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Ant Puse Meto $1.25.1jUi OpOJ g

Decemberio 15 geležinkelei 
New York Central, New Ha
ven, Baltimore and Ohio, Le
high Valles, Delaware Lauka- 
wann.ajr , Western. ir’jteading 
pakels prekes keliones ant sa
vo geležkeliu. Pennsylvanijos 
kompanije ta padare jau nuo 
Augusto 31.

Bet dabar “Naujienų” 81 N. 
atspauzdinta laiszkas M.* Misi- 
aus, lietuvio, kuris yra nelais; 
veje pas vokieczius. Tas laisz
kas patvirtina, kad vokiecziai

Vokiecziu dingo in 4 dienas 100,000.
London. — Musztyneje Flanderse in laika keturiu dienu 

dingo szimtas tukstancziu Vokiecziu. Norints vieszpatauje 
snieginia vėtra bet Prancūzai su anglikais duoda smarkei in 
kaili Vokiecziams.

BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS, 
RATES ON APPLICATION.

Roeijoje ir Lietuvoje $3.50. 
Anglija ir Skotlandija 15 S, 
Prūsuose 15 Marku.

no j e o gyventoj 
bardavima tuoj 
kavo isz rytu szalies nuo Tarnavo.

, Washington, D. C. Nov. 19.— Turkai szove ant ameriko- 
niszku kareiviu nuo laivo Tennesse, kada tieje prisiartinejo in 
Smirna su randaviszku reikalu. Bandas pareikalavo perpra- 
szimo už pažeminimo amerikoniszkos vėliavos.

Prusai musza Belaisvius 
nagaikomis.

Didelis Balius.
Parengė Broliszkos Pas/al- 

po/ Draugyste isz Gilbe/ono, 
Pa. ant paszialpos ser^anczio 
gakario Jono Paulukohm. Ba
lins atsibus Seredos vakarą 25 
d. Novwberio ant Kasimo ša- 

^CPrandes 7 vai. vakare Pir 
mos klases orkestrą. Inžanga 
vJTams 25c. moterems dykaij 
o merginoms ir vaikams IQgi

Anglu socijalistu laikrasztis 
“Forward” rasze, kad kapita
listu spauda tyczia meluoja 
apie vokiecziu, žiaurumą da
bartinėje kareje. “Forward” 
privedė net daugeli atsitikimu, 
kur apie vokieczius buvo 'me
luot ama. Mes tai tikėjome.

Puiku palicejska uredninka 
turi miestas Clėv 
Tasai ponulis m 
isz/savo algos, ra&cUjo parda- 
vinet opium, kokainA, morfiną 
ir kitu truciznu. Už ta j i dar
beli likos aresztavotas.

labai žiauriai elgiasi su nelais- 
viais: musza nagaikomis, badu 
marina ir t.t.

Kad geriau suprasti dalyka, 
pėrspauzdiname isz “Naujie
nų” ir ta laiszka. Sztai jis;

Brangus broli, broliene ir 
Braniukai!

Sveikinu tamstas visus ir ve 
Ii j u viso labo del tamstų, o la
biausia geros sveikatos.

Toli aus _ 
kad esu gyjn 
nelinksmas, kad esu labai di 
deliam varge, kokio nei pik 
cziausiam prieszui nelinkę 
cziau.

mus prikėlė ir iszvare in mies
tą Gumbine; tenai davė van
dens ir duonos puse czverties

— Pennsylvanijos kasiklos 
iszkasa viena deszimta dali vi
su anglių ant svieto.

— Wiskonsino steite randa
si 10,000,000 margu lauko ant 
iszdirbimo.

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

Turi 98 metus, bet nerūko tik 
gere.

Evona, Mo.— Jonas Kurt- 
wright, kuris apvaiksztinejo 
ana diena 98 metus savo gymi- 
mo, yra sveikas ir drūtas, o tai 
už tai, kad nieko nerukb tik 
kaip kada ižgere arb^ kaip 
pats iszsitare: ‘ 1 . . . .tai ’lszsigęnu ir ta m,an niekas 
neuždiau^tik gerti reike isz- 
mintingai’i^iekadbs nereike 
pasigiart”.

Vokiecziai daro isz nelaisviu tikrus nevalninkus. **•
Parižius. — Gabrielius Aux danesza, buk patsai persitik

rino, kaip Vokiecziai daro tikrus nevalninkus isz nelaisviu 
paymtu no kares pleciaus. Tukstanczei civiliszku ypatų kurie 
ne yma jokiu dalibu kareje, būna isztrauktais isz savo namu 
ir nugabenti in Vokietije. Vaikai likos iszplesztais isz moty- 
niszku ranku, paczios perskirtos nuo vyru o dukters sukane- 
veiktos o tosios moteres ka gerFalei ne ejdavo, tai plakdavo 
su botagais. Kaip kur vokiecziai paymdavo visus kaimus in 
nevale.

Visas pulkas turkiszku rezervistu iszmusztas.
Petrogradas. — Ant Kaukazo maskolei iszskerde visa 

pulką turkiszku rezervistu. Flota ant Juoduju mariu bombar- 
duoje turkiszkus miestus pakraszcziuosia mariu. Daugeli mies 
tu ir miesteliu sudege ir dega.

vo kariumenes, o teip, kaip vokiecziu
ežiu vyru norėjo pereiti per Nemuną, tai — apie 100 tukstan
cziu, vyru bus užmuszta ir sužeista. Negyvu vokiecziu lavonu 
virsz 18 tukstancziu tapo atrasta Suvalkų gubernijos misz- 
kuose ir palaidota. O kiek tukstancziu vokiecziu Nemuno van 
duo prarijo, tai sunku pasakyt. In nelaisve rusai paėmė apie 
11 tukstancziu vokiecziu. Abelnai, nuo rugsėjo 11 d. ligi 
sziu dienu (per 1 men. laiko), iejimas vokiecziams in Suvalkų 
gubernija ir mėginimas per Nemuną persikelti, kainavo jiems 
virsz 111 tukstancziu kareiviu. Tai yra galutinis iszardymas 
Rytines-Prūsijos armijos, kuri jokiu budu negali įstengti pa
daryti daugiau užpuolimu.

Užgriautas penkes dienas 
kasiklosia.

Ely, Minn. — Anglekasis 
Juozas Skuzikasyi likos už
griautas kasiklosia per penkes 
dienas ir naktis kasiklosia 
Aibley. Per 112 valandų ne
laimingas kentėjo bada ir 
troszkuma. Ne toli saves gir
dėjo kaip kitas nelaimingas 
anglekasis kentėjo baisės kau
kes, bet nepoylgam nutylo jo
jo kentėjimai,' nes mirtis ant 
jojo susimilejo.

Skuzika iszkase gyva po 
penkdieniniam kentėjimui ir 
nugabenta in ligonbuti nes la
bai yra nuvargtas. Kitu ang- 
lekasiu da neatrado kuriuos 
užgriovė laike nukritimo vir- 
szaus. Skuzikas visai pražilo 
būdamas po žeme ir apgriau- 
žinejo žievia nuo stulpu ir iž
gere galona aliejaus su ku
riu o m žibino lampukia.

Dydesniuosia miestuosia pre 
kės. kyla ant maisto. Kupczei 
tvirtina jog tai kalte Europi
nes -kares, o mes tvirtiname, 
jog tai godumas trustu kurie 
isz tosios progos sukraus vela

nes in miestą Insterburga. 
Kaip apskaitliuoja, tai kokius 
keturias deszimts penkis viors 
tus mes vėžėm kaip arkliai. 
Jeigu biski silpniau pradedam 
tai kiek tik iszgali inus musze - 
Per miestą einant žmones ant 
mus spjaudė, grūmojo kumsz- 
timis ir keike; tik girdėjosi vie 
m keiksmai.

Isz Insterburgo mus nuvarė 
in Konigsberga ir uždare in 
tvirtove. Tenai iszbuvom viena 
para, bet ten buvo piktesne vy 
riausybe, kaip kad ITerodo 
laikuose. Valgyti gaudąvom 
laiks nuo laiko szmo^ziuka 
duonos ir juodos kavos be cu
kraus.

Paskui suvarė mus in laiva; 
puse paros veže musu laivu, o 
paskui pusantros paros važia
vom traukiniu. Mus nuveže in 
in laukus, kur vasara buna ju 
lageriai.. Dabar mes esame su
varyti kur j u arkliai stovėjo; 
tose stovyklose biski sziaudu 
pamesta ir ten gulime; b 
riems neteko tu vietų, tai 
tvėrė isz spigliuotu yeįi^]Ug

jie tenai. ' I9kl

Ar žinojot apie tai, jog Suv. 
Steitai ižduoda daugiau pinb, 
gu ant užlaikimo ugnynes sar
gybos (fajermonu) ne kaip vo- 
kiszkas randas ižduoda ant už> 
laikimo savo kariumenes-? —- 
o bet yra tai grina teisybe.

Praeita Ketvergo ryta apie 
pirma valanda, szitam mieste 
pasidarė didelis ugnis kuris 
sunaikino 14 biznavu namu ir 
tiek szeiminiu likos be pasto
ges padarydama bledies ant 
200 tukstancziu doleriu. Ugna 
gesei buvo paszaukti isz Shen- 
andoro, Mahanojaus, Ashlan- 
do ir kitu aplinkiniu miestu, 
bet isz priežasties stroko van
dens mažai ka galėjo prigial- 
bet. Tarpe iszdegusiu randasi 
ir du lietuviszki salunai Jono 
Stanaiczio ir Antano Rynkie- 
vieziaus. Apie daugiaus bus 
kitam numerije “Saules”.

Petrograd, 18 Nov.—Utarninko ryta du vokiszki kariszki 
laivai ir 10 torpediniu, atplaukė in Liepoju ir pradėjo bom
bardavo t miestą. Szuvel uždegė daugeli namu.

Rusiszka Juoduju Mariu flota bombardavo Turku miestą 
Trebizond, uždegdami visa miestą. Nesutiko turkiszkos flotos.

Venecya, Nov. 19.— Dalis miesto Krokavos randasi lieps- 
pasislepe girriosia. Maskolei pradėjo bom- 

aus. Kita rusiszka arinije prisiartina ant Kro-
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Visas vokiecziu pulkas iszskerdytas.
Parižius. — Musztineje prie kanalo Yser terp Niuporto o 

Dixmudo, kada vokiecziai norėjo perejt ant kitos puses likos 
pulkas iszskerdytas lig paskutiniam vyrui per Francuzus 

v^uTllhgb rofeA'kėFdyįeįei

Musu Liet įvei yra teip nu- 
tingia szelpimui savo Įbroliu 
Lietuvoje, kad ate j na ant mįs
les, jog mes tik esame tinkami 
ant atsidusimo.... szokiu.... ir... 
girtavimo. Tilksta aezius au
kavome del kokiu ten moks- 
lainiu Lietuvoje, bet del isz- 
badejusiu, kurie1 kas diena, 
szaukia duonos, tai esąme kur- 
czeis!

Apruszysiu visus savo atsiti
kimus, kaip buvo su manim. 
Pirmiausia paėmė mane ir ru
su kariumene ir tuoj iszvare in 
kare. Isz Kauno vare mus pesz 
ežius per Suvalkų gubernija 
ir dar Vokietijos pusei ėjom 
pusantros dienos, Tas mus taip 
suvargino, kad kitas negalėjo 
suvis paeiti, o nedave nei die
nos pasilsėti, tuojaus reikėjo 
stoti ant ugnies. Suvargę isz po 
tokios keliones, dar be mažko 
dvi'dieni iszbuvom ant ugnies, 
tad sunku buvo kariauti ir 
daug mus iszmusze ir paėmė 
in nelaisve.

Na, o dabar apraszysiu maž 
daug apie vokiecziu elgimąsi 
su mumis. Tai ne dvideszim- 
tam amžiuj reiketu taip blogai 
elgties, tik tryliktam amžiuje. 
Paėmė mus in nelaisve 7 d. 
rugpjuczio senojo-kalend. Pir 
miausia nuvarė in vokiszka 
miesteli, Pellkee ir suvarė in 
arklyde, kur ju arkliai buvo. 
Pirma nakti mes nakvojome 
vokiszkiii-^i^^^ 1

Apie muszi Panemunije. — Tukstanczei lenais pražuvo.
Panemunio musziuose, kuri tęsęsi nuo rugsėjo 12 d., vo

ombardavoje Liepoju
Maskolius. Turkai szove

DIDEHS GAISRAS
GIRARDVILLE, PA.

$200,000 BLEDIES

■tSchuylkino paviete randasi 
keliolika privatiszku bankie- 
riu pas kuriuos’’žmonis turi su 
deja szimtus tukstanežius do
leriu be jokio procento. Argi 
nebutu geriau ir saugiau kad 
žmonelei sudėtu tuosius pinin
gus in randaviszkus bankus 
už ka aplaikytu procentą ir 
butu saugesnioja vietoje ne 
kaip pas tokius privatiszkus 
bankierius, kurie už žmonių 
piningu pasinaudoję ir daro 
bizni? Jau dydelis laikas susi
prasti.

Tai aprasziau apie savo ir 
savo draugu vargus, su kuriais 
drauge esu. Bet kitu neverta 
vadinti draugais, nes jie nieko 
nežiūri visuomenes labo ir dau 
guma ju nesusipratusieji, per 
ka yra, daug blogumu.

Brangus broli, praszau nesu 
pikti, kad taip daug prira- 
sziau, bet prirasziau daug tei
sybes ir atsitikimu, kaip buvo 
ir ka teko pamatyti, tik kad 
neturiu kaip viską suraszyti. 
Kad. butu galima ta in laik- 
raszti paduoti, tai paduokie 
apie vokiecziti žiaurumus ir ne 
gera apsiejima. ' j

Brangus broli, jeigu paimsi i 
szita laiszka, tai jeigu galima, ‘ 
tai paduokie in laikraszczius 9 
apie užlaikyma rusu kareiviu, 
paimtu in nelaisve, kaip užlai
kė juos, pikeziau negu kali- w 
nius. Kalinys gauna tris sva
rus duonos ir sriubos ’du kartu '• v
in diena, o mums to visai nėra;*' 
tai pertai yra labai pelinksma.* 
jTaug neraszau a$ie gyvus, 
"k|ek reikia ju matyti ir kiek 

'1; labai blogai 
juleti ketu- 

rimSs^ant dvieju lovų arba ant . 
sumintu sziaudu. Drabužiu tai* 
tiek turime, kiek^Turejome už
sivilkę, bet ir tuof paežius nė
ra kur iszplauti; in pirti neva
ro. Tegul juos bala yma, dau
giau neraszysiu apie juos.

Meldžiu pasveikinti v-isw*- 
pažinstamus, broli Augustina' 
ir dede su dediene. Sveikinu- , 
visus draugus ir visiems linkiu

Suv. Steituosia randasi 100,- 
000,000 gyventoju sklypas 

auga.
Washington, D. C.— Ran

das tomis dienomis padare 
bu ssžimtini apskaitimajr. 
rado buk po žvaigždėta vėlia
va gyvena szendien szimtas 
milijonu dusziu, piningu begi- 
je yra $3,419,000,000, o gyven
toje! turi sudeja bankosia $4,- 
475,000,000 piningu.’ Ižgabe- 
na tavoro in užrubeži in $4,- 
259,000,000.

In mokslaines lankosi 19,- 
000,000 vaiku ant kuriu 
das ižduoda kas metas $500,- 
000,000.

Laikraszcziu iszejna kasdie
niniu 22,000 ir kitu periodisz- 
ku iszleidimu.-

Vertes farmu isznesza ant 
$41,000,000,000, fabriku verte 
yra 20 milijonu, geležkeliu 
randasi 258,033 miliu. Tiejei 
geležinkelei perveža kas metas 
in l,00J ,000,000 ypatų.

Pacztas iszsiuncze kas metas 
arti 20 bilijonu gromatu isz ko 
turėjo ant nauda 262 milijonu 
doleriu.

Visosia dalysią vertelgystes 
biznis auga staigai ir neužilgio 
Suv. St. pervirszins visas kitas 
vieszpatystes.

Vokiecziai norėdami gautis in Calais, susitiko su Prancūzais mieste Lens kurie atspyre 
juosus su baise skerdynia.

Lietuvi ne lokomotiva negal už- 
muszti.

Frackville, Pa. — Dovidas 
Ilgaitis likos pagautas per Fe
dingo lokomotiva Mahanoy 
Plane ir permusztas bet vieto
je isznesztas in ora krito terp 
geležiniu sztangu. Dovidar su
pratęs Kokiam randasi padėji
me gulėjo malszei terp sztangu 
pakol lokomotiva perejo per 
jin. Tik truputi likus sužeis
tas nuo trenkimo. Priežastis 
jojo stebuklingo iszsigialbeji- 
mo buvo tas, jog Dovidas yra 
drūto suaugimo ir badai kada 
lokomotiva per jin perbeg >, 
panaudojo savo drūtuma 
keldamas lokomotiva in 
szu. z

Kada Europine kare pasi
baigs, tai Suv. Steitai gali ti
kėtis toki szturma ate j vystės 
kokio da niekad nebuvo. Teip 
pranaszauje atejvystes virszi- 
ninkai.

Isz visu szaliu Europos plauks 
szimtai tukstanczei atejviu ku
riems nubodo kariumeniszka 
tarnysta ir guldimas gyvasties 
del monarku. Amerikas yra pa 
sirengias visus priymti— žino
ma sveikus ir tuos ka turi pa
jėgas užsidirbti ant szmotelio 
duonos sziam aftk^p sklype.

Krokavas liepsnos
ant Amerikoniszku laivoriu

Daugiau neturiu ko raszyti, 
nes naujienų jokiu negirdžiu, 
nei apie namus, nei kaip yra 
su kare. Negaunu nei knygų 
nei laikraszcziu pasiskaityti, 
ir per tai yra labai nelinksma.

Pažįstamų turiu tik isz Sze- 
szeliu Petra Szvegžda ir isz 
Azitenu Szili o daugiau ju ne 
turiu nei vieno.

Valgyt duoda pikeziau kaip 
kiaulėms. Duoda puse svaro 
duonos ir ta žalia, ir syki put
ros. Kad nors duotu vokiszku 
kliacku, tai gal butu gerai, o 
dabar ta putra verda taip: nu- 
mazgoja morkas ir sukapoja, o 
bulves cielas verda; bet ir tos 
putros suvis mažai duoda. 
Tad jeigu neturėtum pinigu, 
reiketu badu marintis.

Bet ir už pinigus perkant 
baisus brangumas. Duonos sva 
ras, tokios, kaip kad pas tams
tas nuo Bridgeport© atvežda
vo, apskritais bakaneliais, tai 
ežia reik mokėt 55 kapeikas 
rusiszkais pinigais. Deszros 
svaras 80 kapeikų. Taip, kad 
kas ir turėjo kelis rublius, tai 
tik kėlės dienas tegalėjo pirk
tis duonos kąsni.

Tai matai, brangus brolau- 
ko prisiėjo pamatyti ant szio 
balto, svieto ir net vokiszkos 
negaikos paragauti.

Iszpradžios muszdavo mus 
kulbe arba sztiku, o dabar in- 
sitaise ir tokius kan ežius, kai f) 
J<ad žydai Jezu musze, tik kur 
musze Jezu, tai buvo su pen
kiom sziksznom, o mus musza 
su szesziom sziksznom, jei tik
tai kas biski netaip, tai ir duo
da kur papuolė. Tai kaip su
pranti apie laisve, tai labai 
keista ir liūdna darosi, kad 
dvideszimtam szimtmetije žmo 
nes taip elgiasi su žmonėmis, o 
vokiecziai dar statosi save ci
vilizuotais žmonėmis. /

Isz viso mus pririnko iki 
szimto ir koI atvarė in Gumbi
ne, tai reikėjo visa kelia, ka 
tik nepatiktum ant kelio, 
priesz kiekviena nusiimti kepu 
re, o jeigu nenusiemi, tai tuo- 
jaus ir musza. Paskui ant pa
tronu vežimo suguldė sužeistus 
musu ir vokiecziu kareivius ir
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usztikrint vaiku -

Czion matome francuziszka generolą Joffre, bet kur ran 
dasi austrijoku ciesoris ir kaimuoscze?

315 Fourth AvenĄ, New,York.

3

mokėjo tobulaiCras džiaugties had randa sim-
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apie Knyga:

Czikage ant iszkelmes du o
Lietuvei* nuej£> ir per ski ra ab -

kiek pati svėrė

PREKE $2.00•X*
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SURINKTOS ISZ LIETUVOS
Yra tai rinkimas gražiu Dainelių. 
78 pus. 6x9 cob dyd. Preke 25c.

W.D.Boczkowski-Co., &Iahanoy City, Pa

Puikei ir drueziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga 
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.

609 Puslapiu - 6.f x 9į coliu dydumo.

Nakti in Mikado pribuvau, 
Tai vyreli musztynia maeziau,

O tai brolyti Lietuvei susi-

Ir vaikynia musztis pradėjo; 
Kad nebutu draugai perskyria 

Butu vieni kitiems gala pa
daria.

* *

LIETUVISZKAS PASAKORIS
Labai Puiki ir Didele Knyga 

88 - Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88

po stikleliu.
Ingersoll ziegorelis yra gvarantyta duoti 

hžganedinima. Kiti be — szito vardo — 
neužganedins jus.

Szirdis motynos.
nieku apskaitos daryt nebyri 
ir nereikalauja, o vienog ant 
jos uszkalbinimu visos tos ku 
rios savo amžina prietelyste 
prižadinėdavo dabar vien ne 
gut juokais atsakinėja.

Bet motiniszka szirdis liepe 
jai kentet kartybes nusižemini 
mo, idant 
ežiam ramu gyvenimą. Savo 
vaikeliuose jeszkojo sau susi 
raminimo ir smogesio irjiems 
pasiszvente, stengdamasi isz 
auklet juos kuopaveizdingiau 
šiai.

Keli menesiai praėjo nuo to 
laiko, kada jos vyras likos pas 
merktas kalejiman; kaip pasiil 
go jai tas laikas! Laime skai
tome valandom, bet nelaime 
metais.

Vienkart Branislova giedros 
pavasario dienos pavakare, 
kad buvojai szvent$dienis ir 
liuosa bravo nuo kasSįeninio 
savo darbo, iszejo pasivaiksz 
cziot su Jaikeliais in užmiesti 
Pažinus svietiszka piktybe sza 
linosi dabar ir ji nuo žmonių, 
kaip paprastinai buna, kad 
piktybe veidmainiu bieziuoliu 
iszgesina nelaimes ir žmonių 
piktybes datyrusios ypatos 
sžirdije visoki uszsitikejima ir 
pasitikėjimą ant žmoniszkos 
1 c eiles artymo; teip i r nelai 
minga Branislova uszdare dru 
ežiai savo szyrdi visiems apart 
jos vaiku, kurie dabar buvo 
ja visukuom.

.Kad teip ėjo su vaikeliais 
smiltiniu keliu patiestu ant ža 
liu lauku mislijo apie savo ne 
laiminga likimą ir nepatemijo 
net kad prisiartino prie jos 
koks tai gan pridereneziab in 
szvariai apsitaisęs praeivys, ku 
ris praeidamas kylstelejo skry 
bele ir mandagiai iszreiszke ge 
ro vakaro linkėjimą. Pagrimz- 
dus mastyse nesuspėjo da pa 
kelt akiu, kada vyresnis vaiku 
tis Antanukas su linksmu 
szauksmu “Dede Stepas! —nu 
bego link praeivio kuris iszske 
te glebi ir pagavės vaika usz 
pažastukiu pakele augsztyn 
besigeredamas ir pabuezevo ir 
kakta teip szirdingai kad ro
dėsi buvo tai locnas jo kudi 
kis.

Ta,s sujudino motina, suju 
dino tas paveikslas tuo labiaus 
kad tuo “dede Stepu” buvo tik 
rai senas Baguckiu vežėjas, ku 
ris ir nelaimei nepražudė savo 
ponams prietelystes ir paguo
dų ones; ypacz tas vaiko prisi- 
riszimas prie senelio linksmi
no sopanezia motinos szyrdi- 
Prisiartino ir ji pati su maža 
Onute prie seno Stepo ir jos 
iszdidyste jau nedraudė Ste 
pui paimt vaikus ant savo ran 
ku ir eit szale kaipi vyrui, ar 
tėvui. Senelis tikrai laimingu 
jautėsi, kad maža Onute isz 
vienos puses apsikabino ji usz 
kaklo, isz kitos gi Antanukas 
suko “dėdės” ilga žila usa besi 
žaistydamas ir besijuokiant 
skardžiu balseliu bebylioda- 
mas. Senelis nejautė suvis sun 
kenybes kuria da didino besi 
žaistantis Antanukas, tik džiau 
gesi teip-kaip gal nesidžiaugtu 
ne isz savo locnu anuku. =

Branislova net dabar ve' 
pradėjo suprast kad svietas ne 
\ra teip labai piktu kaip isz 
ž\ri datyrusiam piktybes, kad 
taibe piktu yra ir geri žmones

tyt savo broli kiekvienam 
praszcziokelije.

Ir tikrai pasidarė jai dabar 
smagu ir ramu duszioje; Jau 
nesiskundė ant savo likimo 
nes pamate kad žmogus aukse 
netur tvirtos laimes, kad smą 
gumynais apsiaustas negal pa 
žint svieto, nemoka pažint ge 
ro ir blogo-jaustųsi net laimiu 
ga, jeigu nežinotu koks liki
mas patiko jos vyra, kuri’ my-

mo koki priėmė prislėgdama 
amžina meile, nes tos meiles, 
kuri tikrai risza szyrdis ir du 
szias jos duszioje del Juozo ne 
buvo. Jo tusztybe ir palaidu 
nyste jai nepatiko visados, bet 
isztekejo kad ir nenoroms, o 
potam turėjo taikyties su vyro 
valia. Dabar nelaimei ant ju 
nukritus iszvydo tikra szviesa 
iszmoko tiek kiek neiszmokin 
tK jos laimėse gyvenant ne vi 
sas szimtmetinis gyvenimas.

Pradėjo kalbėtis su senu 
Stepu, kuris :
n'ęrsYr biski kaipo praszczio-’ 
kelis szurkszcziais žodžiais ra
mint nelaiminga.

— Matote—kalbėjo jis žmo 
gus kartais liginasi arkliui. 
Kad neveža, reik panaudot 
rimbą. Teip ir su žmogum bu 
na. IJeiszmokino gražus žodis 
iszmokins bausme.

ada iszmokėta klau
Trrsraf 

kiekviena truktelėjimą vade
lėmis, vežėjui botago ne reikia 
o net ir paglamonėja savo isz- 
mananti berūką ar sartuka 
teip pat Dievas pasielgia su 
žmogumi. Prisipažint turite 
kad jusu namuose Dievas bu
vo pamirsztu, todėl ir nelaime 
patiko tuos namus. Žinoma 
skaudi yra ta nelaime, bet ne- 
ųžginamu yra ir tas kad nelai
me iszmokina gerai gyvent ir 
be nelaimes nėra laimes. Tu
riu vilti Die vu j e kad tas sun
kus jusu prityrimas- pasiliks 
su laimingom pasekmėm, kad 
Dievas suramins ir atligins sa
vo Teviszkom malonėmis 
kan ežias.

Bronislova jaute kad 
prasti raminimai plaukia 
teisingos duszios, kad jose 
yra teisybe.

Atsisveikindama sena Stepą 
prasze jo, idant dažniau lanky 
tu jos buteli.

Ir tikrai nuo to laiko Bro
nislova jautėsi laimingesne ne
gu pirma, o. Stepas kas nedel- 
dienis po nuszparu ateidavo 
idant iszeit pasivaikszcziot

dintojas prie ligones. Kas pa
kvietė Bronislova dasiprotet 
negalėjo. Kas ant jos galėjo ‘ 
^usimilet, kam galėjo rupet jos 
nelaimes ir sunkus padėjimas.

Gydintojas kuris nuo seniai 
pažinojo Branislova, kalbėjo 
nieko, tiktai radęs ligone nu
ėjo prie jos ir apžiūrėjęs pasa
kė, j°g kūdikis pasveiks po 
keliu dienu. Sėdo prie stalo ir 
parasze receptą in aptieka, o 
po tam kalbėt pradėjo:

— Duosi, poni, gyduoles 
kas valanda po szaukszta. Rei 
kia laikyt ligone sziltai.

Nelaiminga moteriszke tik
rai sielvarto buvo paimta mis- 
'idaftia, kad gydintojas parei
kalaus nuo jos usz laukimą už 
rhokesties, o ji mokėt neturė
jo piningu, bet gydintojas kai- 
pi at j antes josios jausmus ta
rė:

— Nereikalauji, poni rupin 
ties. V

Kūdikis bus sveikas. Iszgidi- 
mas nesunkis ponios padėjimo, 
kadangi netik asz nenorecziau 
niekad imt nuo ponios užmok 
kęsti, bet ir aptieka duos gy
duoles, nereikalaudama užmo- 
kesties. Apie tai pasirūpinau.

Pirm negu negalinti suprast 
kas veikiasi moteris suspėjo 
padekavot, gydintojas paėmė 
skrybėlė ir lazdele atsisveiki
nęs žodžiu iszejo.

Pasilikus viena pradėjo mas 
tyt apie nuotikius; gydintojas, 
kaip sau primine buvo jai pa
žįstamų, ipacz iszardo. kur 
iszskaite ant recepto. Žinojo 
kad apie ji kalbėta mieste kai
po apie žmogų, kuriam vargai 
ir nelaimes žmonių nerupi, 
kad niekad vargdieniu dykai 
nelanko, bet kodėl no josauž- 
mokesties nereikalavo. Nieko 
iszmanyt negalėją. Erne ja no-

prisiunte jai paszelpa. Juo il
giau maste juo daugiau ir to
liau tikėt pradėjo, jog nieks 
kitas kaip tik tas geras žmoge 
lis rūpinasi jos padėjimu. Jos 
spėjimus patvirtinejo jojo 
sziandieninis apsilankymas, jo 
jo visas pasielgimas, o net ir 
tas pasielgimas jo, kuomet ra
do serganezia Onute ir ja sun
kiausiam padėjime. Vėl josios 
sžirdije pakilo dideles dekin
gystes jausmai. Nusprende bu 
tinai isztyrt ta slaptibe apsiaus 
ta dalyka.

III.
Reiktu mums, miels skaity

tojau tuotarpu atkreipti atyda 
ir ant nelaimingo Juozo Baguc 
kio pasmerkto kalejiman. Kad 
kalėjime nebuvo smagi jo gy
venimui vieta —to jau ir aisz- 
kint nėra reikalo. Pirmose 
dienose savo bausmes buvo nu 
simines; geda spaude ji prie 
žemes ir vargino neapsakomai, 
bet tas buvo neilgai. Nubuotr 
jame akla iszdidyste ir apfhau 
dos link artymo. Neapkentė 
žmonių visa savo neapikanta; 
tuos jausmus pažadino jame 
kalėjimo užyeizda tuomi savo 
pasielgimų, kad Bagiicki pri- 

1 skyrė prie tikru piktadariu kri 
' minalistu su kuriais drauge už 
! jungta ji prie sunkaus darbo, 

kurio pirma net nepažinojęs.
Nors prižiūrėtojai daboja 

idant kaliniai negalėtu daryt 
jokiu sutareziu tai vienog ne 
jokiam pramytam '“Juodu Jo
kūbu” kaliniui daug kartu 
baustam' usz kriminaliszkus 
prasižengimus, pasisekė su Juo 
zu susipažint ir susidraugaut.

(Toliaus bus.)

Nėkurios bobos savo vyrus 
nužiurineja,

Ir visaip persekiojineja, 
Asz pagialbesiu, 
Ir rodą ,duosiu: 
Neskųsk barzdos, 
Neszukuok galvos, 
Nuolatos stenek,

Ant bobų ir mergų nežiūrėk, 
Ir ne apie savo boba netupinek

Ba tuojaus velniszkas mislis 
| turės,

G j^tave ant kožno žingsnio 
nužiuręs,

Sakys: tai bestijokas smilnus? 
Kaip jis da meilus,

Asz sakiau ir sakysiu, 
Tr vyrams netikėsiu. 1

* -a- -X-

Motyna ir kare.

geriszkas kares, ant keno bal
so kariau jau ežios armijos gali 
sudėti ginklus, kas gali neduo 
ti kareivius
ežiams?

Randasi
o bet yra
visu valdonu.

Tokia ypata, tai yra moty
na!

Angliszkas rasztininkas 
Grane savo straipsnije po var
du “Motyna” paduoda kaip

karaliams ir galia

tokia silpna ypata 
tai galingiausia isz

Kada vienkart nedeldienije 
atėjo jis idant iszeit su Bronis
lova prasivaikszcziot rado ja 
sedinczia prie lovos apsiverku
sia ir nublankusia: Onute gu
lėjo sziltines apimta. Senelis 
susikrimto ir po pilnu atjau
tos ir saujausmo klausimu pa
tyrė, kad nelaiminga moterisz- 
ke randasi sunkiose sąlygose, 
kad sergant kūdikiui dirbt 
negali ir jos budžetas suvisai 
iszsibaige, nes savininkas pa
reikalavo nuomos usz butą ir 
iszmokejus jai ana nepasiliko, 
jai nieko.

Senas Stepas nieko nesake 
tik paemes kepure iszejo 
kuom nustebėjo nelaiminga 
moteriszke, kuri mane, jog 
jau ir tas apleido ja ir matant 
jos padėjimą pabėgo nuo jos, 
idant negirdėt jos skundu.

Ant ryt vėl nusistebet ji tu
rėjo, kad jos buteli aplanke 
nepažįstamas ponas, kuris pa-

patija,4*kad datirsta atjautos 
b<tt viskas jai buvo kai pi 
ūkais uszklota; suprast galėjo 
tiktai kad kalbos žmonių ne 
visad teisingai sprendžia, kad 
veikiau atjauta ir žmoniszku- 
ma rast galima pas žmogų ne 
garbinama, negu pas besidaugs 
tanti szvertenybes ir doros 
skraistėmis.

na žada jei da didesnes netike- 
tinybes. Rytmetije aplanke ja 
kokia suvis nepažinstama mer
gaite apie dvilikos metu am
žiaus atneszdama uszpeczetyta 
laiszka. Pirm negu Bronislova 
perplesze konverta maža siun-" 
tine jau buvo prie duriu ir isz- 
ėjo. Su plakanczia szirdžia 
Bronislava perlauže peczeti ir 
nusistebėjimas jos ir džiaugs
mas buvo begalo, kada iszvy- 
do piningus — 10 rubliu ban
knotą. Nuo ko-gi buvo tie pi 
ningai? Kam tur usz juos pa- 
dekavot? Pirmiausiai dekavo- 
jant Dievui usz jo Apveizda 
puolė ant keliu jr nusiuntė 
danguosna karszta szirdinga 
malda pasikėlus padėjo vėl 
mąstyt apie nežinoma labdari- 
Sanprotavo, jog tik brolis ga
lėjo suszelpt ja teip malonei, 
nors ir tikėt in tai nenorėjo, 
neužmirszdama to, kaip su ja 
brolis pasielgė. Gal pajautė ge 
da del savo pasielgimo, gal 
balsas sanžines nubudo jame 
T s mastys vienog nesuramino 
jos tacziaus pažadino vieton 
dekingystes jausmu jos szirdi- 
je rūstybe del suszelpusio ja. 
Butu kitokiame padėjime 
esant nusiuntus atgal auka ir 
numetus szalin iszmalda, be+ 
jos motiniszka szirdis nedalei - 
do pamirszt jai apie vaikeliu 
maista. Jeigu mumis auka isz 
kogi gyves su vaikeliais? Dar
bo nuo keliu sanvaicziu neap- 
taikinėjo. Nusprendė vienog 
prie pirmesnes geresnes progos 
kad padėjimas jos pasigerins 
sugražint pinigus aukadavejui.

Ta diena vakare aplanke ja 
senas doras Stepas. Sziandien 
jis buvo suvis kitokiu, negu 
andai. Su pasiganedinimu 
klausė Bronislovos pasakoji
mu apie paskutinius pritiri. 
mys. Stebėtinų jai iszžiurejo 
senas Stepas; akyse jo mate di 
deli džiaugsma ir kaipi kad, ko 
ki slaptybes slėpimą. Nemo
kėjo iszkart iszaiszkint sau to 
ir net iszejus seneliui atėjo jai 
mislis ar tie visi jos pritirimai 
nepaeina isz jo priežasties, ar 
ne jis pasirūpino pakvietimu

Atvaževo vienas vaikinas 
isz Pittsburgo in Szenadori o 
radias kelis pažinstamus, pa
klausė vienas isz jiu'.

— Ar ilgai isz Pittsburgo 
važevai in Szenadori?

— U-gi dvi adinas.
Ne plovok po paraliu....

— Isztikro teisibe kalbu, 
ba mat važiavau dvi adinas 
ant galvijinio karo, potam 
mane brekszmonas iszmeti tai 
ėjau pekszczes.

rozu. Susilaiki priesz viena 
abroza kuris parodinėje kaima 
Lietuvoje ir tarė vienas, ku
ris buvo iszmintingesniu;

Žiūrėk, Jonai kokis pui
kus kaimelis rodos tieje sodai 
kvėpė.

Antrasis prikiszias nosi prie 
abrozo pavuoste ir tarė:

— Man cze ne kvėpė sodu 
tiktai aliejum.

Vincas: — Na ka Ona ar 
liksi ant kito meto pas Meilai 
ežius?

— Ne nemislinu. Asz Vin- 
euti daug nukeneziu tam na
me.

V. — Naka?
O. - Na ka: Mielaitis dabar 

apsipaezevo, tai nuolatos bu- 
cziuojesi ir gnaužosi, o kaip 
pas mane ateina Baltrus tai 
sudnoji. Kaip cze dalaikit? 
Žiūrint in jaunavedžius kaip 
jiedu bueziuojasi, juk tai ne 
gali dalaikit.

638 Penn Ave 
^Pittsburgh, Pa

Lietuviijį
Gydytojas

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir tur 
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yr. 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler, prakt; 
k a ve visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskut 
iriais metais prieš įvažiuojant j Ameriką bnv< 
iigonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pr 
vatiškas ligas vyrą ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 6o6. didi 
ij išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilj. Jeig 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoj 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulį 
ateik, o nžsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikai 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kita 
nžkresi savo Dga.

Nenatnrališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais b> 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TR1PEL 
ir kt. išgydau j zo dienų, o jei ne, tai pinigu 
sugrąžinu.

> NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pae 
kančias iš SAUZAGYSTES prašalinu j 18 dienai. 
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriški 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuob 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galetun 
būti vyru.

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

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturągyda 
1 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randas 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimą 
nusišlapinimo (peršėjimas) irdesėtkai kitų ženki 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išg/dai 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, Šunvotes, perauga 
ilakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krauj 
išgydau trumpam laika ir ligoniui nereik pe 
traukt savo, darbffi

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30 Naksft 
Pėtnyčiomis Iki S pgpfoL Nedaliomis Iki ’ 

bodK Ateiti iuojBUS.

Nuo trepu smuko, 
Sprandą sau nusuko, 

Vaikynas nuo vaisko pabėgo, 
Ir in Amerika adbego. 
Ant Veselkos nusivilko, 

Ir ta baisi nelaime atsitiko. 
Gere be cienios arielka ir alū 

Ir ant galu,
Kada ^megenyneja subruzdėjo 

Iszejti laukan norėjo.
Vėžliojo trepais žemyn, 

Ant galo kasžin.
Kojos pasipainiojo, 

Staczia galva žemyn nugar
mėjo 

Ir teip smarkei smuko, 
, Jog sprandą nusisuko.
Tai mat nuo vaisko pabėgo, 

In czion mirti adbėgo.
Daktarai sekcije padare, 

Vidurine, to vargszd atydare, 
T r ant galo, 

Vydnriuosia rado:
Gorcziaus alaus su a įvelka 

sumaiszyta, 
Pilna, skilvi pripildyta.

Tas dėjosi Novemberio 14 
diena,

pereme baime neviena, 
mislinau,' jog kaip pa

sigerti gerai,
Tai ir numirH lengvai. 
O da. sprandą husisukt, 

Tai daug lengviau duszei iž- 
smukt.

Ka jus vyruezei ant to paša- 
kysitia,

Ar ant tokios naujenos ne- 
sudrebesitia. t '

* * *

Vyrai truputi pasivaktuokite, 
Savo piningu bobai neduokyte 

Kad in saugia vieta padėtu,
Kad kas nenugriebtu,

Ir viena boba teip insivierijo, 
Jog keletas pas jaja pinin

gus padėjo,
Apie du tukstanczius jau tu

rėjo,
Ir kaip niekadeja tilejo.

O kada da daugiau sudėjo, 
Tai paėmus maža kudyki 

iszrunijo,

/ Nepirkite ziegoreli ka jumis 
siūlytu kad yra Ingersoll 
Dolerinis Ziegorelis, pakol 
patis nepamatysite varda

Rodos kvaila galva gavo.
Traukėsi kaip pusgalvis,

O tai nuduota Suvis,
Kad ant jojo neužkluptu, 

Už paymtus piningus neluptu.
Bet jis nežinojo nieko, 

Net bažinosi, kiek turėjo vieko
Daigtu neką turėjo, 

Nes ir tu j u iszsižadejo;
In kelinta diena ir jis isznyko, 

O vyrus grinus be piningu

Vyruczei, su bobomis pasi- 
liaukyte,

In juju bankas piningus ne- 
kraukyte,

Padekite in banka miestiszka, 
O ne dings piningai niekada.

nu veikt.
Raszo jisai teip: “Valdyto

jas kares, ciesoris, sėdėjo bu- 
dikeje apsiaubtas generolais. 
Kas valandelia atejtinejo ra 
partai isz kares lauko, kur tris 
milijonai žmonių kariavo ant 
linijos 200 miliu ylgio. Vei
das ciesoriaus buvo ūkanotas, 
buvo neramus. Žodžei jojo bu 
vo asztrus ir trumįn.

Staigai paszoko ir užklausė: 
“Kas tai do riksmas. Ejkite 
ir dažinokite kas tai reiszke.”

Adjutantas atidavęs garbe, 
iszejo ir sugrįžęs po valandė
lei apreiszke:

— Tai yra motere, szviesiau 
sės pone. Isz tulu priežaseziu 
sargai jiaja juesūlaike. Geidže 
jieje su tavim kalbėti szviesiau 
sės pone.

— Atveskite jia czionais. 
Motere likos investa.

Buvo tai kaimiete. Szlebes 
sudraskytos, plaukai suterszio- 
ti, akise aszaros.

— Kas esi per viena? — už 
klausė ciesoris.

—- Esmių motyna.
. — Ka czionais veiki?

— Jieszkau savo sunaus.
— Ka tai ženklina? Kal

bėk trumpai!
— Esmių motyna — atsake

drasei žiūrėdama be baimei 
ciesoriui in akis.

— Paėmė — trauke toliaus 
— mano sunu Kazimiera. Asz 
noriu jin adgal. Tai viskas.

Po valandėlei vėl kalbėjo:
— Gyvenu ant kaimo arti 

Kalvarijos. Mano /vyras mirė 
po užgimimui Kazimierio.

. _ MaLti/JU-U_^sa yo jįrdįįuijLdi r - 
bau del jo, Užauginau ant žmo 
gaus. Dabar paėmė jin in ka
re. Kada mane aplęido nega
lėjau to iszkenst. Sėdėjau vi
somis dienomis ir verkiau net 
man szirdis pliszo isz gailės- | 
ežio. Smegenis mano dege. I 
Tada pasakiau sau: Ęjsiu pas 
ciesorių ir pareikalausiu idant 
man atiduotu mano kudyki. 
Jisai ju turi užtektinai kaip 
Žvaigždžiu ant dangaus, jisai 
gali viena paliuosuot. Mano su 
nūs buvo vienatiniu mano skar 
bu. Gali jin užmuszt, geriau 
man numirt ne kaip kenst.

Neturėjau piningu per tai 
ėjau pekszti. Ėjau per miestus 
visi davinėjo man maista, del 
to, kad esmių motyna. Geri 
žmonis mane pavėžinėjo ant 
savo vežimu, kada pasakiau 
kad esmių motyna. Vilkai gir- 
riosia neužpuldinejo ant manes 
ba esmių motyna. Kada atėjau 
in abazay kareiviai mane nesu- 
laikinejo. Kada manes klausi* 
nėjo, atsakiau jiems: Esmiumo 
tyna ir jieszkau savo sunaus. 
Atėjau in tavo budykia o tavo 
sargai mane leido, kada atsa
kiau, jog esmių motyna ir atė
jau pasimatyt su savo cieso
rium, idant atsiymt savo sunu. 
Jisai neturėjo jokio nesuprati
mo su Vokiecziais ir Austrijo- 
kais. Jisai norėjo prižiūrėt tik 
savo lauko ir gyventi prie ma
nias.

Jieje szaudo ir žudina, o asz 
nežinau del ko. Noriu savo vai 
ko. Tai yra viskas.

Tu szviesiauses pone, turė
jai teipgi motyna. Zinai gerai, 
argi ji ji neatjaustu ta pati ka 
ir asz ir ka jiji nukenstu jago 
guletuin negyvas ant kares lau 
ko.,

Sugražinkie ciesoriau mano 
vaika. ;

Užėjo tikumas karaliszkam 
abaze. Vienas isz generolu no
rėjo ka toki kalbėt. — Cieso
ris jam pertrauke mostelėjimu 
rankos.

Ant galo atsiliepe:
— Ejkie, ir suraskie sunu 

tosios moteries. Ant drūtumo | 
ciesoriszko paliepimo, tegul su 
grižta su jaja ir apdirbineja že 
me. Tuojaus! Ir tegul Dievas I 
danguje neužmirszta man to, 
ka szendien Yadariau!

ALL fNAUUNS DLhOMT 
-LAIVAKORCZIU SKYRUS— 
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Sztai k a r asz o

Lietuviszkas Pasakotis

Puikiausia knyga isz visu, 

verta tiek aukso,

Guodotina Redąkcije!
A?z J. Jaruszevicze siunczin 

szirdinga aeziu po kelis kartus 6/ž 
tokia Puikia Knyga kuria asg_
apteikiau ana diena, o tąja yra 
“Lietuviszkas Pasakorius.-^'
Da asz tokios knygos ne esmin- 
mates o kuri yra verta aukso tiek 
kiek pati svėrė ir vėlinu visiems \ 
jaja nusipirkt ir skaityt,

J. JariiseviczPis
Huusop, Mass.

(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena 
kadangi greit iszsiparduos.

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir 
■’Vilka.

Apie Jonuką. Arkluka, Antaite ka 
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemeziugpile.

Apie Karalaite paversta in varle.
stebukl-merge, 

ne-
Apie Karalaite

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szeton’szkas szokis.
Prakeikta.

. valtys.
Oudras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus 

niksztukus.
Du brolei.
Ap:e Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

juti, Katinėli niaukleli ir apie Ra
ganiška Medą.

Petras bude.
■ Apie tris Brolus Karalaicz’us ir 

serganti jiu Tęva.
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganųzka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Gen:uszas ir juodu 

šzalu Karalius.
Akmedas ir Raganavę Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu, 

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galincz us.
Juozas ir Marijona.
J ussupas.
Nete;si pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

Szluocziaus duktė.
E ei armingas bagoezius.
Kalvis.
Paganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis platusis ir smark-akis.
Tr s jaunikei.
Mesz kinas.
Baidiklos.
Akmenorirs.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas..
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

savo valdonu. Kinitzka - pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skertuvas.
Medatikas motinos.
J ezu?asf vakarienes 

senu žmomft
Laižybos.
Isz gyvenimo milinezios poros.
Po svetima pastoge. .
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliczią.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dva«e kasikiu. Apisaka seno 

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikučio 

jo. Kasako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pata:ke dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiurke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo jieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szy vuke.
A pi fe Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagramduka.

W. D. Boczkowski-Co.
neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio.



Barbele.
Tikras atsitikimas.

Nuplovus indus po pietų ir 
nuvalojus stala, atsisėdo Kazi
mieriene prie kalvarato ir eme 
verpti. Vyras ir vaikai iszejo 
kulbes rinkti; pasiliko troboje 
tik mažas kūdikis lopszyje ir 
12 metu Barbele. Paliko ji 
dėlto, jog sztai jau antra nede 
le, kaip sunkiai susirgo ir kas 
diena jai blogiau ir blogiau 
Trobos kerezioj, guli sau love
lei, užmerkus akeles, nebszne- 
ka nieko’, nesijudina... Kartais 
tik, iszreto, silpnu balseliu pa- 
szauks matuszes ir gerti papra 
szys.

Sveika ir smagi buvo ji vi
suomet mergele. Ne ji kosėda
vo, ne kirminais žuvo; raudo
na, kaip rožike, linksmai &per 
kiauras dienas bėgiojo. Ir sztai 
pernai rudeni nuėjo ji kartu 
su matusze in kamara ir, kas 
žino, kur teip inlindo, jog mo
lyną nepamaezius, užrakino ja 
tenai. Barbele, palikus viena 
ir negalėdama iszeiti, szauke ir 
verke, bet Sieks jos negirdejo; 
ant galo, po ^okiu, 4 adynu, 
iszgirdo, nuėjo adaryti kamara 
ir rado mergele vos gyva nuo 
szalczio ir szauksmo. Ar jei 
ten vejas užputę, ar kits kas; 
tik ta paezia naktį suparali- 
zavojo jai visa puse kūno. Tė
vai nuveže ja prie daktaro, 
kurs teip pamaczyjo, jog už 
menesio galėjo ji jau pavaiksz 
czioti, o už trijų—bėgiojo. Ne 
buvo jau teip sveika, kaip pir
mu, bet vis-gi negulėjo ir ne 
guodes. Atėjo vėl ruduo; Bar
belei eme galva skaudėti ir at
sigulė.

Verpdama Kazimieriene tan 
kiai veizėjo in ligone, ir kiek
viena syki atvereziant jai gal
va, aszaros žibėjo akyse. Grei 
tai sukę jos rankos baltus plo 
nūs linelius, o galvoi, misĮis 
plaukti-plauke viena ant kitos 
ne linksmos mislis!.. Vyras jos 
tarnavo už gaspadoriu Smil
giuose pas poną B., kursai, pa 
emes ji maža, iszaugino ir kaip 
•sunu mylėjo. Ir Kazimieras tar 
navo viernai: kaip del saves 
dirbo ir veižejo gaspadoryste. 
Gerai jiems-ten labai buvo. . . 
Paneles isz dvaro visados bovy 
josi su ju dukterėlėmis, ?moke 
jas skaityti ir raszyti, dovano
davo drabužius ir žaislus. Tan 
kiai ponaitis, atbėgės prie ju, 
per visa diena sėdėjo troboi ir 
bovyjosi su vaikais. O iszalkes 
kartu drožė putra ar bulbine.. 
O kad Kazimieriene virdavo 
kleckus, tai jau isz vakaro Bar 
bele su Stasele bego prie pa
neliu užkviesti ant to numylė
to ju valgio. Gerai buvo Smil
giuose; galėjo, rodos, ir amžių 
ten baigti, dekavodami Dievui 
Bet žmogus vis nori daugiau; 
neužtenka jam niekados to ka 
turi; rodos, jog ten geriau, kur 
jo nėra. Teip ir Kazimierai: 
iszgirdo jie, jog kitur moka di 
desne alga, gaspadoriai ne eina 
patis prie darbo, tik priveiza 
darbininkus, — ir eme didžiuo 
ties: ir alga jiems per maža, ir 
troba negera, ir darbo perdaug 
Ponas gailėjosi labai Kazimie
ro, bet pasakė, jog algos dau- 
giaus duoti negali. . . Teip ir 
iszejo jie nuo savo geradejo 
jieszkoti laimes. . . Ar jiems 
kas ir galvas apsuko?! Alga, 
rods, gavo biski didesne, bet 
kas isz to? Ten buvo, kaip 
prie tėvu o cze kiekvienas žiuri 
tik, kur ka iszrauti... Nesiseka 
niekas: dar dvieju metu nėra, 
kaip iszejo, o jau karve padve 
se, sūnūs mirė, o dabar Barbe 
le martnama... Dieve, mislyjo 
sau Kazimierine — kad būtu
mėm’ neeje, sveika ji gal tebe
būtu.. Iszejus mums isz Smil
gių, nuliūdo visi vaikai, vis tik 
szneka ir klausia, kada pagri- 
szime atgal...

Aszaros užžibejo Kazimierie 
nes akyse... nustojo verpti, isz- 
tryne nosi ir priėjo prie Barbe 
les lovos.

O Barbele, per dvi sanvaite 
gulenti, kaip lenta, nei žodžio 
nepratardama, pamaezius da
bar motyna prie saves, eme 
szneketi: Prasidžiugo Kazimie 
riene, kibirksztele vilties užsi
degė jos szirdyje.

— Barbele, ar ne geriau 
tau bent biski? Ar skauda 
dar galvele? Gal iszgersi pie
nelio virinto?

Bet Barbele papurtino gal
va ir lig atspėdama motynos 
mislis, pasakė.

— Matuszele! geriau mums 
buvo Smilgiuose! Delko mes 
iszejome isz ten! Ten visados 
sveika buvau, bėgiojau teip 
linksmai su ‘ponaieziais^pane
les tokios geros buvo... Teip 
norecziau pargrižti atgal. Bet 
jau nebepamatysiu Smilgių, 
niekados nebepamatisiu. Kaip 
numirsiu grįžkit! Cze negera, 
cze dar ir Johasele numirs....

Sznekejo ir sznekejo be pa
liovos, neveizdama, ar kas jos 
klauso, ar ne, tarsi pati sau 
apipasakodama mislis sa^o. 
Parėjo vaikai isz bulbynu, pas 
kui pagrižo ir tėvas; visi ste
bėjosi, klausės.

— Tetuszeli, tetuszeli! -— 
vadino Barbele: veizek, aniole 
lis nusileido nuo augszto ir at
sistojo ant lovos galo! Szit, 
szit, veizek! Koks gražus! Bal 
tai apsivilkės, ir sparnelius tu
ri baltus .... Ar matai, tetu- 
szel?

Ir rode tėvui su rankele vie 
ta,- kur stovi aniolelis. Bet ne 
tėvas, ne motina nieko nema
tydami, veizėjo nusistebeje ir 
sake:

— Ka szneki,Barbele! Nie 
ko nematome, nieko nėra lovos 
gale!

Užsirūstino Barbele, tarsi 
supyko, kad jos teip nesupran 
ta.

(Toliaus bus.)
-------------------------- ...■+■------------:--------------------

Muszys po Raczkais.
Raczkai yra nedidelis baž

nytinėmis Suvalkų gubernijo 
je — vieta nežymi ir menkai 
žinoma.

Musziai Augustavo apielin- 
kese prasidėjo rugsėjo 13 die
na, kuomet musiszkiai pradėjo 
užpulti vokiecziu kariumene, 
kuri po Sopockinu ir Druski
ninkais norėjo pereiti per Ne
muną, bet sutiko pilniausia ne 
pasisekimą.

Musu raiteliai ir pekstinin- 
kai smarkiai puolė ant vokie
cziu ir verte juos atsitraukti. 
Vokiecziai isz anksto buvo 
stipriai prisirengė — pasidarė 
sau apsikasimais tvirtoves ir 
jas visoms jiegoms stengėsi ap 
ginti. Kiekviena kalneli, kiek 
viena vokiecziu užimta žemes 
sklypeli prisiėjo paimti su 
smarkiu musziu ir energiszkai 
veikti, kad iszkrapsztyti vo- 
kieczius isz ju apsikasimu.

Balos ir miszkai su ežerais, 
kuriu klampiningi krasztai, ne 
leido musztis visame fronte, 
bet reikėjo iszsiskirstyti ma
žais būreliais ir kariauti ma
žuose susirėmimuose. Vokie
cziu padėjimas buvo geresnis, 
negu musu, kame balos ežerai, 
miszkai ir kampynes buvo ge
ra vokiecziams atsispirimo vie
ta.

Bet ir ginesi vokiecziai smar 
kiai. Musiszkiams prisėjo po 
keturis kartus juos užpulti 
(atakuoti), kol pasisekė isz- 
muszti juos isz pozicijų ir už
imti j u u žimtas vietas. Ypacz 
smarki kova buvo musiszkiu 
su vokiecziais tarp ežeru Racz 
ku apielinkese.

Czion musziai tęsęsi trejata 
parų. Isz pradžios negalima 
buvo žinoti, kurie pergales. 
Kartais eme virszu vokiecziai, 
kartais musiszkiai. Vokiecziai 
keletą sykiu Cbuvo iszeje net 
“ant sztiku.” Be palaikymo 
artilerijos, kuria negalima bu
vo per balas privežti, sunku 
buvo paimti apstiprintas vo
kiecziu pozicijas.

Muszesi netik dienoms, bet 
ir naktims. Naktims vokiecziai 
nekarta mėgino užpulti ir su- 
muszti musiszkius, bet vis bu
vo atmuszti atgal. Susirėmi
muose sunku būdavo net at
skirti, kurie musiszkiai, kurie 
vokiecziai, tod nesyki “iszejus 
ant sztiku,” prisieidavo veikti 
ne sztikais, bet szautuvu ran
kenoms bei kumszczioms.

Jau-jau rodėsi, jog paims 
virszu vokiecziai, nes ju buvo 
daugiau ir dar vis pribuvo 
nauju delei sustiprinimo ka- 
riaujaneziu.

! Bet trijų dienu ir nakeziu 
muszys teip baisiai nuvargino 
kareivius, kad isz vokiecziu 
puses pradėjo silpniau užpul
dinėti. Recziau pradėjo szau- 
dyti, toliu vis silpnyn ėjo mu

sziai, kol vokiecziai galutinai 
tapo pergalėti.

Ir kasžin kaip butu buvę, 
kad ne kazokai. Du szimtai 
donskuju (kazoku) nakties lai 
ke persigabeno per ežerą. 
Plauke su arkliais plaukte. 
Vokiecziu sargyba tik tuomet 
pamate kazokus, kuomet jie 
jau buvo kitoje puseje ežero 
iszplauke ant kranto ir užpuo 
le vokieczius isz užpakalio. 
Isz nežinių ir netikėtai užpulti 
vokiecziai, persigandime neži
nojo ne ka bedaryti, kuomet 
juos kazokai pradėjo badyti, 
leidosi bėgti, kur juos kojos 
nesza, gelbėdami savo gyvasti 
nuo matomos mirties.

Iszvaizda szlapiu ir dumbli
nu kazoku su arkliais apsivė
lusiais vandens augalais teip 
buvo baisi, kad dalis vokie
cziu persigandusius kariume- 
nes mėtėsi tiesiog in musiszkiu 
kareiviu apsikasimus, kur su
tiko asztrius sztikus ir mato
ma mirti. Tai buvo paskuti
nis po Raczkais pergalėjimo 
muszys. Vokiecziai matydami, 
kad juos isz visu pusiu naiki
na, pradėjo pasiduoti rusams 
in nelaisve.

Tuom laiku kitas kazoku 
būrys darbavosi jau toli isz už 
pakabo galvatrukcziais began 
cziuju vokiecziu, persekiojant 
juos, atiminejant ginklus, aba 
žus ir t. t.

Vokiecziai bego kaip nupli
kinti link savo žemes, savo na 
mu, o musiszkiai juos isz pas
kos szaudydami ginesi per 18 
valanda, ir nuginė nuo Racz- 
ku už 40 varstu.

Po Raczkais tapo suimta 
virsz 3000 vokiecziu in nelais
ve, visokios ruszies szaiituvu, 
dvi artilerijos batarejos, 8 ap
ginkluoti automobiliai, daugy
be szoviniu, arkliu ir t. t.

Czia tik vienas gabalėlis isz 
daugelio atsitikimu, kurie ivi- 
ko per 7 dienas musziuose Au 
gustavo aplinkese. 

-- ---------------
Muszis prie Nemuno.
Po atsitraukimo rusu armi

jos isz Prūsijos, vokiecziai isz 
visu jiegu užpuolė Nemuną, 
norėdami pęu jin, pereje užimti 
Wfcija, bet tas ju užpuolimas 
pasibaigė, kaip žinoma, di
džiausiu nepasisekimu ir bai
siai isznaikino generolo Gin- 
denburgo armija.

V okiecziai jau iezanksto 
džiaugėsi pergalėjimu. Genero 
las Gindenburgas iszleido pa
liepimą:

— Suversti rusus in Nemu
ną!

Ir niekas isz vokiecziu ne
abejojo, kad neliktu tas palie
pimas neiszpildytas. ,

Vokiecziai užpuolė Nemu
ną gana plaežiai—nuo Dubisos 
ligi Vyslos, kad visai netikėtai 
rusu kariumene priginus 
prie Nemuno, suversti visus in 
Nemuną.

Vokiecziai, kaip sziandien 
žinoma, mėgino persikelti per 
Nemuną daugelije vietų: po 
Seredžium, Prienais, Druski
ninkais ir t. t, bet niekur ne
galėjo persikelti, nes musisz
kiu tapo atmuszti ir su di
džiausiais nuostoliais, priversti 
buvo atsitraukti ir bėgti atgal 
in Vokietija.

Daugiausiai nuostoliu vokie 
ežiai turėjo po Seredžium, kur 
puola in Nemuną Dubisa. Ten 
baisus muszys tęsęsi be per
traukos tris dienas ir naktis. 
Kuomet vokiecziai prisiartino 
prie Nemuno, juos skaudžiai 
sutiko musu pekstininkai ir ar 
tilerija ir su ugnia pavaiszino. 
Muszys prasidėjo nakti ir tę
sęsi visa diena. Sekanczia nak 
ti musu artilerija paliovė 
szaudžius in vokieczius, tary
tum “leisdama” vokiecziams 
pervesti per Nemuno tilta pe
rėjimui, kad paskui galėtu dar 
labiau juos sumuszti.

Vokiecziai bematant perve
dė per Nemuną trijose Vietose 
tiltus ir leidosi nuo desziniojo 
ant kairiojo Nemuno kranto. 
Bet kaip tik užėjo vokiecziai 
su savo ginklais ant tilto, tuo
jaus juos pasveikino musu kul 
kos vaidžiai.

Kulkos vaidžiai paleido savo 
szovinius iszilgai vokiecziu 
pastatytu tiltu ir szvininems 
kulkoms kaip žirniais bere in 
vokieczius. Vokiecziai krito

ANGLIKAIGRABESIA PO AISNiU ATSPIMNEJE VOKIECZIUS
vieni ant kitu ir bematantoant 
tiltu buvo lavonu krūvos/

Kalnai užmusztuju lavonu 
krito in Nemuną, o in ju vieta 
ėjo galvatrukcziais nauji, ir tie 
krito, ir vėl ėjo nauji ir teip 
begalo—tarytum in koki pra 
gara. Nežiūrint in didžiausias 
aukas, vokiecziai visokiais bu
dais stengėsi pereiti per'Nemu 
na, bet visi sutiko matoma mir 
ti ir sukritę in vandeni, at
sidūrė Nemuno dugne arba 
vandeniui neszant, savo tėvy
nėje Prūsijoje. Muszys tęsęsi 
visa para. Tiktai ant rytojaus 
iszauszus, likusieji gyvi vokie
cziai paliovė eje per Nemuną 
ir atsitraukė tolyn nuo Nemu
no.

Paskui juos, vokiecziu pra
vestais tiltais leidosi mūsoji 
kavalerija ir pribaigė daužyti 
dar likusius vokieczius.

Po Seredžium vokiecziai ga
vo neapsakomus nuostolius 
Paliko daugybe szautuvu, szo 
vinių, patranku ir savo karei
viu lavonu. Užmusztuju krau
jas rausvai nudažė rudenio ly
tu sudrumsta Nemuno vande
ni — tai patvirtina visi, ku
rie tik tomis dienomis mate 
Nemuno vandeni. Pasruvęs 
vokiecziu krauju Nemuno van 
duo, rito ju lavonus kaip paga 
liūs, in ju tėvynė Prūsija bei 11../'i.T.i n. r riĮ-i -lit ~ - - -*

Neviena vokietya neperejo 
in kita puse Nemuno—isz Su
valkų gubernijos in Kauno 
gub. Tiktai palei Prienus mu 
siszkiai insileido nedidi buri, 
teip 15—18 tukstaneziu Vokie 
ežiu per Nemuną, bet paleido 
in juos 3 batalijonus pekstinin 
ku, kurie suginė vokieczius in 
Nemuną, o likusius sukapojo, 
subadė, o numetusius ginklus 
in nelaisve paėmė.

Po Mereczium vokiecziai me 
gino persikelti per Nemuną vi 
durnaktije, bet ir ten juos pa
siekė nepasisekimas. Musu du 
pulkai, 6 vokiecziu pulkus su-, 
naikino. Kulkos vaidžiu kul
kos eilių eiles iszkirto vokie
cziu, .bet jie kaip kokie auto
matai (užsuktos maszinos) at
kakliai lindo pirmyn lipdami 
per savųjų lavonu krūvas. Jie 
mane, kad savo daugumu ga
les pergalėti rusus, bet varg- 
szai apsiriko. Rusai matydami 
tokia vokiecziu atkaklybe, isz 
ėjo priesz juos su sztikais ‘
urraa” ir po trijų sztikais smei 
girnų, vokiecziai szokosi viską

KUR BUNA?

Klauskite su “Raudonu Virszu”

I Szitie garsingi Balti
I gumini czebatai ir 
į czeverikai yra geresni 
/ už bile kokius kitus.

f GOODRICH vF
HI PRESS” A \<t 

-padaryti didžiau8a,n]gnminam fabrike pa \ \
sanleje. daryti Hgei.kalp’Doodrich autora A \ 
Obilo ratm-drurziai aewiojasi ir nepasiieidži X \

«lauskite savo sztorniko tu baltu guminiu 
czebatu su “Baudouu virszu”. >

Ui A i V Raszikite in arti
miąasimusu cf^-Boston.NewYork 
S^-hicaofo,Detroit,'Minneapolis,

KansasCity,Seattle,Akron
The
B. F. Goodrich Co.
Factories: Akron, O.
Mahers of Goodrich Tires and 
Everything that’s Best in Rubber

Atsiszaūkimas In Visus Serganczius
PROF. DR. OWEN, garsingas spec'alistas szauke 
visus, kurie ne aplaike pagelbės isz kitu daktaru, 
teip< gi ir tu, kurie jau Jie tur vilti išgydyt, atsi
szaukt pas jtj’ klausant rodos ir pagelbos.
PROF. DR. OWEN per 34 metus buvo didžiau
siose Jigonbutiose pasaulės ir iszgyde tukstanezius 
nuo tokios pat lygos, kaip ir JUSU, užtai nėra 
skyrės, kaip senei ir koke lyga sergate, PROF. 
DR. OWEN, jeigu apsijima JUSU gydyt, tei 
galite but pertikrinti, kad sugražins jums sveikata 
PROF. DR. OWEN szauke jusu atsiszaukt pas ji 
lai-zku arba y| atiszkai, o tikrai sugražins jums 
sveikata.PROF. OWEN . . , . , .. ,Raszykite Lietuviszkai ant szito antraszczio:

PROF’ OWEN,M.D., 221 E. 17th St, Dept.27 - New York, N.Y. 
OFISO Valandos: Kasdien nvo 10 rj te iki 5 vakare. Ltarninkais ir Petnycziomis 
nuo 7 iki 8 vakare. Medeliomis nuo 10 iki 1 popiet. '  .

Kostumeris in sztornlnka.
— Sveikas drūtas! senei ma 

eziau tamsta.
Sztornikas: — Acziu, esmių 

sveikas ir drūtas, tiktai no ke 
liu menesiu no akiu nupuoliau 
ba ne matau nog tamstos ne 
vieno cento ka esi skolingu.

Ant Pardavimo.
Turime keletą geru namu 

su salunais ant pardavimo 
mieste Mahanoy City, norin- 
tie j ei pirkti atsiszaukite in 
Saules” ofisą.

lauke dvi vėliavas ir 6 patran
kas. Bėgdami vokiecziai tapo 
musiszkiu genami, visokiais bu 
dais naikinami. B. V

Mano pati Ona Gablanskiene po 
tėvais Grabauckiute, 12 metu atgal 
apleido mane New Haven, Conn , ir 
pabėgo su kita vyru Jurgiu Gevinc- 
ku, paeina isz Suvalkų gub., Suvai
ką pav , Vižainiu para, Bajoru kai
mo. Turiu svarbu reikalą, pra«zau 
atsiszaukt ant adreso. oą)

Joseph Jablonski. '
11 Salem St. New Haven, Conn.

Mano brolis Benis Veiksnoris, ir 
dede Vincas Veiksnoris, paeina isz 
Suvaiką gub., Seinų pav, Kajci. 
miesezio gmino, Lipliunu kaimo Tu 
riu svarbu reikalą, praszau atsiszaukt 
ant adreso,

A, Nanartas.
83 Sanders St. Athol, Mass.

Mano draugai Jonas ir Baltramie
jus Ajauckai, paeina isz Suvalkų 
gub,. Seireju miestelio, girdėjau gy
vena Brockton, Mass. Praszau atar 
szaukt, ar kas kitas, duokit žine ant 
adreso. ,

Jonas. Weczerkauckas.
10 Mill Hill Pittston Pa.

Lletuvišky Knygy Krautuve.
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 
anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunamą visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau
tuvė adara kas vakaras.

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

M. J DAMIJONAITIS .
901 West 33-rd St., CHICAGO, ILL

Tiktai už $1

VISOS sekanezios Istorijos tik ant 
trumpo laiko už Viena Doleri 

ir mes apmokame nusiuntimo 
kasztus. Gausite per paczta. Szitos puikios 
istorijos talpinasi 10 Knygutėse ir visas iri 
viena pasidaro net 536 Dideliu Puslapiu 
įskaitymo. Iszkirpkite szita apgarsinima, 
paraszykite aiszkiai savo varda ir adresa, 
įndekite Popierini Doleri arba Money-Order 
įr prisiuskite mumis o tuojaus gausite ta 
viską per paczta.

1— Dvarihe pana.
2— Baisi istorija.
3 —K apiton as Stormfield danguj e.
4— Pabėgėlė.
5— Kasgi isztire?
6— Prigautas vagis.
7— Jonas ir Aliana.
8— Pavojinga klaida.
9— Duktė akmenorius.
10— Klara.
11— Nusprenstasis. , ..— ------ ---------------.
12— Ant kiek moters užlaiko paslaptį. 30—Stebuklingas Zerkolelis.
13— Baisi žudinsta.
14— Urlikas razbainikas.
15— Ketvirtas prisakymas Dievo.
16— Kelautojei in szventa žeme.
17— Beda.
18— Vaitas Szvilpikas.

19— Pas merga.
20— Gražios akis.
21 —Tarnas.
22—Vargdienis Jonukas karalium.
23 —Paveikslas gyvenimo.
24— Nuopolei Mateuszo Jerubaucko.
25— Osieczna.
26— Graži haremo ne vainike.
27— Luoszis.
28— Istorija vienos motinos.
29— Vaikucziu plepėjimas.

31— Sidabrinis grabelis.
32— Drąsus szuo.
33— Kolera.
34— Senelis.
35— Vergo sapnas.
36— Kelios pasakaites apie čigonus.

(CZIONAIS PADEKITE SAVO PILNA ADRESA)

Vardas

No. ir Ulyczia

Miestas

W. D. Boczkowski-Co.
į 229 Bedford Ave.

Dr. O’Malley iszaiszkina priežastį pasekmingo gydimo 
ISZSIVERŽIMAS -x.

Verikosele arba netikrasis Iszsiveržimas

Puczkai ir visokios Odos Ligos
Be jokios Operacijos, skaudėjimo ar 
npleidimo savo kasdieninio darbo.

PRIEŽASTIS ISZGYDIMO.
1. DEL TO-Kad jojo neskaudanti metodą 

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

2. DEL TO-Kad suvirszum in 12,000 isz- 
gvde ligoniu, o nekurie pribuvo isz tolimu 
szaliu gydytis o kuris jis vienas pasekmingai 
tik gydo.

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

G A.Fritzinger (poliemonas) Wilkes-Barre 
Pa., iszgydytas nuo sunkaus iszsiveržimo 5 
metai atgalios, no tada neneszioja jokiu diržu 
T. R. Williams anglekasis isz Hyde Park, Pa 
iszgyditas no iszsiveržimo, 5 metai kaip 
diržą ne neszioja.
W.H.Greenwalt maszinistas prie Prospect 
Brekerio, Breslau, Pa., du vaikai 3 ir 9 
metu senumo iszgydytas no iszsiveržimo o 
diržo neneszioia 2 metu.
W. 11. Adams fajermonas, Sheldon Alex 
Works, Wilkes-Barre, Pa., iszgydytas ne 
iszstveržimo, kuri turėjo per 1-5 metu.

Skaitykite ka sako szitas iszgydytas paci-
jentas apie Dr. O’Malley.

Unijos Docking bosas Raubs’ kasi kloję
Luzerne, Pa. sako:

Garbus Daktare O’Malley: Courtdale, Pa. Nov. 26, 1911
Raszau szite gromata idant duoti jumis žinot 

kad likau iszgydytu su juso pagelba. Pavėlinu jumis mano varda garsinti 
idant kiti serganti taja liga žinotu pas ka turi kreiptis jeszkoclami pagialbos.

\ Ad. Kuttenberger P.O. Box 131 Luzerne, Pa.
Su Tokiais paliudymais delko turetum’da vilkinti ir neateiti ant rodos pas Dr. O’Malley 
kuris tave PERŽIURĘS UZDYKA ir pasakys kas tau kenkia ir geriausia rodą k&ip 
gali pasveikti. Geriau pasinaudok isz 25 metines praktikos ir nebusi pavojuje

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

Dr. Alex. O’Malley 7
158 S. Washington Street — Wilkes-Barre, Pa.

(Kur Lietuviazkai ir Lenkiszkai susikalbama ir susiraszoma.)

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK. $125,000. SURPLUS IB PROFITS $390 000
Valet. Randas turi musu banke sudėtu piningu.

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

HARRISON PALL.
F. J. NOONAN, Vice-Presidentes.
W. H. KOHLER, KMieritug.

9-ftd. ryte lig 3 popiet. 
Sub&totaūi 0 lig l&ad
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I rial nepagelbejo, tai Philadelpliijas M. ?
3 daktarai su savo liekarstorus iramatiszkai iszgyde. Sztai 
g-jpaežiu žmonių žodžiai:
Igj DAUG GALINGAS DAKTARĘ: Szirdingai dekavoju už Jusn proce ir stebuklinga isz- 
įij gydymą, kuri visur terp savo pažystamu apsakinėsiu buvo teip: gyvenau Warszuwoj, tai ma
igi no žmona vis^ savo jaunyste perleido baisios ligos kentejimuose. Ja gydė profesorius Bara- 
L-j nauskas, Warszuwoj ir isztyres pasakė, kad migrina ir apleido. Paskui gydė Dr. Grodziens- 

kis, Hospitalej Sv, Dvasios; teipat kreipiausi prie Ordinatoriaus Hospitales Daktaro Kru- 
;g] kowskio, paties vyriausiojo ir szitas profesorius galiausia apreiszke ta pati, kad liga neiszgy- 

dorna. Czion Amerikoj prie daug daktaru kreipiausi ir prie Daktaro Rubin, Męriden, kuris 
įwį patvirtino, kad mano pacziules liga neiszgydoma.
|g] Vienok vis troszkau, kad nors ant senatvės mano miela paeziule iszgytu. Ir sztai dabar 
1^4 kaip svietas stovi, atradau Daktara Philadelphijos M. Kliniko, kaip isz dangaus stebuklingai, 
Įg] kuriam aprasziau iliga ir kaipdik Ph. M. Kliniko, garbingas daktaras sutaisė ir atsiuntė savo 
Igl jiekarstas, kurias mano žmona suvartojo, tad stebuklingai tapo pilnai iszgydyta už ka~szirdin- 
fe-j giause dekavojame už gera sveikata; asz ANT. ZARZYSKAS, mano ŽMONA ir DUKRELE, 
g 133 Hingst. New Britain, Conu.
Igl TEIPGI labai dėkingas J. S. GASUNAS, 36 Main st., Norristown, Pa. už iszgydyma sun

iktos inkirios ligos strėnų, skaudėjimo szonuose, kaklo, nusilpnėjimo ir blogu sapnu.
LYGEI DĖKINGA nemažai už iszgelbejima nuo 3 metu ligos bronhitis, skaudėjimo kru- 

-tiucj, EWanaumghe, Kl'AveT U Bailine, N. .TV
LABAI DiIKri._l-------- --------------------------- --------------------------------------------------—,____

217, Kitzmiller, Md. ir dideles daugybes išgydytu nuo visokiu ligų, kurie prisiuntė ir savo pa
veikslus, tik czionai negalima sutalpyt, tad nors keletą labai dekavojaneziu taipinam sztai:

LIEKARSTOS IR 1SZGYDYMAS g 
ta 

TEIP SAKO ŽMONIS, kaip jokios liekarstos ir profeso-[ž 
Kliniko, garsus^ . 5 - - - - ■ -g

NGAS, užiszgydyma nuo nžsenejusios ligos IGNAS GAIGALAS, Box S

John Mitchell 
144 Madison Co.

Livingston, Ill.

,«i i
Ona Dailidžiute 

116 North 3rd st„ 
Brooklyn, N. Y.

Jonas Bobikas 
Box 312.

Jenkins Jones, W. Va.

g 
|g] . g (M P I 
f i 
i 
®] g g g. H 
I H B
B

GERESNIU FAKTU nieks negali reikalauti; ka užtvirtina dideles daugybes iszgydytu [į] 
Kad Jautiesi Nesveikas, tai geriau padarysi, kad iszsykP 

TIESIOK PRIE KLINIKO kreipsies, nes liekarstas po visa Amerika ir kitas dalis svieto isz- U 
siunezia, o busit dėkingi kaip ir visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu j-gj 
turtu, tai yra sveikata. igi

The Philadelphia Medical Clinic todėl greieziau už kitus daktarus 
iszgydo ir tokias ligas, kuriu kiti neistenge; kad czionai kiekvienam atsiszaukusiam užraszo ir 
sutaiso specialiszkai liekarstas isz geriausiu gvarantuotu medikamentu naujausiu iszradimu, [r] 
kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie Phila. M. Kliniko yra net keletas |g] k 
profesijonaliszku daktaru, tarp kuriu yra net Amerikos valdžios dideliu medaliu apdovanotu. |s;j

ISITEMYK, KAD SLAPTYBES LIGŲ SAUGEI UŽLAIKOMA VISADA. ®
Kad Esi Nesveikas bet nori pastoti sveiku ir laimingu, tai | 

atsilankyk, o jeigu toli gyveni, tad apraszyk savo liga bei nesveikumas lietuviszkoi Kalboj kas id 
kenkia, o tikėk, kad apturėsi tikra pagelba sveikatai kaip tukstanežiai, kurie jau džiaugiasi ir gi 

. . . ;---- ; i—v....:., i.;,: szviežias teip ir už- gi
-------------------- ----- . . kojose, sąnariuose.,*krūtinėj, strenuose, rį 

g] galvos, 3zonu; iszberimai spuogais nuo blogo ir n^ezysto kraujo, nuo sauzagystes sekios nu- jgi 
’ bėgimo, nusilpnėjimo, viduriu nedirbimo, užkietėjimo slogos, greito pailsimo,, nerviszkumo, jgj 

baimes, silpno ir numažejusio kraujo, užkreczemu slaptu lytiszku ligų. Szirdies, kepenų, in- 
kstu, silpnu plaucziu, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo perszalimo ,slogu, blogu sapnu, ne- 
miros, neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo, be aperaciįos, bet su nekarštomis, kurios-gi 
tukstanezius iszgyde. TEIPPAT MOTERIS NUO SKAUSMINGU MĖNESINIU ir kitokiu 
ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRU ir MOTERŲ. ’

Reikalaujant rodos nuo daktaro, visada adresuok arba įx] 
ateik po szluo adresu: E

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC, g 
11117 Walnut Street, - = Philadelphia, Pa. sj
[x VALANDOS: nuo 10 isz ryto iki 4 po p. Szventadieniais nuo 10 iki 3.Utarninkais ir Petnyczio-Jb 

mis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knyga ‘‘DAKTARAS”. g
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ISITEMYK, KAD SLAPTYBES LIGŲ SAUGEI UŽLAIKOMA VISADA.
Kad Esi Nesveikas bet nori pastoti sveiku ir laimingu, tai

dekavoja, nes czionai iszgydo ir tokias, kuriu kiti įnegalejo iszgydyti kaip szviežiasteip ir už- 
seniejusias ligas nuo skaudėjimo: pecziuos, rankose, kojose, sąnariuose., 1

Sveikata Brangiausia Žmogaus Turtas.
Jau nuo keliolikos metų Brooklynė-New York gyvuoja Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

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

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpe kitų aptiekos sandelyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduoles:

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

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

Kraujo Valytojas .. 
Gyvasties Balsamas 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas nuo vidurių 
Nuo kosulio ..;...

JI \fuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c 
Skilvinės proško® 
Pigulkos del kj 
Nuo galvos ska 
Nuo kojų nuosp 
Nuo dantų gėlim 
Nuo peršalimo .
Plaukų stiprintoje 
Linimentas arba 
Anatharynas plovimui 
Nuo kirmėlių .. ...........

.....................  $1.00
iu.............. .. 25c
ima ................25c
ų .... 10c. ir 25c
........................ 10c
........................25c
..... 25c. ir 50p 
ielleris .... 25c

. 2^c
.25c

Del išvaromo soliterio.......... $3.00
Del lytiškų ligų 50c. ir $1.00 
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00 
Nuo kojų prakaitavimo............25c
Gydanti mostis ........................... 50c
Antiseptiškas muilas.......... . .. 25c,į
Antiseptiška mostis.................. 25o
Nuo dusulio .. ........................  50c
Proškos del dantų .................... 25c
Nuo kosulio del vaikų.......... 25c
Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo........................25c
Kraujo Stiprintojas..,............50o
Gumbo Lašai..............50c ir $1.00
Nuo plaukų šilimo.... ............ 50c
Blakių Naikintojas.................10c
Karpų Naikintojas, j............. 10c

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais. "^JĮ

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

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

^VINCAS J. DAUNORA?
APTIEKOR1US

Brooklyn, N
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Žinios Vietines

To Kliniko apgarsinimas

DOVANOSr“ ** *• " *r' ° ■ ** vynszkas ar
moteriškas Laikrodėlis, stal
inis Laikrodėlis su rnnzi ka. Ar- 
monika, Brukuojama Maszina 
ir servis—jei norite gaut visai 
dykai, reikalaukit tuoj plates- 

1niu žjniu, indedami marke del 
atsakymo. Adresas:

English Asiatic Tobacco Co. 
130 E. 7St; Dept.E, NewYork, N.Y.

Galite pinigus stempomis

W. Oreko & Company 
111 Ė. 7th.St., New York, N.Y.

KARE W
Už 30c. prisiusime per paczta 50 Puikiu 

Paveikslu Europines Kares su Žemlapiu 
Kares lauko.
prisiųsti.
Trading House

D Cl IZ A I I M P | Vyrai ir Vaikinai mokytis Bai
li L. I l\nLI Ii U I berianti. Galima iezmokti in 4 
lig (i nedęliu. lezmokinam teipgi Merginas Bal- 
beriauti Ir Manicuring. Galite pradėt bizni su $50 

Adresavokite: Noesokoffs Barber School 
1202 Penn Avenu, Pittsburgh, Pa.

A.J. Keydoszius 
BANK EXCHANGE
202 Troy St; Dayton, 0.
Jaigu norite siusti pinigus in 
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
ūra randasi mano loonam name vertes 
$14,000 ir esiu po kauezija ir priežiūra 
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka 
-dasižinoti prisiuskite 2c. stempa.

■sfesa

GERA ARIELKA »

408 Mahanoy Street

Nusipirkite sau keletą 
buteliu arielkos 
«»RKEVieZlAUS U8. 6. 
Geriausia arielka visam 
mieste. $1 už bonka. 
Teigi gausite pas mane 
visokiu kitokiu gėrimu 
kokiu tik pareikalausite.

Naujiausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą; kornus 

ant kojų, tai gausi po 5c., gyduole. 
Jaigu nepagelbetu bus sugražinti 
pinigai. Teigpi iszsius placzes infor
macijas nuo ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir nUpucz- 
kave veidai. Tukstanczei dekavoja

Už dyka rodą.. Raszyk tuojaus: 
Gratis Specialists 9.

Box 106 Sta. W. Williamsburg

2

D.M.GRAHAM,Pres. L.ECKERT,Vice-Pres. D.F.GUINAN,Kas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
I j Kampas Main ir Centre Sts. Mahanoy City, Pa.

I Pinigus- -Pinigus g 
□ Jau galima siusti in Lietuva, g
S Asz pristatau siuntėjui Pini- g 
£ gu_k¥itaJsiz k ra j aus ant kurios g 
d yra paraszas paėmė jaus ir tas q 
M yra pilnu davadu jog pinigai C 
g likos paimti. Per laiszka ar 
d asabiszkai atsiszaukite pas: Q

; PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunug Numirusiu...
Pasamdo Riginus 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.

A. G. GROBLEWSKI
Co?. Elm & Main Sts. Plymosth^Ps. 

...SAVININKAS IK FABRIKANTAS... 

G arsiu Llatuvlsz ku-Lsnklszh Mu.

..;i5c.

.$1.55.

...l&o.

— Subatoje pripuola Apie- 
ravone Szv. P. Marijos.

— p. Vincas Traskauckas 
važiuodamas isz Shenandoah 
nuo laidotuvių, puolė nuo veži 
mo ir skaudžei pasižeido.

— Szi vakara bus laikomas 
extra susirinkimas “Moose” 
draugystes kas link laidojimo 
brolio Ragažinsko.

— Seredos ryta, 10 valan
da, likos surisztas mazgu mo
terystes p. Viktoras Boczkaus- 
kas su pana Ona Rajkauckiu- 
te per guod. kuni Grenbaucka, 
bažnyczioje Szv. Kazimierio, 
prie kurios tai parapijos nuo
taka prigulėjo.Laike ceremoni 
jos orkestrą grajino puikius 
szmotelius ir svodbinius mar 
szus. Bažnycze buvo prisigru 
dus žmonim ir puikei buvo pa 
puoszta per vietines miniszkas. 
Svodba atsibuvo pas nuotakos 
tėvus ant W. Centre uliezios. 
Po piet jauna pora isz- 
keliavo in svodbinia kelione 
kuri užtruks kėlės nedelias.

Ponas Viktoras Boczkaus- 
kas yra vienas isz jauniausiu 
iždaveju “Saules.” Abudu jau 
navedžei yra gyme Mahanojui. 
Redyste “Saules” vėlina del 
jaunavedžiu ylgo pagyvenimo 
ir kad juju gyvenimas butu 
iszklotas rožėmis ir niekad ne- 
datirtu erszkecziu gėlimą.

Yra tai pirmutine duktė p. 
Rajkaucku kuri isztekejo o 
Viktoras yra paskutinis sūnūs 
p. D. T. Boczkauskienes.

— “Rutvilles” teatras nusi
davė pasekmingai. Aktorei at 
losže savo roles kaip tikri ar
tistai. Publikos buvo pilna sa
le.

■f Baltrus Ragažinskas del 
daugybes žmonių pažinstamas 
ir senas Mahanojaus biznierius 
atsiskire su szuom svietu pra
eita Utarninka penkta valanda 
ryte, sirgdamas tik keletą ne- 
deliu ant vandenines ligos. Na 
baszninkas buvo 49 m. senu
mo. Paliko dideliam nuliūdi
me paezia, tris sūnūs, keturias

,patinstamu.. Prigulėjo prie Sz. 
Antano draugystes, Indipen- 
dent klobo, Moose, Citizens 
Klobo ir Continental U^nage- 
siu draugyste isz Gilbertono. 
Laidotuves atsibus Subatoi 10 
valanda priesz piet.

— Ateinanti ketverga per 
“Thanksgiving” diena, Jonas 
Baneviczia turės dideli szovi- 
ma (Shooting Match) ant lau
ko prie savo saluno Quakake. 
Szovimas bus del torkiu, an- 
cziu, visztu ir žąsių. Bus nau
dota tik No. 8 szratas. ("T6 °1)

— Draugyste Sv. Kazimie
rio nutarė priimti naujus sana 
rius už pigu insiraszima, tiktai 
už viena doleri ir tai tik per 
tris menesius. Pavienius vyrius 
priims nog 15 lig 40 m. senu
mo o ženoezius lig 35 metu, 
yra tai giara proga insiraszyti 
ir kožnas privalo pasinaudoti. 
Susirinkimai atsibuna nedelioj 
kožno nenesio po 12-tam.

Cit »a v)

Baidimas ant gero neisz 
eina.

Buvo tai ūkanota diena, ru
dens laikas, kada draugia su 
keleis pažinstamais sėdėjau pas 
savo kaimyną netoli upes Var
tos. Svetingas namo gaspado- 
rius vadinosi Steponas, pas ku 
ri susirinkdavome vakarais ant 
pasikalbėjimo. Lietus plake 
iu langus, isz ko galema buvo 
suprast, jog ant lauko/niekai 
oras. Kalbėjome apie szi bei 
ta, o ant galo užminė vienas 
apie baidikla:

— Asz jokiu baidyklu nebi 
jau—atsiliepe jaunas isz neto
limo dvaruko ekanomas — nei 
nekrupteletau, kad ir pareitu 
prie lavono per visa nakti mie 
got arba su lavonu.

Ponas Steponas girdėdamas 
taji drąsuoli, dirstelėjo in jin 
su baimia prasergedamas, jog 
iszmintingas žmogus niekados 
ant tokiu navatnu daigtu nesi
leistu, o ir tie kudikiszki persi 
redimai, idant ka pabaidint, 
tai jau ne viena isz svieto isz- 
vare.

— Asz jau girdėjau savo 
givenime ne apie viena toki su 
dvasems ir baidikloms szposa: 
Buvau tada vienam dvare pad- 
lesnu. Viena vakara susirinko 
me, kaip szedien, pas mano 
prieteliu ekanoma, kuris dvare 
szale bažnyczios giveno. Tada, 
kaip ir szendien, jaunas dvaro 
rasztininkelis gyrėsi su savo 
drąsą tvirtindamas, jog dvasiu 
nebijo ir jog gatavas lavoni
nyczioj nakvot.

— Ej, Jonuti, neiszaukinek 
vilko isz girrbs—per serginejo 
ekanomas;—juk žinai kaip cze 
dvare su tais szposais pasidarė. 
Magde, ka prižiurineja pauksz 
ežius, priesz kelia1 metus buvo 
sveika ir patoga mergina. Nu- 
siuneziau jia pavakare in kino 
na, kur buvo pasisilepias kokis 
tai berniukas, idant jia pabau- 
gint. Nuo to laiko isz baimes 
gavo nuomiruli, ir dabar naba 
gelia vargina.

Jonas szidijąnczei klausė tu 
ekanomo pęrsergejimu; kiti pa 
kurstinejo Jono drąsą, o asz, 
kuris ant to visko tylėjau, iki 
smert sau iszmetinesiu, jog ne- 
sudraudžiau Jono ir kitu jio 
draugu.

Keli isz Jono draugu mėgi
no jin, idant apsiimtu lavoni
nyczioj miegot; iszejo keli in 
kita stuba ir ką^in ka tarp įda
vęs sznabždejo.

— Galite sau tartis, kaip 
norit—tarė Jonas—asz nieko 
nebijau, ir pažiūrėsite, jog ei
siu in lavoninyczia, tiktai pa
imsiu su savim užprovyta szau

szaudiklia trinktelėjo in sėdin
ti grabe lavona.

Trenksmą lavoninyczioj isz- 
girdome ir begome visi pažiū
rėt, kas tenais stojosi.

— Dabar turi gana! — tarė 
Jonas in lavona, nes tas sėdė
jo, kaip pirma, ir grieže danti 
mis, o kulka mete in Joną. .

Jonas stojo nusigandias, su
riko ir puolė ant žemes.

Kada inbegom in lavoniny- 
czia, baisus regėjimas mus 
akims persistatė—Jonas gulė
jo ant žemes, o lavonas baltais 
marszkinias apsivilkias, ties 
juom pasilenkiąs gaivino jin.

— Numirė—paszauke lavo
nas pamatias mus ineinanezius 
ir papasakojo kaip buvo.

Nebuvo tai tikras numirėlis, 
tiktai szposas: Vienas isz drau 
gu\ apsivilko in baltus ilgus 
moteriszkus marszkinius ir at
sigulė ant moru. — Szaudikle 
buvo tiktai paraku užprovita, 
o kulka davė lavonui, kuris in 
Joną mete.

Kudikiszku szposu mums 
prie stiklelio pasinorėjo, nes 
niekados nemislijom, idant 
teip smutnai pasibaigtu. Buvo 
tai del manes skaudus pamoki
nimas.
Del jius teipgi tegul buna pra 
sergėjimas, idant niekad tokiu 
szposu nedarit.

—riiWi —

Saugokitės 
netikusiu pa
mėgdžiojimu 
ir visada rei
kalaukite tik
ros RICHTER’S 
Pai n-Expel lerio 
su An karu teip 
kaip paveiks
las parodo. 

25c. ir 50c. 
Aptiekose, 
arba nog:

F. Ad. Richter & Co. 
74-80 Washington 
Street - New York.

Didelis Iszpardavimas

^25,000 .
Vertes Tavoro už Puses Prekes

Ž tai kad ketinu Pertaisyti Savo Sztoro 
tai pastanavijau turėti Dideli Pardavima 

idant- iszparduoti trumpam laike' daugybe 
tavoro kad padaryti ■ daugiaus vietos ir kad, 
nereikėtų ta vora kitur gabenti laike pertaisimo 
mano sztora. Parduosiu Tavoro vertes

$25,000
už puse prekes ir szitas didelis Paradimas tesis 
įtik lig Kalėdų.
Szitas Th voras susideda isz visokiu apredimu 
del Vyriu ir Vaiku, kaipo tai: Visokiu Siutu, 
Overkotv, Apatiniu ir Virsziutiniu Drapanų, 
Skribeliu, Kepurių, Visokiu Marszkiniu, 
Kalnieriu, Nektaizu, žodžiu sakant viskas kas 
yra reikalinga del apredimu vyrio ar vaiko.
Jaigu reikalaujate kokiu apredalu tai ateikite 
apat szito didelio pigiaus iszpardavimo o galesite 
gerai pirkti ir už puse prekes; tokiu budu 
suezedinsite daug pinigo. Kad ir sziame laike 
nereikalinga jumis virsz-minetu apredimu bet 
užsimokėtu jumis dabar pirkti ir padėti ant 
tolesnio laiko kada reikalautumet.

W. TRASKAUSKAS
...GRABORIUS...

Rudens sziurpuliai ima.
Slenkant sziltesnioms die

noms ir vis labin ir labin 
sziurkszczioms Rudens die
noms užgulant, daugybes žmo
nių rūpinasi, kad juo tolin tuo 
szaltin eina ir szalcziams užė
jus—užeis slogos kaulagelos ir 
perszalimu ligos, tai reikes ne
mažai privargti, neszant nasz- 
ta sziurpuliu ir kankinimu nuo 
ligos. —Bet Philadelphios Me 
dikal Klinikas, kad pagelbeti 
nusigandusiems žmoniems, už
puolant rudeniui ir ateinant 
žiemai, duoda iszganingiause 
rodą, per kuria nuo visu bai- 
mu, szirpuliu apsigins “besant 
sveikam ir drūtam.

O kad apsigint nuo visokiu 
nelaimiu ir ligų, pataria per
skaityti savo iszleista knyga 
“Daktaras11, jaigu kuris dar

szaukite kiekvienas dovanai 
kuris tik prisius 10 centu pacz 
tos markėmis už prisiuntima 
ir aiszkei savo paraszyta adre
są. Reikalaujant knygos visa
da reik adresuoti teip: The 
Philadelphia, Medical Clinic, 
1117 Walnut St. Philadelphia,

tancziai yra dėkingi tad užtik
riname kad ir tamsta busi dė
kingas už knyga “Daktaras”.

(Apgarsinimas).

Svarbumas sveiku inkstu
Mahanojaus gyventoje! privalo žino

te kaip užlaikyte inkstus svei
kam padėjime.

Inkstai tur d ideli darba atliktie. 
Visas kraujas pęreina. per inkstus 
idant praszalint visokias truciznas. 
idant ta padaryti, inkstai turi but 
sveikam padėjime, kitokiu budu jie 
negal savo ta dąrba atlikte. Tukstah 
ežiai giria gypuole -‘Doans Kidney 
Pigulkas,” gyduole tik inkstams ku
ri naudoja jau 50 metu. Skaitykite 
kaMahanojaus gyventojas sako:

John Thomas, 520 E.įCentre St. 
Mahanoy City, Pa. sako: “Per daug 
metu kentėjau skausmą pecziuose. 
Per menesius ka tik galėjau dirbti. 
Pasilenkt arba užlipt ant vežimo var
gino mane diegleis, - Girdėjau apie 
geruma -‘Doans Kidney Pigulkas” 
pabandžiau, skausmas prasiszalino. 
Linksma man apie tai jumis pranesz- 
ti.”

Preke 5Qc. pas aptiekorius - Klaus 
kite Doans Kidney Pigulku. Foster 
- Milburn Co. Props. Buffalo, N. Y.

a: baltiejus § 
g 87 Greenwich Street p 
| New York, N. Y. d

WDuhkiaiuin? 233-235 W. Centre StB nyimiOWlbZj Mahanoy City, Pa.

. Dekite Pinigus ten...
r t

kur daugiause naudos jumis atnesz.

Atneszkite Savo Pinigus in Banka 
MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
o tokiu budu stosites vienas isz jio prieteliu.'

Mokes jumis procentą ant sudėtu pinigy.
Jumis prigialbes juso biznije.
Prigialbes jumis pirkti namus.
Pagialbes jumis lengvu budu užmokėti 

skola ant namo.
Kit Bus jumis geriausias prietelis.

Banka žino kaip jumis pagialbsti.
Visada yra pasirengus jumis patarnauti 

v^ame.
Banka klerkai juso kalboje gal susikalbėti.
Banka reikalauja juso paezedžius.

Geras skilvis.
Nėra didesnio turto kai ge

ras skilvis. Po tuom iszsireisz- 
kimu paprastai suprantama ge 
ra virszkinimo systema. Jei 
szioji systeipa yra visiszkoje 
tvarkoje darbui, tai mes pa
prastai jaucziames gerai, bet 
kaip tik virszkinime yra ko
kia nors yda, tai vienas sirgu- 
liavimas, seka paskui kita ir 
viena liga paskui kita. Kas tu 
retu būti padaryta, kad sugra
žinus sziems, organams buvusi 
juju veiklumą? Musu patari
mas, paremtas daugeliu metu 
patyrimo, yra vartoti Trinerio 
Amerikoniszka Kartaus Vyno 
Elixira. Szioji sutaisą, suside
danti isz tyro raudonojo vyno 
ir medikaliszku žolių, pirmoje 
vietoje iszvalo isz viduriu vi
sas atmetąs, tuom paežiu laiku 
sustiprindama paežius vidu
rius. Tai reiszkia sveikata ir 
jiega. Aptiekose. Jos. Triner, 
Manufacturer, 1333-1339 So. 
Ashland avė., Chicago, Ill.

Po nepaprastam fiziszkam 
darbui kūnas privalėtu būti 
trinamas Triners Linimentu. 
Jisai yra teipogi labai geras 
raumenų ir sunariu sztyvumui. 
Linimento kaina 
jraczta 60c.

Iszsirengia ant galo Jonas su 
savo keleis draugais. Buvo jau 
netoli gaidžiu. Lavoninyczioi 
stovėjo morai, o ant jiu gulėjo 
lavonas; szale stovėjo žibintu- 
ke, kryželis ir szventas van
duo.
' — Ar gal dar tau atneszt 
viena lempa?—paklausė vienas 
isz draugu.

— Nieko daugiaus nereika
lauju, galite sau eit, esu nuvar 
gias, miegosiu sau ant kėdės 
atsisedias — atsake Jonas žio
vaudamas ir statydamas szale 
saves szaudyklia.

Iszejo draugai, o Jonas likos 
pas lavona vienas.

Už valandos pakele lavoūas 
pamaži ranka ir palei szona ve 
la nuleido.

— Gulėtum sau — tarė 
nas priejas prie lavono, o 
taisias jio ranka, sėdo ant 
dės ir pradėjo žiovaut.

Tame negyvėlis kita ranka 
pakele.

— Kas tai, ar koki burtai, 
ar ka?— paszauke kerszinda- 
mas Jonas.—gulėk, ba dieva
ži szausiu, o tada nei nekrus- 
tclsi.

Priėjo ir vela pataisė negy
vėlio ranka, paskui svyruoda
mas, ba -buvo gerai užsikau- 
szias, sugryžo ant savo vietos.

Prabėgo maž puse adynos. 
Jonas sėdėjo ant kėdės linguo
damas, drebulis paėmė, ir p’u- 
žijo ant saves, jog nepaeme 
skrandos.

Tame staiga sėdo, negyvėlis 
grabia ir klaidoms akimi žval-

DAINOS
SURINKTOS ISZ LIETUVOS

§1 Yra tai rinkimas gražiu Dainelin. 
• * 78 pas. 6x9 cqL dyd. Preke 25c.

W.D.BoaJcowski-Co., Makaaoy City, Pa

{APSZV!ETA’ Mo^Uszkai Istorisžka Knygt 

paly tinti daug isz Lietuviu praeitei 
cryvoBimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780 puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1,25.
Mainieria iE Leberis su 60 pus. 10c 

Gausams pirkt tik pas: ,

Nesiranda Geresnio 
Pecziaus už Model

“KEYSTONE” ■
Galima matyti daugeluosia na- 

muosia Mahanojuje. Suvirszum 
900 szitu Pecziu mieste. Kožna 
szemina rekomendoja szita Pecziu 
kaipo giaras kvepykas. Mes 
teipgi parduodame Pecziuspo var 
du ‘Canopy Fair’ ir ‘Real Apollo’ 
juodo ir rausvo koloro. Musu 
Pecziai esą gvarantuoti, jaigu ne
patiks tai atmainom ant naujo a-ba 
sugražiname pinigusq

GUINAN’ MAHANOY CHY, SHENANDOAH, 
MOUNT CARMEL, LANDSFORD.

NAUJOJ VIETOJ

SKAITYKI
..Moraliszka Kabala.
Katra iszdeda žmogaus ateiti 

Preke 10o.

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

RtJBINA SULVA.
Perdėjo ant Lietu viszko D. T. B.

Preke — lOo

Ant pardavimo.
Puikus saliunas su namais, 

ant didžiausios uliezios, mieste 
Tamaqua, Pa. Labai geroi vie 
toi. Parsiduos neperbrangei. 
Atsiszaukite’tuojaus ant adre
so. August Yermal, 
Cor. Center St.-ir Cottage Ave,

Tamaqua, Pa.
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Sziomis dienomis perkelem Savo Sztora skersai kelio 
in Savo Locna Narna po N O. 133 W. Centre St. 
Ateikyte pažiurote Nauja Sztora o busite linksmai 
priimti. Aplaikeme Visokio Naujo Tavoro kaipo tai: 
Visokiu MoteriszkUj Merginiu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu 
gatavu Szlebiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Plunksnų taipgi visokiu nau

ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.
133 W. Centre St., 

A Mw Hahanoy City, Pao

50c., per 
i?pg

Jo- 
pa- 
ke.

...Tikriauses Kabalas..." 
Arba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

Temykite

— Jau to per daug! — pa- 
szauke Jonas ir pagriebiąs

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

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.SoBth Al; Sialunoy City Pa.

- ----------- ; \
Sziame laike darosi stokas 

vandens, todėl naudotoje! van
dens nenaudoja vandeni be rei 
kalo teipgi tegul tuojaus šutai 
so visas sugadytas paipas, kra
nus ir t- t. Nevale naudoti gu
mines paipas, teipgi nereika
lingu mazgojimu, szurevimu ir

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

TUKSTAHCZiU DOLERIU
iszducda žmones kas dien idant isz-
girsti garsingus Dainorius ir muzikes. 1

Tu, prietel, gali ta iszgirsti savo f 
locnam name ir tai be dideliu iszkascziu Į 
ant musu garsingu Fonografu, kurias y 
parduodame už “kesz” ir ant iszmokes- ’ 
ežio po

$1.00 ANT MENESIO
Tris menesei iszbandymas be mokes- 

ties 24 ir £0 dainių ir muzikes DYKAI.
Raszyta gvarancija ant 15 metu. Gražiu 
ilustrvota kštalcga galite gauti dykai.

Rcysl Phonograph Cimpony91 ^wYork,N?Y.51
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RAKANDU KRAUTUVE
Didele daugybe naujausios 

mados Rakandu, Pecziu visokio 
darbo, Karpetu ir Divonu viso
kiu didumu, Klejonkiu, blokiniu 
ir geležiniu indu ko pigiausia, 
kad užganadinti darbo žmonių 
reikalus.

Atsi’ankydami in mus didele krau
tuve nusistebesite isz bargenu kuriuos 
mes suteikiame, atsilankykite pas mus 
senus rakandus apmainome ant nauju.

...Kalbame Lietuviszkai...
PRENSKY BROLEI S

Antros durys nog Paczto.
169 E. Centre St; Mahanoy City
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Czedykyt Savo Pinigus.
Darykite savo Alų namie* Prisius- 

kite tris deszimtukus sidadre ir 7c. 
stempomis apdengti visus kasztus o 
mes prisiusime 3 pakeliu sampeliu 
“Ambrew” Alino proszku isz ko ga
lėsite padaryt 18 goreziu pirmo klases 
alaus, pridedant tik grino vandens. 
Gausite direkcijas kaip padaryt alų 
in 5 minutas. Ambrew proszkas yra 
padarytas isz Barley Malt ir Bohemi
an Hops. I^aug kostumeriu sako kad 
“Ambre-w” alaus geresnis už bravoro. 
Prisiusime teipgi proszko isz ko ga
lėsite padaryti 5 kvortas Arielkos ir 
Vinib. Reikalaujame agentu parda
vinėti “Ambrew” geras uždarbis, gal
ime neszioti kiszeniukije. YTra padar
yta pagal randos instatimus ir ne yra 
uždraudoma pardavinėti. « 
Apie daugiaus raszykitę ant adreso:

PAUL GATCH
Ambrew Extract Universal Agency 
P. O. Box 85 — Linnton, Ore.

' f J
Kiekvienas Lietnviszkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada mūra 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
tautiecnei reikalaudami galstu^nuBi- 
pirkti ir nereikalautu isiduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Ssiominkai 
rassykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietu visskas Gyduiles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l................... . ...........
Egiutero No.2..............................60s.
Zmijecznik............ 25c., 60c. ir

I GumboLassai.......... . .......... ,35c.
j Metokos Mestis.................................25c.
j Trejanka.............. ;............... .........25c.
, Linimentas vaikams............... ........ 2žk)

į Gyduoles nuo Kosulio............ ...... 25c
Liepiu Balsamas ........................... 25c.
Auty-Lakson del vaiku.............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 36a. 
Vanduo nuo Akiu. ••••••s•••••a••••ed35c. 
Ugniatraukis....... .............................
Skilvio įjassai........ . ............... ......35c.

I Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir 
Kruvinosios.......... . ..............75c.

‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $8,60. 
i Gyd. del nemalimo Pilvo............ 60c.

Milteliai apstabdymui Galvos 
skaudėjimo......................  10c.

Lsssai nuo Dantų...............  10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų............................  »...26c,
I Geležinis sudrutintejas sveikatos 50c.

Vaistas nuo Papauto, 
Gyd. nuo Grippo.......

Į Plauku apsaugotojas., 
i Muilas del Plauku....

Milteliai nuo Kepenų.................... 85©.
Rožes Balsamas.......... . .................25c.
Kinder Balsamas...................... Sfe-
Bobriaus Lassai....... ............... „....60a,
Savelnintojaa............. ..............  85c.
Kraujo valytojas........... . 0,00.
Nervu Ramintojas..........  ..$1.00.
Egsema arba odos uždegime 

pas Vaikus.............. ............
Pleisteris (Kasstavolo)-.............35c,

I Pamada Plaukams..........................
Gyd. nuo skaudėjimo Ausine......^. 
Gyduoles nuo Riemens......... .......50c,
Vengrisskas Taisytojas Ūsu-.... 15c. 
Inkstu Vaistas...’........... 25c. ir 81.09.
Akines Dulkeles...........................25c,
Gyd, nuo uždegimo Dantų arba 

ę-belnai skausmo ir skarbutin $1.85.
Gyd. nuo Parku ir Niežu.........$2,00.
Gyd; nuo Dedcrvins#.................52.00,
Gvd, nuo Paslaptingos Ligos $5.©0,

sew

Lietuviszkas Agentas
SZ1PK0RCZIU IR SimiKA PIHIRSy.

I
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų“ in r isz Lietuvos. Siunozia 
Piningus in visas dalis svieto, greitai 
pigiai ir teisinga if

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

j CoRamonat
. J (S. A.

...Didelis Gel
Wholesale

... ---------
Visokiu Geležiniu prieraišiu Staloriams...

Stiklas^ Aliejei, Kvarbos, Lakerai ir t. t,
Visokiu Tulszių Mainieram ir Staloriams

Maszinieyrijos ir deganti Aliejei.
Visoki prietdisai Kalviams ir Statytojams vežimu..

Visokiu gel^
Eletrild

Visokiu daigtu In Grosernes, mediniu ir pintu daigtu. Klijonkes 
ant grindų ir ant stalu. Szniurai, Szluotos, Szepetos ir 1.1. 
Lampos ir prietaisos Lampoms, visokio Acto, visokiu 
garunko Vogęs. Anglini ir Aliejini Peczia.

Namini Rakan^os, Lovos, Springsai, Sienikai, Ledinos Szepos, 
kūdikiam-" Vežimukai.

Saluuihkąm-3 prietaisos kaipo tai Eletrikines, Vandenines ir ranki
nes Pompos, isokiu Paipu, Stiklu ir Stikleliu.

Visoki Plomtiszka darba, tai yra: Blekinius darbus Stogus, 
intai-yma visokiu Szi ^mu atliekame kanogeriausia.

Musu tikslą" yra vLna preke, tik vienokia preke ir tai už pigiau
sia r? ex- Pagal marketo. Muso tavorai yra gvarantyti, 
11 oru nė latik tai tmainom ant kitu arba sugražiname 
ni ig

Jaigu Kas nerio a vora nog $5.00 ir'vyrsziaus tai pristatysime 
dyk . in namus 10 miliu tolumo.

Hard

l Paipu ir tam tinkami prietaisos, teipgi 
•daigtu.-.<.

PUIKUS L1ETUVISŽKAS KOTELIS

ČENTRAL^HOTEL
And. Miliszauckas, Savininkas 

16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.
Skersai Central R, R. Pypa

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

Ramonat Hardware Co.
113n115 S. Main St., Shenandoah, Pa.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 

Baltrus S. Tankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriaases ir didžiausias suuisu 

piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kaeiklose, fabrikuose, gale- 
žinkeluose, labose ir 1.1. Igzlalmej 
proves kurios kiti advokatai atsako K7 
atmeta. Rodą duodu dykai,

Ądresavokite:

• B. S. YANKA W-
Į54 Nassau.
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