vardo.

Kas privalo ejti in 
Kalėjimą?

Kožnas doras bankeris yra 
vagiu.

Kožnas neteisingas agentas 
ar virszininkas yra vagis.

Kožnas rodinykas vagies 
yra vagiu.

Kožnas vagys privalo eiti in 
kaleyma,

Jagu žmonis vagi ir pakar 
tu tai-da geriau.

Ne tiktai tas ka vagia yra 
vagiu nes ir tasai katras žino 
jog jie vagie ir ne perszkadyja

vogt yra dydesniu vagiu Ir 
toki reiketu in kaleyma paso 
dyt ar pakart.

Pol’cmono privalumu yra 
žiūrėt idant vagei ne apipleszi 
netu einanezius. Nes ka tai 
ženklina pavogimas maezneles 
ar ziegorelo, prieez vagius ka 
tne pavogia szimtus tukstan 
ežiu ar milijonus, katruos pava 
gia agentai, uredninkąi ir ban 
kerei.

O vienok - jau ižeiduoda 
jog per neprižiura paliemono 
vagie žmogų apipleezia tai tuo 
jaus poliemona no dinsto nume 
ta o kaip kada ir kaleymu nu 
baudžia.

O žinotia del ko teip buna? 
- Dėlto jog paliemonae yra 
sau prastu žmogeliu ir ne turi 
piningu.

Kitaip dedasi su kitokeis va 
geis, prigelbnykais vagiu, ar 
draugais vagiu kure ne prižiu 
ri vagiu.

Teip pats stojosi Ch’cagia. 
Žinojo keletas virezininku ban 
ko, o bet juju ne kludo, o ma 
žus vagius ne tiktai sunkei 
baudžia nes ir da pakaria.

Revizorei banko Ch:cagia 
žinojo api stovi banko, o kad 
Ilellerie buvo “giarae duoslus” 
net ir del revizorių geru priete 
lum, tai kaip ta dalyka galėjo 
ižduot?!

Ir ar mielinate del tu revizo 
riu kas pikto stojosi?- Kur 
ten. Pasislėpė už geros tvoros 
politieznos - ižsienku - ir juo 
kesi iez tu, - katrų piningai 
dingo.

Stenslandas Ch’ogia vogi ir 
ezakaravo no daug metu - ir 
tai milžiniszkai vogi. Revizo 
rius no rando paskirtas norint 
butu kvailausias, butu supra 
tias. Nes ar ta padari? Ar per 
sergėjo žmonis? Ne ne! Kožna 
karta po revizijei garsino, jog 
Stenlando banke viskas “pa 
redkia” ir tuom da žmonis pa 
magino dėti savo sunkei už 
dirbtus piningus tam dydelem 
vagiui.

O kae dabar?
Žmonis szaukia ant Slenslan 

do, ant direktorių, ant klerku 
bankiniu. Užmirezta, jog dy 
džiausią tame kalte buvo revi 
zoriaus bankinio.

Navatniausiu daigtu yra tas, 
jog ne Hellerio ne Stenslando 
policije “ne gali surast!” Del 
ko? Ba abudu pavogi daugy 
bia piningu; ba abiem prigel 
bėjo kiti vogt; tai tiejei kiti 
(advokatai) storojesi vieokeis 
spasabais idant tuju policije 
ne surastu!

Tegul tik alkanas žmogelis 
pavagia sikute duonos - arba 
kaip tai pasitaiko paima mergi 
na savo ponios koki sena an 
darokeli -tai -tuojaus sudžia 
už ta maža vagystia sodyna in 
kaleyma ant cielo meto! O ja 
gu kas pavogia szimtus tuks 
taneziu ar milijoną o turėjo 
“pavelyta proga” ant vagystes 
ir “pavelyima” no direktorių 
ir virszininku randavu tada 
jiojo ne policije “nesuranda’ ir 
niekas pikto nesistoja, tiktai 
jagu pats kaip Bigelov - pasi 
duoda in rankas sūdo.

Toki tai teisingyste. O kas 
tame kaltas? Patis apvogti 
žmonelei, nes tiktai vagius ap 
ženkineja ant visokiu urėdu.

Jagu žmonis atsimytu ir ant 
urėdu vagiu ne rinktu, tiktai 
tokius vagius turėtu visada 
ant akiu o ir prižiuretu, tada 
ne apipleszinetu juju.

Juk tiktai tamsunus apsuka, 
Apszviestu ne apsuks niekada 

Kol proto ne turės.
Tai vis piningus dės.



Petrukas su Juozuku peszasi, 
Viens kitam lazda nori atimti, 

O tėvas žiuri isz paszalies, 
Vienam ir kitam kaili iszpleszkes.

— Kur juju tėvas?

pa- 
visi

rodą

Doras Szimonas

uez

prie
se-

Ne toli Sandomieriaus, tuo 
jaus prie pat Vielos, guli kai
mas Tridienis, puikiausias kai
mas ant cielos aplinkines, nes 

. ten geras, derlingas laukas; ko 
kio toli jeezkot, yra ganevoe 
ir pievų invalee ir ne toli gi
rios, o žmonelei dorus, svetin
gi, pabažni ii labai darbszus.

Vidurija kaimo, ant kalne
lio stovi puiki murine bažny 
ežia su augsztu boksztu ir pa- 
zalatytu kryžium ant virszaus, 
toliau nuo bažnyczios buvo 
dvaras su medinėm triobom, o 
atsiženklinejo su tuom, jog bu 
vo triobos dydesnes ir szvariau 
užlaikytos negu triobos ukinin 
ku.

Kaimia yra keloleka kai- 
muocziu, kurie sveikosia grin- 
cziosia gyvena ir ruimingosia, 
rėdosi szvarei ir tarp juju yra 
visamia susiklausymas; o jagu 
biednas reikalavo paszialpos, 
ypatingai kokis padegėlis, tai 
tuszczes ne iszeidavo,— gauda 
vo visko ir piningu.

Del to teip sekesi ir gerai 
gyveno ūkininkai, jog susilai- 
kinejo no girtavimo. Norint ir 
stovėjo karczema vidukaimije, 
vienok niekados ne būdavo 
jioje krutu. Del to ir gerai de) 
gaspadoriu sekesi ir kaimia 
szvarumas buvo užlaikytas. 
Ne, beto, ka asz kalbu, ne 
visas kaimas szvarei iszrodi, 
ba visaip ant svieto gali 
tikt.

Ira Tridienije grintele 
paczios upes Vielos, kuri
niau iszrodi szvarei, kaip ir vi
sos kitos grinteles, nes no ko 
kio laiko likosi apleista suvis. 
Sienos pajuodia, langai iszbels 
ti ir su skudurais už kamszyti, 
stogas skylėtas, kiemas usne- 
mis užaugias, rodos kad czion 
niekas ne vaikszczioja, medžei 
sodelija samanom apaugia kir
mėlės lapus apcdi in ne žaluo- 
ja, tiktai juoduoja kaip rude
nio laikia. Iszrode tosios visos 
triobeles kaip užkeiktos ir ap. 
leistos, o vienok czionais žmo- 
nys gyvena ir badai dori žmo
nis, ba ant augsztos liepos, ko- 
nia vidurija kiemo, tupi ant 
lizdo garnys, o žinoma del kož 
no, jog garnei nedoru žmonių 
lenkėsi.

Teip gyvena czionais dori 
žmones, nes su jeis draugia 
sunkus nuludymas ir sopulis, 
del to gi teip visamia apsilai- 
d:a viduryja ir laukia.

Beniaus czionais buvo ki
taip. Gyveno czionai Jokūbas 
kuriu po tėvu apemi laukeli 
su triobelem, buvo dydelei 
darbszus žmogelis, o ir jiojo 
pati buvo gera gaspadine, triu 
se no ryto lig vėlybai nakczei 
be pasilsio, ir tiktai nedelomi 
sziek tiek pasilsėdavo. Eidavo 
in bažnyczia puikei pasipuo- 
szus su brangeis karoleis ant 
kaklo, o ir ne bile koki žiede- 
lei ant pirsztu blizgėjo. Žmo
nis ne padyvijo, ba žinojo, jog 
Jokubieni to buvo verta.

Turėjo tiejei dorus žmonelei 
aunu vardu Szimona, kuris jan 
baigi dvideszimta meta, tai 
gaspadorystoje ne mažas užva
das. Kada tėvas in kur iszva- 
žuodavo, jis viską prižiurinejo. 
Tankei būdavo tėvas iszsiunati 
nėjo su reikalais in miestą ar 
in valecziauB rasztinyczia, per

ka Szimonas buvo su žmonimi 
apsipažinias.

Buvo tai darbszus ir iszmin- 
tingas vaikynas: priektam tu 
rejo giara ir gaile szirdi, o ir 
buvo linksmas; per ka mergi
nos ir, naszles žiurėjo ant jio
jo, rodos akimi pritraukinejo; 
o ju gal ir duotu del katros 
prisivilot, tiktai tėvai labai 
saugojo savo vienturtėlio no 
pagundų, o jagu nekurios kū
mutes kalbėdavo Jokūbus jog 
vaikinas kaipo kalėjime laiko, 
jog turi gaut luosybia, bet ant 
niek buvo kaimu oeziu tauszki- 
mas.

Turėjo teipos-gi J okubai 
augytinia Mariuką, eieratele, 
be tėvo ir motinos, penkeis me 
tais jaunesne už Szimona, ku
ria pagavo vietoja su lopsziu 
laikia tvano, ir lig sziolei augy 
no kaip savo. Buvo tai davad- 
na ir patoga mergaite, nes Jo
kūbas, norint lygei milejo, su 
Szimuku, bet nesitikėjo dyde- 
lio džiaugsmo negu ir savo loc 
no sunaus, ba žinoja, jog savo 
laikia isztekes ir juosius apleis 
senatveja be prižiuros.

Tuom laik kitaip stojosi: 
vaikinas patiako in vaiska ir 
tolymosia szalisia dingo ant 
vainos toli no saviszku.

Baisus tai buvo smūgis del 
tėvu, ir tokiame nuludimia už- 
mirszo apie svietą ir apie save. 
Iszpradžiu kaimynai juosius 
atlankinejo ir ramino, bet ant 
tuszczio toki sopuli szirdies 
niekas ne sztant ižgydyt.

Kiek Jokūbai turėjo pinin
gu susideja, visus atidavi ant 
bažnyczios, ant misziu už savo 
vienturtėli ir iždalyno del ubą 
gu; api save suvis nesirūpino 
rodos kad tuojaus pabaigs ta 
varginga gyvenimą. Gaspado- 
ryste ėjo ant niek, ir tiktai vie 
na Marijonele dirbo ka galėjo 
idant tėvai ne numirtu no ba
do. Dirbo už visus ir del visu 
nedamigdama nakti ir pasilsė
jo per ciela diena. Varginga 
mergaite pasibaigi, iždžiuvo 
no nuolatinio darbo o vienok 
ne parodi del tėvu nuilsimo ir 
nesiskundi ant sunkenybes. O 
kad tokiu mergaieziu butu ka 
daugiausia ant svieto.

Jokūbai tuom laik ar bažny 
eziojo, sėdėjo ir meldėsi ar ka- 
maraiteja užsidaria verke ture 
darni nuolatos ant mieles Szi
muka.

Grinczioja ir apie JJtriobeles 
viskas persimaini, visur buvo 
stokas pataisos. Prie tokio bū
vio ir vargas pradėjo spaustis 
per langus ir duris.

Jokūbas pražilo sukumpo, 
su Jokubiene ir ne kitaip. Nes 
vietinis kuningas, tas tikras te 
vas savo parapijonu ižgelbejo 
, uosiu isz tosios nelaimes. Ižsi 
klausinėjas žmonių kas dedasi 
su Jokubu ir jiojo paezia, vie
na karta paszauki juos pas sa- 
via po miszparui ir kada su 
verksmu viską kuningui apsa- 
ki pradėjo ramint, ir kad atsi- 
davia ant dievo valos imtųsi 
kaip seniau prie darbo. Pas
kui palaimimas liepi eit na
mon ir teip daryti, kaip liepi. 
Kae tolau dėjosi teiksitės pak
lausyt.

II.
Jau buvo pavakare, kada 

Jokūbai sugrįžo isz klebony- 
jos. Kaip Mariuką pamate sa
vo tėvus tuojaus pažino atmai

na, nes tėvai jau kitokio akia 
ant ijosios žiurėjo.

Afzaros akisia josios pasiro. 
di nubėgo in kamarėlė ir su 
žiursteliu apsiszluosti.

Senas Jokūbas sėdo ant suolo 
gale stalo pasiritni ant rankos 
ir pradėjo teminti ant žodžiu 
kuningo. Jokubiene sėdo ant 
skrynios ir žiurėjo ant Mariu, 
kės ir net dabar prad-jo misli- 
ti apie įjaje ka no puses meto 
apie tai ne pamielino, ba ijosos 
galva buvo užimta šuneliu.

Suspaudi jei szirdi, jog apie 
duktere buvo užeimirszus; pri
siartino prie merginos, paėmė 
ijei už kaklo, prispaudi prie 
saves ir pradėjo verkt. Mariu
ką teipos-gi graudžei pravir
kus mėtėsi motinai in kojas. 
Matydamas tai Jokūbas, 
eme duktere in glebi ir 
tris pradėjo verkt.

Po valandėlei pradėjo
voti, kaip cze gelbėti puolante 
gaspadorystia, prie ko pir
miausia imtis. Da velei verki 
atsiminia apie sūneli, be kurio 
buvo labai sunku.

Tuom laik Mariuką pagami 
no vakarienia, pastati ant sta
lo, pradėjo valgyti ka dievas 
davi.

Kada buvo užimti valgymu, 
sulojo szuo ant kiemo ir davė 
si girdėti žingsnei ateinanezio. 
Po valandėlei nustojo szuo lo- 
jas rodos pažino ateivi, rodos 
pažino ateivija gera žmogų ir 
ne vagi Mariuką stojo, kid pa 
žiūrėti, kas tokie ateina, tame 
sugirgdžejo durie priemenios 
ir pasirodi kokis tai virukae 
tiktai ne isz Tridienio, o ,pa- 
garbinias Dieva tare:

— Sveiki drūti!
— Sveikas drūtas!— atsake 

Jokūbas ir žiuri ateiviui in 
akis, nes ne pažino jiojo.

Virukas buvo cielas, rodos 
isz vandenio iszejas.

— Isz kur Dievas atnesza? 
— prakalbėjo Jokūbas in atei
vi, kuri stovėjo kaip nebilys ne 
žinodamas ka pradėt.

Ateivis pora žingsniu pae; 
pasikloniojo žemai Jokūbui ir 
Jokubienei tarė:

— Asz ne ieztoli ateinu gas 
pador, mano kaimas matyt no 
jus, nes turėjau sunku kele! — 
žiūrėkite ant manias ir mano 
gilukis, kad ne nuskendau, ba 
su Viela ne yra szposo.

— Ar tai tu isz anapuses 
upes? — tarė Jokubiene.

— Matit kad isz tenais; nes 
kas in czion ta via atvijo?

— Jau ne turiu ko in ten 
gryžt, mano apglaubetojas isz 
pleszi no manias gaspadorystia 
ir da ka daugiau., asz jau il
giau ne galėjau būti.

— Tai ir del to atejotia in 
musu kaima ant tarnystes ar 
ant uždarbio ?

— To man tik reike. Žinai 
kad ir tarnyste ne kam tikus, 
nes veluk tarnaut negu žiūrėt 
ant to viso, ba kaip akis ne re
gės tai szirdi ne sopes.

Marijona pastate kėdutė 
idant atsisėstu ir tarė:

— Duokie ta punguleli ka 
turi ant pecziu, reikia perdžio 
vyt.

— Tegul teip buna turėsiu 
eitie tolin ir ne žinau kur gau
siu darba o praszyt ne drystu

Ir pasikloniojo velei Jokū
bui ir Jokubieni i.

Gaspadoris pamislinias va
landėlė tarė;

— Sveczia Dievas atveda, 
tai ne gali iszvaryti, tik reikia 
prriimti, tai ir tavia priimamia 
ir tai ne ant nakvynes nes ant 
visados ant tarnystes.

Motina ir duktė gailėjosi 
ateivio, o kalba Jokūbo del 
abieju patiko.

Czionais grinczioja galėsi 
pernakvot, mes miegame ka 
maroja, Mariuką duos valgyti, 
ba gal ir esi alkanas. Api tar- 
nystia neyra ka rūpintis, czio
nais turtingi gaspadorei tai ir 
darbas atsiras.

— Gal ir del jius prisiduo- 
tau, tari insidrasinias, — ba 
kaip matau, jau ne esate jauni 
tai jagu priimtumėte ne reika- 
lautau kur kitur jeszkot.

— Po teisybei būtumei rei
kalingas •'labai, — tarė Jokū
bas, — turėjau asz sunu, kone 
tokiu metu kaip ir tu,...

— Nes jau nebagelio ir kau 
lai ižsimeti, — atsiliepi motina 
kaipo Žalnierių iszvari ant vai
nos kur nebagelis likosi už-

Gubernatorius New Yorko steito Sulzeris kuri 
politikieriai nori praszalint nuo dinsto.

Isz Mikisporto vyrai, 
Padarytu gerai,

Kad kariaut pamestu, 
Sueja byle kur nesipesztu.

Dalibuk tas negerai,
Ir iszrodo juokingai, 

Pues daugelio akis pamusztos,
Kaip kokio szelmos.
Asz rodą ant to žinau,

Ir tiesiog pasakau,
Jog tai girtavimas daro, 

Ir girtuoklius pas skvajeri
varo.

Tai vis gerai,
Vis lietuviszkai,

O jagu musztyniu nebutu, 
Kraujo daug prisirinktu, 

Ir ant galo sirgtu.
Sergekytes vyrukai, 

Ba jau parėjo blogi laikai, 
O iagu prasikals katras, 
Tai baise bausme iszras, 

Arba isz Ameriko iszvarys, 
Tai ka tada darys?

Sveikata Brangiausia Žmogaus Turtas.
Jau nuo keliolikos melų Brooklyne-Now York gyvuoju Vienatinė Ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEK A Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios liksiu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

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

sutaisytų Iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpo kitų aplinkos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
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........  81.00

.......... 25c
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boileris .... 25c 
-i..................25 •
...................... 25c

Kraujo Valytojas .. 
Gyvasties Balsamas 
Nervų Stiprintojas--------
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir 81.00 
Nuo kosulio.................... ‘■“U
Nuo gerkles skaudėjimo 
Skilviuos proško® 
Pigulkos del k* 
Nuo galvos ska 
Nuo kojų nuosj 
Nuo dantų gėlių.
Nuo peršalimo 
Plaukų stiprintoj 
Linimontas arba 
Anatharynas plovimui 
Nuo kirmėlių.............

Del išvarymo soliterio, 
Del lytiškų ligų .. 
Nuo Reumatizmo 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti moslis.............
Anliseptiškas muilas .. 
Antiseptiška mostis ... 
Nuo dusulio..................
Proškos del dantų .... 
Nuo kosulio del vaikų 
Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo .. 9Rft
Kraujo Stiprintojas 
Gumbo Lašai..........
Nuo plaukų žilimo. 
Blakių Naikintojas. 
Karpų Naikintojas.

. $3.00
.. 50c. ir 81.00 
. 50c. ir 81.00 

.25c 

.50c
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.25c
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, 25c 
, 25c

. 25c 
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50c ir 81.00 
............ 50c 
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bpecijaliska tikrai lietuviška Trejanka arba Trojos Devynorios 25c 
Taip pat Iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos pydančios žolės, šakuįs ir L t., kokios 

lik yra Žinomos ir žmonių vartojamos.
7^ Reikalaukite prlsluntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais. '”■$-2 

Krcipiaaliemsiems per laiškia arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
paturimus kiekvienoje ligoje.

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

___ __ „ APTIEKORIUS
229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y

musitas ir pabaigi jaunas die
neles.

Visi tuom atminimu nulu- 
do ir valanda tylėjo; ateivy? 
gailingai žiurėjo ant jiu nes ir 
jam pasidarė ne smagu, ba gal 
ir jis atsimini api saviezkus, — 
o ant galo kasžin ka jis misli- 
no.

J okubas pasiketi, rankas sue 
mi in usz pakali ir vaiksztine]o 
po stuba. Ateivya prisislinko 
prie kaminėlio ant kurio spro 
gejo smalinei szakelei apszvies 
darni veidą ateivio. Motina su 
duktere geriau dabar galėjo 
ateiviui prisižiūrėti. Buvo tai 
gudras vyrukas, augalota? 
kaip medelys, o tiesus kaip 
lendre, veidas, iszrodi ant do 
raus vaikinelio, nes buvo žy
mu jog daug savo gyvenime 
iszkentejo.

— O kaip tavo vardas? — 
paklausė Jokūbas. Į

— Szimonas.
— Szimonas? — paantrino 

motina su duktere, vienlaik at 
kreipdamos akie in jin.

Vaikinas teip -gi dirstele 
jo ant jųdviejų . nes jiam buvo 
navatna, ko ]iodvi teip sužiu
ro.

— Ir jiojo buvo tokie var
das; — atsiduso gaspadoriu? 
o Jokubieni apsiverki. Jokūbas 
perėjas kelis kartus 'per stuba, 
stojo prieszaie vaikyna ir tarė:

— Ha! vale Dievo! Dievas 
mums davė Szimona už Szimo 
na o ka, Dievas duoda! tai rei
kia imti. Ir paemias vaikinu už 
rankos dadavi. Jagu vaikia no 
ri tikrai, jagu tau cze patinka 
tai gali pas mus Szimuti būtie, 
bukie kaip ilgai nori, kad ii 
ciela meta Mes del tavęs ne 
busime skriaudikai, o jagu bu 
si teisingas ir darbszus tai ir 
Dievas tave laimys.

Szia prie stalo ir valgykii 
su mumis ka Dievas davė.

Ateivis padekavojo gaspado 
riui ir gaspadinei, padavi Ma
riukai punguleli su drapanom 
ka turėjo ant pecziu ir sėdo 
prie stalo.

Po vakarienei iszejo laukan, 
sėdo ant kalades po liepa. Jo 
kubiene su Marijona sėdo ne 
toli no juju. Jokūbas suprato 
isz kalbos, jog turės isz jiojo 
gera pagelba nes labai iszmin- 
tingai kalbėjo.

No to laiko gaspadorysteje 
užstojo dydele atmaina isz ko 
Mariuką labai džiaugėsi.

III.
Dieneles linksmiau ėjo. Szi 

muka Jokūbas guodojo kaip 
savo tęva o Jokubienia kaip 
motina, o Mariuką kaip už se 
šeri laiki.

Jau ir grin ežia kitaip iszro
di ir matomai buvo tame lai 
me. Dievo.

Takelei ne senei apaugia ■ 
usnemi, jau iszmindžioti, jau 
ir žmonis atsilankinejo su viso- 
keis reikalais, o labiausia pas 
Szimona, ba kožnas jin milejo 

Jokūbas kitaip dabar isz ro
de, o Szimuka jau tikrai pami 
Įėjo. Priesz kaimynus gyrėsi 
isz Szimono, jog turi Bkarba.

ie

Mislino jog kad 
pora Szimona bu 
tai butu ne szlektai: užraszytu 
sau duona lig sn ert tai butu 
geriausia, nes pats ne norėjo 
api tai užsimyt, o Szimonas no 
rint bile kokio žodžio del M a 
riukos ne numet', bet to ne pa 
rodi, kad norėt i bu jaje apsi- 
paezuot.

Da Jokūbas api tai ne buvo 
su savo paezia kalbejas, jog 
hutu ne szlektai, kad eupuo 
ruot Szimona bu M triuką, o 
jau po kaima paskalas paskli
do, jog Jokūbas priyma Szimo 
na už žentą, o buvo bagotu vai 
kinu ka bu visom kiaturiom 
butu emia Mariuką. Kada jau 
žmonis api tai atvirei bambėjo 
gyveno tame kaimia gaspado- 
rie Vincas Cmukis, ka turėjo 
girtuoklia psezia ir nieksza 
boba kaip ir jie pate; turėjo ir 
dukteie trie deizimts penkių 
metu eenumo, panaezia ’’n mo 
tina. Szitai tas Cmukas daeiži- 
nojaB api tai jog Szimona pa- 
czuoje bu Marijona eumielino 
pastatyti etubele palei Viela, 
kad del savo Katrės pagaut 
koki vyra.

Priek tam ne apsiėjo ir be 
vieokiu apkalbu ant Szimuko 
o ant Mariukes daugiausia.

Szimukui ne patiko tas žmo
nių zaunijimae, Jokūbas džiau 
gesi isz žmonių pasakos o jagu 
kae paklausi kada bus vesei- 
le, Jokūbai tiktai nueiezipso 
jo o Jokubieni atsakydavo ne 
szi ne ta.

Du metai greitai prabėgo.
Szimukas ne mielino pra 

szyti gal leistu už jiojo bet vi
si mielino, jog teks Mariuką 
Szimukui tai kiti vaikynai bu 
vo no josios ieztolo.

Jokūbas ne žinodamas ka 
pradėt pastanavijo su paezia 
api tai pasikalbėt.

Greitai apevarsti. Abudu re 
nei nusprendi atvirei su Szimu 
ku pakalbėt,

Jokūbas iizrado tinkama lai 
ka: kada 
grirezioja 
ydant ijje 
uueprendi 
Szimona.

Jie suvis nesitikėjo, kas jin 
laukia, tai labai stebėjosi pa- 
matias ant stalo stovinto ariel
ka su bonka o rankoeia Jokū
bo stikleli nes da labiaus stebe 
josi, kada senis jiam apeaki 
api savo mieriue jiojo ir Mariu 
koe.

Jokūbas pabaigiąs, žiurėjo 
ant Szimono ir lauki ka jie 
ant to pasakys, nes lauki gana 
ilgai ba vaikinas stovėjo kaip 
nudiegtas ir ne galėjo žodžio 
isztart, net Jokūbas paomiae 
isz rankos pakrati ir tarė:

(Tolaus bus).

euveet in 
Marijona,

Mariukos ne buvo 
nes tėvai ne norėjo 
žinotu ka api jaje 
ezaukia in grit ežia

DAINOS
W SURINKTOS ISZ LIETUVOS
IĮ Yra tai rinkimas gražia Dainelių. 
I 78 pas. 6x9 coL dyd. Preke 25c.

W.D.Boakowski-Co., Mahanoy City, P

Tabako szapoje,
Kur ten Virdžinioje, 

Penki sportai, vieno nenorėjo,
Kad iezvytu isz szapos užsi- 

vertinejo;
Bet nieko nepadare, 

Darbszaus žmogelio neiezvare.

Midleville stritu ėjau,
Ir vaikyne laruma ižgirdau, 
O jau buvo nakties laikas, 

Mielinau: u-gi cze ka<? 
Ba lygei teip baladoję, 

Ir teip sau stovėjau, 
Akie pastatias žiurėjau.

Sztai ke’etas žemskiu atėjo, 
In vidų etubos inejo, 

Szokti nutylo.
Larumae apeimalezino 

Buvo tai valanda dvilekta, 
Viekas buvo atlikta, 
Vos szvyst pradėjo, 

Vt-lei kūlimas prasidėjo;
Ir vėlei ž> msk- i pribuvo, 

Velei valm <11 ma’szei buvo.
O ka? Mielinate ant to pa

sibaigė ?
Netrukus visi karezezei užsi

degė, 
Ir paezauke: Ar-gi mes vy 

rai klausieyme, 
Kaip ant szermenu eedesime?

U-gi jau gerai praezvyto, 
Kaip da syki ateis, tai pa

sijus ant stryto.
Velei larumae prasidėjo, 

Sztai per langa paregėjo, 
Inejo in vidų palicmcnai, 

E-he, vyruti, negerai, 
Kaip pareziukue gaudyti 

pradėjo,
Ir be parduno in vežimą dėjo. 

Prikimszo kaip sylkiu in 
baczka, 

Net vežimo aizie braezka,
O kaip in szteiszena gabeno, 
Buvo nuliudia nedainavo.

Paskui fztriopa užsimokėjo, 
K:ek kae rubliu turėjo; 
Tieje veseile paminės, 

Ir jagu kur bus, malszei sėdės.
Dalibuk tai lietuviszkai, 
Teip, tai vis kiauliszkai. 

O tamsunai!
O bizūnai!

Geri žmones sarmata turi, 
Ba ant visu lietuviu vienaip 

žiuri, 
Tai vyruezei niekai, 
Jagu visi anglikai, 

Kur tik pamato lietuvi, 
Žiūro su szaipu kaip in koki 

žveri.
Vyruezei pasitaisykite, 

Ba kaip kokios, galės val
džia iszvyti, 

Ba tai tas, 
Ne yra juokas!

Gana to latravimo, 
Ymkytes už ekaitimo.

O jagu siunst nenustosite
Tai nosies nuleidia isz Ame

riko trauksite, 
Dalibuk, turi veidus kaip ir 

kitu,
Tik ant nelaimes be smegenų, 

i O kad ir katras sniegenas turi, 
Tai vis ant verszio iszžiuri.

Turbut ir tie sniegenai, 
Suvis praskydia, — niekai, 

Jau tiek metu szneku, 
Perdaryti niekame negaliu; 

’Asz mielinu, va’dže pataisys, 
Kaip kelis latrus isz va rys.

SKAITYKITE

BISCHOFF’S
287 Broadway 

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

BANKING HOUSE 
Kampas Ueiule Ulicze 

Telefonai; Worth 2822.

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 184Sm.

Pinigas siunozime ir Kraja kao grelczIanaeL
Pinigus visa kraszta iszmainome pagal kars*.
Pinigus priimama ant procento ir iszdaodame ant parelkalarlma.
Szipkortes parduodame ant geriausia Gaylaivia visa Linija 1b Ir ias 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenozia in Kraja pastarajame nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir viiaa kita* rejentaliazkM Papeni iq 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Dalia atlieka teisingiausiai.

— t Del vjgadoa Taovaozia laikome atydaryta >— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedalioje aoe 10 Iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis aeabiszkni ar per lalaska ir persitikrinti 
jog paa mus visus minėtus reikalus grelosiaaM^ te^Mglaoeei, ir 
pigiaueed galite atlikti.

...ISTORUE SZVENTA...
SENOJO IR NAUJO INSTATYMO 

Nao'Sutverimo Paiaolei iki Kristaus Viszpatis užgimimai lyg Paskutinio Sūdo. 

PARASZE

V1SKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS 
SU 50 PAVEIKSLELU.

TVANAS.

HO Puslapiu. 6įx9.| Colin Dydumo. Preke Tiktai 35c. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

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

Ar matei kada-nors laikraštį^ 

“DRAUGĄ“?) 
"DRAUGAS" yra 8-nių puslapių I"DRAUGAS* 
didžiausio formato, vedamas ge
riausią redaktorių. Rasi jame 
geriausii} raštininkų raštų ir vi
sokių žinių 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 $1.60 

Rašydami laiškus adresuokite

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

Ir Skaitai Kada Laikraifj "LIETUM?" 

Gal nežinai kur jų 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, 
3252 So. Halstad St., CHICA60. ILL
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Stasius isz Dambravos.

Stasius pasiliko sierata pen
kių metu. Tėvas jio buvo gi
rininku, buvo tai žmogus isz- 
mintingas, mažai kalbėjo, bet 
visados buvo pasirengęs pagel
bėti artima, tikrame reikale

Iszejas viena diena, žiemos 
laike in girre drauge su kitais 
kurie ėjo musztis už valnista. 
Tevines ir daugiau namon ne 
parėjo.

Pati apsiverkus savo vira 
ėmėsi prie darbo ba reikėjo 
iszmaitinti save ir sunu, ne il
gai laukent toi apigardoi atsi
rado cholera ir toji baisi liga 
pradėjo imti savo afieras, už- 
muszdama szimtus žmonių gir
nose, laukuose, miestuose ir 
kožnoi vietoi.

Gera motina Stasiaus diena 
ir nakti lankidavo susiedus ir 
kaipo sesuo mielaszirdistes sku 
bindavo su pirmutine pagelbas 
del ligoniu, iki pati užsikrėtus 
ne numirė.

Po smerczei motinos, teta pa 
eme Stasiu pas save ir laike 
kaip savo sunu.

Dora moteriszke milejo isz 
visos savo szird:es savo augin
tini, o mažas Stasius buvo ge
ru vaiku ir del visu paklusnas 
iszveiza veido iszreiszkinejo 
drąsą, bet po draugei matomas 
buvo jio szvelnumas ir geru
mas, ipatingai turėjo dideles 
aiszkes akie ir szviesus plau
kus. Stasius visados buvo pir
mutiniu mokikloje ir prie viso 
kiu užsiėmimu, mokintojas ne 
galėjo atsigėrėti jio iszmintin- 
gumo ir labai milejo vaika už 
jio dideli nobažnuma, bažny- 
czioje atsistodavo in kamputi 
ir su didele uvoga klausė visos 
nobaženstvos, siunsdamas 
karsztae maldas, kurias Ponas 
Dievas iszklausidavo.

Merginos ir vaikinai teippat 
labai milejo Stasiu ir gėrėjosi 
su savo numiletiniu. Be Sta- 
siaus ne atsibuvo ne viena isz 
eiga gnbauti, vuogauti, rieezu- 
tauti arba in daržus. Vasaros 
laike kada ganė arklius, jau- 
czius arba ilguose vakaruose 
žiema, pas pecziu, Stasius sė
dėdamas tarpe vaikinu ir mer
ginu pasakydavo visokes pasa
kas, o teip dailei ir aiszkei kad 
miela buvo klausiti.

Mažas tas mano draugas tan 
kei ejdavo su manim ant me
džiokles. Visados ejnant keliu 
užduodavo man visokius klau
simus, o atsakimu klausidavo 
noringai ir su užsiėmimu.

Asz visados stengdavausi 
užganėdinti jio norus. Viena 
karta patikau Stasiu tarp var
tų szventoriaus paėmė man už 
rankos ir insivede in gražu ati
tolinta kamputi ir parode ant 
užžėlusiu kapu.

— Czionais kapas tavo ge
ros motinos — paezaukiau.

— Niekas ne žino kur ira 
pakavotas tėtukas — isztare 
tikei — bet Ponas Dievas atsi
ras ji dienoje paskutinio sūdo 
— tarė nepašieptu gaileecziu.

Atėjo szvente Kalėdų. Asz 
pagal mada praleisdavau 
szvente Dambravoje, tame me
te žiema buvo labai szalta. Ba 
das atvarindavo žvėris in kai
mus. Vienas gaspadorius, už- 
muSze kieme lape, kas vakaras 
macziau pas namus žibanczes 
akie vilko.

Viena karta vidun dienos 
nuėjo visi kaimo vaikai su ro 
gutems szaku in girre. Dau- 
gibe sniego aplaužė ezakas me 
džiu kurios galėjo apklodamos 
žeme, vaikai nuėjo in girre par 
eivežti, ba tos szakos buvo mal 
ka ūkininku. Kaip visada Sta
sius buvo vadovu. Buvo įtiktai 
pabaigęs dvileka metu.

Kada jau visos rogutes bu
vo prikrautos szakom, vadovas 
būrelis kreipėsi su toke propo- 
zicije:

— Na vaikai pabaigėm dar 
ba, galime biski pasibovinti! 
Jagu nori padarisiu jiums pui
ks czuožine nog to kalniuko ?

Vaikai linksmai sukliko.
Stasiutie geriauses, Stasiuti 

mieliauses, tai norint karta ge
rai paeibovisime.

Kaip buvo pasakita, teip bu 
vo ir padaryta. Viena dalis 
vaiku nuveže ezakas namon, o 
Stasius su pasilikuseis pradėjo 
dariti cziožine. Akimierkoi 
cziožine jau buvo gatava, vai
kai ūzsitueztine rogutes sugrį
žo paeiezokinedami.

Mergaites su margom skepe 
cziukem ant gaivu, vaikinai 
su baroninem kepuraitėm, vi 
si buvo linksmi ir kada pirmu 
tines rogutes nuvaževo nog 
kalnuko, tuom kart suvisai už 
mirszo apie sugrižima namon.

Po nuvaževimui" kožnu ro 
giu, vaikai juokėsi ir musze su 
delnais linksmai ir laimingai.

Ne matomai prisiartino va
karas, o paskui naktis. Žvaigž 
dės pradėjo žibėti, o menulis 
nuszviete križiu ant bokszto 
bažniezios, o vaikai vis da bo 
vijosi pagirije.

Sėdėdamas patinkamibei 
prie kaminėlio, skaieziau, toje 
valandoje iszgirdau sielvartiszl 
kus riksmus.

— Vilkas, vilkas! užpuolė 
mus vaikus girrioje! Gelbėkite 
greieziau, gelbėkite.

Paezokau persigandęs pagrie 
biau strielba ir be kepures iez 
began kaip kulka ant uliezios

Stebėtina, kad visa kele iki 
vietai atsitikimu mislijau tik 
tai apie Stasiu. Geras iszmin- 
tingas veidas to, milimo vai- 
kiszczio, ne iszejo man isz mis 
lies.

Greitai pasivijau kaimu vi
rus, apsiginklavusius kuolais 
ir kirveis

Isz kožnos stubos iszbegda 
vo kas nore ir prisiartino prie 
mus. Moterie pradėjo raudoti 
kaip priesz numirėli, tėvai ir 
brolei vaiku kurie buvo, girrio 
je, baimingai kalbėjo, visas 
kaimas buvo iezgazdintas.

Ot ka dasižinojau pribėgės 
in vieta.

Tame laike kada vaikai bovi 
josi, netikėtinai pasirodė dide 
lis vilkas. Vaikai besibovin- 
dami tuom kart užmatė, kada 
bėgimas jau buvo ne galimas.

Baisus riksmas persigandi 
mo pripildė orą ir vaikai visi 
apsupo Stasiu, jieszkodami ap 
ginimo, laukdami nog jio pa- 
gelboe. Kėlės valandos laiko, 
vilkas stovėjo nesijudindamas, 
teip kaip iszsirinkdamas del 
saves geresne afiera. Vaikai 
pradėjo balsu melstis.

— Nesijudinkite vaikai - 
suriko Stasius žiūrėdamas in 
baisu neprieteliu.

— Neduosiu balsėm neprie 
teliui nuskriausti jus. Mažam 
asz pats czionais prapulsiu, 
bet jus iszgelbeeiu ir neduo 
siu....

Tardamas tuos žodžius iezei- 
trauke platu peili isz po diržo 
Žibėjimas peilio suerzino vil
ką ir jisai pradėjo žiūrėti in 
Stasiu, prisiartindamas prie 
pulkeliojvaiku, Mažas didviris 
persižegnojo ir greit iszejo ant 
pasitikimo prieszo, palikdamas 
persigandusius draugus.

Valandėlė abudu užpultoje 
žiūrėjosi vienas in kita nesiju
dindami isz vietos, paskui žve 
ris mėtėsi ant Stasiaus kuris in 
kiszo savo peili iki kriaunų in 
skūra vilko. Bet vilkas insika 
bino su dantimis in drąsu vai 
kuti: Stasius iszleido peili isz 
ranku ir insikabino vilkui už 
gerkles. Abudu parpuolė in 
sniegą.

Kada pribegom in vieta vis 
kas jau buvo pabaigta, vilkas 
ir vaikinas buvo be kvapo. 
Smulkios rankutes Stasiaus
buvo insikabinusios in gerkle 
vilko, o dantis turėjo eukane- 
tus kaip žmogus kuris stato 
paskutine sila.
Kada atvalninom Stasiu nog 
vilko ir paguldem jin ant snie 
go užeikietijmas ir inirszimas 
ant prieszo, dingo nbg veido. 
Veidas iszeiblaive.

Vaikinas rodėsi kad eileejoei 
ramus su juoku ant lupu, kaip 
žmogus kuris ifzpildo dideli 
paeiszvetima. Vaikai su nulu 
dimu akise, sudidžiause paguo 
done apstojo kuna savo iszga- 
nitojaus draugo.

Ir vienas iez pulko prakalbę 
jo.

— Dievas paezauke Stasiu 
pas save. Turi but Pone Die 
vas reikalavo aniolu danguje-

In metus po atsitikimui ne 
laimes atvaževau in Dambra 
va. ant vietos emertiee mano 
numiletojaus stovėjo didelis 
medinis križius, iszrode grip 
žiau kaip puikiauses pomnin 
kas. Ant križiaus perekaicizau 
paraeza:

“Ant szisos vietos atidavė 
supo givaeti užmusz vaikus:” 
gtauislovas Volskis isz Dam 
bravos, progivenes 12 metu.”

Kas ejsite proszali sukalbę 
kite “Teve Musu” už jio dora

Tamoszius Edisonas.

Tasai elekriko raganius kuris tik miega ketures valandas 
ant dienos o likusias paszvenczia prie darbo. Neeenei paėmė 
kėlės dienas ant vakacijos bet turėjo sugrįžt namo ba daugiau 
paylso silsėdamas ne kaip prie darbo.

Prleszais girtuoklistc. Kaip ruko monarkai.
Drauguve prietelu svejka- 

tos visuomenines Pragoję isz 
leido ir praplatino po kaimus, 
fabrikus, krūmuose, mokiklo 
ee ir tt. deezimts punktu api- 
kenkenti sveikatai girtavima

1. Gėrimai (alus, vinas, ariel 
ka) turi savija alkoholu, ira del 
sveiko žmogaus suvis nereika
lingi ir tiktai ligoje jagu gidin 
tojas palieps laeza gali naudo
ti.

2. Alkoholinej gėrimai, be 
cienios naudojami, apsvaigina 
žmogų, o gali patraukti in 
staiga smerti, per sugadinimą 
smegenių ir ezirdies. Alusjir 
vinas da labiaus kenke, jagu 
ilgiau naudojęsi, nes arielka 
ira niekiauee žmogaus sveika
tai.

3. Svaiginanti gėrimai isz 
pradžios arzina žmogų ir suju
dina smagumą nervini, ir ro
dos priduoda gera soti valgi- 
me nes mažina pajėgas o ir gir 
tuokluj pradėjo atminėti norą 
prie valgio.

4. Naudojimas asztriu api- 
mineje visas dales kūno, vi- 
durei valgi nemala, gauna už 
degimą kepeniu ir inkstu; ap 
auga ezirdis' riebumais, isz pu 
ežia szirdi, [uždega smegenis ir 
nervus gadina. Kūnas iezpurp 
sta gauna skilvio borva ir žmo
gus j stojasi linkias in viso
kias ligas.

5. Svaiginantis gėrimai 
labai kenke del vaiku, nes 
juju jaunos nervos ira daug 
jauslesnes. Alus, vinas ir ariel 
ka patraukė ant vaiku viso 
kias ligas kūno ir duszios, ba 
stojesi tingeis prieszingeis, ne 
valei, o ant pagalios ant viso
kiu pikti biu linkia.

6. Girtavimas kenke ant 
smegenių, permaino žmogaus 
būda, pristelbe puikes jausiąs, 
darbszuma, veda ant nedoraus 
kelo ir prasižengimu.

7. Girtibe atima pometi, 
protą veda in pasiutima arba 
kvailumą.

S. Girtavimas kenke kunuj 
ir iszsirietejimuj dvasiniam ir 
žmoniszkai vejslej.

Girtuoklu vaikai buna ne
ūžaugos ir ligūsti — pusgal- 
vei, piktadarei. gauna nuomi- 
ruli ir trumpos pometes.

9. Girtibe patraukė daug su 
žeidimu nelaimiu prasižengi
mu, žudinstu ir patsžudinstu, 
pripildo ligonbuczius, kalėji
mus, namus paikszu, daro na
minius vajdus, veda in ubagis- 
ta ir varga.

10. Geriauses spasabas iszsi 
saugoti tosios nelaimes, nusto- 
jimas gerti visu svaiginaneziu 
gėrimu dasekimas daveda jog 
nenaudojimas gėrimu, žmonis 
sveikais daro, daug buna links 
mesni, smagesni in darba ge
riau bovijesi ir tobulinasi o 
gerbūvis juju didinasi.

Garai butu ejti ant balso tu 
ju augszcziau minėtu pamoki
nimu ir juju druezei prisilai- 
kiti.

Rūkome mes tabakėli, ruko 
ponai, kuningai, tai vis ruki 
mas prastas, nes paklausikite 
kaip ruko monarkai:

Kejzeris Vokietijos Vilhel
mas, ruko drutus havaninius 
cigarus, kuriu tūkstantis kasz 
tuoje 5,600 markiu - vienas 
kasztuoje 5 markes 60 feni- 
giu; karalus Szvedijos Oska
ras ruko pipke, nes jiam gar
desnis tabakas prastas “capo- 
ral” negu turkinis brangus ta
bakas. Leopoldas, karalus Bei 
gijos mėgsta drutus cigarus, 
nes ruko vidutinėj, tiktai po 
piet ir vakare; kun. Valli su
ruko brangiu cigaru no 20 lig 
55 kas diena ir da api 6 pip- 
kes; - karalieni iszpanijos ne 
nustoję rukius paperosus. Ru
ko puikius “pachitosei” isz ge 
riausio ritinio tabako; karalei 
Portugalijos ir Ulandijos tej- 
pos-gi ruko gerus ir brangius 
cigarus ir tabaka.

Dievo apvaizda.
Vakaras. Raudona saulute 

jau seniai užlindo už tam
saus miszko, tik dangus žeri- 
raudonuoja tame kraszte, kur 
nusileido saulute. Ramu. Nu
sidirbę žmones, ramiai sau 
ilsis. Sugulė žvėreliai, šutu- 
pe paukszteliai cziulbuoneliai.

Mažas Vincelis, sukalbė
jęs poterėli, rengėsi gulti, 
bet gražumas vasaros nak
ties priviliojo ji prie lango 
pasigėrėti. Vieszpaties Dievo 
grožybėmis.

Prieszai langa augo dide- 
dele sena kriaueze. Joje pe
rėjosi maži pauksztycziai. Kiau 
ra diena pauksztycziai links
mai czialbejo. gaudydami mu
seles ir vabalėlius. Dabar 
jie ramiai ilsėjosi sutupe liz
delyje. Gerai žinojo ta lizde
li Vincukas. Geras būdamas, 
jisai niekados nedraskydavo 
naudingu paukszteliu lizdu. 
Jisai drauzdavo net ir kitus 
vaikus draskyti lizdelius.

Per atvira langa Vincelis 
gėrisi nakties ramybe. Ty
lumoje lyg kas suszlamejo. 
Sulaikęs, alsavima, ismeige 
akis in auganezia palangėje 
kriaueze. Ugi, žiuri—didelis 
rainas katinas asztriais nagais 
kabinasi in medi. Nieko ne 
laukdamas, szoko Viucelie pro 
durie, nubėgo in sodeli ir isz- 
vijo katina isz kriauszes.

Panasziai Vieszpats Dievas 
sergsti ir žmones nuo viso
kiu netikėtu prieszu ir nelai
miu, tiktai mes ne visuomet 
matome ir suprantame ta 
Vieszpaties Apvaizda.

■UHAMOT On. U.

gyvenimas visu ™
Didele knyga api 1300 puslapi! 
Visos 6 dalis drueriai ir pu i kei 
apdaryta. Kastus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4

Meile prusiszko 
aficieriaus.

Poni M., Amerikonka, lec 
nininke keliu milijonu markiu 
vieezinosi Berline su savo 
duktere. Isz priežastee daliku 
turtiniu turėjo pagrižt atgal 
in Amerika, palikus dukteri 
Vokietijoje. Tuotarpu pavi- 
ko tūlam sf'cieriui prisigerin
ti merginai, ingiti josios szirdi 
del saves.

Nepoilgam milintiejesi susi
žiedavo.

Dagirdus motina apie susi- 
žiedavima duktes su kokiu 
ten “patogum” af cieriu pru- 
siezku, kuoveikiausiai nusida
vė velei in Berlina.

Kaipo motere iezeipraktika- 
vojusi, arba datirta, pradėjo 
tirineti apie praejtia ir dabar 
nikezti givenima savo ateinan- 
czio žento.

Tirinejimas pagaliaus iszro
de, jog per skolas, paleistuviu 
ga givenima ir girtuoklietia, 
nuetojas jie dineto parueznin- 
ko, jog iez prusiszko kariu me
nes tapes iszguitu uez bloga ei 
gimasi.

Dasitirinejusi tos žinios apie 
sužieduotini duktes savo, moti
na aprejezke jam, jog eusižie- 
davimas turi būti pertrauktas, 
nes duktes savo tokiam nedo
rėliui niekad ne atiduosią.

Aficieras iezgirdes apreisz- 
kima motinos sužieduotines 
savo mislieit, jog nusiminė, 
rove sau plaukus no galvos, 
ruetinosi griebėsi usz revolve
rio ir t. t. kaip tai daro labai 
dažnai insimilejueie in mer
ginas, kada ižgireta, jog vil
ties žvaigžde užgeso del jio 
arba, jog numiletos merginos 
vesti ne gali, ne! Aficieras su
vis tu kvailistu ne dares, o 
tiktai apskundė motina sužie
duotines uez 50,000 markiu o 
ir sūdąs uždėjo areszta ant 
turto ir brangmeniu Amerikon 
kos, idant paelapeze ne iszsi 
neszdintu iszBerlino. Netrukus 
busią prova, o aficieras esą 
tvirtu, jog prova laimes ir ap- 
leikisias 50,000 markiu usz su 
vadžiojimą.

Tada tai palėbaus ir pažins 
raszkažiu svieto!

Juodkai
Gerai atkirto.

Pati) supikus: —Gajluosiu 
labai, jog toki kvaili gavau 
už vira.

Viras’-Na, ne pik, juk 
kvailesnio už mania ne buvo, 
jog butu tave paemes už pa- 
cze.

Spasabas.
— Ugi, kumute, kas tav, 

jau kelinta diena guli lovoje, 
ar labai sergi ?

— Ne, sveika esmių, tiktai 
tieze gulu, idant tas mano gir
tuoklis patalu ne pragertu.

Stebuklai.
— Ko tu Jokūbai teip uez- 

eimisliniae ?
— Macziau ka tik verszi su 

dviem galvom.
— Na ar tai divai! Asz tu

riu klarka eztore tai suvis be 
galvos....

Turbut niekai.
Viras in savo pacze: — Ar 

žinai Agnieszka, tasai naujas 
burdingierie, turbut niekai 
žmogus jog jie naktimis kejke 
ir nuolatos lovoje vartosi.

Pati: — Asz ir mielinu, jog 
tai kokis nenaudėlis.

O maža mergiuke Onuti at
siliepė:

— Del to vartosi, ba jin bla 
kės kanda.

Introligatorne
APDIRBT U VI KITGU.

AysidirbB senos maldaknyges istoiisn 
natos ir laikraszciei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagis Drangas, Tėvynė ir Lt. 
Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasstna Adresas:

Llthaanlan Bindery* x
114 W. Berita*. Mahaeey City

KUR BŪNĄ
Asz Elzbieta Gudlauckiute pajiesz 

kau savo pua-brolio Juozo Gadlauc- 
ko, apie 10 metu amerike, apie 5 me 
tai adgalios gyveno Trentone, Pa, o 
dar girdėjau kad gyveno virszutine- 
se apie Brooklyna, Tegul atsiszauke 
ant adreso, *oą)

Mrs. Elizabeth Kundrot
206 W, Pine st, Mahanoy City, Pa.

Mano brolis Juozas Petraitis paei
na isz Kauno gub„ Raseinių pav,, 
5 pėdu augszozio ženklas ant noses, 
praszau atsiszaukt ant adreso.

(oz, “°»)
Mrs Anna Matuliene

563 S* avė. B. Canton 111

Jonas Navickas pirma gyveno Ma- 
nangu, W, Va. o dabar nežinau kur 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži- 
ne ant adreso, (•§£ o;)

Ant, Drūtis.
Box 104. Riversville, W, Va.

GERIAUSIAS KONCERTINKASIr 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, Ill.

Mano brolis Juozas Strodomsky 
paeina isz Kauno gub., Szauliu pav„ 
apie 16 m. kaip Amerike pirmiau 
gyveno Pittsburg Pa. o dabar neži
nau kur turiu svarbu reikalą jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso. (•§£ o;)

F. Strodomsky,
329 Orange St. Reading Pa.

Mano brolis Tadeuszas Melinauskas 
paeina isz Kauno gub., Raseinių pav 
Kwedainos para,, Klebu kaimo pir
ma gyveno So, Omaha Neb., isz ten 
iszvaževo in Melrose Park, Ill. o 
dabar nežinau kur, atveževo sesuva 
isz lietuvos ir turi svarbu reikalą tai 
praszau atsiszaukt ant adreso.

(et ’o?) 
G. Zakaras

3409 U, st. So. Omaha Neb.

Mano draugas Juozas Butnorius 
paeina isz Kauno gub., Szauliu pav., 
Vieksznu volost., Naiku sodžiaus., 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso,

Jos Butkus.
Box 1428. Hamtvameok Mieli,

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti 
Preke — lOo.

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

RŪBINA SULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D.T. B, 

Preke — lOo

...Tikriauses Kabalas...^ 
Arba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba K a žiru—
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

Pereiszku, Graikiazku, Arabisžku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

Prisiuskite 25o. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paozta, 
Kasztus nusiuntimo mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.S..H Al; Matai., Gt, P,

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Su v. ValsL Randas turi, musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Subatomis 9 lig 12-ad.
W. H. KOHLER, Kasierius.

Sveikata Auga l ( 
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į 1 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASBT SĖKLĄ; kuri gra- J 
žlal sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at- į 
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS * 
DAKTARAS, pažysta gerai Ilgį, pritaiko atsakau- 1 
člal llekarstas prlo visokių nesveikumų, sllpny- f 
bių, kurios pašėja vaisius sveikatos, panaikina f 
llg%, užmezga išgydymu, sugražina pajlegas Ir iš- A 
augina puikiu sveikatų Ir drūtumų, kas sutelkia > 
žmogui laling ir linksmybę. PHILADELPHIOS A 
M. KLINIKAS be} daktarai tūkstančius žmonių B 
padarė sveikais Ir laimingais išgydąnt nuo viso- gį 
kių ligų
CUEIIZHTH YRA TAI DIDŽIAUSIAS A 
flvr R n I n TURTAS žmogaus, BE f1 1 1 1 SVEIKATOS NĖRA LAI- V 
MBS NB LINKSMYBES ANT SVIETO. 0

Phll. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurio greitam > 
laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, lead gydo išsyk, o nedaro esperamentų ant sergan- 1 
člų. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotus. To- U 
kiam jau tik galima tikėti. v

PrlvątlškoJ LABARATORIJOJ Ph. M. Klinika, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 2 
llekarstas 13 šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 1 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių.

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmonės rašo:
GARBINGAS PU. M. CLINIC! Pranešu, kad lickarstas subalgįm ir esame labai užga- 

nėdintl už tikrų pagelbų; greitų Ir gerų Išgydymų. Mano numeris telpat Jau yra sveika užkų j 
siunčia Širdingiausių padėkavong. Jūsų pamačlyvų ir teisintų būdų gero gydymo, skelbsim R 
tarp savo pažystamų, kadangi tik Jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dūkavoda- ■ 
misų moterie A. Antonįckas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va. w *1

Mrs. K. Jurevičiene, Box 226, Glens Falls, N. Y., telpat Šimtais kartų dekavoja, už 
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusllpnėjuslos Ir suiru- J 
stos sveikatos telpat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth SL, ■ 
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 806 Cen- į 
ter St., Freeland. Pa. Telpat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne- 
gnlima_sutalpintl.
(SITEMYK1T, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada. į 
. KAD F SI NFSVFTKAS BBT nori pastoti sveiku I • V IR LAIMINOU. tad atsilankyk, J,
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 delta- A 
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip Ir užsisenė- m 
jusias ligas nuo skaudėjimo; pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, žal- * 
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi- S 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedlrbimo, užkietėjiipo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai- A 
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink* M 
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, neml- ■ 
gos, neturėjimo apetito, be peilio bo pjaustymo be aparacljos, bet su liekarstonjs, kurios fį 
tūkstančius išgydė. Telpat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, * 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pageltos A 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC, L 
1117 WALNUT STREET, ' PHILADELPHIA. PA, j

> VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. ir Pėtny- 
Šiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kllniko dovana) ir skaitykit knygų „Daktaras . v

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
-LAIVAKORCZIU SKYRUS— 

P. v. OBIECUNAS IR KOMPANIA
Cor. 12-th. & Carson St., 8.8. Pittsburg, Pa-

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

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russijos.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburgh, diplomavotaa 

Varszavoje, kuris turi suviręs 15 metu iszbandimo, 
gydime visokia liga. Iszgydo visokes ligas nepaisant iui 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus T roti m na 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydė 
Bavvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimai 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, PlauosK 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Krauju Nnbegim, 
Utaiaaejiudas Ligas kad ir pajinanozios nog Tnvu.

Reikalą rausykite ant adreoa
<3S Fefti Ava.. Plttabira, Pa.

z

ž
i

i
Vladislovas Vilboln paeina isz 

Kauno gub., Wilkmerges pav,, Szi- 
moniu para., Jurksziu kaimo 4 m., 
kaip Amerike pirmiau gyveno 
Rochester o dabar nežinau kur pra
szau atsiszaukt ant adreso.

J. A, Siber,
602 South St, Quinoey, Mass,

Pajeszkau mergynos arba naszles 
del apsivedimo katra’^turetu milaszir- 
dystia ant ketvertą valkeliu no 10 
lig vienu metu amžiaus, nejaunes- 
nes kaip 35 m. senumo ne senesnes 
50 m. senumo asz esiu 48 m. amžiaus 
turiu gera užsiėmimą praszau atsi
szaukt ant adreso.

J. Rodzes
621 Green st. Chester Pa.

Karolyna, Marijona ir Petras 
Waszkevicziai praszau atsiszaukt ant 
adreso.

A, Waszkevioz
i Box 224 Sykesville Pa.

i

A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

PRIIMA pinigus taupinimul nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir 
moka už juos 3 procentą. •

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus 

ant lengvų išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, S ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Cbicagon iškolektuoja jų pinigus paliktas kitose 

• batikose. .
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- 
SIUNČIA pinigus | Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio 

pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir 

pigiai. „
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankojeant procen- S 

to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų paside- v 
jimą ir išėmimą. - *

Rašydami adresuokite šiteipr $

A. OLSZEWSKI BANK' , |
3252 S. Halsted St.,1 ^Chicago, III. |

t

iszsiunoziu in prisakyta vieta, 
niszku pagal teisinga kursą.

LLietaviszka AGENTŪRA IR EONTO&AS MENIS
Abz esmių po kauoija Ohio valstijoj, 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo loonam name vertes J12,000,00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu Ir 
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojau.

Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius .

marke ant atsakimo, Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip 
A. J. KEYD0SZ1W8, 202Troyfct. Davton. nhi-



_

W. RYNKEWICZIUS
.. NOTARIUSZAS..

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

.......PO FRIZŪRA BANDOS......

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

Paszportus del keliaujanoziu pa
mpinu.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkoroziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greicziause 
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 Szipkoroziu, Pinigus 

ir t.t.,raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma. 
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

01/nilul/ll/lT Idant padariti vietos del rudenini! uKfllIVKlIūl 11 žem’nu tavoro> tai iszparduosim 
* visa vasarini tavora už labai piges

prekes, todėl jaigu norite kokiu paredimu del vyru ir 
vaiku tai dar turite giara proga pirkt ir suczedint pinigo

Žinios Vietines. ISZ VISU SZALIU

dirbs

— Po psdei.
— Žmonis silsyei.
— Redingo kasiklos 

visas dienas pilna laika.
— Daug iszkehavo 

Allentowna ant fero.
— Jau advokatai parengi- 

neje peticijes ant senu ir nau
ju laisnu ant atejnanczio mito.

— Mare Tomaiti ene ne ap- 
laike laisnu permainyt nuo 
Petro Kaspero už tai kad Ma
re pardavinėjo kitados sriuba 
be laisnu.

in

Nužudė 200 Albanu
Vitdnius, Austrije.— Kru

vinoje musztyneje kuri pakylo 
terp Serbu ir Albanu ant nau
jo albaniszko rubežiaue, likos 
užmuszta 200 Albanu ir daug 
sužeido. Mafztyne atsibuvo 
terp Dobra ir Jakovo kur lai
ke turkiszkos kares atsibuvo 
kruvinos musztynes terp Serbu 
ir Turku. Albanai geide in- 
ejti in užgriebta vieta per Ser
bus ir iez to pakylo musztyne. 
Serbu dingo keli kapitonai 
ir daugelis kareiviu.

Atyda
I z priežasties jog trumpa 

vandene, visos sugadytos pai- 
pos, kranai, vikadai ir t. t. tu
ri but tuojaus pataisomos. Tie 
kurie naudoja gumines paipas 
turi tuojaus peratot ju naudoti 
ig tolimesnam laikui. Per pa
lypima (•} •;)

Mahanoy City, Water Co.
E. S. Silliman Sup

Ant pardavimo.
Puikus didelis namas su biz- 

neis Middleport, Pa. Lccninin- 
kas nori parduot iez priežasties 
ligos. Didelis namas 40 x 50 
pėdu didumo geriausioj vietoj 
visam mieste ant didžiausios 
uliezios. Tame name randasi 
salunas, sztoras ir buczerne 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 Lietnviuj 
ineiti in apsimokama bizni ir 
ingyti turtą už ne didele suma 
piningo. Jaigu kas norėtu 
apie daugiaus dasižmoti tegul 
atsiezaukia in “Saules” ofisą 
Mahanoy City, Pa. (p -j)

Ant Pardavimo.
Trijų piontru naujas medi

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

P. J. Niroski.
New Philadelphia, Pa.

— Utarninko diena per 
sueikrižavima e'ektrikiniu dra- 
tu su telefonu, užsidegė tvartai 
ant E. Water ui’. Visas tvar
tas buvo perymtas elektriku ir 
kada ant jo užlipo ugninis 
marezalka, George Weil, likos 
užmusztas per drata elektriko 
kada dalipstejo su ranka van
denines paipos.

— Opera “Birute” ir “Ka- 
minakretis” likos puikei at
giedota per “Sietyno” chorą 
po vadovysta p. Petraucko ket 
vergo vakara ant Kaiero Opera 
House. Publikos buvo susi- 
rinkia pusėtinai. Garbe p 
Petrauckui už
choro teip puikiu veikalu o 
chorui priguli garbe už atlo- 
szima artistiszkai savo užduo 
tee.

iszlavinima

Seredo atsibuvo pirmu- 
balius ant Boczkausko 

naujos draugystes
tinis 
sales
“Moose” Sveteliu buvo pilna 
sale ir kožnas linksminosi bro 
liezkai. Pelnas nuo baliaus 
ejs ant statimo savolccnoe 
sales.

Karaliaus Alfouso duk- 
riuke ir kurcze.

Marchester, Angliję.— Gy- 
mines iszpaniszkos karalienes 
nusistebėjo ir nubudo ižgirde 
buk naujei užgymus dukrele 
yra kurcze ir nebyle kaip ir 
antras sūnūs. Karaliene isz 
gailesties ir rupesczio keliauna 
in stebuklingas vietas ir kliosz- 
torius duodama gausės aukas 
ant poteriu ydant Dievas susi 
miletu ant josios vaiku.— Y ra 
tai vaisei apsips cziavimo su 
gyminaite.

Bjauri paleistuvyste.
Vraslovas, Szlonskas.— Ke

turiolika ženkliviausiu vyru 
it z geriausiu szeimynu czionais 
likos aresztavotais už vedima 
paleistuvingo gyvenimo. Sep
tini isz tu atėmė sau 
isz sarmatos, jog juju 
bes likos atidengtos.

Terp savžudintoju
dydesnes kilmes af'cieriaus ir 
virszininkas palicijos. Palici- 
je surinko pravardes jau su- 
virszum szimta jaunu ir senes
niu mergynu o terp tu ir ke- 
lioleka ženklivu moterių.

Tieje ižgamos laike namus 
paleistuvystes in kuriuos pri
kalbindavo jaunas mergaites 
’r ten su joms bjaurei pasielg
davo.

gyvastee 
bjaury

randasi

— Tieje ka užklupo ant 
jauno Laurinavicziaus seredos 
vakara pasirėdė tikrais szesz- 
kais ir kurmeis pirmos klasos. 
Reikėjo stot ant pleciaus kare2 
su narszumu o ne būti tokiu 
“padlecu” kirsti žmogų iez ne
žinių ir netikėtinai — už berei- 
kala.

Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

kornus ant kojų, tai gausi po 
5^ gyduole. Jaigu nepagelbe- 
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 Specialiste 9.
Box 106 Sta W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

Puikus pasisekimas

Tai nėra apgarsinimas, bet 
tikras pripažinimas, kad jau 
nę tukstarcaei, bet daug-dau- 
giau, kurie buvo kankinami 
ivairiu ligų, net ir tie, kurie 
ilgai ir be pasekmių gydėsi 
pas visokius daktarus. Ku
riems anie nepagelbejo, tai 
Phila. Mi d. Klinikas ir tuos 
iszgyde. Todėl Klinikas turi 
dideliai gausu pasisekimą isz- 
gydymui visokiu ligų, žinoma 
kad nors kažin kaip butu ga
bus ir mokytas vienas dakta
ras, tai kaipo pavienis; jis gali 
žinoti tik viena ezaka galingos 
medicinos mokslo ir turėt pa
sisekimą gydyt ligas tik to 
skyriaus, bet negali but spe
cialistu ant visokiu ligų. Su 
Klinikų kitoks dalykas. Kož
nam žinoma, jog The Ph la- 
deljh'.a Medical. Clinic, 1117 
Walnut Str., Phila. Pa. tun 
keletą Pn fesonalu DaktAto 
ant ivairiu ligų ir dėlto Klini 
ka pasekmingai ir trumpam 
laike, geriau visokias ligas isz- 
gydo. — negu paprasti dakta- 
rai.

Su Phila. Med. Klinikų k;- 
tiems sunku susilygint, nes. 
czionai randasi vien-tik Pro- 
fesonaliszki Daktarai, o vy
riausias daktaras Kliniko yra 
net valdžios apdovanotas dide- 
liumi Medaliumi. Tik mokslo 
ir garbes vyrus medaliais ap
dovanojama.

Isz daugybes dekingu-isz- 
gydintu, sztai ka mums raszo 
pats pacijentas p. Kolomey- 
chuks, pridedamas savo pa
veikslą kad patalpintun.em in 
laikraezti.

Ant Konsehnano 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

Ant pardavimo
Parduodu visa savo sztora 

visokiu knygų, mažmožiu ir 
Spaustuve, geras biznis del 
lietuvio arba lenko, geroj vie
toj, apgyventoj lietuviais ir 
lenkais, Parduosiu pigiai, nes 
esu ne sveikas ir noriu važiuo 
ti in Lietuva pas daktarus gy
dytis.

Norintieje pirkti dasižinoki
te po sziuo adresu: (f8 °t

T. P. Križanauskas,
38 E. Centre Str.

Shenandoah, Pa.

Lietuviszkas Agentas
SZIPKOROZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų" in ir isz Lietuvos. Siunozia 
Piningus in visas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar pižinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkoroziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. R szant prisiu
skite už 2o. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu ta voru ir Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

DR. J.W. ZIGMANTĄ
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

Speclallszkal Gydo VhoklaK Lygiu. 
Vyru -Moterių—Valku.—

Pabaigęs Mokela Medleo-Chlrurgical 
Kolegija Philadelphia, Pa.

PRIIMA LIGONIUS...
S LIG 10 A D. PRIESZ PIET.
2 LIG 4 POPIET.
fl LIG 8 VAKARE.

Iszdirbu...
Kontraktus,

Dovernastis, 
ir Visokius

Dokumentus in 
Lietuva ir patvirtinu pas 
General iszka Ru ssi j os
Konsulinei norite parduo
ti ar pirkti žeme ar narna 
Lietuvoj o norite padirbti 
teisingus Duokumentus 
kreipkitės pas mane.

DEKYTE PININGUS
...IN...

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

TADA TURĖSITE PRIETELI KADA BUS REIKALINGA.

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

...DIREKTORIAI...
D. J. Graliam, 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

Guinan’s

Parduodam Karpetusnog 10c. lig 25c. 
ant masto pigiau negu karpetu sztorai. 
L’ž 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.

Mahanoy City, Shenandoah, 
Mt.Cai niel, Landsford.

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

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo JI.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus.Lietuvai 
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virst paminėtu adresu.

No. G.

Nasipkkite B«a keletą 
Batelio
NORKEVICZIAUS NO. 6. 

'Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už ButelL 
Teipgi ežia gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duokite saro 
orderi o bue jums pristatyta

S. ^orkewicz
402 W«d Mihsaoi An.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

4-GRABORIUS4*

Laidoja Kunus Numirusin. raundo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir t. L Viską a’lieka ka 
nogeriause ir puikiauue. Su viny wiweii 
reikalais kreipkitės pas jin o bvriii vri« 
užganėdinta ii
S2O W. Centra Sf..

‘APSZVIETA' Moksliszkai Istoriszka Knyga 

palytinti daug isz Lietuviu praeitas 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 mat 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Išberia su 60 pus. 10o, 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astraoiskl, 943 S. 2nd. SI., Phila. Pi.

— Dr. M. J. Petrikas, lie 
tuvisžkas medecinos ir chirur
gijos Hgonbutes specialistas 
priima ligonius kasdien nog 
10 lig 12 ad. prieez piet. nog 
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 
vakare. Kazuno aptiekoje 
237 W. Centre 8t. (p j)

— Visiems gerai žinomas 
garsingas mėsininkas p. F 
Sklera palengvino visiems pre
ke ant mėsos, tik ant ežios ne
dėlios
Szvieži Szolderei po 14^ ir 15^ 
Rūkyti Szolderei 
Rūkyti Hamai 
Pork Czaps 
Round Steikas
Rump ir Sorloin Steikas 23^ 
Czok Rost 150
Balones nog 12^-15^

Teip-gi nžlaikau visokiu 
groseriu ir gausite pigiau pirk
ti negu kitur. Praszau atsi- 
lankiti o persikanosite.

F. J. Sklaris.
400 W. Pine St.

Mahanoy City, Pa. 
ir 513 W. Center St, 

Shenandoah Pa

12ff
20^

ir 20^
18^

SURINKTOS ISZ LIETUVOS
Yra Ui rinkimai gražio Dainelių. 
78 pai. 6x9 coL dyd. Preke 25c.

W.D.Bocxkow»ki-Co., Mahanoy City, Pa.

DAINOS

Ant pardavimo.
Puikus Salunas ant W. Ma

hanoy St. Mihanoy City, Pa 
Biznis gerai eina, viskas naujei 
intaisyta, geras traktas, vien 
tik Lietuviais apgyventas, ne
toli lietuviezkos bažnyczios ir 
ant kelio prie kasiklos. Parsi- 
duos neperbrangiai ba loci i 
ninikas turi kita užsiėmimą- 
Atsiezaukite po No. 638 W. 
Mahanoy St. Mthanoy City 
Pa. (6i o))

Brangus Daktare, Pliila- 
delphios M- Kliniko.

Geizdamas iszreikszti jums 
szirdinga padekavore už isz- 
gydyma manes, ieztariu szir- 
dingai acziu nes esu kaip nau
jai užgimęs per jus gydymą. 
Jeigo butu kas mane mates 
prieez juso gydymą ir po — 
nebutu tikėjas, tokia stebuk
linga ir greita permaina. To
kiam trumpam laike sveriu 
dargiau net 15 svaru ir jau- 
cziuos geriausioj sveikatoj. 
Asz velyju kožnam sergan- 
cziam ir nesveikam, kreiptis 
del sveikatos prie jusu, nes 
esu persitikrinęs kad mane tei
singai iszgyde daktarai Phila 
Med. Kliniko. Todėl priimki
te garbingas daktare mano 
szirdingą padekavonia.

Su guodone,
Mr. S. Kolomeychuk, 

41 Avė., L., Galveston, Tixas.
Szitokiu padekavoniu ateina 

daugybes kas diena todėl jei
go jautiesi nesveikas, o nori 
trumpam laike iszeigydyti, tad 
kreipkis be atidėliojimo asa- 
biszkai arba apraezant savo li
gas ir silpnybes per gromata 
lietuviezka in The Philadel
phia Medical Klinika, .1117 
Walnut Str., Phila., Pa. kur 
apturėsi teisingiausia pagelba.

Apgarsinimas Phila., Med 
Kliniko, randasi kitoj vietoj 
“Saules.”

Priimu...
•

visokias Provas ' isz 
Lietuvos ir duodu 
teisingus patarimus. 
Turėdami koki reikalą, 
kreipkytes per laiszka 
indedami malke už 2c. 
arba ypatiszkai, adresas:

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti iums, kad 

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

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

Reikaluosia'meldžiu kreiptis prie[savo seno pažistamo po 
tokiu adreso•

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. & Carsou Sts; S.8. Pittsburgh, Pa.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lleturlszku-Lenklszku Vaistu.

VISOS
MOTERIS

i_n>

Užpraszom visas Moteris kurios geidže 
pasilikt “Sveikos ir Drūtos” pilnos givybes 
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvojau- 
n is toj e, pribūtu pas mane ir pamatitu ka 
padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk 
be jokios abejones.

Tokie dalikai yra per svarbus ant atyde- 
jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PRIŽURA ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

Dr. A. O’Malley
158 S. Washington SI., Wllkes-farre, Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

Suvirszum 80 metu daktaravimo 
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas 
ofisas. Prisiusk 2o. marke o gausi 
Knygute apie Ruptura dykai. )

$5.75 
Excelsior Watch Co.

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentotas regulatoris 

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

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

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

901 CENTRAL BANK 
BLDG. CHICAGO, 111

Ant Pardavimo.
Puikus salunas ant East 

Centre St.Mrhanoy City, Pa.
Geroi vietoi, didelis namas, 

randa nebrangi, galima alų 
pirkti nog bile kokio bravaro. 
Parsiduos pigiai ba locninin- 
kas turi apleisti miestą Dasiži
nokite apie daugiau.. o,) 

“Saules” Ofise
Mahanoy City, Pa.

FR. KIBORT
4611 S. PAULINA ST., 

CHICAGO, ILL.

Naujas Iszradimas 
Apraszima siunezia dykai 
Kaip galima apsaugoti no li^u ir pati 
iszeigydyti be daktaro visokias ligar 

Plauku puolimą ir užsiauginimav 
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o 
Nuo Komu užtrinu tik 5o. Met 
turime apie puse milijono laiszku su 
padekavonemis nuo žmonių visokiu 
tautysoziu. Raszykite tuojaus »■' 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Go.
B’dwav & So. 8-th. Brooklyn. N

FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

Pigus Iszpardavimas VT“
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 moteliu, merginu ir 
mergaieziu, visokiu vasarinu ceikiu, andaroku, 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.

( 1STFas mus dirba Lietuvaites.IWIlfc I
BUK 

VYRAS

Vardai.

SteltasAdresas;

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tiznia, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal bu»i išgidomas sava 
nauiuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvž žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir^adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena,

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 900 22 Fifth Avenue. Chicuo:

Godotinas Tanitsla: Papal Tamistofc prlžadiejma, aS norleSjan 
jopTaniistaprisiustumex man vysiidykal vfiua jusu knygadel vy:u.

D

Kiekvienas Lietnviszkas Sitominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Kitominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviezkas Gyduolei, 
kurias mes gvarantuojame.

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

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu......................... -,25c.
L’gniatraukis.......................................25c.
Skilvio Laszai. .............................
Gyd. užlaikimul Viduriavimo ir 

Kruvinosios..;............................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.60. 
Gyd. del nemaiimo Pilvo..............50c.
Milteliai apstabdymui Galvos 

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

Kojų.................................................. 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto.....................15c.
Gyd. nuo Grippo........
Plauku apeaugotojas..
Muilas del Plauku... 
Milteliai nuo Kepenų 
Rožes Balsam as........... .
Kinder Baldamas.........
Eobriaus Laszai...........

..26c.

.$1.26. 
...50c. 
...10c. 
...36c. 
...25c. 
...25c. 

.50c. 
SivelninlcjfU’......  ...............................35c.
Kraujo valytojai............................$2.00.
Nervu Ramintoja/....................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus.................. ...............$1.25.
Pleieteris (Ka^ztavolo)...................25c.
Pamada Plaukams............... .. .........26c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausike........25c.
Gyduoles nuo Riemens........... .........50o.
Vengrisxkas Taisytojas Ūsu-... .15c. 
Inkstu Vaistas.................25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............-..................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbutis $1.26. 
Gyd. nno Parku ir Niežu......... $2.00,
Gyd. nuo Dedervines..................$2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligoi $5.00,

Philadelpiiijos Moterims,

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

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

Ant pardavimo.
Puikus salunas Juozo Moc- 

kaiczio po No. 330 W. Maha- 
noy, Avė. Mahanoy City, Pa 
Apgyventas vien Lietuviais, 
Lenkais ir 1.1. Yra tai gera 
proga katram isz Lietuviu ap
imti szita puikia vieta. Apie 
daugiaus dasižinokite pas

Juozą Mockaiti, 
330 W. Mahanoy, Avė.

(•j ,) Mahanoy City, Pa.

Ant Pardavimo
Puikus salunas su namais, 

teip-gi yra vieta del buczerrei, 
groser sztoro arba ant bile ko
kio biznio. Geras traktas, ap
gyventa vien lietuvais ir len
kais. Lccnininkas parduos 
už neperbrangia preke kadan
gi turi važuoti in tėvynė. Apie 
daugiau dasižinokite ant adre
so: (gg o))

John Szostakauckas.
'309-311 E. Broad St.

»W. Hazleton, Pa.

NE tik kadarbini- 
kai szito banko 

yra pasirenge ju 
mis visados patarnauti 
bet ir banko virszini- 
nkai visados duos ju
mis rodą kas-link pini- 
giszku ir bankavu 
reikalu.

Seniausia Banka
Mahanoy City, Penna.

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

Vienatine Mokyta Diploniota 
Lietuviszka Akuszerka

1’ Ii i 1 adelph ijoj
Ona Vidikiene

LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI
Pirkt ziegorelius, lencu.Ę^ 

liūs, szliubinius ir kitokiu 
žiedus, szipkorte«, daviernl 
stos, siųst in lietuva pinige 
visokiu knygų, popieiį 
gromatouis raszyti irt. t.

/ Jau P<*r 19 metu viską i 
pildė teisingai tai re'« 

_ gerai. Eikite pas:
I locmanta o S.Wahlilngton, Cor.E.Market 
Ji JCdlIldlIld u ilkfN-Barre, Penna.

Baigusi Akuszerijos Mokslą garsiame 
“International Collegeyj of Mid
wifery” ir turi turėjusi puikia pra
ktika viename to miesto geriausiame 
gimdymo ligonbutyje, priima kūdi
kius ir savo moksliszku patarnavimu 
palaguose apsaugoje palagininkes 
nuo visokiu ligų ir uždyka 
duoda geriausia rodą neszozioms, 
žindanezioms ir ligotoms moterims 
o taipog iir mažiems kūdikiams.
akuszerka ONA VIDIKIENE
329 Wharton St., Philadelphia, Pa.

Telefonas Lombard 2U53-A.

Kožnas gal iszmokti būti Balberium 
trumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu. Raszykite apie daugiaus pas 

NussokoffsBirber College

LABAI GERA GYDUOLE
Dr. Gibowitch'io 25 La»zu I»zgydyma».

Nuo Mcszlingio, 
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

Raudonosios,
Priepuolio.
Gvarantuotas kad 
iszgydys arba 
pinigai atgal.

PREKE 25c.
8n daryta...
Dr. W. Glbowltch’o Iki 
MankolIJoN. Vienatine 
Agentūra Pennsylvania

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

Heikaianlame Agentą ir duodame 
gera nuOBtimU.

Lietuviszka Agentu
Laivakorozia ant gerianam La 

in Lietuva ir atgal, Teipgi siunt 
piningos už žemlause preke ir grt 
ne vienos dienos nelaikau pas b 
svetimu piningu paskirtu siunti! 
viskas dirbusi teisingai nes esmii 
kauoije, taigi meldžiu visu Lieti 
atsilankitie arba atsiszauktie 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinski 
601 W. Mahanoy Avc 

Mahanoy City, Pa.




