
A SKutchefc

Amerike
PUBLISHED BYIN REDYSTE UŽDEKYTE SZITOKI ADRESARASZANT GROMATAS

METAS XXVIKAS GIRDĖT?
m IVANCARODO

Anglijramai mažai

O'

Kodėl

sirado

Ant Vleo
Ant Puee

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

Rosijoje Ir Lietuvoje $3.50. 
Anglija ir Skotlandija 15 S. 
Prūsuose 15 Marku.

nebus ne viena, ir aukaus kas

“Tevyneje” randame pažy 
ėjimą kad Susivienijimas L

MAHANOY CITY, PA,, UTĄRNINKAS, 5 SAUSIO (JANUARY) 1915

lio 'i

ENTERED AT THE MAHANOY CITY, PA., POST-OFFICE

Isz viso.. $1,059,836,000
Tasai apskaitimas Blėdžiu yra tik peT 82 dienas nuo prasi 

dėjimo kares ir auga su kožna diena daugiau.

L
> uvV-'°'?y

k

BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS.
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§ Philadelphia. — 26 szei- 
mynos pasiliko be pastoges 
per sudegimą namu ant 20 tos 
ir Glenwood avė. Kita ugnis 
buvo stoti j e P. K. gelezkw 
lio. Bledes isznesza ant$l,- 
226,000. trūkis ėjo in 

o visu smarkumu. Ta dvideszimts vagonu Ii- 
Tz neprižiura likos aresztavoti ke

apie muszius.
aivas su 650 Jaivoriais nuskandyt 

Turkai ant Kaukazo.

D (J-K AR!

Linczevimai perejta meta.
Tuskagee, Ala. — Pagal ap 

skaitima Booker T. Washing- 
tono, tai 1914 mete likos pa. 
karta 52 ypatos per induku- 
sias mines žmonių. Isz tuju 49 
buvo nigerei, ir 3 moteres.

Mete 1914 atejvyste in New 
Yorko ‘ porta susimažino ant 
601,410 ypatų arba 45 procen
tas mažiau isz priežastes euro
pines kares.

Motyna aplaistė karasinu save 
ir kudyki ir uždege.

Ppiladelphia. — Mrs. A. 
I vii ei n holder, 2247 North Law
rence ui i. aplaistė karasinu sa
ve ir 5 metu sūneli uždege ant 
saves, drapanas, mirdami abu
du dy dėliosią kankese ligonbu 
teje. Priežastis teip baisaus pa 
sielgimo motynos buvo ta, kad 
josios vyras žveriszkai pasielg
davo su jaja.

n vieszpatyste viena 
Vokietija 

ebutu aTlaikiugj. 
mis besipeszda-’ 

s kramsz- 
8jr gana.

gelbejimo Fondan $804,86.
Nors tarpe lietuviszku sza- 

lininkyscziu yra isimaisze ne
susipratimai, tos szalininkystes 
nors sznairuojasi, betkurczia
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Czion apart organizacijų sto 
vi pakeliui lietuviszkos drau
gystes kuriu Amerikoje juk 
yra nemažai, o ju ižduose pi 
nigo visgi randasi, jos jeigu 
noriai aukaus, tai ir pinigo su
sidės.

gyventoje! isz bai 
o in szali Varszavos ir tai ant tuju — ypatingai mote 

Skerdyne bu

Liege ir aplinkinėje, namai, fortecos kromai 
Tirlemonte bledes ant vertelgystes. , . 
Lovania, universitetas, namai ir t.t. . . . 
Berschoote bledes isznesza ant. . . .

’Fabrilfeą dailės,iszdįrbim ai Matine
Fortai, namai, kromai, Namure. . . .
Bledes panesztas Dinante. . . .
Palivarkai ir namai Charleroi panesze. . . .
Miestai Mons, Tournai, Leuze ir Ath. . . .
Hasselt, Turnkont, Moli ir Aloste. . . .
Kitosia dirtriktuosia padaryta bledes. . . .
Fortai, namai ir aplinkinėje Antverpo. .
Geležkelei, stovylai, tiltai, pacztai, stotis ir 1.1.
Bledes aplaikytos per sustojimą darbu 
vertelgystes ir 1.1.........

Isz pradžių buvo tikėjimas 
in viena Dievą ir buvo liuosy- 
be ant svieto. Nebuvo teismu, 
tik vale Dievo, nebuvo ponu 
ir nevalninku, tiktai patriar 
l|ai ir joju vaikai. O szen-

miaus pagrasindavo gromato- 
mis, o toliaus užpuolia apruba 
vodavo. Teko patirt, tai tuos 
giltines kada valdžia užklupo, 
tai vienus pakorė, o kiti spėjo 
pasprust in Amerika, ir ožio- 
nai kai kur bomiszkus darbus 
veikia tolei kolei nepakliūva 
in valdžių lankas.

“Tevyneje” randame susi- 
ginezijima dvieju raszeju už 
pseudonimą “Kareivis.” Mat 
vienas pasiraszinejo Kareiviu 
lietuvis isz Pittstono, o kitas 
isz Jlivers Wis. Paskesnysis 
užprotestavo buk jo slapyvar
di panaudoja Pittston ietis ne
teisingai. Kareivis isz Pittsto
no isz d este visas eiles savo (lai
bo, ir nuo to slapyvardžio dar 
atsitraukia.

Pitfstoniszkis gerai padare, 
kad menJSųeki varžytis atsisa-

Kokis tai “pranaszas” pra- 
naszauje buk 2400 mete van- 
den puolis Nia gara Falls su vi 
sai iždžius isz prięžasties sto 
kos vandenio. Kam mums apie 
tai rūpintis, juk ir teip nesu-' 
lauksinre tosiosA4e»^h------- —

Turkai isz Konstantinopolio 
iszkrausto visus svarbius do
kumentus archinus ir kitus 
brangmenis bijodami bombar
davimo nuo talkininku.

Lenku viltis.
Lenkai turėdami vilti pa- 

liuosavime savo szalies, nenu
stoja savo protą kvarszint, kad 
jie gausia po senovei visa Lit- 
va ir Ukrajina.

Jeigu teip in vyktų tai Lie
tuva susilauktu vėl senovisz- 
kus apiekunus kurie net dabar 
būdami patis prisloginti nenu
stoja lietuvius baniutija Lie
tu v oi savo žemei gyvhnarrčzius.

Mergaite sudege ant smert.
William Penn, Pa. — Trijų 

metu mergaite Ignoto Maknio 
nuėjus ant pastoges kur ra
dus kėlės zapalkas pradėjo 
braukti ir uždege szlebukes. 
Ant riksmo kudykio tėvas ad- 
bego ir nuplesze deganezias 
szlebukes bet buvo teip apde
gus, jog mirė ta pati vakara.

Rumatizmas.
Jaigu sergate ant rumatiz- 

mo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje, 
tai asz tikrai galiu jus nog to 

'žiau daugybe 
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus 
pas mane lietuviszka, prisiu- 
skite 2 c marke del atsakimo

Andrius Kairaitis, 
1223 Oneida St.

Shamokin, Pa.

Socijalistu vadas Vokietijos, 
Liebn-echiaš tapo panevale'pa7 
imtas kariumenen. Mat tas 
žmogus isz socijalistu puses 
tiktai vienas buvo prieszingas 
Vokietijos parlamente kad ne
galima užtraukt kares reika
lams daugiau skoles.

“Lietuvos” 52 numeri randa 
me straipsni ilga pabriežta 
Kam. kuriame gražum budu 
apmarginta lietuviu partizan- 
tijos kurios dabar kenkia au
kų rinkime del gelbejimo ka
res nuskriaustu Lietuvoje žmo 
niu.

Labai teisingai p. Kam. nu
rodo, kad nedabar laikas tarp 
saves partijoms daryti nesutu 
kimai kada kiekvienas turi gel 
beti skaudžiai nuvargintus sa
vo brolius Lietuvoje.

Sunku sulaikyti isikarszcze- 
vusias szalininkystes nuo bar
niu nors visos turi del Lietu
vos vienodus sanjausmus.

Szimetinia žiema da yra ma 
ža su prlliginimu žiemų seno- 
viszkuosia laikuosia. Kaip 

į mums istorije rodo, tai 1744 
mete Portugalijoi sniegas nu
puolė ant 23 pėdu gylio. Mete 
401 po Kristusui žiema buvo 
teip smarki, jog visos Juodo
sios marios užszalo per 27 die
nu. Tas pats atsitiko in 307 
metus po tam arba 708 mete. 
Nuo to laiko lig sziai dienai 
Juodosios marios visiszkai ne- 
užszalo ne karta.

^EDELISIS LA1OASZTIS |
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ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA. |

PRENUMERATA KASZTUOJA: t

Petrograd, Jan. 4. —Vokiecziai apsistojo aplinkinėje Šoko 
czevo, Skiernievicu, Ravoi ir Opcczne, Lenkijoi, vela užklupa 
ant Varszavo ir jau perėjo per Vistula arti Grzeminsko. Juju 
mieris yra užklupti pirma ant Giargievskia Ivangorodo, bet 
sunku Vokiecziams bus užymti taisės vietas. ,

■Szeip telegramai daugiau neskelbe apie muszius; viena ir 
kita szalis tyli ir nieko neižduoda, savo planus laiko slaptybe-
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“Vienybe L.” pranesza, kad 
Bostone, Mass, kunigui Urba- 
navieziui Juodarankiai grumo 
ja. Kunigas gavės gromata su 
pagrasinimais kad busen su- 
grauta lietuviszkos dvi bažny- 
ežios, ir kunigas liks negyvas.

Kiekvienas žmogus, net tas 
kursai bažnyczia nelanko, to
kius grasinimus ir darbus turi 
pasmerkt. Kad prisiėjo su ku
nigu susipykti,' tai geriaus pas 
ji ar kur jis yra nesilankyk, o 
toki grasinimai juk tai neya 
szposas.

Lietuvoje revoliucijos mete 
kada, valdžia iszsklaiste soči- 
jai demokratus, tai radosi bo- 
mai duodami sau užvardi Gli

kai p praneszama kad Nemuną 
pro Kauna nei sziesksztai trop- 
tais raudonu nuo kraujo van
deniu negyvi vokiecziai plau
ke in mariu kapines. Po to
kio užatakavimo aklo, buvo 
nepasisekimai vieni bego pa
likdami net savo sunkias pies- 
ku apie Liszkavo kalnuose ar- 
motas, kiti liko Nemune,, ga
lop Lietuva turėjo apleist. 
Sunkias armotas ingabeno, bet 
iszgabent vieszkeliais szlapeis 
negalint turėjo palikt.

Dabargi Lenkijoje apie Su- 
chaczewa prie upiu Pilicos ir 
Bzuros, ten vokiecziai skver
bėsi persimuszt, o ruskiai ne-, 
duot pereit, ir vis gi ruskiai sa 
vo pozicijose, o vokiecziai už
lenda kaipo nepraszyti sve- 
ežiai, kur krinta kaip musios, 
nors ir ruskius vokieczio kul
ka neezedyja.

Per tokias pozicijas laužtis 
tai neszposas kad ir skaitliu 
gom armijom, tarp ^pį^į^UT 
cos ir Bzuros. *

Vokiecziams Lietuvoj ir 
Lenkijoj nesiseka.

Vokiecziai inlinde in sveti
ma szali, mėgina szturmu už- 
atakuot ruskiu pozicijas net 
nežinodami ju pozicijų strate- 
giszkuma, ruskiam gi būnant 
savo pozicijose daug lengviaus 
gintis ir fliukus kulkoms szer- 
ti, negu svetimiems kryžiokam 
ruskius.

Vokiecziai g voltu norėjo pe
reiti per Nemuną Lietuvoi juos 
ruskiai atrėmė Icip. szaunęi,.

Kimiu^as-s u -gaspad i n e sudege 
ant smert.

Cleveland, Ohio. — Kunin
gas Steponas Makaras, 42 me 
tu senumo, prabaszczius Szv. 
Jono Kataliku Graiku bažny- 
ežios, su savo gaspadine Mrs. 
Ona Tedzio sudege deganezio- 
je klebonijoi. Ugnis prasidėjo 
ant trepu ir negalėjo iszsigaut 
isz deganezio namo. Policije 
mano buk klebonija likos pa
degta per neprietelius kuningo 
kurie jau nekarta kerezino ku 
lUngrii.

Keizerio sapaiione.
Vokietijos Keizeris norėda

mas pasigauti nuo lenku sim
patija ypatingai gyvenau ežiu 
p Uva 
palioti nei anaisnietais Lietu-.' 
voi Sasnavos parapijoj pakvai- 
tusi davadka.

.Zviązkoviniame “Dziemuke” 
patemyta straipsnis, kad Vo
kietijos ciesorius pasakojau? 
jogei jam per sapna pasiro
džiusi Pana Szvencziausia; nu
vedus ji kur prie lango ir pa
rodžiusi kraszta Lenkijos ta- 
riusi: “Tu turi didžiausia pri- 
deiyste iszliuosuot isz po sun
kaus Rosijos jungo Lenkija, 
ir paimti ja globon galingos 
vokiszkos valdžios.

Jeigu nepramislytas czion 
;keno juokas, tai isztikro Vo
kietijos ciesoriui ko nors sto-

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

Meto Europoje

i Motina pagymde kudyki ant 
l sniego.

Gary, Ind. — Kada Fran- 
ciszka Bozevicziene ineitinejo 
in karuka, pagimdė szesziu sva 
ru dukrele ant sniego.

Moterei prigelbėjo subegia 
žmonis o vienas vyras paemias 
mergiuke nunesze in saliuna 
Jono Keserico ir paguldė ant 
baro. Po tam raotyna su kudy 
kiu nuveže automobiliuje na
mon. Motyna su kudykiu yra 
sveiki.

Ne visada ir karda galima 
peikti, nes ramusis užpultas 
razbaininko ar plesziko, turi 
save ar savo turtą bei szali gin 
ti, o užpuoliką atsiginsi žino
ma ginklu. Taigi pasmerkema 
tik tokie kariautojai, kurie 
veržėsi prie bent kokio užgro
bimo.

Vokietija su Austrija, ver
žėsi prie užgrobimu, tai ir gau 
na porcija tokia, kokios verti.

Ant grobiu godžias vieszpa- 
tystes Austrija su Vokietija 
kad tik tarp saves ar nesusi- 
pyks, nes matant artima kriti
mą žemyn kila rugones, kad 
Vokietija mažai prigelbsti 
Austrijai, todėl yra sunku už
gniaužt maža bet narsia Serbi-

Kaip ilgai tas džiaugsmas 
buvo? Neilgai! Kada prisiėjo 
kiszt galvas po kulkom, kada 
skriaudos ant skriaudų pasiro 
de, tai trypimai ir džiaugsmas 
pasislėpė, ir jau nepasirodė,

Dalis senoviszkon,Lenki jos 
Galicija kur apgyvenė^mones 
slaviszkos veisles, Liepos^mę 
nesi dagirde kad kare su ser^ 
bais jau in vyksta, pasikazoja 
szokinejant linksmai kares 
szmekszla priėmė rūstaudami 
kersztais ant Serbijos už už- 
muszima Sarajeve Austrijos 
sosto inpedinio. Tie žmones 
dare tuom laik milžiniszkas de 
monstrą ei jas gaibei savo mo
narcho. Abelnai manyta, kad 
tai ižganinga valanda del žmo 
nijos gyvenanežios Austrijos 
tai psieniuose. Žmones Galici
jos karszczevosi prie ginklo 

.in ąjle ak va trunku pi darni'.
Rošijos gyventoju nemaža 

dalis, iszgirdusi kad Rosijos 
valdžia pažada užstot maža 
Serbija, trypė isz džiaugsmo.

Vokietijos gyventojai teip 
pat džiaugėsi, net ir lenkai kai 
kur pritarė kryžiokui (vokie- 
ežiui).

London. — Dienoje Naujo Meto vokiszkas povandeninis 
laivelis nuskandino angliszka laiva “Formidable” su kuriom 
nuėjo ant dugno 650 laivoriu o vos 150 ižsigialbejo.

London. -— Tris turkiszkos kolumnos užėmė tris miestus 
prie kaukaziszko rubežiaus ir sudegino lig pamatu. Maskolei 
atspyre Turkus po trumpai musztynei.

Vokiecziai numėtė bomba ant Varszavo,
Siedlice. —- Kada caras lankėsi Varszavoje, užlėkė ant 

miesto voUilžŪss oralaiv is ir numėtė kėlės dinamitines4)ombas 
Gyventojei labai tuom persigando o caras su keleis generolais 
pabėgo su automobilium nėr une Praga ir Siedlica.

Vokiecziu jau dingo 2.000,000.
Amsterdam.— Nuo prasidėjimo kares lig sziam laikui 

kareje dingo suvirszum du milijonai vokiecziu. Terp tuju ra
dosi 38,883 apicieriu. Žinoma, jog in taji skailtiu inejna .Pru
sai, Bavarai, Saksonai ir Vuertembergo regimental.

400 užmuszti susidūrime trukiu.
Varszava. — Keturi szimtai kareiviu likos užmusztais o 

in 500 sužeido laike susidūrimo ligonbuezio ir kareiviszko tru 
kio arti Kaliszo, Lenkijoi.

Kariszkas trūkis ėjo isz Prusu o ligonbute
Vokietija ir ’
kos suteszkintais ant vieto
Ii virszininkai geležkelio.

Visi fabrikai Lodziuįe uždaryti—žmonis ne turi ka valgyt.
London. — Dydžiauses fabrikinis miestas Lenkijoi, Lod

žius perstato paveiksią vargo ir sunaikinimo. Vokiecziai už
griebė visoki maista del kareiviu o daugiause vargina taisės 
szeimynas kur randasi patogios mergynos idant tokiu budu 
priverst aut pasidavimu žveriszku pageidimu vokiecziu.

Lodziuje randasi suvirszum 300 tukstaneziu gyventoju isz 
kuriu szimtas tukstaneziu yra darbininkai, kurie isz priežastes 
uždarimo fabriku pasiliko be darbo ir duonos. Vargas tokis Motynos namie tame laike ne 
mieste kokis szendien randasi Bei

Pottsvilles sude praejta me
ta atsibuvo gana dydelis “jo 
markas.” Tame laike teismo 
malūnas iszmale 1764 provas,

Laisnu iszimta ant ženybu 
2000 o atsiskyrė net 131 poru. 
Konia Jydesnia puse'provu bu 
vo lietuviszku.

Skerdyne gyventoju Sockaczovo ir Loviczo.
London. — Vokiecziai baisei pasielgė su gyventojais mie8 

tu Sockaczovo ir Loviczo. Kada suprato, jog tuju miestu nega 
les užlaikyt, pradėjo szauti in gyventojus sunaikindami namus 
kuriosia szimtai ypatų pražuvo. Likusiej 
mes 
riu ir vaiku vokiecz’ai leido armoti&ius szuvius 
vo baisi nes žuvo tukstanezei nekala auku.,

Milžinlszkas bledes Belgijoj padaritos per Vokieczius.
London. — Henry Mason, belgiszkas advokatas padare 

surasza visu bledžiu padaritas Belgijoi per Vokieczius kurios 
užnesza ant 1,059 milijonu doleriu. Bledes isznesza sekaneziai;

$34,54,000 
5,520,000 

37,160,i000
1,240,000 
7,660,000 

2'3,932,000 
15,670,000 

103,160,000 
11,180,000
3,050,000 

283,614,000 
101,150,000 
240,000,000 

darbiuinkiszku, algų 
200,000,000
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Su dydeliu “hurra!” pasveikino angliszkas vaiskas savo karalių po vienai isz musziyniu kada atvažiavo judrius atlanky t 
Tuojaus paskui jin ejna jojo sūnūs su kariszku sztabu.
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- Bzura upe žeminus Su cha- 
czevo nėra platesne kaip 5CH 
mastu; jos vandenis bėga tarp 
auksztu krantu ir kalnynu, 
kad prieiti yra labai sunku. 
Krantai Bzuros status po 30 
pėdu aukszti, už krantu nau
dingos lygumelesHu—-vietomūr^. 
apaugę girioms. Ten ruskiu 
baterijos, kurios vokiecziams 
spjaudo in akis.

Ruskiai vokieczius nors kai 
kur inleidžia, patis pasitrauk
dami nenorint už neverta vie
ta skerst savo vaiska kaip kad 
Lodžius miestas. Nors juos 
ten inleista, bet ilgai svecziuo- 
tis nebuvo ko.

Ruskiai tada užklumpa, ka
da mato priesza apsilpusi kaip 
kad daro su Austrija.

Tai-gi vokiecziai skaudžiai 
apsvyla, kad nepaisant prieszo 
pozicijų szturmu užpuldinėja.

Kares ministeris Maskolijoi 
Suchomlinov sako teip: Vo
kiecziai paszvente daug, idant 
paimt tuomlaikines silpnas te
ritorijas. Galima jau permatyt 
kad vokiecziu kumpanijai 
Lenkijoje jau artimas galas. 
Strategija Rosijos, toli skiresi 
nuo vokiszkos, ruskiai užata- 
kuoja tada, kada mato kad vo
kiszkos pajiegos apsilpę. Ne- 
paszvencziame mus kareivijos 
bereikalingai. Musu pergales 
yra tvirtos.

Caras esans nuomonių, kad 
savo karei vija nestumt po vo
kiecziu armotinemis kulkomis. 
Pagal ta caro norą ir sztabas 
pasielgia.

Vokietija buvo stipri. Jeigu 
bent ku 
butu~TTF> 
susidurt, 
Dabar su kel 
ma, vis nei bu 
ežioj a apsisukčiau 
Kariumenes jaunos 
kaip ir neturi, nes EtL Jle'lais^ 
ven paimti, tai vis jau 4o 
50 m. kareiviai seni.

Negalimas daiktas kad szi 
Europine kare nesuklupdytu 
Vokietija.

Portugalija supykusi ant 
Vokietijos kad jos Vokietijos 
kariumene užpuolusi'Portuga- 
liszkas kolionijas vakarinėje 
Afrikoje žada iszkelt priesz 
Vokietija kare, ir prisijungt 
prie talkininku.

Judinas! Italija priesz Aus
trija. Italija, Rumunija ir Gre 
kija menama kad stosentežios, 
po pusei Franci jos, Rosijos ir 
Anglijos.

Austrijai grasina vis didesni 
nesmagumai isz visu pusiu. 
Vengrai pradeda sziauszetis, 
dar Italijos valdžia žmonių spi 
rema prikiszo nagus savo prie 
albaniszko porto Avlonia. 
Paskalai eina buk Austrija no 
rinti taikintis su Rosi ja ati
duodant jai Galicija, o Serbi
jai Bosnia. Rosija szitoms pas
kaloms užginezija.

Ui-' ?



Ant svieto gana yra mergų ir

— A! tai ežia jus! labai ma

...Tikriausia BurykĮa...
Sudėjo Cigonka isz Egipto 

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lietuvissko D. T. B

Preke

Moraliszka Kabala.
Katra iszdeda žmogaus ateiti

Preke — lOo.

MYSLJS
T

•>

Ant paveikslo matome Belgu karalių Alberta sirdvien s 
kareiviais. Bet kur randasi tiejei kareiviai? Ar galite juosius 
surasti?

ALENA

— Requiescant in pace. <
— Tegul atsilsi pakajui’....
Ir vėl tila ant visu kapiniu 

paplitus, tik vejas, lengvai ju
dinantis berželiu szakas, lyg 
sznabždejo: Amen.

Du pasilenke szeszeliai, juo
desni da už tamsia nakti, slen
ka isz lėto per kapus; rodos 
isz juodu kryžių iszlis koks 
baltas prajovas; —rodos, ber
želiai greitai szvaistydami sza 
komis, szauke juos po savo pa
vesiu, slapta szypsodamiesi, — 
bet szeszeliai nebijo nieko, ant 
nieko nepaiso — ir dingsta 
tamsoje.

Vejas, lyg inirszes, labiaus 
pakrato virszunes berželiu; 
smarkios bangos upes atsilie 
pia garsiu oszirnu, o menuo, 
drebėdamas lyg karsztligei, 
lenda už skystu, palsziu debe
siu.

Sztai bokszte laikrodis su
skambėjo: iszsyk lėtai, tolyn 
balsas banguodamas sklydo 
per orą, bet vejas ji sumalszi- 
no.

Szale už varsnų, skamba 
gargždantis gaidžio balsas.

Vidurnaktis L... Vejas biski

— Jau.
— Tai eikite in vidų.

usiau balta žmo

nutilo, tartum naktif-pjUgal'^'cečE£b> t
na savo jiega, idanį-iĮ^113^
, . J LJ, 4-am ai m prie-

' globstyj’.-
jja valanda, ir vejas vėl cy- 

pia/^lti berželiai ant kapiniu 
p/guoja, bangos ūžia....

. ^^Sztai du szeszeliai spareziai 
žengia miesto linkon, nieko ne 
kalbedamu, tik greitas aidas 
kartojo ju žingsnius.

Ėjo smarkiai, greitai aplenk 
darni pažymesnes gatves, o 
spruzdami in tamsias pakam
pes, kur nepasieke margstanti 
liktarniu szviesa.

Ar subarszkejo per akmenis 
ratai, ar szvilptelejo susnudes 
vežėjas, ar suturszke žandaru 
szvilpyne, — keleiviai lyg pa- 
greitydami daro žingsnius ir 
areziaus glauzdavosi prie su- 
tersztu drabužiu, garsiai tasz- 
kydami purvyną.

tine liktarna, paskutine miesto 
bakūže dingo tamsoje, ant ke
lio riogsojo gana augszta tvo
ra. Bet ji nesulaike greitus ke 
leivius: urnai perszoko per ja, 
o po ju kojoms kažinkas aisz
kiai susznabždejo; buvo darže.

Kojos j u dažnai kliuvo už 
iszsiplėtojusiu bastucziu, ku 
rie traszkiąi lūžo ir traszkejo 
miniami in žeme; bet neilgai 
keleiviai užtruko: prieje tvora, 
perszoko ja ir klampodami 
minks-ta dirva, ėjo varsnas tie 
siog, paskui pasuko po tiesiai 
ir urnai dingo už tamsiu me
džiu, uždengusiu kelis trobe
sius.

Sulojo szunes, bet nuraminti 
negarsiu szvilpimu ir keliais 
žodžiais, nutilo.

Keleiviai pradėjo barszkinti 
in tamsu langa: atgrubę ju na 
gai energiszkai skambino in 
stiklą, bet ilgai nieko nebuvo 
girdėti. Paskui lyg kas vidu
ryj sunkiai atsiduso, davėsi 
girdėti lėti žingsniai ir duris 
atsidarė.

— Kas czia? — susznabžde
jo tamsi žmogysta, stovinti

JynTTurbuT’ap • 1 
us ilgais kvolduotais ru

bais, nes einant sznabždejo ir 1 
cziuože per asla.

Keleiviai paskui ja inejo in 
vidų ir durys užsidarė. 1

Po valandai languose pasiro 
de žiburys, bet tuoj vėl užgeso 
tik viduri buvo girdėt neaisz 
ki maiszyta sznekta.

Ūmai ant kiemo pasirodė ki 
tos dvi žmogystos, szunes isz 
syk sulojo, bet urnai nutilo.

Keleiviai atsainiai prisiarti 
ne prie duriu pakibino.

— Kas ten? — uzklause isz 
vidurio plonas balsas. N.

— Mudu, — atsake keleiX 
viai.

Durys atsidarė ir keleiviai 
isznyko tamsioi priemenioj.

O grinezioi vis buvo tamsu 
tik sznekta lyg buvo aiszkesne

— Kas tai butu ? — Bet 
mieganti naktis neužduoda to 
klausymo — paslaptinėms žmo 
gystoms liuosai leidžia niekin
ti savas tiesas.

II.
Anksztam kambaryi, su san 

dariai užtaisytais juodu audek 
lu langais, sėdėjo penkios ypa 

' tos.
Viens, su dideliais rudais 

1 ūsais, energiszku veidu vyras, 
' ‘ 'ž' štaTUppai?errma šuva.

1 kra alkūne. Plati jo kakta su
rėžyta skersai penkiais rauk- 
szais ir nedideles, dažnai mir- 
ganezios akys reiszke staman- 
truma nieku neapsileidžianti. 
Sėdintis priuszai draugas vadi 
no ji Andriuku.

Tas, ka prieszai ji sėdėjo, 
vadinamas buvo Kaziu — jau 
ras da vaikinas su balzganu 
melancholiszku veidu.

Treežias sėdintys szale An
driaus, butu sunkia užduote 
del psicholiogo: gražus, lygus 
jo veidas, buvo be jokios tar 
mes. Tarytum visi jo uždavi
niai jausmai, atsimusze in /ta 
stiklini veidą, grižta atgal, 
palyte jokios žymes sayp-^esy 
bes. Sėdėjo" sukeReiC rankas 
ant krutinės, nieko ypatingai 
nežiūrėdamas.

Visi ji vadino Povylu.
Ketvirtas sėdėjo ir gale sta 

lo, ir ant suolo, ir ant lovos, 
pasienyj rioksanezios, ir vaik- 
szcziojo mažais skubiais žing
sniukais.

Prigimtas guvumas neleido 
jam pasilikti ant vietos. Szne 
kejo, dažnai gestikuliuodamas 
ir kaip kada teip garsiai, kad 
Andrius, suraukęs skruostus, 
akimis rodydavo in langa. Ta-

ne isz-szio, ne isz to užklausė: 
“Ar, sako, tu pažisti ta Alena, 
ta, ka szale miesto gyvena., už 
simirszau pravarde... Gal Bir. 
kiute? — užminiau.

— Teip, sako, ta paezia... o 
sergėkis pas ja vaikszczioti” 

e-i ji inklimpus...
— Kaip ka? — kvosziau, 

lyg nežinodamas, bet zemskis 
tik pirsztu pagrūmojo ir nuėjo.

Czia Andrius nutilo ir mete 
rusezionis akimis in kampa.

Visu akys ant Alenos pakry 
po.

— Tai negal but! — suszu
ko Szukietis — mes iszmintin- 
gi, kaip ža!ežiai, mes atsargus, 
kaip driežai, mes... Kas tai ma 
te? Žemskis! Kas tas zemskis? 
Asz jam...

Czia senis sulaikė savo nar- 
singuma, nes Andrius pažiurė
jo in ji tokiomis akimis, jog 
biednas oratorios, daejes jau 
iki stalui, urnai atsidūrė pas 
lova.

— Tylėk! —czia ant 'žo
džiu nepasibaigs..

— Vyrai! — atsiliepe ūmai 
Kazys, — Czia daug navatnu 
daiktu slepiasi. Pirmiausia: 
kaip galej ja matyti vidurnak
tyj, kas pas mus darėsi? Antra 
kaip galėjo patemiti Alena, 
kuri niekad nevaikszczioja, o 
ne mus, kuriu visur pilna? Tre 
czia: ka galėjo žinoti, kad An-

— Mane isz mažens tėvas 
mokino —atsake teip gi rimtai 
Povylas, — jog žmonių prana- 
szavimai, paimti atbuloj pras
mei; tankiai Užsipildo.

— Gal ir tai būti — neginu. 
Bet, vyrai, laikas pamislyti 
apie Alena: reik ja gelbėti.

Visi sykiu pažiurėjo ant 
biednos moteriszkes. Sėdėjo, 
užsikniaubus veidą delnuose, 
visai negulėdama, tik sunkiai 
kilnojantisi krutinę reiszke 
smarkia vidurine kova.

Povylas ilgiausia in ja žiūre 
jo. Akys jo visada stiklines, 
abejingos, urnai sužėravo, bet 
tik art sekundos. Ak i mirks
nyj’ suvaldė save.

— Viens tik kelias jai pasi
lieka: kuonogreieziausia bėgti 
in Amerika: —legaliszkai isz- 
sileisti negalima — nusprendė 
Andrius.

— In Amerika. . . mus Ale- 
nytei.... in svetima szali!... Ne, 
asz to nedaleisiu! — suszuko 
ėriergi s zkai. S^ukieti s.

Asz to nesuprantu.
— Su manim... sumurmėjo, 

Andrius — nuo seniau žino...
— Isztikro, czia kas nors 

■negerai — pridūrė senis.
Klausykit! — atsiliepe 

dažnsixq0}įntys Povylas: —asz 
viską nuK«nau

— Alenai _ |ege rugtu jja] 
su — seredos vavAre j)Uvaj 
pas szventoriu... ąKK]ceiai su 
viena pavargėlė. Būva. 
rengus su nueziupejusiais i„a 
bužiais, idant akyvos akys ne 
pažintu... ar teip?

— Teip — atsiliepe lyg ai
das moteriszke.

— Taigi tave ir pažino, 
nors slapsteis!... davei jai kele
tą knygucziu... visa policija 
apie tai žin^...

— Ale isz kur tu ta žinai? 
——'"'suszuko Andrius—'gafsiat 
sukdamasis prie Povylo.

— Turiu gera pažinti su po 
Ii ei ja — szaltai tas atsake.

— Vienok policija turi sa
vo slaptas — prieeztaravo An
drius. a

— Czia jau neslapta — ir 
jus apie tai galit dasižinoti

Sztai sustingęs, susirietęs in
kamuoli pavargėlis murma po -be Alenos, kuri giliai inkliu- 
nose keiksmą ant pilvoto pono, 
kuris nieko neindejo in jo at 
kiszta delną.

Tarp to viso triukszmo, ne- 
kreipdams ant nieko atydos, 
ėjo vyras, stropiai apsisupęs su 
storu, durpiniu žiponu. Veido 
beveik nebuvo matyti isz po 
placzios skrybėlės, tik kyszojo 
juodi nedideli ūsai ir juodos ži 
banezios akys. Greitais žings
niais lenke visus einanezius, 
nere per susistumusia mine, ir 
ant galo atsidūrė ties dideliais 
geltonais namais.

Metes greitai akimis ant gat 
ves, inejo in prieangi. Paka
bines ant vagio virszutinius 
rubus, pabarszkino in szonines 
duris.

— Vaidite! (ineikite!) —at
siliepe storas balsas.

Povylas (buvo tai jisai > ati
darė duris ir atsirado prieszais 
augsztos žmogystos, apsagyto- 

?‘tais isz visu szaliu žvilganezio-
— Tu tik kenkti moki, dau mis rinkėmis, retežiais ir kito- 

giaus nieko — tarė nekantriai kiomis žibuklomis, kurios ženk 
Kazys — czia reik gelbėti, ne lino maskolių virszininka. 
aimanuoti!

— Asz pamėginsiu! — atsi- smagu.. — iszleido per dide
lius, nusikorusius usus ir nuve 
de sveczia toliaus.

Atsidūręs gana dideliame 
kambaryje, virszininkas man 
dagiai prasze Povylo prisėst.

Tam atsisėdus, atsiliepe link 
smai, žibėdamas rainomis aki 
mis:

— Seniai, seniai jus lau 
kiau. Žinote, mum’ jau rankos 
niežti — jeigu, neduok Dieve, 
koks kvailys zemskis iszsipliau 
szkia, o czia jus neateinat teip

vus ir vargiai iszsigelbes, net 
akiveizdoi tavo globos. Ir ge
rai; kam numėtės pinigą in ma 
rias, nori ji rasti ant dugno? 
Taigi aeziu tau labai uždenun 
cijacija — pasinaudosim isz 
jos prigulineziai; o sau pasijie 
szkok kita mergiszczia:— gau 
si nuo manes 10 000 rub. Ži
nai, dabar piningai nepigus— 
daugiaus duoti tuomsyk nega
liu —vienok ir tie pats verti 
ne tik vienos, bet ir keliu Ale 
nu. Tikiuosi, kad man pripa
žinsi teisybe ir nedusausi prie 
savo iszrinktosios, kuri užtai 
dusaus kalėjime. Tavo P”.

Perskaitęs tai, virszininkas 
dvilinkomis akimis pažiurėjo 
ant Povylo.

— He — sapaliojo jisai — 
o kas czia? Kas do sentimen
tai2 Kas do Alena He? Vai
keli, tai czia neprasta denun- 
cijacija? Ir kur tau in galva 
atėjo? A? Kaip žiurau. tai isz 
tavęs kombinatoriaus! Meti 
bumaszkas in ugni, idant pas
kui jas gelbėtum? Ir pats ap
sviltum? Cha! cha! cha!

kiši ant mielaszirdystes val
džios. . . Na, valdžia jam mie- 
laszirdinga: isz dvieju k ai liti 
nuluptu nuo vargdienio, viena 
duoda jam užtai, ka nuo tu pa 
ęziu strėnų trcezia kaili nulu
po. Vienok, gaila vaikino. . . .

Teip užbaigęs, virszininkas 
uždare duris ir sugrįžo in kam 
bari.

(Toliaus bus.)

SKAITYK

s ir An-
drius —

— Gerai, 
vete ?

TlaTsenis Szukietis (teip jis vaJ 
dinosi) urnai sustodavo, ir tar 
turn nusiminęs kiszteledavo lie 
žuvi, o atsi edes kaip galint 
malszindavo savo vyra.

įstabiausiai iszrode penkta 
žmogysta,

Buvo tai moteriszke da visai 
jauna, su gluodnu, gražu m vei 
du, kuris da labiaus rodėsi isz 
bliszkusiu nuo tirsztu juodu 
plauku, pluosztais puolancziu 
ant jos pecziu. Akyse jos iszsi- 
reiszke ramumas ir gerumas. 
Sėdėjo toli nuo visu ant lovos 
ir atydžiai klausė sznektos.

Urnai Andrius pertrauke 
kalba senio Szukieczio ir lyg 
ka atsiminęs, atsiliepe:

— Alena, tu esi patemyta.
Ant tu žodžiu jauna mote

riszke sukruto ir" neramiai už
klausė:

— Kur?... kada?...
— Kur — Tiktai vakar su

tikės mane zemskis Dedienius,

rraži Dovana!
KNYGA žinios apie sveikatą 

bei naujausio 
mokslo ir ką 
reikia darytie 
apsirgus, taip

gi -pat kaip ir kur 
įf išsigydyti, ly- 
7 giai ta knyga 

‘Daktaras’ pa- 
rodo, kaip nuo 
ligų apsisaugot. 

iliustruota puikiais

Visi ant jo sužiuro, net Ale
na atėmus delnus nuo veido, 
szlapia« akis ant jo atkreipė.

Jisai gi stovėjo szaltas, abe
jingas, rankas sukeites ant kru 
tinęs.

— Asz pasiszvesiu - kalbė
jo ramiai: —apreiksziu polici
jai, jog noriu iszvaduoti silpna 
moteriszke —eziek tiek drąsos 
—pinigu —globos, o gal ir in-’ 
gysiu savo.

— O jeigu ne? — užklausė 
Andrius. -

— Tegul mano prapuola! 
Bet asz tikiuosi,—gal pasiseks.

Andrius ilgai temyjosi in jo 
veidą, bet ten ne mažiausia gis 

1 lele nesujudejo.
y7’si lyg buvo nesmagiam 

padėję
. Vokietis pertrauke 

vieataa tila. Priszokea ie 
Povylo, suspaus ,o ranka_
- KojUs ž10.p^8uszu 

ko: —jus kaip ja<? . 
prantate jokio

— Klausykit, pons naczeln 
inke! — tarė asztriai, suraukęs 
skruostus Povylas -— ar nėra 
laiszko nuo gubernatoriaus?— 
asz peniai jo laukiu.

Maskolius atydžiai pažiurė
jo ant Po vyle, lyg abejodamas 
ar jam sveika galvoi 
iszlett-:

— Navatniai jus 
ma iszrcclote, ponas 
Asz noriu pabėgti 
kaijįfcgjnoi 
tei

ir atsake

syžadiena 
rovyle!— 

reikalą, 
Umergiszczia, ka 
g kliuvo, o jus., 
msdszko — atėjo

— Ua 'jis nep^ -Wv^Mr 
sumurmėjo Axnr.us.

— Neužakyk op!
—prid^e Kazys.

p/vel visi nutilo.
-^Bet Andrius ant galo rižosi:
piiejo prie Povylo ir lėtu bal- 

>/tsu tarė:

Tariant tuos žodžijX jo vei
das ant sekumkTs praszvito 
kareziu szyp^<f™u< bet akies 
mirksnyiz^ugrižo in norma- 
liszka stovi: --_ akys vėl szal- 
tai ir"abejingai priesz save žiu

Vai, Dievulėliau, kur
’ dings mus Alenuke? — aima
navo Szukietis — ka su ja pa
darys? ar in kalėjimą, ar gal...
o, Dieve! atsimenate Joną Bak 
szni?

— Palaukit!—suszuko Ka
zys — sziandien sukaktuves 
jo mirties... ant kapiniu... ne! 
tai niekniekis!

— Kas? kaip? —• suszuko] 
visi.

— Pamenate, ka jis priesz 
mirsiant sake? Kiek isz mus 
per sukaktuves bus ant jo ka
piniu, tiek liks gyvu, o kiti.

— Et, mažas vaiks... —mos 
telejo ranka Andrius.
------Ir ma teip rodos, bet ta
mislis suka ma galvoi’. Navat 
na! Per visus metus apie jo 
žodžius buvai užmirszes, o 
kaip tik žengiau ant jo kapi 
niu, tuoi, viskas mislyi’ stojo...

— Imaginacija... ppetiszkas 
nusidavimas — juokėsi An
drius.

— Ne, ne! asz ta ant tikro 
imu — tvirtino Kazys. — To- 
kiu budu kas isz mus liktu gy 
vu? — Asz ir Andrius...

— O asz! — suszuko ant vi
sos grinezios Szukietis — asz!
Jus suvytę grybai! nežinote,] 
kad isz vakaro buvau ?...

— Nes nakezia bijojai. Na, 
tegul jau tave iszimsiu, 
Povylas ir Alena turėtu nu 
mirt —■ nusijuokė Kazys.

— Bene prieszingai —urnai 
tarė Povylas.

Per jo veidą greit praslinko 
ironiszkas szypsojimas.

— Delko teip? — užklausė gurkszniais szilto skystimo at- 
Kazya rimtai.

bet

— Brolau! jei tikrai teip da 
rysi, kaip pasakojai, sztai ma
no ranka ir pagelba isz visu 
jeigu, bet jeigu...

— Tu ma netiki? —užklau
sė Povylas, insmeiges in ji sa
vo juodas akis.

— Netikiu, idant teip pasi- 
sz vestu m.

Ant tu žodžiu veidas Povy
lo konvulsyviszkai sudrėbėjo, 

lakys szvistelejo Alenos linkon 
bet ūmai susilaikė ir tarė szal
tai:

— Kad netiki, tai datirsi.
Tares tai, ėmėsi už kepures.
Andrius rimtai atsiliepe:
— Sziadienini susirinkimą 

skaitau už pasibaigusi.
Ant tu žodžiu visi ėmėsi 

kepurių ir, atsisveikinęs 
Alena, isznyko už duriu.

Mergina, iszlydejus juos, 
puolė ant lovos. Gulėjo ilgai 
neiszduotfįama jokio balso, tik 
staigus^cfF 
reiszke esant ja gyva.

III.
Jau temsta. Szaltas rudens 

vejas, insidrasiues in vakara, 
smarkiau judina pusiau apnuo 
gintus medžius, aiszkiaus skam 
bina in langus ir lyg padūkęs 
tašo ir sklaisto drapanas pra
eiviu. O drebantys su pamė
gimu mislija apie namine ug 
naviete.

Sztai gatvėmis sprūsta pasi
vėlinę gaspadoriai —veidai ju 
inkaite, kepures ant szalies nu 
krypusios: jiems neszalta.

Drauge su tarszkimais ratu, 
klyksmais vėžėj u, atsiliepe ir 
garsus pliauszkejimai kalioszu 
tai nuvargę kletiniai ir ured- 
ninkai, su iszblyszkusiais vei
dais, su ilgomis, balzganomis, 
arba -mėlynomis nosimis, — 
vykbta namon, idant keliais

n atori u s szelpi a. sK 
rasze? Gal siūlo, tei“ 
koki milijonuka, ar., ai? 
mergaite už tuos darbu s ?A)^? 
He?

Paskutinius žodžius masko
lius isztare linksmai: akys jo 
begediszkai szypsojosi.

Kibirksztis pasirodė Po\ ylo 
akyse; per veidą jo perbėgo 
szeszelis piktumo, bet akimirk 
snyj susimalsze.

— Parodykite ma laiszka— 
tarė szaltai.

Virszininkas ilgai žiurėjo in 
savo sakai bi, stebėdamasis i pa 
tingam jo ūpui, bet iszpilde jo 
praszyma. Priėjės prie stalo, 
apkrauto popieiomis, po valan 
delei jieszkojimo atnesze laisz
ka.

Povylas godžiai perplesze

J’o^jimas kūno _ap.-

gaivinti sunykusius kunus.

a jis jum 
*b\. sakant, 

ažia

Šita Knyga 
moksliškais paveikslais ir apie žmo
gaus kūno subudavojimą su visokio
mis paslaptybėmis, užaugusiems 
žmonėms labai tinkama.

Ypatingai serganti, nusilpnėję, su
kliurę, pasigadinę per jaunystės klai
das ir varginami visokiomis, kaip 
paprastomis šviežiomis, taip užsisė
dėjusiomis ligomis, šioje knygoje 
atrasite tikrą, rodą.

Knygoj “Daktaras” labai daug ap
rašo apie vyrų ir motertj nenorma- 
lišką lytišką gyvenimą ir aiškiai, at
virai taip išdęstinėja, jog kitose kny
gose to negali atrasti. Šita knyga 
kiekvienam užaugusiam vyrui ir mo
teriai labai reikalinga turėti, kad ži
noti kaip ir ką kada reikia daryti se
niems ir jauniems, ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viską negalima apra
šyti, tik perskaičius knygą atrasite.

Jei sergi ant kokios nors ligos, tai 
pirma, nekaip kreipsies prie kokio 
nors gydytojaus, arba vartosi lie- 
karstas, reikia perskaityti knygą 
“Daktaras”, nes daugybės žmonių 
perskaitę šitą knygą pasigelbėjo, pa
sinaudodami iš pamokinimų.

Todėl, kad ta. kruv-fta— labui „vi^no- 
menės išleista, tai kiekvienas ją ap
turės dovanai, kuris tik atsiųs keletą 
štampų del prisiuntimo.
Reikalauk dar šiandien ir adresuok:

The Philadelphia M. Clinic
1117 Walnut St.,

PHILADELPHIA, PA
...Tikriauses Kabalas... 

Arba atidengimas paslapcziu ateities 
—su pagialba Kaziui—

Pagal Garsingiauai Chaldiezku 
Persiszku, Graitiszku, Arabiszku ir

Cigoniszku Burtininku.
Preke — lOo.

maskolius, net aidas palubei ] 
gaude.

Povylas pažiurėjo in ji stik 
linems akimis ir atsiliepe, lyg 
sau:

— Ha! užsimirszau, kad 
czia žmones pasiszventimo ne
pažįsta.

— Pasiszventimo? — Ge
naus sakyk paszventimo! O 
tai nedyvas, kad to nesupran
tame — paszvesti kita del sa
ves.. Bet ant galu-galo, tu, 
vaikeli, isz to gerai iszeisi, nes 
mus valdžia apszcziai užmoka 
už deru ncijacija, be jokio at 
žvilgio ant žmogystų, kurios 
yra pa s z mestos.

Ta/es tai, virszininkas cinisz 
kai nusiszypsojo.

Povylas konvulsyviszkai 
stvėrė ji už peties ir suszuko:

- Asz ja myliu ! klausyk: 
asz ja myliu!

— Myli?— Ipatingai ja my
li! Matyt, isz meiles neturi kur 
dėti, kad net in kalėjimą in 
kiszai!

— In kab-jima? Ha, kas tai 
sako? Te'p, a*z ja prapul-. 
džiau, noied suteikti jai 
laime! Asz tikėjausi ja isz 
pleszti isz paezios prapulties, 
o paskui valdžia szlovinti už 
Njielaszirdystes... Ha! dabar 
tXu!

Raidžia szlovinti už mie 
laszirdy^j __ c]ia! c]iai __ 
juokėsi isz\įrdies maskolius 
— ar ja ir teųS^ažąi szlovi- 
na? Ar negeriausNųny muszti 
ir priversti jin laižyfl\n( (|aia 
ne kaip szerti ir laukti nuK 
visos teisybes? Cha! cha! clm, 
Geras isz tavęs vaikas! Bti 
ir pasilik geru — ka maezyja, 
kaip viską žinosi?

— Ale mano Alena? asz jia 
prapuldžiau! Dieve mano, 
Dieve!. . . Asz pamelavau! . . 
Ir jios negausiu? Asz ja pra
puldžiau? Prapulk ir tu pats!

Tai tavęs, sudavė sau in kru 
tine ir, pasistveres už galvos, 
pasirėmė ant stalo ir nujudejo.

Maskolius su sajausmu žiu
rėjo in ji.

Tai tęsęsi valandėlė. Ūmai, 
lyg langas isz k-to subarszke

Profesonališki Daktarai Kliniko, 
pasekmingai greit visokias ligas gy- 

!o pagelba nesveikiems.

Prisiuskite 25o. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per pąoata.Kantus nusiuntimo mes apmokame

W. D. Beczkewski-Co.
529-522 Al; Sakaaay Cit? F ,

a m
Didele knyga api 1360 pcslapu 

k! VIeob 6 dalie druesiai ir puiaei 
M apdaryta. Eserus nuKuctiKso

3 “4 naes apr FBEO TIK $4

vAsawrr m .fa.

..JSTORIJE SZVENTA...
“SENOJO IR NAUJO INSTATYMO”

Nuo sutvėrimo Pasaulės iki
Kristaus Vieszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.

Parasze Viskupas Motiejus Volonczauskas - su 50 Paveikslelu.

JUOZ VPAS^DUODASl PAŽINTI SAVOCBROLIAMS.

1 JO Puslapiu. 6įx9į coliu dydumo. Preke 35c. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

W. I). Boczkowsld-Co. Mahanoy City, Pa.

Tiktai už $1

No. ir Ulyczia

Miestas

už 
su

(CZIONAIS PADEKITE SAVO PILNA ADRESA)

Vardas .....................................

Po valandai skaitymo, akys 
suszvito negeru žvilgterėjimu 
o per veidą perejo szeszelis 
baisaus piktumo. Staigiu kru 
tejimu rankos perplesze laisz
ka ir numėtė ant žemes, o per 
sueziauptas jo lupas iszsprudo:

— Prakeiktas senis!
Ir lyg ant patvirtinimo savo 

žodžiu su kumszezia musze in
stala/kad net languose aidas 
atsiliepe; bet urnai galva jo nu 
sviro, o tieseji ranka su nebvi) 
ežia in plaukus ikibo.

Maskolius žiurėjo in Povyla 
su iszverstomis akimis valanda 
nejudėjo, ]yg po itekme netiKe 
to sapno, bet ūmai atokes su
szuko:

— Ko daužaisi, po szimts 
paibeliu! Pamik ant mandagu 
ino! Sakyk greieziau, kas tau 
yra, arba..

Povylas kruptelejo. Greit 
d i rstel ej o pi r my n ir tamsiam. 
dugne stiklo lyg szvystelejo... 
veidis. Greit pakilęs, prisiar 
tino prie lango, bet jau ten nie 
ko nebuvo.

Gal jam tik pasirodė.
Kada \ irszininkas priėjo 

prie atsigrižusio Povylo, nepa- 
temijo ant jo veido jokios žy
mes kanezios: jis buvo szaltas, 
abejingas, lyg akmeninis. Tik 
juodos akys energiszkiaus ži
bėjo.

Szaltai padavė ranka virszi- 
ninkui-

— Aeziu už suteikimą laisz 
ko — tarė isz lėto, lyg į e ly
jamasis pirmesn:o silpni m >.

Virszininkas biski jin paly 
dėjo.

Durys atsidarė, ir Povylas 
dingo tamsoje.

Likes viens sau, maskolius 
atsiduso. *

— Gaila vaikino — sumur
mėjo — pekliszkai inpainiojo

VISOS sekanezios Istorijos tik ant 
trumpo laiko už Viena Doleri 

ir mes apmokame nusiuntimo 
kasztus. Gausite per j aczta. Szitos puikios 
istorijos talpi rasi 10 Knygutėse ir visas in 
viena pasidaro net 536 Dideliu Puslapiu 
skaitymo. Iszkirpkite szita apgarsinima, 
paraižykite aiszkiai savo vaida ir adresa, 
in dekite Popierini Doleri arba Money-Order 
ir prisiuskite mumis o tuojaus gausite ta

1— I)varine pana
2— Ba'si ibt'H’ija
3 —Kapitonas Stornifield danguje.
4— Pa’ egele
5— Kas i isztirc?
6— Prigautas vagis.
7— J< įkiš ir A’iana
8— —r‘avo inga kla da.
9— I ukt- a kmenori us.
10 -Klara.
11— Nusprenstasis
12— Ant kiek moters užlaiko paslaptį.
13— Baisi žudin-ta
14— Ur'ikas raz bainikas.
1'—Ketvirtas prisakymas Dievo.
16— Kelau'ojei in szventa žeme.
17— Beda.
18— Va i ta Sz vi Ipi kas.

19— Pas merga
20— Gražios akis.
21 —Tamas.
22—Vargdienis Jonuką* karalium.
23 —Paveikslas gyvenimo.
24— Nuopolei Mateuszo Jerubaucko
25— Osieczna.
26— Graži haremo ne a’nike.
27 —Luoszis.
28— Istorija vienos motinos.
29— Vaikucziu plepėjimas.
36—Stebuklingas Zerko’elis. .
31— Sida brinis gra bei is.
32— Drams szuo.
33— Kolera.
3-1—Senelis.
35— Vergo sapnas.
36— Kelios pasakaites ap‘e čigonus.

mete jam laiszka. Maskolius, 
pastvėręs ji, skaitė sziuos žod
žius.

“Miela Prokope! Koks tu 
mulkis! Kam tau, po galu, tos 
Alenos, prie kurios teip senti- 
mentaliszkai dūsauji? Ar ne 
geriaus naudotis isz rankos ir 
szirdies szimto kitu, priesz ku
rias neneik užsidengti tuom po 
etiszkui o drauge ir kvailu de
besiu maldų ir gaikszeziojimu ? savo mylimąją. Paikutis! Ti- ‘

W. D. Boczkowski-Co. 52S™vG^.hp^
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apie Knyga

Puikiausia knyga isz visu

verta tiek aukso,

kiek pati svėrė.

I LIETUVISZKAS PASAKOMS

esi 609 Puslapiu 6į x 9| coliu dydumo.

PREKE $2.00

ir

Apianka seno

antį ir juo

Skai

SKAITYKITE

DAINOS

$600$150

$1000$300;

fe

j

J a 
3

4|x6 coliu dydumo 
248 puslapiu

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

E c

atnesze tau maža broleli.
— O tai labai gerai,— teve

li! Asz ryto busiu geru tai vėl 
atnesz?

— Tegul dievas saugoja.

kasztus mes 
apmokame.

Tegul Dievas saugoja.
, — Ar žinai, Petruli kad va-

PREKE 5Oc.
Nusiuntimo kasztus 

mes apmokame.

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

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30th St. - - - New York, N. Y.

Hemorrhoidai ir Rektaliszkos Lygos—Mano būdas 
gydimo Hemorrhoidai ir Rėktai Lygas, patvir
tina jumis iszgydima ant visados. Ne naudoju 
Peilo ar kitokiu skausmingu methodu, ka kiti 
Daktarai naudoja.

SURINKTOS ISZ LIETUVOS
Yra tai rinkimas gražia Dainelin. 
78 pat. 6x9 col. dyd. Preke 25c.

W.D.Boczkowski-C».. Makaoey City, Pa

Apdaryta in 
audeklą. 609,pus.

PREKE S2
'-oi. dydu.

W P Boczkovvski Co; 
Mahanoy ’City', Pa/

ĮSTEIGTAS 1886 M.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

--------------Lab^i Puiki iv-Didele Knyga

88 - Viscliu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88

stebukl-merge, 
‘ ’ la ne-

“KAPITONE
VELNIAS’^

Prietikiai CK
anenzu Kalbos

JUOD1SZIUS

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25o

apie ■
Tva užkeikto” “Panaszus” \ 

| “Lorenas” “Sermėga mužiko” | 
S “Su kuom kas kariauja, nog to -

UNION NATIONAL BANK 
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK ?125,000. SURPLUS IR PROFITS $890 000
Buv. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu.

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

HARRISON BALL, Prezidentas. ryte lig 3 popiet,
F. J. NOONAN, Vice-Preaident&B. Subfttomie 9 lig 12-ftd.
W. H. KOHI.ER, Kaperius.

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BOCZKOWSKI-CO
MAHANOY CITY, PA.

LIETUVISZKSA

PASAKORIS
I ai ai Puiki ir
Di d 11fc

*>k*u ^PiisaR u A. 
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ILletuvišky Knygy Krautuve.

KUR JBUNA?
Mano tikra duktė po tėvu Agota 

Valaicziute pirmiaus gyveno Baltinio 
re kur apsiženijo potam iszvažiavo in 
Chicaga dabar nežinau kur buna. Pa 
jeszko motina, Tegul atsiszaukia ant 
adreso. (g -tį)

Mrs Ona Valaitiene.
% ‘Saule” Mahanoy City Pa.

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas’Y 
“Jurgis Skaptukas” Prexe 25< c

gaus 5 isz vi 
arba $1.25 v 
Raszykite k< 
siusime kny 
apmokame visus kasztus. G^U S 
pirkti kiek 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite sžendie, Adresąvokit

Peržiūrėjimas bovalnos pundus ar nesiranda juosia ginklu

vf’.-

Meizvilles moterėles neme- 
tinkit in pecziu raperiu,

Ir nepleszinkyte marszkiniu, 
Ba diedas gali supykti, 

Ir kaili iszlupti.
•X- -X- -X-

Daktariene in savo pati.
— Žiūrėk, pirkau sau skri- 

bele.
Vyras:— Teip, labai gražu, 

nes—gi kiek užmokejei?
Pati:— Tuom nesirūpink, 

duszuk. Szitai kaip apsiredžius 
eisiu per miestą, tai visos pavi- 
des ir norės turėt t kias skribe 
les, o kaip vyrai ne duos pini
gu, tuojaus apsirgs. Tu—gi, 
kaipo daktaras uždirbsi dau
giau negu ta skribele kasz- 
tu o j a.

Kada darbininkai prikrovinejo laiva Macon, New Yorke su bovaloa kuria ketina siunstie in 
Vokietija, tris reprezentantai angliszko rando atėjo su drūtoms X spinduleis maszinoms ir 
kožna pundą bovalnos perži-uri no-jo-a-i*- laikais nesiranda paslėptu kariszku materijolu kaip: 
bombų, ginklu, granatu, parako ir t. t. Yra tai pirmutinis iszsiuntimas bovalnos nuo prasi
dėjimo kares.

Iludsono bobeles susivaidykite 
Grinczias savo apvalykitie,

Ba kaip asz in ten atsisuksiu, 
Tai kaip su koeziolu apsi

suksiu
Net byrzges, 
Ir stenes.

Paskutinis vėjo dvelkimas, 
kuris prižadino viso szio pa 
šaulio gyventojus, neistenge ju 
iszgelbeti. Nauji pranaszai kas 
dien atsirado ir skelbe savo 
augszta mokslą, bet viskas bu
vo veltui. Žmonijos valia nu- 
silpnejus, jos paslaptis įžagtos, 
— apie atgimimą nebuvo ne 
kalbos. Kasdien silpnėjo visu 
gaivalu energija. Galu-gale ta 
energija susiliejo in viena pa
skutini stengimasi įsteigti nau
ja tikėjimą, bet jokiu vaisiu 
nebeatnesze. Kiekvienas že 
mes gyventojas buvo užsiėmęs 
tiktai savo asmens meile. Dė
lei savo gyvybes palaikymo 
žmones dare didžiausias nedo
rybes. Visa žeme iszrode tary
tum paskendusi kokioje nedo 
rybiu duobėje, kurioje augo, 
kaipo nuodingos žoles, visoki 
peržengimai bei nusidėjimai: 
nedorybe, szalyje “aklo gyve
nimo atsitikimo” dievaiczio, 
pasidarė — tiesa ir szviesa; ži 
nia uždengė mistiszki burtai, 
v eid mai ny s te apėmę s^iyljg, ku 
nu vedėjais tapo pajautimui; 
meto laikai seniaus aiszkiai at
skiriami, pavirto in viena eile 
lytingu dienu, didžias audras 
pranaszaujancziu; nieko nebe
buvo tvirto, nieko praeities pa 
szvesto, tiktai slūgsojo koksai 
be jokios tvarkos, be jokio 
tikslo neaiszkus miszinys.

Tada tai, viena nakti, per 
orą elektrikos perpildyta, kri
to isz padangių sunaikinimo 
žemes, su jos visais gyvento
jais, nusprendimas. Tada tai, 
niekad nematyta audra, žemes 
pagedime pradėta, pakilo 
auksztybeje. Szaltis ir karsz- 
tis, szviesa ir tamsa, sniegas ir 
lytus — maiszesi drauge su 
baisiausiomis perkūnijomis ir 
grūmėsi prie žemes isznaikini- 
mo,

Paskui nukrito aerolitu ne 
girdėta daugybe, apszviesdami 
savo žibėjimu nakties tamsy
be. Žvaigždes padangėse kaip 
aukurai vis labyn szvito, debe 
šiai ugnies pasiuntiniais tapo, 
o menuo raudonu gaisru viso
kias varsas rodancziu. Neilgai 
laukus viską pertrauke iszba 
lusi szviesa, įsiveržianti in 
auksztus rumus ir menkiausias 
žemes gyventoju bakūžėlės; ta 
szviesa nors ir nebaisi, bet su
teikė skaudžias kanczias gy
ventojams. Galiaus aptemo.

Bet tamsybe neilgai tvyro
jo; visai isznežiniu praszvito; 
ugniakalniai szove in aukszti 
pelenu stulpais, kurie krisda
mi ant žemes degino viską. In 
visas puses krito tamsus karsz- 
tu smilcziu lytus, o nuo žemes 
dakile debesys, — apdengė pa 
dange.. Praėjo laikas nakties, 
o auszrines dar nebuvo matyt 
ir szvisti dar ne neketino. Tam 
siai-rauclona žeme per supele' 
nėjusia padange pralėkė nuo 
rytu link vakaru ir užsidegė 
visas pasaulis: debesiai, oras ir 
žeme... Žeme gyvunu Kūnai ne 
bežinodami kur dingti —blasz 
kesi be jokios tvarkos szen ir 
ten. Bažnycziu ir kliosztoriu 
varpai skambėjo nežemiszku 
balsu. Pilyse isz patranku szau 
de: mėgino iszszaukti ore jude 
jima ir praszalinti ta netikėta 
nelaime, bet tas nieko negelbe 
jo-

Kada tas ugninis skritulys 
nuslinko in vakarus, tada die
na pasibaigė ir viskas truputi 
aptilo. Niekaę jau nebeturejo 
jiegos melstis ar isz baimes d re 
beti.

Inkaitusi ligi baltumui visa 
pasaulio medega užsidegė ir 
nors buvo naktis, bet pasidarė 
be galo szviesu.

Visi kas tik gyVaą pradėjo 
bėgti nuo žemes gaisroMr nebe 
žinojo kur slėptis nuo,baisaus 
karszczio. N,

Du mažu, menku kūneliu 
nusileido nuo žemai esanezio 
lango ir leidosi baisiai greitai 
bėgti. Nežiūrint in neszvaru- 
ma žemes ir bjauruma pagedo 
šio oro. ji buvo geltonplauke, 
mėlynakė, begalo graži mergai 
te, jis turėjo auksuota su per 
matoma plauku uždanga kuna 
tarp kuriu szmeksojo melsvais 
spinduliais szvieseles. Abudu 
nieko nežinojo, nes katik buvo 
iszeje isz vaiku metu, o gyven 
darni drauge, mylėjosi tarp sa
ves, kaip brolis su seseria. Su
sitvėrė už ranku, bego juodo-

ffctyp-mia ta^p taiasĮii ir 
smirdaneziu namu, kuriu sto
gai pradėjo degti ir tarp kuriu 
drebėjo laukdami pabaigos pa 
baigos pasaulio žmones ir gy
vuliai. Prabėgo juodu murus, 
miestu ir kaimu namus ir be
go in rytus, in prieszinga nuo 
gaisro puse...

Bebėgdami pribėgo upe, ku 
ri užstojo jiedviem kelia. Upes 
vanduo tekejo labai srauniai. 
Bet ant kranto gulėjo laivelis. 
Instume jiedu laiveli in upe, 
inszoko in jin ir leidosi plauk
ti pavandeinui. Vandens ban
gos pagriebė laiveli ir nesze 
nepaprastu greitumu. Laivelis 
buvo senas, senai žveju varto
jamas, pajuodavęs ir apsitry
nės. Palikti miestai ir kaimai 
liepsnojo ir upes krantai pra
dėjo degti, o vanduo upeje nuo 
karszczio — virti... Jiedu vis 
drucziai susitvėrė už ranku, ne 
žinodami kas bus, atsigulė ant 
dugno laivelio ir drebėdami 
isz baimes, plauke pavande
niui, upes bangu neszami, ne
žinia kur. Laivelis, bėgdamas 
nuo deganezios audros, kuri 
aplinkui siuto, nesze jiedu 
prie paslapcziu juros... Pavar
gę jiedu užmigo..

-X- -X- -x-

Pasibudo jiedu supdamosi 
placziausio vandenyno tuszty- 
nese. Laivelis aplipęs buvo 
baltu žolių pundais, ant kuriu 
matėsi pridžiuvusi bangu pu
ta, nuo kurios atsidavė žemes 
neskanus kvapas* Aplinkui 
matėsi vaivaryksztes varsomis 
blizganezios juros žvaigždes; 
smulkiose bangose maiszesi ne 
gyvos žuvis, užvertusios baltu8 
pilvus iii viražu! matyt pa- 
kraszcziuose karsztas vanduo 
jas užvirino. Liepsnos jau bu
vo apemusios viena dangaus 
puse ir stūksojo palengvele ap 
imdamos visa pasauli.

Jiedviem rodėsi, kad jura 
jau buvo užmirus, nes jos van
duo atsidavė žemes degėsiais, 
o vanduo užtrauktas — juodo
mis, žaliomis ir melsvomis gys 
lomia.

Laivelis didžiausiose bango
se supdamosi labai greitai to
lyn leke...

Rytuose pasirodė mėlyna 
szviesa... Ji inmerke pirszta in 
vandeni ir vėl tuoi isztrauke: 
vanduo jau buvo gerai karsz- 
tas. Rodėsi, kad už valandė
lės visas vandenynas užvirs ir 
reiks pražūti amžinai. Pietuo
se mate jiedu baltus debesius 
su raudonomis virszunemis, 
tad maste, kad tai garas ausz- 
ros apimtas.

Tykumas ir kas valanda aug 
antis žemes ir drauge viso pa
saulio gaisras skandine jiedu 
Girtinoje baimėje; daug ge- 
riauk buvo jiedviem szauks- 
mus ir trenksmus girdėti, ku
rie pirmiarS^askui jiedu seke.

krantu, ap 
pro

Karczemosia geriauses užsi
ėmimas,

Yra tai bobai linksmas gy
venimas,

Del nekuriu dydelis unaras, 
Ba tai karczeminis tarnavimas.

Szenadorio mergina kad ir 
gera d arba turi,

Tai vis karczema ant mįsles 
turi.

-X-

Duktė in tęva daktara.
— Ar teveli tu tiktai kvai

lus gidai?
— Kur tau kas tau apie tai 

kalbėjo?
—- Ba mama sako, jog kibą 

tieje kvailei, ka tėtulio szau- 
kesi! _ _______

Abudu geri.
— Ar žinai, kūmai, mano 

sūnūs raszo kaip litografije.
— O mano meluoja kaip isz 

druko.
Saluninkas in ubaga.

Szalin traukis seni, ba 
kaip ne Dievo sutverymas.

Ubagas:— O tamsta pavidi. 
jog ne esi Dievo sutvėrimas.

SAPNORIUS
Arba ižguldimas Sapnu

Su Daugybe Paveiksliu.

Sztai ha raszo
Lietuviszkas Pasakoris

Sztai ties jiiSą 
nesztu pilkais pb^nais, 
tamsa szviesa blykstehsįp ir pa 
sieke padanges. Tasai 
gi a gabalas, rodėsi, žadėjo 
lia in naujo pasaulio gyveni 
m a.

Jau gana, 
Su Kevana,

Kur randasi merginu geru, 
Nes ir netikusiu.

Per naktis valkiojesi,
Visu kvarabu jeszkosi, 

Jago mergeles teip darysite, 
Tai ant svieto gero neturėsite.

O j kad duosiu tai duosiu, 
Visu vardus apgarsysiu!

-X- -X- -X-

— Žiūrėk, žiūrėk! — suszu 
ko ji pirsztu rodydama ir lyg 
džiaugsmo lyg baimes apimta.

Lengva miglele, kuri paskui 
jiedvieju laiveli plauke virszu- 
mi vandenio bangu, netikė
tai praszvitd: jura užsidegei...-

— Kam tas pražuvimas? — 
Sukaitintame ore ju galvas, 
deganezios vidurine ugnimi, 
kankino klausimas. Jiedu nie
kaip to nebegale jo suprasti ir 
to klausimo iszriszti. Jiedu ne 
jaute savyje jokios kaltybes,^ 
turėjo be laiko žūti, drauge 8U 
kaltaisiais. Jiedu tvirh’ gyvy
bėje, gyveno jiedu Aviena kū
nais, bet viena dvasia. Tik da 
bar jiedu inž^nge in saldu jau 
nystes amžių...

Ir Mme sename—senoviszka 
me laivelyje, tame seniausios 
gyvybes pramones inrankyje, 
— tas jaunas 
nauja Jieva 
tarp dangaus, 
ro... Dangaus,

Adomas ir ta 
atsirado vieni 
žeme ir praga- 
žemes ir visas 

pasaulis buvo liepsnose. Tik
tai toli—toli matėsi vienas tik 
žiedras gabalėlis, ant kurio 
greitai ketino nusileisti ugnine 
blakstiena. Kriokiau ežios ver 
dant juros bangos jau artinosi 
prie jiedvieju. Ji ir jis pakilo 
ir numėtė nuo saves rubus. 
Szviesumo blizgėjimą apszvie- 
te jiedvieju drebanezius sąna
rius. Jiedu puolė viens kitam 
in glebi ir jiedvieju rankos ap 
sipyne aplinkui gražiausius ku 
nūs.

— Mylėkimės!!!...— prata
rė jiedu. — K. N.

Isz Detroito gavau gaud a, 
Jog tenais netikia mergynos 

atsiranda,
Sąko, jog labai puszinasi, 

lUfez vaikynu szaiposi. 
Mtrg&W metelei bėga,

Kaip paaensyte, buKbeda,

Nemislyti apie tai nuorite.
Kaip d a da^TV*^ t.u.rgą»»sL 

nąiaz^ite.
Tai ir nisoSraujete,

O jagu mangos butumete, 
Tai s^atves nebijotumėte, 

JąizTiejei laikai nugarmėjo, 
Kadai merginos vyniotis no 

re j o,
Szendien ir merginos gali 

mandrauti,
Ir teip pat uždarbauti.

Be to, da sugrįžtu,
Mat greitai užmirsztu,

Apie ka kalbėjau, 
Na ir atsiminiau:

Isz vyru nesijuokite,
Ba mergeles matote,

Bet vyras už mergina,
Už nieko neženklina, 

Bet sutikimas vyro ir merginos 
Pasiliks ant visados.

-X- -X- -x-

Ten kur arti Wilkesbariu, 
Vienoja apigardoja yra bo 

bu storu, 
Kaip tik vyrai in darba iszeina 
Tuo jaus in karczema ejna.

Mat, per nakti iszdžiusta, 
Ir labai sublukszta,

Musza rytia in duris, kad 
atidarytu,

Su alum troszkuli užgesintu. 
Szinkoris turi skubinti,

Jago nenori szuns poteriu 
girdėti,

Tokios bobeles puiku gyve 
nima turi, 

Aluti maukia, vaikus nežiūri.
Visuosia kampuosią pilna 

szaszlavu,
Po lovom visokia skarmalu. 

O jus vyrai, 
Darote negerai,

Kad piningus bobom duodate, 
Girtuokliauti pratinate.

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

Iš kitą miestą atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

M. J DAMIJONAITIS <
1901 West 33-rd St, CHICAGO, ILL

į Geriausia dovana draegams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

“DRAUGAS” 
“DRAUGAS" paduoda žinių iš viso

I
 pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenės, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusįį cenzūra “DRAUGĄ" į Lietuvą inleidžla
“DRAUGAS" atsieina met. $2, pusei m. §1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metiį $1.50

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, III.

Telephone Drover 6114

PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

■i 
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Guodotina Redakcije!
Asz J. Jaruszevicze siuncziu 

szirdinga acziu po kelis kartus už 
tokia Puikia Knyga kuria asz 
aplaikiau ana diena, o taja yra 
“Lietuviszkas Pasakorius.’’
Da asz tokios knygos ne esmių 
mates o kuri yra verta aukso tiek 
kiek pati svėrė ir vėlinu visiems 
jaja nusipirkt ir skaityt,

J. Jaruseviczius
Hudson, Mass.

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 -f 
m e to”,‘J Kvailas tikėjimas” “Ne | 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- ~ 
tos knygos preke tiktai 25o.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir aficienu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o,

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o,

Y

NETROTINKITE VILTIES.
Jaigu esi plikas ir plaukai slenka 

nuo galvos, tuksžtanczei jau likos 
iszgydintais, gydimas dykai.adresas 

“Professos” Box 9, Station W
Brooklyn, N. Y.

lai” “Dienos kentejimoNantoj 
a_________ r.

VVIMIT I Noriu kad kiekviena ypata serganti ant strikturos
V 1&V1U LlUvu» užtruczinima kraujo, susilpinima kraujo ir inkstu 
lygu, kad raszytu ar ateitu pas mane ir slaptingai pasikalbėtum.
RASZYK! Jaigu negali ateiti. Visos gromatos laikau paslaptai, gausi 
atsakymu prastoj konvertoj, Raszyk ir atsiusk už 2c., marke o aplaikysi 
knygute su Paveikslais apie Ruptura, Hydrocele Varikocele ir daug kitokiu 
slaptingu lygu. Knyga nieko nekasztuoja. Czia raszoma ir kalbama 
Lietuviszkai ir Lenkiszkai,

Dr. A. O’Malley, is* s.Washington st., Wilkes-Barre, Pa.

_ ,nta in tris 
tomą. Visi tris 
knygoj ^vienoje

404 Puslapio. 6x9 col. Dyo^
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o 
B o 
S o 
f o 
X o 
X o 
e o 
B o B O 
f
s 
o f
e 9 
■F 
O 
B 
O 
B 
o 
£ 
o 
f 
o 
£ 
o 
g o 
B 
o 
f 
o 
g
w 
f 
3 
f 
0 
B 3
4 
B 3 
r 3 
B D 
t O 
f O 
B O 
8 O 
S o 
8 G 
S 3 
£ o
8 
3

c 
■ 
e 
f * 
8 C 
S c 
S c * o 
S o 
£ C 
S O 
s c 
£ C 
a c 
£ C 
B c 
B c 
s 1* 
i c

—------ ----—---------------- —pie f
4 istorijos, 105 puslapiyjig. 

“Ant kranto prapultkampelis 
tras ir krepesiusUdeli ponai” 
duonos” “Isž^s tik 25c 
Preke szios P-  ----- ;—;-------
r, 122 puslapiu apie

8 iste nelaimes” “Ąudra” 
“Prai neleido Baltraus in dan 
‘•T “Bausme už szyksztuma” 

Mažo sziaucziaus dideli reika
lai “Dienos kentejimoNantoj” 
Netobulas žmogus” Szitos 

knygos preke tik 25o,

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25o

^‘.Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
- kelio duobes” “Karalaitis žmo- 
I Są” Preke szios knygos 25o 
1 
t 8 
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g o 
a o 
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I W. D. FOCZKOWSKI-CO 
| Mah .floy City, Pa.
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(Nmiuntimo kasztus mes apmokame.)

Mes tu kn/gu neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena 
kadangi greit išžsiparduos.

Apie Joną Prhikbzli ir
Vilka. .

Anie U- a’ Antaite ka
n nki 'Is kjapszinius dėjo h- Kiau- 
“ 3žemcziugpile.
Ap;e Karalaite paversta in varle.

TZAp,e. • karalaite •JL*
Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
Giiiukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szeton szkas szokis.
Prakeikta.
valtys.
C'ūdras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie .milžinus, mažus žmonis 

niksztukus.
Du brolei.

. 4 P L. Karalaiti V arguti, Szuniti lo
pui, Katinėli niaukieji ir apie Ha
ga niszka cjieda.

Petras bude.
Apie, tris Brolus Karalaicz'us ir 

sertcanti jiu Tęva.
Szleivis.
Mužikas Karalium.
W<utis Kupriukas ir Niksztukas.
Ape Raganif-zka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.

s'za_._ _ , ,t ...... .
Akmedas ir Raganavę Panbana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo sūnų, 

dideli galincziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galincz us...
J uozas ir Mai ijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus. . , . . , .
Dvideszimts-keturi Razbammkai.
Vaitiekus.

Szlnocziaus duktė.
Nelaimingas bagoezius. 
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei. 
StaJorins daktaru.
Ylgasis. platusis ir smark-akis. 
Tns jaunikei. 
Meszkinas.
Baidiklos. _
Akmenorius.
Kakis ir ponas. 
Pabaiga kazirninko.

j Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris,
Kaip Radonai iszpildo paliepimus 

savo valdonu. Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltuvas. 
Medalikas motinos.
Jezusas aut vakarienes. Apisaka 

fenu žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo milinezios poros. 
Po svetima pastoge.
Ubago meile. 
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo. 
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros. 
Mažas Antanukas. 
Bedarbe.
Dvase kasikiu 

maknerio. ______ _. ■ ■ - > ~-
. . Kū'P na bašznlukes duszia vaikužęib'' 
3’6.-' K a-Rako ayjg^Iariu te~M i skinte.

Balatono ezeraBS*^ 
Pata ke dalgis ant 
Netikėtas szveczias. 
Apie tris Karalaitias. 
Apie septinis Brolus. 
Apie kuningaikszti Kardeli. X. 
Žiurke katra už Karalaiczio tekejo. 
Apie Valka katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo jieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke. 
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Siiatas. 
Apie Pagramduka.

__T y* i 1 ’ P 520-522 W. South AL, 
W. D. Boczkowski• VO» Mahanoy City, Pa.

Bzita Knyga perkupeziams arba agentams 
nepardiLdame, ir neduodame ant jos jokio nuezimezio.

Mano Budas.,.
Iszgydintas Ant Visados Be Operacijos

Noriu'pasikalbėti su kiekviena ypata ka turi 
Ruptura. Noriu iszaiskyt jiems mano būda gydimo, i 
Asz jau 30 metu kaip gydu Ruptura ir gydau kad 1 
butu iszgydinti ant visados tukstanežiu ypatų. L 
Sztai padare mane kaipo Specialistą Rupturos o ne ’ 
kokiu apgaviku arba banditojum. -ATSIMYK asz 
.ęst^-iu -iszradejas vienatiniu Utsakancžiausio budo 
o-vdimo Rnhfnrng afyjikaiymn t.pri.Al.atžėracS . . .
toju jaigu tokiame esi pasidavęs m rankas tai pasekme bus bloga. - -

u ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAIVAKORCZIU 8KYRUS-

P. v. OB1ECUNAS IR KOMPANIA
« or. & CarsoB St., S.8.Pittsboro Fa

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banke s a Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie 
žiūra V alstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose na 
muo38 kuriu veits isznesa apie $150,000.00,

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiause, Parduoda LaivakorH s aa 
visu geriausiu Laivu. Užtaiso Notarijialna ir vs 
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K. Varaszauj 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Dioveraastis ir visokius Dokumentna autlnk^noaiB 
su tiesomis Huieojo# V



Žinios Vietines
— Seredo turime “Trijų 

Karalių”.
— Rusnaku Kalėdos ket 

verge. Vela žmonelei links
minsis kėlės dienas.

— Lietuviszkas Benas lai
mėjo $25 dovanu parodoje kai 
po geriausia muzikaiiszka or 
ganizaeija.

— Pacziule p. Juozo Moc- 
kaiezio, praejta sereda ėjo po 
operacije ant pendesaitis Asli- 
lando ligonbuteje. Operacije 
buvo pasekminga.

— Panedelio ryta prasidėjo 
kriminaliszkas sūdąs Pottsvil 
le. Isz viso pavieto yra paduo
ta 213 visokju provu. Lz Mi- 
nersvilles datigiause ba net 34, 
po tam isz MaHanojaus 29, isz 
Pottsvilles 28, o Shenandoris 
nupuolė net in ketvirta vieta 
su 25 provoms.

— . Subatoi likos atydarytas 
naujas geležinis tiltas prie St. 
Nicholas kasiklos, ant katro 
važuojasi elektrikiniu karuku 
isz Mahanojaus in Gilbertona.

FRANGUZAI SU ANGLIKAIS BOMBARDAVO AUSTRMOKISZKUS 
PAKRASZCZIUS.

O IO 20 30 4o -So Ml LES

Suvirszum 30 francuziszki ir angliszki laivai bombardavo prie marinius miestus Pola 
Rovigna, Rqha buvo kitados rymiszka drutviete 178 mete prieiz Kristusa ir turi 45,000 gy
ventoju. Rovigna turi 12,000 gyventoju, teiTctirbasi visoki'laivai, sardinku gaudimas ir iž- 
dirbimai alivos aliejų ir vyno.

ir

ATSAKYMAI-

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Subatos ryta Aszlando 

ligonbuti mirė Jonas PajaucT 
kį8 44 m. senumo, kuris likos 
nugabentas in ligonbuti 23 
Gruodžio sirgdamas szirdies

— Lehigh Valles kasiklos 
Packer No. 1, 2, 3 ir 4 kurios 
per koki tai laika nedirbo, vėl 
pradėjo dirbti Panedeli ir ke
letą desetku szimtu vyru ir 
vaiku sugrįžo prie darbo.

Pittston, Pa. — Po keturiu 
dienu ligai, persiskyrė su 
sziuom svietu Teodora pati 
Antano Marcinkevicziaus (po 
tėvu Jesinskiute) 26 Gruodžio 
1914 mete, palikdama dide
liam nubudime vyra ir keturis 
mažus vaikelius. Laidotuves 
atsibuvo 28 diena su bažny 
tinems apejgoiii?,. Velione pa
ėjo isz Kauno-guK, 1Y 
miesto. Turi daug giminiu 
Ajxi^rike o kurie geistu dažino 
ti apie josios miiti lai kraipė
si po adresu: Air. Ant. Marcin 
keviezius, 165 N. Main St. 
Pittston, Pa.

Chicago. — Prie kampo 33 
ežios ir Morgan uliezios ant 
“Bridgeporto” karukas užbė
go ant dailydes Jokūbo Pocio, 
Lietuvio, kuris gyveno po No. 
932 W. 34 tos uliezios. Korone 
ris sulaikė laidotuves, nes rado 
ant Pociaus kūno daugeli su
žeidimu užduotu su peiliu. 
Kaip rodos buvo tai žudinsta 
o kunas^Jyczia likos numestas 
ant sztangu,

— In saliuna Karoliaus Gri 
golo, 820 Christiana avė. inejo 
keli kostfimerei ir apiplesze sa 
lunimka ant 403 doleriu. Ple- 
szikįBesueme.

S. K. Baltimore. — Gal 
szitas apraszimas tamistai už
teks apie Vatikana — sodyba 
popiežiaus.

Isi\priežasties permainos ne 
senei ant popieži’szko sosto, vi
so svieto akis turi atyda at 
ki>dqta''a1q tosios istoi iszkos 
vietoa7X^ati^aiiag nevisados 
buvo so<ĮyX~Opiežiu, kitados 
gyveno jieje nes cie
soris Neronas iĮbsų-neg 
kutini perdetim ^zSsrdo.os 
szeimynos Katerani, apgis? 
taja vieta už savo sodyba, Ts
vėliaus ciesorius Konstantinas 
Dydysis padovanojo taja sody

Temykite.
Komisorei isz Schuylkill pa 

vieto apznaimina visiems tiems 
kurie turi nusipirkę žeminus 
padėtus “Bondsus”, kad sugra 
žintu jias po dienai 2 Sausio 
1915 in Pavietą Kasijeriu o 
bus jiems atmokėti sekanti 
“Bondsai”. Procentas ant tu 
“Bondsu” perstos po d. 31 
Decemberio 1914.

Locnininkai szitu “Bondsu” 
turi teipgi pristatyt “trans
fers” parodanti kad “Bondsai” 
buvo atsakanezia “transferty- 
ti” nog pirmutinio locnininko 
S^bartiniam lonininkui.

i Per(luodami “Bond-

Ant pardavimo farma.
Schuylkillc paviete 1| milos 

tolumo nog Pine Grove, Pa. 
į mile nog Emoor geležinkelio 
stacijos, ant valstijos kelio (sta 
t i Road) 49 akieriu atsakau - 
cziai apdirbta žemes, 50 neisz- 
dirbtos ir 6 akieriu girrios. 
Geras 7 ruimu namas.

Didelis geras tvartas 38x70 
ir kiti budinkai. Bėgantis van 
duo. Visokiu vaisingu medžiu. 
Locnininkai negal susitaikynti 
todėl parduos pigiai del greito

Mayberry A Rein bold, 
x 53. Pine Grove, Pa.

ba vienam isz rymiszku bisku- statytbW»9 te>Pg» t,iri P"
p". Lateroniszkam palociuje fers 
gyveno popiežiai lig laiku qe] atmokejin
avinioniszkos nelaisvės. Po su- 
grižimui mete 1378 rado Late- 
rena griuvesiuosia ir del to isz 
rinko už sodyba Vatikana. 
Mete 1574 S.ikstusas V. pradė
jo statymą Krivinlo, kuri ve
liau apėmė popiežiai lig 1870 
metui.

Kriviu oi as radosi

“trans- 
bankui

” <luo?ftLnraiu9
tiesa

$5,000 suma 15^ 
1. $1,000 suma Nos. 
and 35.

$500 suma—Nos. 20, 22 J
31, 61, 65, 82, 89, 91, 92, ( 
94, 113, 117 and 120.

$100 Suma—Nos. 9, 17, 38 
99,103,121, 123,

o. No.
^■<32

131,
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PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 

n v»<-.->.i i ’ ii NTr» »-» ai-i rl r. ’ 4 4 —
i” “Istorija isz 1795 

do” “K valias tikėjimas” “Ne 
2^vponas” “Girtavimas” Szi- 

3^os preke tiktai 25o.
“Grafa:

“Kas yra Kristus” “Priesz tei 
i
pavojuje” “Namu sudas: 
^alus čigonu” “7 
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Naujinusias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą;' kornus 

ant kojų, tai gausi po 5c., gyduole. 
Jaigu nepagelbetu bus sugražinti 
pi ergai. 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. AV. Williamsburg

Brooklyn, N. Y.

D;delis Iszpardavimas

.^25,000
Vertes Tavoro už Puses

W. TRASKAUSKAS
...GRAB0R1US...

GERA ARNIKA B
HiNusipirkite sau keletą 

buteliu arielkos

<ORKEY!GZIAUS Hfi. 6.
Geriausia arielka visam 
mieste $1 už bonka. 
Teigi gausite pas mane 
visokiu kitokiu gėrimu 
kokiu tik pareikalausite.

t Hi rkiwicz
408 W. Mahanoy Street

O
| Pinigus- -Pinigus
g Jau galima siusti in Lietuva.

Tukstanczei kalba apie 
karunavotas. galvas.

Bet nežino kokia karūna yra 
tinkamiausia del padabinimo 
galvos. Užsiauginkite plaukus 
tankius ir kad neslinktu. Par- 
sitraukyte vaista vertes konia 
szimtynia o kuri gausyt tik už 
viena doleriu per szventes. Su 
kožnu orderiu duosiu dykai 
importavotos koncentruotos le 
vendru žiprln eswmr.ijnir, lriii4r»c»- 
inpylus kelis laszus in bonka 
vandens pasidaro geras perf-u 
mas (teip yra drūta) verties $5. 
Jago prisiunsi $1 ant bonkos 
Whg. Hair Stimulant” gausi 
perfuma dykai. Mes apmokam 
kasztus. — Dr. Brundza Co. 
Spec. 9. Sta. W. Broodway. 
Brooklyn, N. Y. (’l’f'l)

Ant pardavimo farma.
Viena mile nog miesto Pine 

Grove, Pa. Schuylkillo pavie

orą ne kaip Vatikanas ir ’ 
to buvo tinkamesne vieta del 
apsigivenimo popiežiaus.

Szendien Vatikanas turi dy- 
džiuusius skarbus ant svieto ir 
yra dydžiausiu palocium ant 
viso svieto,' nes turi 11,000 
kambariu, 20 kiemu, 15 dyde- 
liu saliu, 228 karitoriu, 8 dy- 
delius ir 223 mažesnius trepus, 
24 povienin skepu ir 15 kuk- 
niu.

Reike ir tai suprasti, jog 
Vatikanas nebuvo pastatytas 
ant kart nes prasidėjo isz ma
žu daleliu. Pirmiausia apb"4 
bažnyczia Szv. Petro y”dtate 
popiežiai Liąariusz^ *r 
naclius gyveninį dvasisz 
xuju o pon^zia^ tik kaip kada 
juosia apsigyvendavo. Pirmu
tinis popiežis kuris apsigyveno 
Vatikane buvo Eugeniuszas 
III, mete 1145.

Szendien Vatikanas yra pir
mutinėje ejleje tikros arkitek- 
turos, skapturos, tepliorystes, 
literataros ir t. t. Vatikano 
knigyne randasi szendien 315,- 
000 kningu ir 50,000 visokiu 
rasztu.

Kokis buvo gyvenimas po
piežių 500 metu adgal tai ežio- 
nais ne vieta talpinti. Bukie 
Cami&la užganadintu muso at- 
sakimu nes ir teip už daug pa 
szentem vietos ant juso užklau 
sima.

213, 217, 221, 223, 
22-9, 230, 234, 238, 242 
245, 246, 248, 250, 
261, 263, 268, 271, 
279, 281, 283, 286, 
291, 292, 296, 300, 

312,
3q>61, 

382

225,

256,
277,

302

259
s

/k

giu)’“” 
“Di
D

-141 puslapiu apie 
’ “Apie, 

-laite ir
apie moteres” 

gąrsij^iiAipMu 
>Crr^nka arba 

.elei atgauta mer- 
& a^džiaugsmas” 

a” “Apleista 
e t jl£ta i 2 5 o.

istorijos, 137 puslapiu, apie

307, 308,
321,
339,
377, 
394.

343

311,
327,
345,

B. J. Smith,
E. C. Brobst,

and

County Commissioners.
Attest:

Paul TV. Houck, 
Chief Clerk,

Ant pardavimo.
Namas tinkamas ant sztoro 

ar buezernes. Savininkas negal 
pradėt bizni isz priežasties 
sveikatos.

John Kalosky.
Box 120 Coal Dale,

ne-

‘Kalnu gyventojus” -‘Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius?’ “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o,

7 istorijos, 99 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Pre«:e 25o

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mis- 
tras ir krepesius” ‘‘Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o 

___________________________________________ _ __________ _ i-----------------------------------------

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme už szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimo Nantoj” 
‘•‘Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25ot

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
”—------- i

szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
I viszku užlieku, parodo kaip 
g senoviszkos laikose Lietuviai 

gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25o
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* Asz pristatau siuntėjui Pini-
* *gu kvitą isz krajaus ant kurios 

y^įupai-aszas p?; e me jaus ir tas

likęs paimti. Per laiszka ar 
asabikzkai atsiszaukite pas:K
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87
A. BALTIEJUS 
Greenwich Street 

New York, N. Y.

85 akieriu apdirbtos žemes, 32 
akierei 18 metu senumo kasz- 
tavinių medžiu, 10 akieriu di- 
dėlios girios, geras 8 ruimu na 
mas su didele laukine kukne, 
geras tvartas 38x78. Vieta del 
konu ir kiaulių, 900 jaunu py 
ežiu medžiu teipgi daug kito
kiu vaisingu medžiu. Locninin 
kai nori ineiti in bizni todėl 
parduos pigei.

Edward Yoder,
B. T. D. No. 1 Pine Grove, Pa.

Tautu Paprocziai.

Mes su malonumu pranesza- 
me, kad Mr. Joseph Triner isz 
Chicagos szimet vėl iszleido 
puiku sienini kalendorių 1915 
metams. Jisai parodo daugelio 
tautu paproezius, ir apgailėti
na tik kad delei aprubežiuotos 
vietos, ne visos tautos galėjo 
rasti jame vietos, bet mes tiki
mės, kad viename kalendorių 
ateitije tai bus pataisyta. Szio 
kalendoriaus kopija bus pasius 
ta, gavus 10c. pinigais ar stam 
pomis. Adresuokite savo laisz 
kus: Jos. Triner, 1333—1339. 
So. Ashland avė., Chicago, Ill. 
Kalendoriai pasiuneziama po 
gruodžio 1 d. 1914 m. O

SKAITYK
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti 
Preke — lOo.

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

RtlBINA 8ULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D.T.B

Preke — 10c

...Tikriauses Kabalas... 
Arba atidengimas paslapcaiu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Gigoniszku Burtininku.

Preke lOo.

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

W. D. Boczkow«ki-Co.
520-522 W.S»«tį Al; Matauy Gty P ,
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4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie
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RAKANDO KRAUTUVĖ
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 nusistebesitė isz bargenu kuriuos 
mes suteikiame, atsilankykite pas mus 
senus rakandus apmainome ant nauju.

...Kalbame Lietuviszkai...
PRENSKY BROLEI

Antros durys nog Paczto.
109 E. Centre St; Mahanoy City

ągoaoMoaoMoMoiaoMoMoaoBBosoa
Moksliazfeai Istoriszka Knyg
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3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus'’ “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

Skaitykite! mK“^nS 
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už $1. 
Raszykitė. kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paozta ir 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite, Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykitė szendie, Adresavokit

W. D. FOCZKOWSKI-CO.

Mah jfloy City, Fa.
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palytinti daug isz Lietuviu praeivei 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 me* 
su 780 puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Maiaieris ir Leberis su 60 pus, 10© 

Gaunama pirkt tik pax;

T. Irtrwdt MIS. Iii. SI. W».. h
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.

DAINOS
SURINKTOS ISZ LIETUVOS

A.J. Keydoszius
BANK EXCHANGE
202 Troy St; Dayton, 0.
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 užganędinti. Mano agent
ūra randasi mano locnam name vertes 
^14,000ir esiu po kauozija ir priežiūra 
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka 
dasižinoti prisiuskite 2o. b tempą.

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

idant iszparduoti trumpam laike daugybę 
tavoro kad padaryti daugiaus vietos ir kad 
nereikėtų tavora kitur gabenti laike pertarsimo 
mano sztora. Parduosiu Tavoro vertes 

$25,000
už puse prekes ir szitas didelis Paradimas tesis 
tik lig Kalėdų.
Szitas Tavoras 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 
ant szito didelio pigiaus iszpardavimo o galesite 
gerai pirkti ir už puse prekes; tokiu bud u 
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. Rynkiewicz, Mahanoy City, Pa.

Merchants Banking Trust Co. Banka
ISZ MAHANOY CITY, PA.

Iszsius jumis pinigus in Tėvyne.
Teipgi užsiima būti jumis Ekzekutorium arba 

į » Administratorium juso testamente.
r Užsiima, būti Apiekunais del juso saiku ir sudės 

lenais pinigus kur atnesz daugiause naudos jiakol
į vaikai neJaeis igi metu.
1 Yra tai atsargiausias būdas turėti Trust Co., kaipo

Visada yra pasirengia tarnauti arba duoti rodą savo 
košt u merams.

Dekite pinigus in Merchants Banking Trust Co. 
Banka o mi:su patarnavimas visada bus jumis laike 
reikalo.

t
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

Kampas Main ir Centre Sts. Mahanoy City, Pa.

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

Ąn anas Daniszeviczia. W. F. Rynkieviezia,
'I li< mas G Hornsby

Nesiranda Geresnio 
P erzi aus 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 Peczius po 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 pinigus.

GUIįNAN’S

.fnH-A*

M A H? N G Y C H Y, 4 BEN A b E OA B, 
MOUNT CARMEL, LANDSFORD.

4- NAUJOJ VIETOJ 4

r
Sziomis dienomis perkekm savo Sztora skersai kelio 
in Savo Locna Narna j o No. 133 W« Centre St. 
Ateikyte pažiurote Nauja Sztora o busite linksmai 
priimti. Aplaikeme Visokio Naujo Tavoro kaipo tai: 
Visokiu Moteriszku Merginiu ir \raiku Apredimu, visokiu Ceikiu 
gatavu Sziėbiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Plunksnų taipgi visokiu nau
ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.

SWa 133 w- Centre St.,
JL illw ITahanoy City, Pa.

Ramonat Hardware Co
(S. A. Ramonaitis, Locntnikas)

.".Didelis Geležinis Sztoras
Wholesale ir Retail.

Visokiu Geležiniu prietaisiu Staloriams...
Stiklas, Aliejei, Kvarbos, Lskerai ir t. t.

Visokiu Tulsziu Mainieram ir Staloriams
Maszinierijos ir deganti Aliejei.
Visokį prietaisai Kalviams ir Statytojams vežimu.

Visokiu geležiniu Paipu ir tam tinkami prietaisos, teipgi 
Eletrikiniu daigtu.

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

Namini Rakandos, Lovos, Springsai, Sienikai, Ledines Szepos, 
kūdikiam - Vežimukai.

Saiuainkams prietaisos kaipo tai Eletrikines, Vandenines ir ranki
nes Pomp js. isokiu Paipu, Stiklu ir Stikleliu.

Visoki Plomkiszka darba, tai yra: Siekinius darbus Stogus, 
intaisyma \ isokiu Szi _.mu atliekame kanogeriausia.

Musu tikslai y a viena preke, tik vienokia preke ir tai už pigiau
sia D'e'ie pagal marketo. Muso tavorai yra gvarantyti, 
11 yu ne >atik : tai tmainom ant kitu arba sugražiname 
pi ig.

Jaigu Kas nerio ;avora nog $5.00 ir vyrsziaus tai pristatysime 
dyk ; in namus 10 miliu tolumo.

Ramonat Hardware Co
113-115 S. Main St., Shenandoah, Pa.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, l'A.

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

Ccj.ELa & Sts. Plyai&cth, Pu 
| NAVININKAS IR KABRIKANTAB.:

| KieWienas Lietxmaxkas Sztommkss 
taipgi privalo užlaikyti visada eiucti 

a puikias Listuviszkas Gyduoles sava 
i Batoruose ant pardavimo, kad eiusu 
| tautieesei reikalaudami galetu^nusi- 
; pirkti ir nereikalautu lazduoti 

piningus dovanai kokiems nors ftpgJė 
vikame tose ayieliukeso. Satorniakai 
raškykite pareikalaudami mus gyduo
les, sies geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuvisskaa Gydu^bi 
kurias mes gvarantuojasc®,

Egiutero No.L,.....................
S Egiiitero No.2......... .
| Zūiijecsnik........ ...25c., 50c. ir §13)9
g GumboLassai.,..,........... . 85c
I Mesakos Mestis........... ..........
s Trejanka............................... .
I IJnimentas vaikams.......
| Gyduoles nuo Kosulio .............>..25c
I Liepiu Balsamas • ------------- -25c
I Anty-Lskson dei vaiku . ........Sfe- 
| Milteliai vaikams nuo Kirmėlių,.25o, 

” nuo Kirmėlių del suaugusiu .
g Vanduo nuo Akiu..............
a Ū^niatraukis ............s.-..........
| Skilvio Lassti........ ......
| Gyd. užlaikimui Vidurifevbao ir

Km manos. ............. ........ .75-3.
| ‘ Uicure’ arba gyd. Bumatysmo
I Gyd, del aemulimo Pilvo..... ....50r

Milteliai apstabdymui Gaivias 
skaudėjimo.........  10c,

| L&szai nuo Dsotu...........   , 10g.
g Mostis <iao gedimo ir prsk&itavitua 
g Kojų...................     ....Sos,
I Geležinis sudruiinlojfis sveikstos.
| Vaistas uuo Papaato. 
| Gvd. nuo Grippo ..... 
g Piasiku apsaugotoje. 
S Muilas del plauku,... 
g Milteliai aus Kepenų 
i Bc-žss Balgasias........
| Kinder Balsams... 
I -Jobrisus LaKasi ......
I SsvelBintoias ..,, 
I Kraujo valytojas...... .
s Narvu Rftmiatoj&s. 
Į arba, aagę

25c., 5£

t-'Ieiajfecis { Kaisstevol-’O.....
j am&da Plsuka^?..,. ,. ........ 
Gyd. auo skaudejLs5-® Ausis® 
Gyduol® nuo
Vengriškas T&isytojaft Vss..
'aksto Vaisias ...aSc. ?-r 
akines Dulkeles . i--

■ vd. šao uždegime Dastn arba 
e belas! ekauamo 1? skarbutie

GyL ano Parku ir
JUO .........."’S.

'Vį-d 'tn.į Ligoa

hietuviuzkas Agentas] T 
SZIPKORCZRJ IR SĮUUTI5U PININGU. 
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų* in r isz lietu vos, Siunozia
Piningus in visas dalis svieto, greitai n r?
pigiai ir teisinga if

Kas nori atgabenti ez Lietuvos 
savo gymines ar p ižinstamus 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 greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgoma ta voru ir Buožėm e.

Er. Petraitis - Clymer, Pa.

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS

CENTRAL^HOTEL
And. Miliszauckas, Savininkas 

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

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, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kyepenti net iszHąvanęs 
Užeikite o busite visame užganedirli 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeirt 
sugrįžta adgalios atsilankite,

UETUVISZKAS ADVOKATAS 

Baltrus S. Tankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR API) 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauses ir didžiausiss sums a 

piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą k&sikloae, fabrikuose, gala- 
žinkeluoss, labose ir i.t. Isslsimaj; 
proves kurios kiti advokatai atanka a? 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

B. S. YANK A W 
1M Namu Strfft
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