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‘WICH LINKS SERVIAT0 HUNGARY

Rosljojs ir Lietuvoje $3.50, 
Anglija ir Skotlandija 15S. 
Klusuose 15’Marku.

Austrije 
Vokieti] e 
Italije 
Bulga’ije 
Rusia 
Franouzije 
Angliję 
Serbije 
Rumun’ie

AUSTRIJEMTRlHlEinjJLKlJirPIRMirilNijlPRAUEJIMASrKRAlWO PRASIDĖJO IR TILTAS kuris likos isznesztas in padanges
i AT THE MAHANOY CITY, PA., POST-OFFICE 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER. ’

Sztai karaliszki kareviai

Greicziau vagis prisipažins 
jog papilde vagyste, negu pro 
fesoris, jog pasakė kvailyste;

BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS.
RATES ON APPLICATION.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
522 W. SOUTH ST., MAHANOY CITY

W. D. BOCZKOWSKI, Pres, and Mgr 
E. W. BOCZKOWSKI, Editor.

Isz viso 3,961,500

— Na ar tau Baltrau teip 
gardus ojsterej, kad tu kas die 
na ejni valgit. Juk tai kasztuo

§ Wilkes-Barre, Pa.- - Juo
zas Kozloski, 48 metu senumo 
saliuninkas isz Larksville, no
rėdamas užžibint elektrikinia 
szviesa likos užmusztas.

SUMISZIMAS
IRLANDIJOI

— Nesisarmatik tarnaut ki 
tiems, del meiles Ižganitojaus 
ir iszsidavinet vargszu ant s vie

— Jagu mes isz pradžios gi 
venimo priverstumem save 
ant giaro, tai viskas eitu leng 
vai ir linksmai.

Židikai.
K. g. Czia norėjo visas - ge- 

ryklas uždaryti jau buvo ir nu 
tarė, bet valscziaus virszaitis 
Jarutis patarė su.tuom dar pa
lūkėti. Matyt, atsirado tokiu, 
kuriems smukliu pagailo. 
Tuomtarpu ąplinkiniai daro 
panaszius nutarimus ir smuk
les /uždarinėja.

Terptautiszka kompanije 
bedratinio telegrafo ketina 
pastatyti Brukseloi bokszta 
kuris bus 333 mastu augsztas, 
arba 33 mastus augsztesnis už 
bokszta Eiffelo. Ant tojo 
bokszto rasis telegrafas kuris 
siuns savo spindulus po visa 
svietą.

kriksztinąs ar ve- 
visada pažimekit 

ai\esat skaitytoj eis, 
1 skaitytoju tokes 
linam dykai o szeip

Motere 112 metu turi 723 . 
gentkartes.

Mountain Home, Ark. — 
Mrs. Elvina Waldron, kuri ap- 
vaiksztinejo ana diena savo 
112 metines varduves paliko 
723 gentkartes. Josios vyriau
šes sūnūs turi jau 8.3 metus,; 
vaiku turėjo isz viso 16. ~ Ant; 
josios varduvių dalibavo 126; 
vaikai, anūkai, praanukai pra- 
praanukai

Senuke neneszioje stiklu ir 
vaikszczioje kožna diena apie 
penkes mylės.

Szeszi užmuszti eksplozijoi 
grabeje.

Pittsburgh, Pa. — Szeszi 
darbininkai likos užmuszti 
per eksplozije grabeje ant 33- 
czios uliczios, sunaikindama 
uliczias nuo Pennsylvania Ave. 
lig Allegheny upes, padaryda
ma bledes ant $200,000.

Del daugelio. — Kartais 
skaitytoje! prisiuncze žinutes 
visokes kuriuos kiszasi dau
giau prie apgarsinimu ne kaip 
žinelių, neiszaiszkydami ar 
yra skąitytojeis “Saules” ar 
ne. O kada pareikalaunam už 
mokesczio tai pradeda rugot. 
Jago prisiunczet žineles apie 
laidotuves, 
seileis, tai 
gromatoje e 
nes tik del 
žineles taip 
neskaitytoje! turi už tokius da 
neszimus užmokėti. Daugeli 
kartu isz to kyla nesupratimai 
ir neužganadimai.

— J. S. Rochester. — Ta- 
mista klausi kas yra Dievas? 
Ant tojo užklausimo rasi ge
riausia atsakima katakizme o 
jago jojo nesimokinai tai nusj 
pirk ir perskaityk.

Magde P; McKeesport. •— 
Ne misiuke, vyras ne yra pa- 
naszus in arkli bet mažai sky
rėsi nuo arklio, ba turi dirbt 
per dienas kaip arklis ir nesz- 
ti ant savo sprando junga mo
terystes kaip arklis. Geriause 
paklausk apie tai savo vyro o 
gal jisai tau -geriau iszaiszkys 
tavo klausima, jago negausi

Jago Rosije prigialbes Serbams, tai Vokietije ir Italije 
gialbes Austrijai o Francije turėtu su Angliję prigialbet Ro-" 
sijai.

Bulgari j e, Turkij e ir-Graikai badai prigialbes Serbams.
Varszave pakylo revoliucije. Revoliucijonieriai isznesze 

in padanges dirbtuve parako. Daug likos užmuszta ir su
žeista.

Tik stebuklas gali dabar apsaugoti visas vieszpatystes 
nuo kruvino muszio kuriame dalibaus dydžiausios vieszpatys 
tęs Europoje.

Reže paczia su prosu, pats atėmę 
sau gyvaste. * -

St. Paul, Minn.— Susibaręs 
' 4

su savo pacziule kuri buvo la
bai užvydus motere, N. J., 
Rupplingėris "josios vyras pa
griebė -prosą nuo pecziaus/ -k 
frpnke iti pncviiilc-'. nflhniigvi 
Žinoma, toji ir kryto ant grin 
du kaip kalada. Rupplin gėris 
mislinclamas, jog paczia užmu- 
sze, ižgere truciznos ir atliko 
ant vietos. Sztai vaisei szeto- 
niszko užvidejimo.

Meszkos prižiurinejo dingusi 
. kudyki.

’ Tifield, Wis.— Sena mesz- 
ka su dviems meszkuczėis at-, 
grajino role motynos ir prižiu
rinejo trijų metu Baby Bell 
kuris dingo isz namu ir gulė
jo prisiglaudės prie meszku- 
cziu.

Kudykis dingo dvi dienas 
isz namu tėvu, kurie suprasžė 
visus kaimynus isz aplinkines 
ir jeszkojo tolei, pakol nesura 
do mažiuieli meszkos lizde. Už 
ta j a geradejiste farmeris už
draudė medžiot ant savo lauko 
ir užmuszinet meszkas po 
bausme.

Kad teip, tai teip.
A:—Tu esi gremėzdas ir 

asz tau to ne dovanosiu! Kaip 
priesz valanda szokau su ma
no mergina o tu jei ant kojos 
užmynei.

B:—Nepyk ponas, asz no
riu susitaikyt su ponu. Ana 
kur sėdi mano pati; Eikie po
nas pas ijaje ir užmink jei ko- 
je, tai busiva lygus?

Ajriszei in laika vienos die
nos sudėjo szimta tukstancziu 
doleriu ant reikalo savo tėvy
nės ir apie tai neparasze ne 
vieno polemiszko straipsnio.

Kiek Lietuvei sudėtu in vie
na diena jago Lietuva pareika
lautu staigai kelioleka tuks
tancziu doleriu ant šavvaldys- 
tes?

Pasimetinejimai arba persi- 
skirymai, ypacz czionais Ame
rike teip smarkei daugynasi, 
kad beveik kas dien atsitinka
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leka ir del tokiu porelių 'pra
dėjo iszejtinet specialisžkas 
laikrasztis po vardu “The De-

- / vorcc: •

Žemiau padedame drūti kožnos vieszpatistes kuri yms 
dalybas toje kovoje.

Korespondentui isz New 
Philadelphia. — Tamista už- 
mirszai paraszyti pravardes tu 
j u biznierių ka iszsivoge arkli 
ir nuvažiavo in Mainersville 
ant “good taims.” Del to da- 
sft-efr«imo—n-otalpkiome,- nerints 
pravardžių nebūtumėm skelbe 
laikrasztije, bet tik del muso 
žinios tas yra reikalinga

M. South Norwalk, Conn.—- 
Acziu už žinutes, bet visko ne 
galėjome sutalpyt in szita nu- 
mari, bus kitam.

Distributers, Box 9. Brook
lyn, N. Y. :— Aplaikeme sem- 
peli “francuziszkos perfumos 
popiereles.” Turime pripažint, 
jog puikei kvėpė o ir daktaras 
pripažino, jog praszalina visas 
ligas isz namu ir vėliname vi
siems nuo jus pargabenti taja 
kvepente popierele. Tikrai 
vra “fair.”

Paklausikit lietuvaites, 
Szitos naujos pasakaites, 
Katros tiktai galit dirbti, s 
Darba galima greit ingyti.

South Norwalke Conectiko,
Labai del manes patiko, 
Czionai darbu yra visokiu, 
Marszkininiu ir kitokiu.

Merginos gerai užsidirba, 
Nuilstanczei ne nusidirba, 
Fabriku daugis be galo, 
10—12 doleriu pasidaro.

Kada buna pedes diena,
Tada džiaugėsi kiek viena, 
Su vaikinais susiejna, 
Labai meilei apsiejna.

Teatrus mili lankiti, 
Savo protus iszlavinti, 
Kaip ateitei reiks giventi, 
Ir vaikuczius užauginti.

! Žodžiu sakant iszmintingos,
South Norwalke yra lai- 

. mingos,
Pinigu pas kožna yra, 
Nesibijo gauti e vyra.

Kas be darbo lietuvaites, 
Nepamirszkit pasakaites, 
Ylgai save nekankikit, . 
South Norwalka atlankikit.

Greita gera darba gausit, 
Salunikam netarnausit, 
Kur reik kenstie nesmagu

mai,
Blogos kalbos ir jautimai. 

Jaunos dienos greit prabėga, 
Reik naudotis kol pajeige, 
Kad sau gero ka ingyti, 
Ir ant kelio pastatiti.

Kuriuom visi mes kelaujem,- 
Skubei begtie nepaliaujem, 
Ant szio svieto' givendami,/ 
Sau ramybes nerasdami.

South Norwalke del mergaicziu 
Y patingai lietu vaicziu, 
Gyventi yra linksmiause, 
Sakau kaip senas tinkamiau-

Sziauliai,
K. g. Birželio 20 d. isz ryto 

anksti czia iszkilo didis gais
ras. Sudege prie Vakzalo gat
ves didelis J. Krasku geleži
niu prekių sandelis.

Marijampole.
Su v. g. Czia prigėrė Szeszu- 

peje s brostvininkas Jukelis. 
Nors toje vietoje visai negilu 
buvo, ir inkritusis vandenyje 
iszbuvo nedaugiau, kaip 5 mi
nutes bet atgaivinti nepasiseke 
Sako inkauszes buvęs. — Žu
vimi nusinuodyjo žandaru pa- 
aficieris Nikolajevas. Mat jis 
gerai žuvies prikirtos ir alaus 
atsigėrės', tad bematant ir pasi 
mirė.

— Asz tau broliti. pasakisu 
teisibe: asz ne mėgstu ojsterili 
nes iszskaicziau gazietoje, buk 
kas tokis rado ojsterije labai 
brangia peria, tai gal ir mane 
tokis gilukis patiks.

DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS |

“SAULE”
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA. w

PRENUMERATA KASZTUOJA: $

Meszkuicziai.
K. g. Musu miestelyje yra 

turtingu ūkininku, bet in vien 
seclžius nesi.skirsto, nors ir su
pranta nauda isz viensediju 
kadangi mato kaimynus jonisz 
kieczius laimingai viensėdijo
se gyvenant. Už pusantro var
sto nuo Meszkuicziu, Jauniumi 
kaime iszkilo gaisras birželio 
18 d. ir bežiūrint visas kaimas 
nupleszkejo: 17 ūkininku ir 
10 bežemiu; nuostoliu padary
ta in 8q,000 rubliu. Reik pri
dėti kad visoje Meszkuicziu 
parapijoje nevienas kaimas 
nėra iszsidalines in vien sed- 
žius. Dabar aiszkiai matytis, 
kaip nenaudinga visiems krū
voje gyventi.

§ Madrid, Iszpanije. — Su- 
virszum 100 ypatų likos už- 
musztais per trūkimą bombos 
Padeloje, provincijoi Nakarra. 
Tolimesniu žinių trūksta.

§ Hazleton, Pa.— Karolus 
Duczinskas, 22 metu senumo 
inejas in Cranberry kasiklas, 
uždege kelis szmotus dinamito 
ant kurio atsigulė ir tokiu bu- 
du užbaigė savo kvaila gyve
nimą.

Ant Viso Meto $2.50.'C’-,MXP4._ ®
Ant Puse Meto $1.25.JuUI OpOl V

Retas atsitikimas savžudins- 
tos su liaus po mirtei motynos 
atsitiko Italijoi, kur sūnūs nu
sidavė ant kapo motynos ir 
ten nusitrucino.

.Amerike tokiu atsitikimu 
n egi rdėt; cŽibTiais tanke! atši - 
tinka, jog duktere po mirtei 
tėvo ar motynos ejna ant viso
kiu pasilinksminimu o karta 
patis matome, kaip tūla anūke 
in dvi dienas po laidotuvių sa
vo dieduko nusidavė ant pik
niko.

Kas nuodija duszia Europi
nes tautos?

Ant szio klausimo atsako 
geriausia prakilnus • iszpanisz- 
kas politikieris ir publicistas 
szei p:

“Štokas .visėkiu prakilniu 
y deal u, n eapru bežinotas egoiz
mas —sztai nuodai, kurie už
nuodijo Europos tautu duszia. 
Nėra szendien tikru tevainiu, 
patrijotu, o tik’ szovinistai, se- 
peratistai, socialistai, naciona
listai, anarkistai ir t. t. kurie 
stengėsi viską apvers! augsz- 
tyn kojom, bet kiekvienam isz 
ju visai nerupi tėvynė, tauta, 
ne likimas nelaimingo tautie- 
czio be artimo, o tik daugiau
sia ypatiszka nauda. Nėra 
szendien tevainiu— ukesu, ku
rie pasiszvenstu, aukaudami 
savo gyvastį labui tėvynės, o 
tik tokiu netrūksta, kurie tik 
kasztu savo tėvynės nori gy
venti. . crzon rl i on
žmogaus, kuris tikrai norėtu 
pasiszvenst labui savo tautos 
ir tėvynės, o jago garsinasi to
kiu, tai tik del savo ypatiszkos 
ir materialiszkos naudos.

Moteris szendien v^<’? ne 
kalba in savo sur’,7’ 1 P

-i . .^ii bpartanka.rus, kaip -/ /
“GrižU^ .yda? bei ant sky‘ 
, kas reiszke: sugrižk isz 

kares su garbe, bei pražuvęs, 
— o tik szauke: “Duokit 
mums paredalus, duokit sma
gumus, duokit.žaislias!. . . .”

Musu tikyba, tai tik jau 
tuszczia forma, kurios prisitu- 
rime da jau tik del savo dau
giau kuniszkos, negu dvasisz- 
kos naudos — pildome tiky- 
biszkas pareigas del to, kad 
toks “paprotis” ir kad mus ki
ti nežemintu^ ...

Jaunumene, visai nemislije 
apie tėvynė ar tautyste, o tik 
apie atejsianti savo, vien tik 
savo gyvenimą, apie savo atej - 
sianczias karjeras, apie socia
lizmą, kuri tai užvarde priėmė 
mokslas, kaip be darbo valgy
ti piragus.

Jago krikszczioniszka visuo
mene yra vinyczia Vieszpaties, 
tai aptūpė jia filoksera, o taja 
yra be jausmumas musu szir- 
džiu, stokas karsztu gyvu jaus
mu, stokas geismo visu prakil
niu ydealu, prie kuriu veržėsi 
szirdis musu senatorių, praėju
siu gentkarcziu — o bausme 
szendieninems gentkartems už 
ta bėjausmuma yra tas, jog 
daauganti gentkarte nesupranį 
ta jau visai ne tik musu pa
ežiu, bet teip-gi ne muso sztu- 
kos, dailios, literatūros, ne jo
kiu siekiu. Jiems visai neru
pi jau tas kas yra tevyszko, o 
tik smagumynai, žaisles, links
mybes svietiszkos, dykaduo- 
nystes ir asabiszka nauda”.

Tikrai, negalema tam užgin- 
czyti, kadangi teip tikrai yra, 
jagu temingai pažvelgsime in 
Europos tautas. Civilizacije 
žiūrint isz vienos puses žmones 
pakelineja ir Tobulina, bet ja
gu pažiūrėsime isz kitos puses, 
tai beveik visos stiprios kita
dos ir galingos tautos puola 
vis žemyn, o priežastis to puo
limo tikrai yra toji kuria nu
rodo tasai virszminetas iszpa- 
niszkas politikas.'

Tegul skaitytoje! pasinau
doję isz dykos progos ir raszo 
ant žemiau paduoto adreso in- 
dedami už 2 centus marke o 
aplaikys sempeli perfumavotos 
francuziszkos popieros kuri 
užsidega ir duoda nepaprastai 
meilu kvepsni ir apsaugoje na 
mus nuo limpancziu -ligų.— 
Distributors Box 9. Sta. W. 
Broadway, Brooklyn, N. Y. 
— Toji dyka proga tik gera 
ant szios nedėlios. Raszykit 
tuojaus!

$ THE SEMI-WEEKLY $
ay $

į ■ SAULB-SUIN 8
G PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY. |

t SUBSCRIPTION $2.50 I

Prisiuntė mergyna per .paczta, 
Wilkes-Barre, Pa. — Ana 

diena isz Jersey City likos pri- 
siunsta patogi, 18 metu mer- 
gyna vardu Valentina Pavlack 

-ii lhi pei paczia. ‘"TYUi josiDg" 
szlebes imigracijos virszinin- 
kai prisiuvo adresa gyminiu su 
prideezku “Wilkes-Barre, Pa. 
R. F. D. No. 1”. Sesuo atėjo 
ant stoties ir atsiėmė prisiuns- 
ta “gyva pundą”.
Trijų metu senumo o svėrė dau

giau už motyna.
' Springfield, Mo.— Mr. Jess 
Fox, yra tėvais vieno isz dy- 
džiausio vaiko ne tik Missouri 
Steite bet gal ir visam Ameri
ke. Juju sūnelis, trijų metu 
ir szesziu menesiu senumo svė
rė dabar 104 svarus. Motyna 
tojo kudykio svėrė tik 102-sva 
rus arba 2 svarus mažiaus už 
savo “mažiulei!” o tėvas svėrė 
168 svarus. Kada gyme svėrė 
tik 3Į svarus o daktarai tvir
tino,. buk mažiukas ylgai ne
gyvens.
“Nebaszninke” norėjo geresnio 

pasielgimo.
Waterbury, Conn.— Tegul 

graboriai atsimena, ydant su 
nebaszninkais pasielgtu do
rian, nes jiems gali atsitikti 
kaip tai atsitiko tūlam grabo- 
riui czionais su nebaszninke 
Elzbieta Tanner, 58 metu se
numo.

- Paszauktas graboriiis in 
josios namus, nes aplaike ži
nia buk senuke mirė. Kada 
nesze kuna isz vieno kambario 
in kita, nelabai temino kaip 
jaja nesze ir kelis kartus stuk
telėjo su galva in sienas. “Ne
baszninke” staigai atsisėdo ir 
pradėjo sžiaukt: “O jus paka
lei! ar tai teip eJgetes su ne- 
baszninku, kad jus visus pek
loje velnei teip trankytu, von 
isz namu!” Graboriui nerei
kė jo paantrint žodžiu, nes pats 
su pagialbininku szoko per 
duris kiek turėjo pajėgu.

Debesis truko — užliejo visa 
miesteli.

Telhuride, Col.— Dvi ypa- 
tos pražuvo o keliu nesuranda 
isz priežasties užliejimo mies
telio per trūkimą debesio. Ko
ne 125 sztorai ir namai užlieti 
per 20 pėdu vandenio ir pur
vinu. Bledes gyventoje! aplai
ke ant 500 tukstancziu doleriu. 
Užims kelis menesius ant nu- 
valimo purvino nuo ulieziu.

MUSZTYNE TERP SERBU IR AUSTRIJOKU.
TIK STEBUKLAS GAL APS AU G OTI EURO PIN IA KARE

GENERAL SOUT^OMLDlOgFĮ Petersburgas. — Rosije nutarė ejti in pagialba Ser

bams, vaiskas jau iszsžauktas ir lauke tik cariszko paliepimo 
traukti ant Austrijos. Badai pats caras yms kamanda ant 
vaisko o kun. Nikalojevicz ir generolas Sukomlinovas bus 
jam in pagialba.

Seredo Austrijokai pradėjo bambardavot. Belgradą, 
kelioleka ypatų likos užmusztais o daug sužeido. Artilerije 
szaudo Vicznice, 3 miles nuo Belgrado.

Serbai isznesze su dinamitu tilta terp Austrijos ir Belgra 
auc'u-p'es’Pa v e.--------------- —------------------- - ‘

? W. D. BOCZKOWSKI - CO.
į 520-522 W. SOUTH ST., MAHANOY CITY, PA



EUROPOJE PAKUS DIDELE KARE, BOSIJĘ SIUNCZIA KAREIVIUS PRIE RUBEŽIAUS IN PAGIALBA SERBUS
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— Tu Antanai ne dirbi sun 
kei o vis piningu turi.

— Prisiraszikie ir tu in 
“danceskule” tai ir tu tada tu
rėsi.

ti, tai už tikietus pusėtinai su
sirenka o ir iszparduotus niek 
niekius, tai vis keli dolerei in 
kiszeniu ineina.

mis pa] aiakucs. Jie 
ka, szvieži ctoaretai

Kaip szendien sukako man 
lygiai penki metai, saule links 
mai szviete o asz tokio links- 
maus ūpo būdamas iszejau pa
simedžioti, pasitaikė «zviežios 
pėdos elnies nueita, sekiau, 
sekiau puse valandos, užėjau 
ant pusėtino didžio kalnelio, 
ten sniego nebuvo .ir pėdos 
dingo. Tuomet nuėjau in kita 
puse, pasijutau teip toli esąs 
nuo buvynes, kad net nežinau 
in kuria puse eit. *

Staiga priesz akis kojos -pė
dos - nueita žmogaus; supu- 
cziau balsiai raga, ir po kokio 
laiko labai tyliai iszgirdau ki
ta baisa.

Leidausi kaip greit galima 
ten, kur tos pėdos veda, pūs
damas raga. Galu galėjau pa
sigirdo rago balsas atsiszauken 
tis ne toli.

Tu oi pamacziau žm ogų su 
szaudykle ant pecziu, ir supra

tis kad:
Per penkis metus medžioda

mas tik du vilku parsivėžiai; 
mes per dvi dienas daug dau
giau visko nuszovem.

Jokio atsakymo asz ant to 
nedaviau, tik giliai atsidusau 
kuomet man tie pereiti penki 
metai prisiminė.

Tuomet kiti pradėjo klausi
nėt apie mano visa gyvenimą, 
bet asz szi karta nieko jiems 
ne pasakojau, — jaucziausi di
deliai nuvargęs — atidėjau 
ant kito karto; o jie su nekan 
trumu lauke. — Kazelis.

sėdau ant kelmo ir 
<ągu pust. Bet visas 
tnu^nuejo veltu o.

buvo L z

esą plesziami ir baisiausiai lai 
komi. Ten esą ir moterimis 
prekiaujama. Nuvažiavę in 
Amerika emigrantai taip-pat 
neranda jokios pagalbos ir ap 
gynimo. Amerikoje, tiesa, yra

Geras triuboczius.
. — Kiek tu Kaulai ižgeri 

ant dienos stiklelu alaus, kaip 
dabar karszta?

— Tai, ve, kibą tu kvailas? 
jau asz konia po penkis ber- 
tainiukus iszvariau, o tu klau
pi ąj^^ikJu.S-_r;irL r

Pfcrsą j 
Sermia 

©g£“
Deplomatiszki veikalai terp Serbijos o Austrijos likos 

pertraukti. Rosije kuopina kareivius ant rubežiaus in pagialba 
savo kaimynui. Galime tikėtis kares kožna diena. Vokiecziai 
laiko szali Austrijos o Angliję stengėsi padaryti sutaiką be 
praliejimo kraujo. Paveikslai perstato Serbu karalių Petra ir 
jojo sunu, žemlapi kur kare verda ir susirinkimas serbiszku 
patrijotu kurie geidže kares kanogreicziausia.

Ba vakaras nevisai arti, pa
sirūpinau pasidaryt sau szio- 
kia —tokia vieta prisiglaust.

Pirmiausei akmenimis ap
kroviau aplink, paskui pradė
jau'smėli verst žemyn; taip tai 
pasidariau sau maža priglau
da, kur vejas negalėjo užpust, 
ir nakvojau per nakti.

Už trijų dienu matau, kad 
jau mano arklys neilgai - gy
vens, paemes, pavedžiau ji ge
ra gala tolyn nuo buvynes — 
ten jis ir liko.

In kelinta diena, matau, jau 
mano degtukai baigiasi, reikė
jo jau stengtis kad ugni užlai- 
kyt deganuzia. Szale buvynes 
iszgrioviau krante skyle ap
link akmenimis apkroviau, in- 
kūriau ugni ir, atlikęs nuo 
maisto jieszkojimo, nesziau 
malkas, kroviau ant žiemos.

Jau nemaniau isz tos girios 
iszsigaut...

Atlikęs, vis gilesne ir pla
tesne kasiau buvyne.

gruntai nebūtu naudojami. C) 
pirmu pirmiausiai reikia panai 
kinti pasportu sistema. Ap
skritai, reikia daugiau žiūrėti? 
emigracijos reikalu (ploja vi
sa Bumą).

Ęad iszeiviai lieW^iai nema 
□dkenczia iki atvažiuoja 
galime drąsiai gerb. M. 

Ycįui pritarti. Tik kad jo pa 
dumtieji sumanymai atnesztu 
daiig naudos labai, pakol kas 
ab^ctlna, Bet palengvinto tto

at ^Draugas” savo priera- 
teisingai sako kad p. Ycza 
įlotieji sumanymai daug 
Jos atnesztu, bet sako: pa
kas abejotina.
įiikiai kad Rusijos paža- 

-manifestai apsiverczia 
aulytyb kojom, buna visai 
tasįkas pažadėta nepildoma, 
tai jin bent dalyku pagarsini- 
muį žmones vis žiuri su neuž- 
sitikejima.

tik keli degtukai ^peilis, ragas 
ir puodelis vandeniui- Aszautu - 
vas —mano apginejas. — Bet 
neilgai su juomi galėsiu džiaugi 
tis. —Raga nesziojausi su sa
vimi visuomet.

Kol da žeme buvo neinsza- 
lūs, iszsikasiau szaknu kurio
mis riszau kuolus kasdamas 
apie buvyne.

Szendien jau ir apie saidoką 
atsiminiau. Tuoj nuo arklio 
diržus nupjovės, siaurai surė
žiau ir pasitaisiau ant ateities 
saldoka.

Už poros dienu iszejau ant 
medžiokles; medžiokle buvo 
pasekminga, —pataikiau— už 
ėjau ant meszkos, ir ja dviem 
szuviais padėjau. Mesa pako
riau, oda iszdžiovinau, tai bu
vo mano pirmas žiemos rūbas.

Didelei mane gazdino atei
nanti žiema. Ugni visu labiau 
šiai dabojau.

Jau malku buvau gana daug 
prisineszes. Prisipjoviau sto
ru lazdų, ir ėmiau kuonogrei- 
cziąusiai drutint buvyne. Inka 
les in žeme kuolus, isz abieju 
pusiu

Laikrasztis “Draugas” pa: 
emes isz “Vairo” zine pagarsi
mo, kad. li^taxAu Aistra s. Y czas , 
inneszes Dūmon propozicijai 
link panaikinimo Rusijoje pa- 
szpartu. Ta viską kas tilpo 
“Drauge” kaipo akyva ir nau
ja žine žodis in žodi talpina
me “Saulėje.”
Lietuviu iszeivybe Rusu Durnoje.

Ligszioliai lietuviu iszeivy- 
bes klausimas buvo tesvarsto- 
mas vien tik Lietuvos vietiniu 
laikraszcziu, ypatin gai lietu- 
viszku. Pastaruoju gi laiku tas 
klausimas atsidūrė Rusijos Du 
moję. Ydomu bus žinoti ka 
apie tai raszo Lietuvos laikrasz 
tis “Vairas” (No. 10. 1914):

Besvarstant užsieniu reikalu 
ministerijos samata, gegužes 
12 atstovas M. Yczas pasakė 
kalba apie emigracijos klausi
ma. Pasidžiaugęs, kad vyriau
sybe galu gale jau iszgirdusi 
emigrantu skundus, supratusi 
emigracijos klausimo svarba 
ir jau rengiantis sudaryti tam 
tikra emigracijos istatyma, jis 
placziai papasakojo apie emi
gracija isz Lietuvos ir isz kitu 
szaliu: Jis isz tikru atsitikimu 
paimtais pavyzdžiais iszrode, 
kaip baisiai naudoja emigran
tus ivairus agentai, kaip emi
grantu negina, neužstoja net ru 
ėji irnrijsu vyriausybe prieszin 
gai, Valdininkai patys dažnai su 
sideda su agentais ir padeda e- 
migrantus skriausti. Visu tu e- 
migra'ntu nelaimiu ir skriaudų 
yra tiek tik dėlto, kad vyriau
sybe ligsziol nenorėjo pripa
žinti emigracijos. Bet emigraci 
ja vistiek buvo, tik ji buvo ne- 
legale, ir 90 nuoszimczio eida 
vo in svetimas szalis be paspor 
tu. Keliauja isztisais sodžiais, 
nežiūrint to, kad darbininku ir 
ežia jau trūksta. Paaiszkinti, 
kaip sziurkszciai elgiasi su 
emigrantais garlaiviu konto
ros, atstovas papasakojo, jog 
priesz 20 metu, kad Rusijoje 
buvo choleros epidemija, Prū
su vyriausybe, bijodama, kad 
Rusijos emigrantai neužnesztu 
tos baisios ligos, uždraudė 
jiems keliauti per savo žeme. 
Tada garlaiviu linijos pasie- 
musios karantino pareigas, in 
taisiusios tam tikru kontorų 
stoeziu, kurios ir dabar tebe- 
sanezios. Jose emigrantai ir

Pasėdėjas, pradėjau eiti; tik 
sztai bėga lape. Ja nuszoves 
parsinesziau in buvyne ir nors 
isz tos, pasidariau sau pietus. 
Mano nabagas —draugas ark
lys drebėjo ir pusbadis slankio 
jo, bet jokios žoles nerado, bu 
vo jau seniai sugedus.

akmenimid 
apkasiau pieskomis taip, kad 
pasidarė kaip kad3 ineiga.

Ja*u vidurys buvynes atrodė, 
kaip kad, atsakantis, prine- 
sziau lapu ir buvo gulyne.

Ineiga sumažinau teip, kad 
vos tik pats inlindau prie in- 
eigos padariau tvora ir stogeli 
pataisiau.

Po dvieju sanvaieziu pasiro
dė ir sniego Mano buvyne ap 
snigo taip, kad ne vėjas in-

Gera rodą.
— Jonuti, - tarė pati ■ kaip 

gali užezedinti kelis dolerius} 
ydant nauja skribele galetau 
nusipirkt?

— Kodėl ne? Kasdien nu- 
ejtinesime ant piet pas tavo te 
vus, tai ir užsiezedins keli do- 
lęreį. * - • - ■ -

Priesz pakajuje daktaro.
Poni: — Ar daktaras na- 

mieje?
Tarnas:—Teip namie j e, nes 

poni su jjiom nesimatis,
— O tai del ko?
Tar.— Ba jau apsipaėzevo,

f' T.

||Įi|

iGražia rudenio diena 
musu iszsirengem ii 

tolžiokle.
Suemem visus reikalingus 

daigtus, dūdas, ragus, szau- 
dykles, maista ir gerai a, leido
mės in nepereinamas — milži- 
niszkas girias, kurios keletą 
verstu nuo musu dvaro buvo.

Medžiokle buvo ant vilku, 
meszku ir visokiu kitokiu gi
riniu gyvūnu.

Iszsisklaidem, kuomet in jo
jom apie 4 verstus in giria, ir 
jau prasidėjo medžiokle. Va
karop, susiszaukem ragu bal
su visi in krūva: užsitempem 
priedangas (palatkas) ir po ya 
karienei rengemes in nakvyne.

Ryta iszbude, papusryczia- 
vom; tarėmės toliau joti — gi
liau in giria nes ežią buvo pras 
ta medžioklei vieta.

Leidomės. Pajoja žingine 
pora valandų, atradom labai 
gražia vieta — pievele; ežia 
isztempem priedangas; papie
tavus, —vienas likos pas prie
dangas kad valgi pagaminti ir 
ugni kūrinti, kiti leidomės yel 
ant medžiokles.

Szendien medžiokle buvo 
pasekmingą. Vakaria grįžom 
in vieta, ir pavakarieneve, po 
dienos nuvargimo gulem ant 
atsilsio.

Treczia ryta sukilę linksmai 
iszsirengem; jau buvom isz 
vakarykszczios dienos, maž
daug, apsipratę su aplinkinėms 
vietoms, tai-gi szendien drąsiai 
iszsiskyrem toli, toli viens nuo 
kito.

Po pietų, pradėjo oras keis-, 
tis, ūkana, lig, pradėjo klotis 
ant žemes, kuo tolyn, tuo la- 
biaus ji pradėjo kenkt me
džioklei. Nieks jau nebeisz- 
ejo, asz leidaus in ta puse, kur, 
numaniau, mano draugai galė
tu rastis; raga pradėjau pusti, 
to balsas iszdave visai kur- 
czias; asz atsidūriau ten, kur 
nėra da negyvo žmogaus koja 
buvusi.

Atėjo vakaras, bet mano au 
syY negirdi jokio kito rago 
baiso, ir fie’shtinku nė vieno 

^£z mano draugu. Nubudau....
Bet ka daryt?

Sustojau, arkli pririszau ir, 
parinkęs szakeliu sukurinau 
ugni, iszsikepiau ka turėjau 
ežia pasiszoves kiszkeli, o da 
ir ant pusrycziu pasilikau. Gu 
liau ant - nakties.

Ketvirta ryta, iszbudes, ne
buvau jau toks linksmas, kaip 
kad vakar buvau.

Tuoj susikuriau ugni, nes 
jau vakarykszczia buvo užge- 

, sus, pasitaisęs pusryczius, pa- 
VtAriau 
UadejS 
mai. 
Jokio rago t 
niekur girdėt

Ūkana buvo labai pla 
apsiautus žeme, kad vos 
po savim buvo galima matyt.

Apie pietus, ūkana biskeli 
prasisklaiste, sėdau ant arklio, 
bet tas —needes negalėjo greit 
eit — žingine, leidausi ton pu 
sen kur akys nesze, maniau at-’ 
rasti girios kraszta. Bet nieko.

“Dingau, paklydau!”— ta
riau pats sau. Da karta iszsi- 
emiau raga ir pucziau kiek tik 
spėkos pas mane buvo, bet tas 
balsas su veju nuplaukė.

Prijojau neslauia upeli, pa
sirinkęs auksztesne pakrante, 
apsistojau. Arkli pagyrdžiau, 
bet nabagas vargiai tegalėjo 
pastovėti.. *

Nupjoviau ilga lazda, ir pri- 
riszes prie jos raudona skepe
taite insmeigiau in žeme,- kad 
kartais nepaklist—nenueit to
li nuo buveines, ir ėjau ingi- 
ria tolyn užsimėtės szautuva 
ant peties.

Gaudžiai supueziau ragu, 
kad rodos, balsas kasžin kur 
nusklido, laukiau apiepuse va 
landos ant kelmo atsisėdės, ar 
neatsiduos isz kur koks kito 
rago balsas. Bet nieko nebuvo 
girdėt apart vėjo kutinanezio

.•s SOFIA z--------''

— Tai vaikine yra rabini 
mas žmoniuBS^

^RgoTRIESir '■

4 Geriausias Tabakas; Geriausiam Pakelme”
NAVY tabakas yra szvelnas Burley tabakas, su stebėtinų 

priimnu skonu nesurandantis kitam 
tabake. Pasenejes. ir sumaiszytasr 
del. prieinu o rūkymo-— po tam sudėj 
tą<3n keturias popieras kad užlaiko J 
tabaka sz vieži am, czistamr saldam i 
ir geram padejune. Mes darom | 
NAVY ilgai pjaustyta tabaka idant J 
galėtumėt lengvai rūkyt, ir v eisią i g 
ruk< si. Tabakas ne iszpuola—nei 
nėiszsiyrta isz popierukes. . i 
. Yra tai populariszkas tabakas 
— padaro atsakau ežius ei garėtus, !. 
yra kvepantis ir atsakantis tabakas • 
del pypkes ir kramtymu j.

Knygute Fopifrukiu su 
kožnu 5c Pakeliu.

Arti iszeigos buvo sukrau
tos malkos, o asz vis parnesz- 
damas kūriau taip, kad užsto
davo kelia gyvūnams.

Prasidėjo szaležiai. Rubus 
dauginau; nors ir mažos skure 
les susekdavau szi pu lėliais in 
krūva. Batus taip-gi apriszau 
odoms kad neplysztu greit.

Buvo tai gruodis, asz isz
ejau ant medžiokles, ir užtai
kęs nudėjau eini. Bet tai bū
vu uiano pasKunnis szuvis isz 
szautuvo. Nuemias oda (pa
dėjau) padžioviau o mėsos tu
rėjau ant kokio laiko.

Jau nelengva buvo su sai
doką maista pastorot; tai-gi 
kiekviena diena eidavau ant 
medžiokles, kad pasidėt ant 
rytojaus tai ant tolesnio laiko.

Stūmiau žiema palengva. 
Nusibodo vienam. Tankiai po 
sniegą vaikszcziodamas dai- 
riaus, kad pamatyt kur pėdas 
žmogaus, bet neprisiejo apart 
vilku, meszku ir kitokiu.

Pavasaris, sniegas tirpo bet 
mano buvynes neszlapino, — 
sniegas nutirpo ir nuplaukė 
sau upeliu.

Sulaukiau vasaros; malku 
prisinesziau vėl daug, ir var
gau teip begyvendamas.

Pagal laiko, numaniau kad, 
jau baigėsi penkti metai mano 
toje girioje gyvenimo. Giliai 
atsidusau ir užsimąstęs apie 
ka tai nebūto — nuėjau in 
nakvyne, nes pradėjo snigt.

Vienas terp žvėrių 
girioja.

mane pamatęs persigando 
atstatė szaudykle in 
Asz prakalbėjau in ji 
suprato, kad žmogus. Prisiar
tinau prie jo, puoliau po kojų 
szaukdamas: “Laimingas asz!” 
Jis pakele mane ir parvedė na 
moh pas save.

Vakaras buvo nepertoli. Jo 
žmona noriai mane priėmė ir 
pavalgidinus paguldė.

Kita ryta atsikėliau, pradė
jo jis manes klausinėt: —

Kas tu toks?
Žmogus — asz atsakiau.
Asz matau, kad žmogus; 

bet kaip tu vadiniesi — pra
varde ?

Mano vardas lovas Opastas.
Teip. O isz Kur esi?
Esmių isz dvaro Risi...
Asz ta dvara žinau — tarė 

sargas.
Tai mano teviszke — asz at 

sakiau tyliai.
Kokiuomi budu tu ežia pa

tekai ?
Penki metai at 

keturiolika draug 
ant medžiokles, viena ūkanota 
diena asz ir paklydau atsitoli
nęs teip toli in giria kad jokis 
rago balsas mane negalėjo su- 
szaukti... ^Apsigyvenau szi- 
Tojė'-gtriojU.. —

Matyt, ten buvo vargingas 
gyvenimas.

Pats gali numanyt... Matot, 
kokie rubai ir viskas; nepratęs 
prie tokio maisto...

Sargas lingavo galva, jo pa
ti su aszaromis akyse klausėsi.

Ir suteikė man savo kokius 
turėjo rubus, palaike ketures 
dienas pas save, ir rengemes 
važiuot namon.

Nuo szios vietos in dvara 
Risi skaitoma in i’O verstu, — 
sargas man tarė.

Kaip ilgai ims nuvažiuot? 
asz jo užklausiau.

.Pamatysim; koks kelias bus 
ar blogas, ar geras. Czia retai, 
labai retai kas atsilanko.

Penkta diena anksti ryta isz 
būdom, apsirengem sziltai, pa
ėmė szaudykles, atsisveikinę 
su szeimyninke iszvažiavom.

Ylgai važiavom; apie pietus 
ant kelio iszszoko keli vilkai; 
arklys galva nuleido žemyn ir 
nere kiek galėjo, asz ėmiau ve 
džiot arkli, o jin du isz vilku 
nuszove; kiti prasiszalino. Pa
ėmė tuos du in roges važiavom 
tolyn.

Pavakariais mes isz tos gi
rios iszsikasem, ir nepoilgo 
buvom dvare.

Visi nusidyvino, kuomet pa 
mate mane, ne vienas manerne 
pripažino nes buvau plaukais 
apaugės. Bet kuomet pasa
kiau, kad lovas Opaskas, sū
nūs dvaro valdono Franco 
Opasto, tėvas su aszaromis ap
kabino ir su verksmu džiau
gėsi mane sulaukės nes jau vi
si buvo užmirsze kaipo mirusi.

Isz džiaugsmo tėvas pakele 
puota; pribuvo visi tie drau
gai su kuriais asz iszjojau in 
ta giria ant medžiokles.

Po visokiu pasisznekejimu

w GAIL.&AXV - 

NAVY 
Long Cut Tobacco

bėt jie emigrantais nesirūpina. 
Jnet stovi tokiose vietose, 
ktįi* emigrantu visai nėra. 
KĮip kalbėtojas sake, reikia 
stlngties padaryti galas vokie
čiu garlaivininku nuožiūrai, 
rdkia pasirūpinti, kad emi- 
gįntai keliautu ne per Bre- 
mįis ir Amburga, bet per .Lie
pėjos uosta. Be to reikia už
megzti rysziu su prancūzu uos 
tafe. Tada vokiecziu garlaivi- 
ni|ku kompanijos, vienos kon 
k intencijos bijodamos, gausiau 
czfos žmoniszkiau elgties su 
emigrantais. Tose vietose, ka- 
mq daugiausia emigrantu ren
kasi, reikia steigti komisaria-

ūefiąusia dovana draagams Lietuvoje 
pi' yra lietuvių katalikų

Savaitinis laikraštis 
“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
papilio, nušviečia Amerikos lietu
vi išgyvenimą, suteikia daug skaity
mo' įš visuomenes, politikos, litera
tures, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kar/ls Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

RUsą cenzūra “DRAUGĄ” Į Lietuvą Inleldžla 
“DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metą $1.50 

DRAUGAS PU B. CO.
M0O W. 46th St, Chicago, III.

- ' Telephone Drover 6114

Pieniniczoj,
— Klausik Fridaj, ar jau 

pilej vandenio in pieną?
— Isztikro dabar ne pame

nu, ar pilau ar ne.. .
— Na, taj del visoko da da

Pįr Pei^įsdesziiffl
Tabakas HH

yoiąi — yra tai stebėtinas paliudini- 
<. Jios iszniiokks, saldus, kve- 

vi n tai lengviausias tabakas5 pasau- 
ic- variuoja szita tabaka apie tai iu- 

airius daryfcs isz AVY tab,.
/ kokiam meto laikė • su

Greitu laiku ir ugnaviete 
pagerinau, sujungiau sienas su 
buvynes siena ir stogeliu. In
eiga buvo per ta gala kur ug
nis kurinosi. In mano miegyk- 
la durnai nesilankydavo, o jie 
eidami per ineiga pabaidyda- 
vo, kad kartais koks gyvūnas 

tik n^iiieitu.-

HWUiLWirrmu
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Nevystantys vainikas.
Apysaka isz pirmųjų krikszcziony- 

bes amžių. -

(Verte Paparonis.)

—„Kryžius, mielieji, kuris 
pirma buvęs ženklu paniekini
mo, dabar del Kristaus ant jo 
numirimo rados ženklu garbei 
ir musu iszganimo. Kiekvie
nas kryžius, kuri kantriai pas
kui Kristų. neszame, nuves 
mus dangaus karalystėn, kur 
jau nebebus' ne vargu ne 
kentejimu. Negaliu Dievui 
atadekoti už tai, kad siuntė 
mums vargus ir nelaimes ken
tėti. Žmogus varge tankiai ke
lia ir akis ir szirdi prie Dievo, 
o žmogus vargo niszpažines, 
isimyli žemes turtams, kurie 
neduoda jam ne sziam pasau
lyj ramumo, ne numirus gau
saus danguje pasilsiu“...

Motina ir su nu jautriai klau 
se Aistako pasakos. Ju szirdis 
kilo p.’ie Dievo, ju akis, rodos, 
mate už tu blizgancziu žvaigž
džių Galingąjį' Dievo sostą, 
kuriam aukojo visus iszkente- 
tu s vargus, visas sielvartas ir 
nelaimes. Teip jiems bekal
bant naktis jau apsupo savo 
juodais sparnais visa pasauli. 
Tik virszui ten dangaus skliau 
sine rodos nubalęs szviete 
balzgana sz vieša menulis. 
Žvaigždžiu knipava, kaip ro
dos neiszskaitoma akycziu, 
daugybe mirgėjo dangaus juo
dume. Vejas nutilęs ka tik 
siūravo medžiu szakelemis. 
Tyla visur, gili paslaptinga ty 
la! Tik upelis sodu tekantis 
iszleto murmėjo, szokineda- 
mas akmenuota savo vaga. 
Kvapsnys augancziu sode ge
liu kilo virszun, kaip nelygi
nant kodylo durnas. Vienok 
jausmai ir mislis laimingosios 
musu szeimyneles da auksz- 
cziau kilo.

Sieke jie Vieszpaties sostą 
ir Aukszcziausiasis maloniai 
jū auka priėmė.

Ilgai da butu sedeje ir kal
bėjęsi, bet Aistakas tarė:

— „Daug da sziandien tu
riu darbo atlikti. Noroms ne- 
noroms reik mums persiskirti. 
Bet rytoi pasimatysime. Asz 
pats aplankisiu tave, mylimoji 
Teopana, ir isz vergijos isz- 
pirksiu... Dabar gi labanakt... 
Vaikeliai, palydekit motina li
gi namu... gal jau ji ten seniai 
pagedaujama?..

XVIII.
Krikszczionis prie stalo.

Anksti ryta Aistakas, isz 
ėjas isz miegamojo kambario, 
rado jau belaukancziu abu su
nn. Su jiemdviem pasisveiki
nęs, kaipo tėvas su vaikais, ne 
kaipo karžigis su pavaldiniais, 
nusivedė juodu pas motina. 
Bet, atėjus naman, kur Teo
pana gyveno, praneszta Aista 
kui, kad. dabar negalint esą 
nieko vidun leisti. Praszyta 
trUpucziuka luktelėti. Aista
kas su sunumi nuėjo sodan. 
Gėlės, rytmetines rasos apsun
kintos, lenke žemyn galvutes. 
Szimtai blizgancziu, kaip dei
mantas, rasos laszeliu tviskėjo 
kiekvienam gėlės lape^j, kiek 
vienam bumborelyj. Oras vė
sus sveikas. Musu svecziai, 
vaikszcziodami sode, ramiai 
sznekucziavosi. Po kiek laiko 
inejo sodan dvi ypatos. Judvie 
ju viena in szilkus isidariusi 
ir purpuriniu auksu vadžiotu 
apsiaustu užsimetusi iszrode 
jau nebejauna, bet da graži ir 
maloni moteriszke. Geltonuose 
jos plaukuose blizgėjo perlu 
obuoleliai. Buvo tai Teopana. 
Net nustebo Aistakas ja paži
nes. Vakar jos veidas buvo isz 
blyszkes, raukszletas, o szian
dien, kaip rože pilnavidure, 
gražumu žydėjo. Akis szviete 
kokia tai malonia jautria szvie 
sa, Jose, kaip kokiam veidro- 
dyj, atsispindėjo visi lig vie
nam jausmai, kuriuos tegul tu 
rite laiminga mylinti moterisz 
kc. Aistakas tiesiok pasakius, 
savo akims netikėjo.

— Ar gi tai galimas, ar gi 
tikėtinas daiktas, mislijo jisa1 
vakar buvo tokia iszblyszkus, 
pabiau in lavona, negu in žmo- 
įitn panaszi, — sziandien visai 
kitokia iszrodo. Gal dėlto, kad 
vakar buvo perdaug nusikan- 
kinusi, gal..

Bet nebuvo kada daug mis- 
lyti. Ypati skubiai artinosi.

Kita moteriszke buvo tai Lidi 
ja. Prastai apsirengusi iszrode 
labiau panaszi in Teopanos 
tarnaite, negu in buvusiąją jos 
ponia. Kaip maloniai dabar ji 
žiurėjo in Teopana, kaip links 
minosi kad ji atrado savo vyra 
ir sunu! Norėdama A ištakai 
tarsi itikti, tyczia privertė Teo 
pana teip dailiai isiredyti. Pa
dovanojo jai ta pati brangu 
purpurini apsiausta, kuri Teo
pana besiuvinedama, gal ne 
viena graudžia aszarele buvo 
iszliejusi, nes nobodaus ir sun
kaus butą darbo. Ar gi ji mis
lijo besiuvinedama, kad tasai 
apsiaustas jai teksias?

Aistakas, laimingasis Aista
kas, jautriai padėkojo Lidijai 
už tai, kad mandagiai ir mei
liai su jo mote apsiėjusi. Lidi
ja tarsi susigėdinusi, kad lai
kiusi už tarnaite tokio garsaus 
karžigio mote, priėmė dekoji 
ma, bet tarė:

— Garsusis karžigi, ligsziol 
nežinojau, kad Teopana esanti 
tavo pati. Ji mąp niekad nesi- 
sake, kad aukselis gimines es
anti. Dovanokilkafžigi, nes ne 
žinojom, kokia yp^ta mums už 
vergute patekusi. Ak, kad tai 
Dievas mieliausis duotu, kad 
kada nors liautųsi žmones, 
kaip gyvulius nelyginant, par
davinėję...

— Kristaus ir tik Kristaus 
mokslas teigales tai padaryti, 
kalbėjo Aistakas: Jis sutrau
kys: vergijos panczius, jis žmo 
nes sulygis. Kur nėr Kristaus 
mokslo, ten niekad negal but 
tikros lygybes. Kristus liepia 
mylėti artima, kaipo patsai sa
ve, nežiūrint in tai, ar artimas 
yra turtingas, ar elgeta, ar jau 
nos, ar senas. Visi esame Die
vo akise lygus..

— Bet ar nebus geriaus ma
žuma užkandus, atsiliepe Lidi 
ja: Spėju, kad da svecziai ligi 
sziol nieko nevalgė?

— Užkandis bus ne pro sza 
Ii — nusijuokė. Aistakas — 
besidrutindami, galėsime ir 
pasikalbėti!..

Lidija nusivedė sveczius po 
auksztais szakotais medžiais, 
kur murmuliniam stale užkan- 
dys buvo prirengta. Czia bu
vo ir vyno ir szviežu vaisiu ra- 
gažaites ir kitoki valgomieji 
daiktai. Bevalgant Aistakas 
pradėjo girti sodo gražuma. 
Pažiūrėjęs in Teopana, tarė:

— Puikus, isztikro puikus 
sodas! Jame tik žmogaus akis 
rimsta, bet ir szirdi jo gražu
mas Dievop kelia. Sztai szitie 
vaisiai, kuriuos Dievas skiria 
mums valgymui, koki gražus, 
kokia ivairi ju spalva? Ir tai 
visa Dievas vienu žodžiu sut
veręs. Isztikro! žiūrint in szi- 
tuos sztai medžius, in szitas ge 
les, rodos, nelyginant kokiam 
veidrody j, matai Vieszpaties 
galybe, iszminti ir geruma. 
Tai visa žmogaus labui Viesz- 
pats suredes..

-— Tas tai tikra tiesa — ta
re Teopana. Sodas buvo kny
ga, kuria Sutvertojas priesz 
akis man atadenges laike, o 
Vieszpats Jėzus ja aiszkino. 
Kada in lelija žiūrėdavau V. 
Jėzus, tarsi pirsztu ja man 
rodydamas, \ kalbėjo, jog 
asz turinti vįsąme atsiduoti 
Dievo Apveizdon. .Jeigu Auk
szcziausiasis ta lelija teip gra
žiais rubais aprėdė, jeigu kas 
rytas siunczia gaiviuanczia jai 
rasa, be kurios ji nuvystu ir 
iszdžiutu,— tai turbut labiau s 
Jisai rūpinasi apie žmogų. 
Kaip tėvo mislis nuolat sunu
mi užimta, teip lygiai Auksz- 
cziausiojo Apveizda budi apie 
kiekvieno žmogaus likimą, nes 
mes Jo vaikai esame. Medžiai 
gausiais vaisiais apsunkinti, 
rodos, kalbete man kalbėjo:

“Kaip mes vaisiais turtingi, 
teip tu turi but gerais darbais 
turtinga Jeigu mes vaisiu ne- 
vestume, mus iszkirstu ir sude 
gintu, — teip ir tavo gyveni
mas niekais nueis, jei geru dar 
bu neturėsi!”

Tie vinvuogiu krūmai teip 
iszkeroje, uogomis apsikrovė, 
rodos, man sake, kad tik su 
Kristumi susijungusi galėsian
ti ka gera padaryti. Visokios 
mažos gėlėlės kurios, pasislė
pusios augo, bet kuriu kvapas 
tam sode pasklidęs buvo, mo
kino mane, kad kiekvienas, 
nors mažiausias, darbas, Viesz

VADAS PASIKELELIU “ORANGEMEN" LIEPE NEPASIDUOT KATALIKAMS.

Ana diena pralejo krauja kelioleka ypatų už laisve savo sklypo Irlandijos, kada szove in ■juosius angliszki kareiviai 
užmuszdami kelioleka ypatų. Musztine prasidėjo kada laivas atgabeno 10,000 karabinu ir kelioleka milijonu patronu del 
ajrisziu ant apginimo savo tiesu. Paveikslas perstato teip vadinamus “orangemen” — protestonus kurie priesztarauje prie-
szai spatvaldysta Irlandijos.

paties vardan atliktas, nors jo 
žmones ir nežinotu, kvepes 
Dievo akise, kaip tos, nelygi
nant, gėlėlės. Nors ir gerai, ro
dos, soda apžiurėjau, bet tan
kiai rasdavau kokia piktžole 
iszaugusia. Tuomet, ja rauda
ma, mislijau, kad kiekvienas 
darbas, atliktas be meiles Die 
vo ir artimo, bus iszrautas ir 
laukan iszmestas!...

— Mieliausioji motinėlė! 
suszuko Teopanas, tau in soda 
žiūrint, szirdis auksztyn ' prie 
Dievo kilo, o man aveliu pul
kas ganant. Rodos, nieko ten 
nėr ypatingo: kaimene, pie
muo, o kada nekada ir vilkas 
pasirodydavo. Jėzus vienok 
pamokinanczias istorijas mums 
paliko, tiesiok isz piemenų gy 
venimo paimtas. Kaipo geras 
piemuo, žino savo aveles, kai
po piemuo, gena jas in žaliuo- 
janczias lankas, kur žole soti, 
kur v amino tyras, trip—-lygrai- 
ir dangiszkasis musu Piemuo 
Jėzus Kristus visados rūpinasi 
musu likimu. Kaip avis klauso 
piemenio balso, teip ir mes tu
rime klausyti Jėzaus balso, ar
ba balso tu, kuriuos Jisai 
sziam pasaulyj savo vietoi pa
likes. Kaip avis neklauso ir be 
go nuo svetimo piemens, teip 
ir mes turime neklausyt viso
kiu svetimu piemenų, kuriems 
nerupi musu labas, kurie tik 
stengiasi paviliot, aveles nuo 
Kristaus. Jie saldžiais žodeliais 
ir visokiais žadiniais trau
kia žmones nuo Kristaus ir ve 
da juos tiesiok prapultim

Tankiai tekdavo matyti vil
kas prie aveliu selinant. Tuo
met bėgdavau ir gindavau jas 
nuo nepraszytojo sveczio. Kaip 
gi tuomet man buvo aiszkūs ir 
suprantami Kristaus žodžiai: 
“Asz esmi geras piemuo, gy
vastį savo guldau už aveles ma 
no ir nieks ju man iszpleszti 
neistelks”.

Tie Kristaus žodžiai atsimi 
nūs, kaip gi ramu, kaip gi ma 
lonu buvo szirdyje! Akis dan
gun pakeles dėkojau Vieszpa- 
cziui sakydamas: “Jėzau, Jė
zau kas gi Tavęs gal nemylėti ? 
Tu savo gyvasti už aveles ati
duodi^ o mes žmones nenorime 
Tau szirdžiu mnsu pavesti. Ak 
Gerasis, Piemuo! imk mano 
szalta užkietėjusia szirdi, o 
duok man, Dieve, savo szirdi, 
kad galeczia Tave ir artima 
isz visu mano jiegu mylėti...

Kristaus pasaka apie pra
puolusią avi tiesiok yra paim
ta isz piemenų gyvenimo. Ir 
man nekarta prapuldavo ave
le. Bėgiojau kalnais ir klo
niais jieszkodamas. Atradęs, 
kaip gi linksminausi! Paemes 
ant pecziu nesziau avele in kai 
mene. Tuomet, rodos, girdėjau 
sziuos Kristaus žodžius: “To
kia ir danguje bus linksmybe 
del vieno nusidėjėlio atgaila 
darancziojo”. Kokia gi Viesz
paties meile, mislijau, koks gai 
lestingumas! Netik priimažmo 
gtt, atgaila daranti, bet da ir 
visas dangus linksminasi “nes 
atsirado, kas jau buvę pra
puolė”.

Jei avele in duobe kur ins- 
mukdavo, tuomet, gelbėdamas 
ja, atsimindavau, ka Kristus 
pasakęs:

“Kuris jusu, turėdamas avi, 
negelbsta jos, jei duobėn in-( 
puola, taigi juo labiau gelbsti 
Dievas žmogų. Nepalieka ji 
duobei tunuot tai yra sunkiam 
nusidejįme būti, bet mylista 
skatina nusidėjėli, kad atsikel 
tu ir nekalta gyvenimą vestu. 
Rudeniop, kada avinus nuo 
aviu atadalindavau, visados at 
simindavau apie paskutiniji 
Dievo teismą. Jėzus Kristus 
atadalis tada aveles nuo aviu, 
tai yra, gerus žmones nuopik- 
tuju. Aveles nuseks paskui sa
vo Geriausiaji Piemeni dan
gaus karalystėn, avinai gi pa
teks pragaran, “kur bus verks 
mas ir dantų griežimas”.

Gal jau perilgai jums pasa
koju apie tokius, rodos, mažus

Toji boba, ka nuo Dievo 
ženklinta,

Tai greicziause szirdeles pa- 
; siunta,

Tokia Malianojui užtikau, 
Ba pati apie tai persitikrinau. 
Rauplėta, padvėsus ir plona,

Jog net kaulai iszejnaper 
szona,

Kožna motere ant liežuvio 
payra a,

O pati ant savo rauplėto 
snukio neatsimena.

Ta, kada paragavo,
Net užpykus paraudonavo.

Stiklą ant baro pastate,
Net pasikratė,

Ir paszauke: “duok ko pra- 
sziau,

Asz antru kartu sakau, 
Brandes su lomu, 

Ba man nesmagu!” 
Tai bent mergeles,

Szios gadynes paneles,
Su arielka gydosi, 

Brandes su romu provijasi.
Apie nieką nedboje,

Gere prie baro karczemoje, 
Ir tai jauna mergele,

Brandes ir rūmo pilna czier- 
kele.

Jago katras tokia gaus, 
Tai szirdeles pasidžiaugs.

ėUjktus—KlLn? inn<a npsi.lifln^j^ Tmynplu-arfa vvrng gynmis TSiz 
nu Dievui dekojes, nes jie bu- belde,
vo man gyva knyga, isz kurios 
iszmokau Kristų mylėti!

— Mano knyga — tarė Teo 
pylas — buvo tai dirva, kuriu 
prakaituodamas dirbau. Dirva 
ardamas, akėdamas ir sėdamas, 
nuo jos akmenis rankiodamas, 
piktžoles iszraudamas, misli
jau, kad teip lygiai reik pri- 
ruoszti ir dirva musu szirdžiu, 
jei norime, kad Vieszpaties žo 
džio sėkla gausius vaisius iž- 
duotu. Jeigu žeme kieta, gerai 
neidirbta,—neauga joje gera 
sėkla; teip ir szirdyj, kaip ak
muo, užkietėjusi, negal Dievo 
žodis ne digti ne augti, ne vai 
siaus iszduoti. Jeigu žeme sau
sa, be drėgnumo, sėkla vai 
siaus neiszduos, teip lygiai ir 
szirdyje, kuria iszdžiovino tur
tu troszkimas, pavidejimas, rus 
tybe, negal gera sėkla iszaugti. 
Gerai žeme indirbus, gerai in- 
žiurėjus, sveika sėkla iszejus, 
pasigėrėdamas žmogus žiuri1 
kaip javas, rodos, isz dūmo ei
na. Bet terp geros javu sekios 
iszaugdavo kartais kokia pikt
žole, koks kūkalis, kurio, ro
dos; buvau neisejes. Tada ne-; 
roviau kūkalio, javams beaugi 
ant nes raudamas buczia su .kd 
kaliais ir gera java sugadinęs! 
Laukiau javams nunoksiant. 
Tada tai atskyręs, kūkalius stj 
degindavau, gera gi java klud 
nan veždavau. Isz czia supras 
davau, delko Dievas ivelija 
piktiems žmonėms sziam pa| 
saulyj gyventi, kodėl ju, kaip 
tu kūkaliu, iszroves, tuoj ug- 
nin nemeta. Žino Dievas, kA 
daras. Kad nebutu sziam pa
saulyj piktu žmonių, nebutu 
ne tokios prakilnios dorod, 
kaip antai: nusižeminimas, 
meile artimo, meile kryžių ijc 
kentejimu. Kada ateidavo 
piaujes laikas, kada linksnį! 
pilnomis rankomis valeme gė
rybes, tada atsimindavo, kad 
ateisianti diena teismo kuri su 
trauks mus, Dievo sėklas dan
gaus karalystėn. Ten, kaip 
saule, žeresime ten jau nereiks 
teip sunkiai duonele uždirbti 
Ten bus ramus pasilsys po pra 
kaito dienos, po vargu gyveni
mo.

(Toliaus bus.)

Kaip liežuvi suvaldyti parode, 
Jog spiege kaip szimta velniu, 
Bet nepasiliauna savo funiu.

Geriau padarytum raupliuk 
kad susivaldytai,

Savo plona liežuvi apmalszytai 
Ba tas tau ant giaro neiszeis,

Jago da karta apie tave žine 
pas mane ateis.

* * -»

Netoli nuo Springvalles nu- 
vikau,

Ir tokia naujena dažinojąu, 
Jog boba labai vyrui vierna, 

Pamėtė jin ir gana.
Ka ant to gali mislyti, 

Ir sakyti?
Jago vyro iszsižadejo, 

Kodėl dvejeto kudykiu ne
pasigailėjo?

Paliko du nebagelius, 
Kaip karvelius.

Kas diena klausė tėvelio:— 
Kur muso motynelia,

Ar nupirko man gražia szle- 
bele?

Kaip tai, 
Nepareina teip ylgai?

Graudu szirdeles klausyti, 
Nuo verksmo negali susilai

kyti.
Szendien nuliūdęs vyras, 

Vaikszczioje, ikaip negyvas,
Nežino ka pradėt, 

Ir kur pasidėt.
Argi ne nebagelis, 

Tasai žmogelis?
Taigi, del josios tikėjo, 

Piningus del josios atidavinėjo
O ta ragana vyro ir vaiku 

iszsižadejo,
Su burdingierium iszpleszkejo 
Dieviszko padėjimo ne bus, 

In varga inklius,
O kaip neteks piningu, 

Tada pageidaus vyro ir vaiku,
O vyras kvailas butu, 

Kad tokia besti j e priymtu.
# * *

“Asz gersiu brendęs su romu, 
Ba dalaikyti negaliu, 
Lemoniados ne noriu,

Szonus skauda, gert negaliu!” 
Teip kalbėjo Szenadorio jauna 

Apie 16 metu mergyna, 
Bartenderis nusiszipsojo, 
Ir tam tikėti nenorėjo.
Saides stiklą pripylė, 

Mergynai padavė,

KUR J3UNA?
Mano čkde Jurg a Urboną, 15 me- 

tn Vnjn AmjtrilrA nAnkj, mpui adiral 
gyveno Waukegan BĮ raeina isz 
Kauno gub , Ri-eini i pav., Vaszlei 
diu kaimo, Pa z 1 o j arap jog, Te
gul atsiszaukja ant a be o:

Al t Sz mkua.
812 E. Water St, 

Mahanoy City, Pa.

Mano giminaitis Juozas Lenberkas 
paeina isz Kauno gub , Ezarenu- 
apsk. Tauragnu para.. Aleksniszkiu 
Wenasedžio, 5 metai kaip Amerike, 
girdėjau gyvena apie Pit sbusg Pa. 
Praszau atsisaukt ant adreso.

S Pelania
Box 66 Cameo, Colo.

Mano drangas Adomas Anų za 
paeina isz Kauno gub. Panevėžį 
pav., Kiburu Volostes, jis pats ar 
kas kitas praszau dait žine ant adre
so

W, Jasenas
Box 46 Buckner Ill

Asz Antanas Miluszas tavo szvoge 
r’s ir tavo duktė Amilija pajies-zko 
Alexandra Jankancko isz Kurlanskos 
gub. Lubavos miesto, dar gyvena Bu 
anos Ayres, So . Amerike Tegul tuo 
jaus atsiszaukia ba tu iu pas ji svar 
bu reikalą, ( gg o^)

Anth r y Vljlusza
Box 21. Cumbola, Pa,

638 Penn Ave 
Pittsburgh, Pa

Or. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

Dr. Kolar garsinasi savo tikra pravarde ir tun 
savo paveikslu šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
Simęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti 
kavc visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti' 
jiiais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buv« 
iigonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 6o6, dide 
U išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį, Jeigu 
£enti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklele, slinkimą plaukų, laužymą kaulų 
ateik, o nžsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikai 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrSsi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū 
dais, kaip ir NAKTINIUS išteksimus, TRIPER 
ir kt. išgydau j io dienų, o jei ne, tai pinigu' 
sugrąžinu.

> NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pae> 
ūančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu j t8 dienas 
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriško 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtun 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo k: 
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo.

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydą 
1 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randa: 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinim;' 
nusišlapinimo (peršėjimas) irdesėtkai kitų ženki 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgyda 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugi- 
ilakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitu 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krau 
Išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik pe 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 9:30 
Petnyčiomte Iki S popiet Nekėliomis 

j popiet Ateikit Ouojauž

DIDELE NAUJIENA MOTERIMS!
ii.........i mutrr—.ni imu —Mr u n —s—..m

pinigus ir laiką.

Naujos mados, nauji pagerinimai! Iki šiol 
moters buvo vergėmis netikusiu prosu;- 
ypatingai vasaros laiku, kaitinant prosą ant 

ir, per , dieną prakaituoja, kaip 
iki išprosina sąvaitės skalbinius.

Bet šiądien galite jau mesti laukan tuos se
novės netikusius jrankius-prosus. čia jums 
naujausios rūšies “Imperial Self-Heating” 
prosas, kuris yra su geriausiais patobuli
nimais. Šitą prosą vartojant, užčėdysite 3 
svarbiausius gyvenime dalykus: sveikatą, 

pinigus ir laiką. Rašykit man šiądien laišką, priduodant savo adresą, 
o gausite platesni paaiškinimą ir kainą šią prosų per laišką. Reika
lingi agentai iŠ visų miestelių.
M. J. DAMIJONAITIS, 903 W. 33rd St
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ALL NATIONS CEFOST BANK
- LAIVAKORCZIU SKYRUS—

P. v. OBlhCUNAS LR KOMPaNIA
Cor. 12-th.A ( krRon Kt., b.S.Pittsburg, l'i

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszlii 
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, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greicziause ir pigiause, Pardu< da 1 .aivakodts an 
visu geriausiu Laivu. UžlaiKo Notarijialna ir ve 
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K. Varaszaos 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentali sutiok%><ixir 
su dertomiE Ruissjoa

KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PAT.’ !KO { 
TINKANČIĄ DIRVĄ PA2I3T StillLĄ; kuri g :i 
ži:ii sudygsta, puikiai anga ir gausius vaisius t 
neša. TEIP SUMANUS PROFE-SJONALIŠ:.’AS 
DAKTARAS , pažysta gerai liga, pritaikoatsak-.u 
čiai liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny-. 
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, pamukiiia 
ligą, užmezga išgydymu, sugrąžina pajiegas ir iš
augina puikią sveikatų ir drūtumų, k s suteikia 
žmogui lai mg ir linksmybg. PHILADELPH1OS 
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių 
padare sveikais ir laimingais išlydant nuc^iso- 
kių ligų

YRA TAI DIDŽIAUSIAS fSVr IK f I I Ii TURTAS ŽMOGAUS, bE J 1 SVEIKATOS NĖRA LAI
MES NE LINKSMYBES ANT SVIETO. .

Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTA RUS, kurie greitam 
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro e.xpe amentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotas. To 
kiam jau tik galima tikėti.

Privatiškoj LABARATORIJOJ Ph. M. K’iniko, atsišaukusiems sn^aisy kiekvienam* 
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, s. niausiu ir naujausių išradimų, kuriu.-s 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių. ,

Iš daugybes išgydytų štai ką fcatįs žmones rašo:
GARBINGAS PH. M. CLINIC! Pranešu, kad liekarstas subalgūm ir esame labai užga

nėdinti už tikrų pagelbų; greitų ir gerų išgydymų. Mano moteris teipat jau yra sveika už kų 
siunčia širdingiausių padėkavong. Jūsų pamačlyvų ir teisingų būdų gero gydymo, skelbsim 
tarp savo pažj'stamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dčknvoda- 
nti su moteria A. Antonlckas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.

Mrs. K. Jurevičiene, Box 226, Glens Falls, N. Y. teipat šimtais kartų dūknvoja, už 
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpuėjusios ir suiru
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų.Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., 
Worcester, Mass., Mr. M ilOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 3( 6 Cen
ter St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kuriu jokiu budu ne- 
galima_sutalpinti.
ĮSITEMYK1T, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada.

ICAO BET nori pastoti sveimjIWO V !R LAIMINGU, tad atsilankyk.
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligųbei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų sveika tai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dūka- 
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenū- 
jusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėm se, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubogi
nto, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsinto, nerviškumo, bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, rre turėjimo apetit -, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet snt liekarsto:»s, kurios 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingu mėnesiniių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
■į; * ' **“’--- K-.-.*,——--- .——-----------i-tirtA!)LLFH1 A, PA.

• VALAN'^O -: nuo 10 is ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. ūttirn ir Pėtnv- 
čionns nuo o tkt 8 vak. Reikalaukit nuo Klinlko dovanai ir skaitykit knygą .Daktaras“.

0 
U

SKAIDYKITE

S AULC
Pilni Namai Linksmybės 
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsites, dainuosite ir šoksite.

“BĘTRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli i apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

E — 1161 “Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškią polka

ašE — 1170 Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas.E — 1245

E — 1163

E — 1164

Teklytė ir Pranulis.
Gudiška Polka.
Gražybė Lietuvos.
Jurgiuko kazokas.

E — 1246
Rūtų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.

E — 1165 Tėvynė.
Amerikoniškas maršas.

E — 1247 O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras.

E — 1160 Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota.

E — 1248 Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.

E — 1167 Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė.

E — 1249 Mano palvys.
Velnias ne Boba,

E — 1168

E — 1169

šaltišius arba Dūda. E
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

— 1250 Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę.
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-S3 So. Morgan St, : CHICAGO, ILL.



W. RYNKiEWICZ
r ' .. NOTARIUSZAS..

Ž33-Z35 w. CENTRE ST., MAHANOY CITY, PA.
pkivatiszka banka ant sudėjimo pinigu

......PO FRIZŪRA RANČOS...... j

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

Paszoortus del keliaujanoziu pa
rūpinu.

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

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. Iszduoda Dosto- 
vierenes del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, Špilkas ir t. t. 
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu Pinigus ir t.t., raszykite 
pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma. Apsaugoju Namus ir 
Naminus Daigtus nog Ugnies.

I

R Puikus Vasarini Siutai.
Ja’gn pirksite Nauja Siutą ar bile kokiu 

Vasariniu Drapanų ar apreditnu tai ateikite 
peržiureti musu nauja tavora. Vasarini 
Siutai vyrams ir vaikams pasiūti pagili nau' 
sios mados isz visokio materijolo.

Visokiu Vasariniu Apredimu kaipo tai: 
Sziaudiniu Skribeliu, Kepurių, Marszkines, 
Apatiniu Drapanų ir tas^iskas kas yra reika-l apatiniu urapauu u lcib-vib 

liūgą vyrams ar vaikams.-.

Black Diamond, Wash. — Ka- 
siklosia Julia, likos užmusztas 
“fajerbosis,” da jaunas žmo
gus 28 metu senumo, kuris-in- 
ejas in kasiklas, žibinte truko 
ir pakylo eksplozije. Priek 
tam, du kiti likos apdegintais.

— Ta paezia diena sudege 
ant smert dukriuke slavoku 
per užsidegimą szlebukiu.

— Kasiklos dirba po tris 
dienas jau nuo szeszu menesiu.

Kewanee, III, — National 
Tube Foundry dirba tik po 
penkes dienas o maszinszapis 
dirba diena ir nakti, bet pri
buvusiems czionais sunku ap- 
laikyti darbus.

— Nesenei atsibuvo czio
nais veseile ir kriksztynos ant 
kuriu truputi svetelei pasi
linksmino tik viena bobele bu 
vo priežaste nereikalingo su- 
miszimo su muzikantais o szeip 
viskas pere jo kanogeriausia. ■

Ansonia, Conn. — Juozas Ta- 
mulunas, 26 metu senumo, mi
re nuo revolverinio szuvio 12 
diena Julajaus ir likos palaido 
tas ant katalikiszku kapiniu 
Derby, Conn. Velionis paliko 
motyna, sesers ir broli Petke- 
liszkiu dvare, Veiveriu gm., 
Starapoles pav., Suvalkų gub. 
Katras isz gyminiu geistu žino 
ti apie platesnes žines apie jo 
mirti tegul raszo pas: Mr. 
Joseph Žemaitis, 106 Factory 
Str. Ansonia, Conn.

— Darbai ne kas, žmonių 
randasi daug be jokiu užsiemi 
mu ’o moterėles turi daug dar-* 
bo su dinerkem 6 jago neapsi- 
malszys tai p. Baltruviene jiais 
atlankys.

Neužmirszkite tautiecziail
Lietuviai atlankytie savo 

dranga kad ir ant trumpos va
landėlės nusidžiaugsite isz sve
tingo priėmimo ir gaudami 
nuo visko geras rodąs lietuvisz 
kame name pas.

Mikola Roczewski
Feldstrasse no. 2-3

Eydtkuhnen Germany.

Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

kornus ant kojų tai gausi po 
5c, 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 dy 
ka rodą. —Raszyk tuoj aus ant 
adreso:

Gratis Specialists 9. .
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

Jiega Dirbti.

Mr. Vladimir Seman iszjSu 
perior, Wis., parasze mumsVe- 
kanti laiszka: ,, Asz apturėjau 
Trinerio Amerikoniszka Kar
tins Vyno Elixira ir turiu pri
sipažinti, kad asz esu pilnai 
juomi užganėdintas’ net jisai 
sutvirtina visa kuna ir šutei-

.Naikiausias iszradimas.
Jaigu turi praplikusį galva? 

ar plaukaj slenka? Siuskite 
szienden $1, tai gausite verte 
gyduolių desetku doleriu; g va 
rantota 7 ingrediencijos kad 
užžaugys storus plaukus, nesi
gailėsite dolerio. Jaigu nepa- 
gelbetu bus sugražinti pinin
gai- Teip-gi iszsius placzes in 
formacijas no ko plaukai slen
ka ir plinka, pleiskanų atsira- 
dymas ir nupuczkave veidai.

Tukstanczei dekavoja už dy 
ką rodą.— Raszyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialists 9.
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

Farmos — Farrnos
Parsiduoda pigei, didžiojo 

Lietuviu kolonijoj kur randa
si jau t154 lietuviszku farme- 
riu. Turiu žemiu su troboms ir 
.sodais, iszdirbtos ir ne iszdirb 
tos žemes prieinanezios prie 
upiu, ežeriu ir geležinkeliu. 
Preke $8 lig $50 už akeri, in- 
mokant $100 likusius galima 
užmokėt lig 5 metu. Perkan 
tiems užmokame už geležinke
lio ti kieta. Apie daugiaus 
kreipkitės ant °adreso.'"(to. 68)

Jonas Žemaitis,
Box 3 Sauble, Mich

kia žmogui naujos jiegos dirb
ti.” Kūnas, kad galėtu tvar-. 
kiai veikti, turi būti visiszkaj 
iszvalytas ir sustiprintas reika 
lingam maistingo, valgio dąu- 
ginimui priimti ir iszvirszkin- 
ti. Tam tikslui mes norėtume 
rekomenduoti Trinerio Ameri
koniszka Kartaus Vyno- Elixi-

DR. M. J. PETRIKAS
Lietuviszkas Medec'nos ir 

Chirurgijos Ugonbutes 
...SPECIALISTAS...

Priima L:gonius kaed en.
312 W. Mahanoy Avė., 

Mtihanoy City, Pa.

Frackville, Pa. — Palicije 
aresztavojo Kazimiera Gudaiti 
saliuninka, už padegimą savo 
namo 3 Julajaus. Sliectva pa
rode, buk Gudaitis aplaistė na 
ma karasinu ir pats uždege 
ydant aplaikyt asekuracije. 
Už tai likos nugabentas in 
PottsvilĮes kalėjimą lig teis
mui. ‘ ’

Pavasarini Siutai ir Kotai del Moterių, 
—o—aa—ana■■■■>>■ ■iihimi n i    »

Naujos mados, geriausio kriauezio darbo Siutai 
ir Kotai del Moterių. •

Pavasarini Kotai $4.98 lig $15.00
■ Mergaitėms Kotai $1.98 lig $6.00

- — Puikios Foulard Szlebes $6.50
Specialiszkos Jekes - - 98c.

. . Naujos mados Andarokai 98c.
Vyriu ranku darbo Siutai $15, $18 ir $20.

Padaryti per geriausius krauežius, amerike, laiko 
savo kolora ir pavidala bile koku m ore.

Mahanoy City, Shenandoah,
Mt.Carmel, Landlord»

W. TRASKAUSKAS

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS , 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunus Numirusiu...
Pasamdo Piginus ir Vežimus del 
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir 
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir 
puikiause. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City.

Guinan’s
Polithania State Bank
i91Q Carson Street S. S. - FHULnrgh, Pa.

Vienintele, I ieluviszka Fanka, nur 14 S] alio 191-3m. 
layo feikialta n tavo Lena rara 19K (’arson St., S. S. 
Pittsl urgh J a l ž tai pjaszon: vLūt nu u vJengiancžius. 
I ktuviszkani Parkui kreiptis naujuoju adiem. Piiiman 
pinigus; sucz dininmi ir mokam 4 Procentą už sudėtu*- pas 
n us pinigus; siui oz am pinigus in visas dalis svie o, greit ir 
pigiai; j are uoi'ani sz’pkort'ae ant visu linijų ir geriausio 
laivu; padirbam visokias juszies rejental* us dokumentus;.su
teiki am rodąs dykai. Deltrgi ne ,pa.iingekit-kreipkytes prie 
vieninteles lietuviszkos per valdžia kontroliuojamos Bankos. 

GAEBŪS TAI TIE( ZIAI: Kaip jau seniau pranęsziau 
kad asz pert i auk tfu visokiuf ryszius su savo senąją vieta, tai 
yraf kur landasi ant kampo 12-tcs ir Carson Si. S S 
Fitts) urgh. Pa.,'dabar praneszu kad mano biznio vieta randasi 
Polithania State Bank Bldg 1910CarsonSt.S.S.Piitsljurgh Pa 
(7 blokai nuo n anos*niau buvusios vietos). I žprasrau visus 
savo senus prietelius ir ^pažįstamų* kreiptis prie manias, su 
savo-.reikalais,Tau'uoju adresą, Na gi,; savas pas sava. 
PAŲLV.OBIf(L’NAS,1910^monSt., S.S Pittsburgh, Pa

NAUJOJ ‘ VIETOJ ■
Szicmis durtinis pūkeli m savo Fzicia skersai kelio 
in Savo I oera Nrna ]o (fr’o. 133 W. CuiGre St- 
Aleikyte pažiurete Nauja Szioia o busite linksmai 
priimti. Aplaikeme Visokio Naujo Tavoro kaipo tai: 
Visokiu Moteriszku Mergintu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu 

gatavu Szlebiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Plunksnų taipgi visokiu nau
ju pavasariniu tavoriu gausite pirlti geriau negu kitur.
qrL 133 W. Centre St.,
IRC UdODC nahanoy City, Pa.

Žinios Vietines.
— Subato jau turime 1 Au

gusto, dieneles bėga greitai.
— Li etųviszkas Benas aplai 

ke ana diena czarteri isz 
PottsvilĮes.

— Menesije Liepos mirė 20 
ypatų, gyme 46 kudykei o pen 
k i negyvi.

— Lehigh ir Redingo ka- 
siklos iždirbo szia nedelia po 
penkes dienas, ryto nedirbs.

— Daugelis Slavoku, Ilun- 
garu ir kitu tautu, sugrįžta in 
savo tėvynės ant paliepimo 
konsulu paymti ginklus ant 
apginimo savo tėvynių. O lai
mingas tas Amerikas!

— Puldama trepais savo na 
me po No. 425 E. South uli. 
p. Agnieszka Anserevicziene 
iszsisuko ranka. Dr. Dunnas 
iszsukima pataisė.

— Sere do j e atsibuvo laido
tuves Motiejuko, trijų menesu 
senumo sūnelio saliuninko Mi- 
kolo Kundrotu; likos palaido
tas ant Szv. Juozapą kapiniu.

-— Dirba gerai, bet ne kasi- 
klos tik bob.iszki liežuvęi o lie 
žuvei ploni, stori, ilgi ir trum
pi. Tieje naminei, pleperiai pa 
leido paskalus, apie pabėgimus 
keliu vyru su mergom,.tai ve
la apie nu durim a keliu mote
rių per vyrus, apie nusitrucini 
ma keliu ypatų ir t.t. ir t.t. G e 
riausia moterėles padaritumet 
ir tankei sau atsimintumet ant 
angliszko priežodžio “mind 
your own business’1, o niekad 
neinpultumet in smarve isz ku 
rios sunku iszsigaut.

— Ant Redingo geležkelio 
iszejs Nedėlios ryta apie 4:30 
trūkis in Atlantic City ant vie 
nos dienos sugriždamas isz te- 
nais ant 9:15. Preke keliones 
ten ir adgal $2:55. Daug žmo
nių žada važuot taja cliena prie 
mariu.

— Hei moteriukes pirkite me 
sa pas mėsininką Sklera, sztai 
keletą prekių: Steikas 18 ir 
20c. Czuk Rost 15c. Rūkytos 
deszros 13c. Frenkforts, Plain- 
balones ir Minc-balones po 
15c. svaras. 400 W. Pine St. 
ir 528 V. Pine St.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU. ?

SHENANDOAH, PA.
— Nedelioje bus paszven- 

tinimas Italu bažnyczios per 
biskupa McCort kuris atvež 
su savim popiežiaus palaimi- 
nima kuri nesenei atveže su 
savim vieszindamasis Ryme.

— Panedeli kun. Pautie- 
nius suriszo mazgu moteristes 
pana Klara Bobiniute (duktė 
Jono Bobino) su Antanu Ro- 
gersu isz Meizvilles kuris turi 
užsiėmimą Shenandoah Trust 
Co. banke. Pana Fiorentina 
Mieldažiute su p. William 
Mack patarnavo jaunave
džiams. Nežiną ar jaunikis 
yra Lietuviu, ar svetimtaucziu, 
nes isz pravardes negalima in-

Shamokin, Pa. — Panedelio 
diena atlankė czionaitini mies
tą dydelis szturmas su ledais 
clydumo rieszutu ant keturiu 
coliu. Tukstanczei langu isz- 
teszkejo ir elektrikinei stiklai. 
Medžius iszrove ir užliejo dau
geli skiepu o aplinkinėje isz- 
musze jevus ir daržoves ant 
farmu. Žmonis turėjo devet 
overkotus per kėlės valandas 
nes temperatūra nupuolė nuo 
90 lig 40 laipsniu.

ra, kurisai veikia natūraliu, 
beskausmingų ir maloniu bu- 
du. Szisai vaistas, sudėtas isz 
medikaliszku žolių ir puikaus 
raudono vyno, daro gera intek 
me i virszkinimo organus, fez- 
varydama« isz kūno nereikalin 
gaja medžiaga ir suteikdamas 
naujos jiegos nuilsusiem orga
nams. Pamėginkite ji skilvio, 
kepenų ir viduriu ligos. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, Manufac 
(urer, 1333—1339 S. Ahląnd 
Ave., Chicago, Ill. Strėnų 
skaudėjimas paprastai greitai 
pasiduoda Trinerio Linimen- 
tui, skaudėjimo prieszui.^_

Nepaprasta Progai
Musu broliai visada atiduo

da geresnais progas kita tąu- 
ežiams. Tūlame miesteli  j e 
New Yorko valstijoje randasi 
vienas lietuvis turintis krąutu 
ve isz kurios jis laike keturiu 
metu labai pralobo. Apart to 
biznio jis dar turi kitus užsi
ėmimus, todėl negalėdamas 
vienas reikalu apdirbti pajesz- 
ko sau vieno partnerio (ben-

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS 
GENTRAL HOTEL 

And. Miliszauckas, Savininkas
16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.

(Skersai Ceulral R. U. I’j'Pa)

Jaigu kada busite Wilkes Barre 
tai užeikite pas Andriu Miliszaucksi 
kur busite svetingai priimti ir gausite 
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka 
dugines tikros rugines arielkos, mi 
daus isz krokąvo, visokiu vynu, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net iszHavanos 
Užeikite o busite visame užganėdinti. 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeina 
sugrįžta adgalios atsilankite.

Dr. O’Malley 
(SPECIALISTAS) 

Ruptura
(VYRU - MOTERIŲ - VAIKU)

| UNION NATIONAL BANK
f MAHANOY CITY, PA.

f C APITOL TOCK ¥125,000. SURPLUS IR PROFIT* J39C 000
■i 8u». ValsL Randas turi musu banke sudėto piningu,į -------
’ Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pradedam

prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos meneeuose, nepaisant
I ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mee norim kad ir jus
? turėtumėt reikalą su musu bsnka, nepaisant ar mažas ar didelis

į HARRISON BALL, Presidents, 9-aa. ryte lig 3 popie?
? F. J. FOONAN, Vice-Preaidentas. Snbatpmi? 9 lig 13-*A,
f W H. KOHLER. KpeieriuB.

Lietuvhzka Agentūra 
LaHaknrnau. «ot geriausiu LrIti 

sn Lietuva ir Taipgi siunetit
piningus už žemiatiae preke ir greita 
ae vienos dienos nelaikau pas sr r 
ivetimu piningu paskirtu siuntimu 
-iškas dirbąs! teisingai nns esmių p 
rauoije, taigi meldžiu visu Lietu v’ 
ttsilankitie arba atsissaukfcia 
aisaka su minėtais reikalais

P*

GERA AREIKA
' Nusipirkite sau keletą 
buteliu arielkos

■ iOMEVICZIOS W 
Geriausia arii^ka visam 
mieste $1 už bonka. 
Teigi gausite pas .mane 
visokiu kitokiu gėrimu 
kokiu tik pareikalausite.

S. Hsrkswic?
408 W. Mahanoy Street

VICTORAS LAPINSKAS 
601 West Mahanoy Avenue 

Mahanoy City, Pa,

A. J. Key domios
BANK EXCHANGE 
202 Troy St; Gaytan, 0,

Kiekvienas Lietuviszkas Sstorainka>

60s.

$2.06.

,25c.

A. G. GROBLEWSKI
Csr.Elan & Sts. PlytEOEth.P*. 

...fiAVINICKAS IR FABRIKANTAS..
Smili

Sztoruose ant pardavimo, kad.musu 
tautiee«ėi reikalaudami galetu^nusi 
pirkti ir nereikalautu laiduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga 
vikams tose apielinkese. Sstominka: 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes gera^ uždarbis; parduokyte 
mueu tyras Lietuvisskae Gyducles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiuiero No. 1.............. 
Egiutero No.2...............
Zmijecmik...........25c., 1
Gumbo Laszai........ ....... .
Messkos Mostie.............
Trej anka.,,......... .......
Linimentas vaikams.... 
Gyduoles nuo Kosulio1.. 
Liepiu Balsamas..... .. 
Anty- Lakson del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

nuo Kirmėlių del suaugusio 35c. 
Vanduo nuo Akiu..............*....,25c. 
C gniatraukis ...........     2>5q.
Skilvio Laszai—  .......... ..25u.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios........    75c.
Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50, 

Gyd. del nemalimo Pilvo............50t
Milteliai apstabdymui Galvos 

skaudėjimo............. . .............. 10o.
L&ssai nuo Dantų................ . LOo.
Mestis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų..............................  25a.
Geležinis sudrutintoj&s sveikatos 50c. 
Vaiste nuo Papauto............... ..15o.
Gyd. nuo Grippo,..................... $1.25.
Plauku apsaugotojas................5G& 
rduilas del Plauku.................
Milteliai nuo Kepenų..............
Rožes Bais&mag....................
Kinder Balsamas.................... .
Bobriaua LassaL.................. .
Ssveinintojas...... . .....................
Kraujo valytojas............. . .......
Nervu Ramintojas..................
iįgsema arba 'odosr uždegimai

pas Vaikus................... .,.....$1,25.
Pieisteris (Kassta volo j............. 25e. 
Pamada Plaukams....................25e,

■ yi. nuo skaudėjimo Au8ise......£5c, 
Vyduoleanuo Siemens..   50o, 
Vengrisskas Taisytojas Ūsu- . 15o. 
inkstu Vaiste.,..........25c. ir $1.00. 
Akines Dulkeles........ . ................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

xbelnai skausmo ir skarbutis $1.25, 
Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00,
Gyd. nuo Dedervines...00, 

nuo Parisptiagos Ligos $5,06

Hudson, N. Y. — Kaip visur 
teip ir ežionais girdėt apie be
darbe. Daug žmonių randasi 
be darbo, pribūvusieng.ą sunku 
darbas aplaikyt. Ant Hudson 
upes, įčdaunesia dirba''puse 
laiko, - 6 daugelis stovi visai 
uždaryti;'Czionai yra 2 marsz- 
kiniu fabrikai, dirba po 4 die
nas ant nedėlios, teipgi ir ci- 
mehtinesia darbai prastai eina. 
Sali.uninkai rugoja ant bedar
bes isz priežasties mažo biznio.

Isz PottsvilĮes kalėjimo. — Du 
menesiai adgalios, tapo atga
benta in czionaitini kalėjimą, 
isz Szenadorio Ona Alekiute 
už nužudinima savo kudykio. 
Ona pradėjo apie tai baisei ru 
pintis, jog net pradėjo proto 
netekti. Lai gimines pasirūpi
na apie palengvinimą nelai
mingai josios bute, nes kalėji
mo oras sunkus del ligoniu ir 
giltyne gali greitai pasmaugti.

Kalėjime negalime tikėtis 
smagaus gyvenimo, svetelei 
maiszosi kaip vanduo marino - 
sia — vieni atejna kiti iszejna 
baltu piragu paragauti. —J.B.

Mt. Carmel, Pa.— Max. Lon
don, 16 metu senumo, isz ne- 
tycziu nuszove savo teta Mo- 
senikiene kuri buvo neseze. 
Sžuvis užmusze kūdiki p isz 
to ir motyna turėjo atsiskirt 
su svietu. Buvo tai labai liūd
nas atsitikimas kuriuom per
siėmė visas miestas. Maxas li
kos uždarytas kalėjime.

Exchange, Pa. — Vienu me
tu senumo sūnelis Ludviko 
Augustino, sugriebęs kur ten 
bleszinaite su “lajum1’ prival
gęs kiek mirtinai apsirgo. Ma- 
žiulelio burnele, liežuvis ir 
rankutes baisei apdegintos. 
Dakta/ai neturi jokios vilties 
užlaikimo kudykio prie gyvas 
ties.

■------------------- -----------♦-------------------------------------- —

Aukso mokslas.
— Pažiureke pirmiause ant 

saves, o saugokis sudit kitus.
— Daug daro, kas daug mi 

li. Daug daro, kas ta, ka daro 
gerai daro.

— Gerai daro, kas gerai vi
suomenei daro negu sau daro.

— Pasirūpink būtie kun-. 
trum neszimei visokiu klaidu ir 
si-lpnibiu ne mažai, o kiti ir tu 
ri tavo silpnybes kenstie.

Jagu tu pats tokiu kokiu 
nori, ne gali būtie, kai p-gi tu 
gali norėt, kad pagal tavo va 
1 e kiti eitu

— Mes norime idant kitus 
privadžiotu, o patis to ne nori 
me, kad butume privedžiotais.

— Jagu pažintau viską kas 
yra ant svieto, o negiventau 
dvasioja meiles, ka tai man 
prigelbetu priesz Dieva, kuris 
mane isz mano nusidėjimu su 
Jis?

— Jagu mes kas metas, tik 
tai vienas, isz savo negeru pa 
pratimu pamestume, tai stotu 
niekis szaunais virais.

Ant Pardavimo.
Namai ant dvieju familiju, 

oo 8 ruimus, Tamaqua, Pa. 
Statytos tris metai adgalios, 
lotas 27 140 pėdu didumo. Par 
siduos pigiai ba locnininkas 
perka bizni ir reikalauja pinin 
gu. Atsiszaukite po No 25 
Seventh St. Mahanoy City, Pa.

dro) turinezio nuo $2000 iki 
$3000. Atsiradus tokiam žino 
gui meldžiu per laiszka kreip
tis szitu adresu. (59 cl) 

M. Strikulis 
198 E, Main St.< 

Amesterdam N. Y.

Yra Iszgydoma 
Chemiszko- -Elektro 
Metodą. Be Peilo, 

Be Operacijos.
Dėkingumo paliudijimai nuo dėkingu žmonių.

Ant Pardavimo,
Du lotai 50 per 200 pėdu 

didumo, teip-gi prie szitu lo
tu randasi suvirszum akiėris 
žemes. Namas geram padėji
me. Randasi kaimelije Grier 
City, Pa. (arti Lakeside).į Tu
ri but tuojaus parduota, todėl 
galima pirkti už labai pigia 
preke. Dasižinokite apie dau
giaus pas lojeri. (^9 oij)

A. C. Sherman.
11 a g c n b u k o -Na .

Mahanoy City, Pa. )
.    __________ _—į---------- : -i—:  

LIETUVISZKAS ADVOKATAS
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS. ' ;
Geriauses ir didžiausias sumai* 

piningo iszlaimeja provose už pa- 
žsidima kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimejs 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmata. Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

B< STANKAUS
154 Nassau Street 
gw York,

Abneris Welshas sako:
kad po daug metukentejimo inliiros rup tros 
jis visai buvo iszgydvtas per Dr. O’Malley 
ir dabar visai reneszioja raiszcziu nes ja i 
nėra reikalo. p.Wel-has yra Sperintendentu 
Jackson-Wood:n Car Works, Berwick, Pa. 
ir jožodis daug reiszkia kurie turi panaszius 
kentėjimus. Jis nebuvo atitrauktas nuo jo 
kasdieninio užsiėmimo, kuomet buvo gydo
mas, i zskiriant ta laika, kada turėjo būti 
Dr. O’Malley" o office kur buvo gydomas 
nauja metodą, nevartojant neį^ peilio, nei 
operacijos Szimtai paliudijimu galima 
matyti office nuo iszgydytuju.

iGERA PROGA! 1
GRAMATIKA - angliszkos kalbos 4 

mokytis be mokytojo (apdaryta) į 
Preke $1.00 i 

i VAIKU DRAUGAS- arba kaip |
r m. kytis skaityti ir raszyti be 5
S mokytojo - v Preke 15c. ®
į NAUJAS BUDAS - mokytis I 

raszyti be mokytojo Preke 10c. T
? ARITHMETIKA-.mokinimuisi
• rokundu su paveikslais <
I (apdalyta). - Pieke 35c. i

P ■ Viso $1.60 C
fta^Kas atsius iszkirpes szita apgarsi- J

i niu a isz “SAULES’ ir $1 per money * 
P ordei, tai gaus visas 4 knygas 60c., ¥ 
L pigiau. < K
E P. MIKOLAINIS * 
* Box 62 New York City Į

SZIPKORTĘS . $18 
Daug Pigesnius negu pirui.buvo.

—Padarau—:
Paszportuš ir Doviernastes 

su Generaliszko KonsuJio paraszu, 
AGENTAS American Express Company del 

siuntyma pširgu in kraju.
AGENTU REIKALAUNU kiek vienas mo
kantis rasziti gali likti Agentu. Naudokities 
isz progos ir raszykite ar ateikite pas:

A. BALTIEJUS
87 Greemch Street - New York, N, Y.

Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva 
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai 
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti 
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent 
ura randasi mano locnam name vertes 
$14,000ir esiu po kauezija ir priežiūra 
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka 
dasižinoti prisiuskite 2c. stempa.

Ant Pardavimo,
Puikus saliunas su namais, 

ant didžiausios uliezios, mies
te Tamaqua, Pa. Labai geroi 
vietoi. Parsiduos neperbran- 
gei. Atsiszaukite tuojaus ant 
adreso. - (^9 01)

August Yermal.
Cor. Center St, ir Cottage Aye.

Tamaqua, Pa.

Dr. O’Malley’o nauja gydymo 
metodą tikra yra liuosa nuo visu pa
voju, Nėr piaustimu, nėr skaudėjimu 
nėr operacijų. Nereikia apleisti darba
—-^Feroilr1* li n raisvo vin Izn.da—
~iszgj dy tae-----
Skaityk, ka sako iszgydyti pacijentai 
apie Dr. O’Malley’a.

Unijos Doku užve’.zdetojas 
Raub?o Kasyklų, Luzerne, Pa., sako:

Couitdale. Pa., Nov. 26, 1911.
Brangus Dr.O’Malley:

Asz raszau Tamistai szi laiszka, kad 
praneszti Tamišiai, kiekvienamRuptura 
serganeziam; kadangi asz buvau bai
sam padėjime, bet nuo Tamistos vaistu 
likausi visiszkai iszgydytu. Asz duodu 
pavelijimą pavartoti mano varda, kad 
ir kiti ligoniai gali būti iszgydytais.

Ad. Kutten berger, Box 131
Turime daugybe tokiu pat gromatu 
nog iszgydytu žmonių. Iszgydyti 
esą nog kūdikiu lig senuku (abieju 
licziu). Raszykde o gausite knygute 
atsiųsdami 2c. stempa. Mano gydy
mas neperbrangus. Stok'tes sveikais 
ir bukite drūti.

Dr. Alex. O’Malley
158 South Washington Street 

Wilkes-Barre, Pa.
>®“Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi

kalbama ir susiraszema. •

NETROTINKITE VILTIES.
Jago esi plikas ir plaukai 

slenka nuo galvos Tuksztan- 
czei jau likos igžydintais Gydi 
mas dykai Adresavok: “Profe 
sor”, Box 9 Station W. Brook 
lyn. N. Y. t m. 6

27m. SENAS LAIKRASZTIS

ISZE1NA KAS SEREDA BROOKLYN,N. Y.

‘‘VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz'Lietuvos gyvenimo 
ir paezios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežastie iszlei-- 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
Metams - - - $2.00. 
Pusei Metu - - $1.00. 
Užrubežin - - - $3.00.

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

Paprasta numeri peržiurejimui 
siunoziame dovanai, raszik toi.

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

JJ.PAIIKSZTIS&CO,
120-124 St. BrmsHyiu N.Y.

isis

Patarnauja Visiems

Tikslas szito 
banko yra idant 
patarnauti 'vis- 

■ uomenei, seniems ir 
jauniems, biednams 
ir kartingams. Priima 
paezedžius nog do
lerio vyrsziaus ir mo- 

| ka 2 procentą ant 
1 meto už padėtus pini 
j gus. Su džiaugsmu 

patarnausime bile 
I kokiam reikale.

IHTERE5T PAID ON SAVING'Sr

Biciuviszkas A 
szipkorcziu m si'Jijrf* Pianeou. 
Parduoda Sripk 9 an* geriausiu

linijų' in r isz vos; Siunozia
Piningus in v f^ dalis svieto, greitai, 
pigiai ir, teisingai'

Kas nori atgabenti sz Lietuvos 
savo gymmes ar p -.žinstamus tai ra
ižykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkorcziu ir 
salima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. R szant prisiu 
ikite už 2o. stempa o gausite greita 
itsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu tavoru ir Buozerne.
F’r. Petraitis - Clymer, Pa.. - - - — ■* 
'IfSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga 
palytinti daug isz 7 

m 780puslapiu, preke:
Apszvieta, apdaryta $1.25.

Mainieris ir Leberis su 60 pus JOo
Gaunama pirkt tik pas:

r Ištrinki S. St. PM a Pi

Lietuviu praeitei 
tn-pjiag.t 2(1 met—

Naujas Iszradimas 
Apraszima Siunczia Dykai.

Kaip galima apsaugoti no ligų ir pati 
iszsigydyti be daktaro visokias ligai

Plauku puolimą ir užsiauginima; 
Nežali, Papuozkus, Pleiskanai 
ir kitas pa’naszias Ilgas

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, ^5o 
Nuo Kornu užtrinu tik oo. l.Uen. 
turime apie puse milijono laiszku 
padekavonemis nuo žmonių visokia 
tautyseziu. Raszykite tuojaur an> 
<dresopas Specialistui:
Prof. Bruudza Co., Box 10g 
Sta. W. Kings Co., Brooklyn 
New York.
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