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In taja varginga bakuželia, 
kuri vadinasi žmogaus kuna, 
patalpino Dievas dydelia ir ga 
liūgą pajėga dusziai. Ir prisa
kė žmogui ant žemes gyvent, 
nes gyvent kurui del givasties 
duszios — ne duszios del gi
vybes kūno. Ir gyvena žmonis 
turėdami varginga kuna o du- 
szia ■ bunanczio dalele d vases 
Dievines, nes kokis tai gyveni
mas? Tas, kas yra jame gra
žiausio, drucziausio, galingiau
sias, tai miegti, o tas, kas var
ginga ir kaip 
bakūžėlė gali

prasta moline 
kožnoja valan

dėlėje sugriuvt — tai yma vir- 
szu. Tokiu žmonių katrie gy
vena o miega duszia, randasi 
daugybe ant svieto — nesu 
skaitytos glitos. Miegti du
szios žmonių ir nežino, jog ga
lėtu gyvent kitaip. Miegti — 
ir n ėjau ežia reikalo pasibudi 
nimo. Miegti —ir tai jiems ne 
kenke, ir nepažino gyvenimo 
pilno mysliu — užsidegimo — 
darbszavimo ir pasiszventini
mo.

O vienok, tasai muso gyve 
nimas butu gražesniu, laimin
gesnių ir visame turtingesnių, 
jago mes nėgiventume susnudi 
me, nes iszrietetumem ižgales 
mums duotas ir su jomis sau 
pritarus utu me, savo tautie- 
ežiams ir Dievui. Jago mes nu 
žvelgtume szen ir ten žmogų, 
kuris miegotu per visus metus, 
argi mes nesistengtum jin pa

’ '■sgaggKggpr -J e> vo
^k^^Hnne jam, jog gaila 
rieWBi ant niek praleistu — 

taja puikia vasara? O kada 
matome tiek daug žmonių mie 
ganeziu suvis ant dvasios — 
kodėl mes ant to neteminame? 
Kodėl neskubiname pas juo
sius, idant pabudint isz to mie
go ir priduot narsa givybei? “

Miegti dvaseje tiejei, kurie 
gyvuoje tiktai szedieninia gy- 
vaseze, o nepaiso atejties, ne- 
praejties neapsanprčtauje.

Miegti dvaseje tiejei, kurie 
tiktai stengėsi ant sukuopini- 
mo turto, garbes, tiesu o nepa
mena kuom yra pasiszventi- 
mas, tikyba ir dora.

Miegti dvaseje tiejei, kurie 
tiktai save mili, sau pataiko 
visame, niekniekiais peną savo 
m isles ir szirdi, o paskui tuom 
kas yra del žmogaus paskirta, 
apie laime ir gerbūvi savo ar
timo nenori nieko žinoti.

Miegti.teipgi dvaseje ir tie
jei, kurie suvis ant to nepaiso 
kas aplink juosius dedesi, ne
dorybes neseje, ne klaidu žmo
nijos negydo, ne mieganeziu 
nebudina, nesirūpina pakialt 
save ir tautieczius savo nuo už 
sikretimo ir pasigadinimo.

Dirstelekime aplinkui ir su- 
skaitikime kiek tai tarp Lie
tuviu randasi mieganeziu dva
seje?

“Duszia" ir kūnas, tai du 
sparnai,” turi žmogus taiseis 
sparnais pajudinet ir lėkt? 
idant gyventu kaip puikiam 
žmogui pridera. Negali gyvent 
pati duszia. ba ir duszia reika
lauja krutėjimo, szviesos ir 
versniu. Kas nemoka sutaikint 
givybes dvasios su givybia kū
no, tai yra aluoszas (sužeistas), 
kuris,-vos vėžlioja ir greieziau 
ar vėliau inpuls in dumblina. 
Dvasia žmogaus reikia in gi
vybia pabudinet ir dorybia, 
parodinet paveizda isz gi veni
nio atsiženklinusiu žmonių, 
per pakurstinima darbszavima 
del saves ir visuomenes. Gaila, 
labai gaila tojo givenimo, kat
ras permiegotu miegu dvases!.

Kiek tai skarbu pragaisziho 
me, kiek tai laimes nupleszke 
jo!.... Kiek tai prigimtu dova
nu dingsta, kiek tai iszgalu

Maskolei Paėmė Pakalni
Prancūzai supliekė Vokieczius prie Yprjo. Austrijos

OŠIMUI BĖGA NUO MASKOLIŲ UŽŠOKO SUSPAUDOJA.

’Maskoliszki raitelei nedave
Toje tai suspaudoje gavosi in nelaisve 580 kareiviu, 18

KADA MASKOLEI GAVOSI IN GALICIJE.

Kada maskolei gavosi in Galicije, gyventojei juosius priėmė prietelingai, nes maskolei 
nenuskriaudė gyventoju ir pasielgė su jeis žmoniszkai. Ant pirmo paveikslo matome mas- 
, °,.inS. lnejnancz’lus miestą o žemiau matome austi’jokiszkus kareivius nelaisvėje paymtus 
keliosia musztynesia. J

Isz Marijampolės apskriczio 
apkasu darbams Kaziu Rudos 
apylinkėj. Darbas gerai apmo 
karnas. Gera proga nuo karo 
pavargusiems darbininkams už 
sidirbti.

Kada austrijokai bego nuo maskoliuj Vengri joi, per Užšoko kalnus, nemažai ju tenais dingo 
austrijokams atsilset ne valandėlės ir ant galo turėjo pasiduot.
apicieriu ir daug ginklu. Tame tai laike vieszpatavo dydele sniegine viesulą ir daugelis austijijoku suszalo.

Maskolei vela nuskandino Turku laiva.
London.— Isz Petrogrado danesza, buk rusiszkas laivas 

nuskandino pakraszcziuosia Azijos kita turkiszka laiva ant 
kurio radosi dvileka lekiojamu maszinu gabenaneziu in Kons- 
tantinopolu kurias ketino naudoti ant Kaukazo. Tokiu budu 
visa turkiszka orine f lota likos sunaikinta.

pragaiszta, kiek tai turtu mo- 
raliszku nugrimžta del to, jog 
daugelis žmonių givena su mie 
gancziom dvasem.

Laikas suduot i n varpa dydi 
ir pabudint isz to miego, o ta
da tikrai rytas naujos givybes 
užgims.

Daugelis žmonių visai nesi
rūpina apie pabrangima miltu, 
žino gerai juk sztorninkas 
(pios ant knygutes.

Lordas Kichener tvirtina 
buk kare prasidės ant tikrųjų 
Gegužio menesije. Hm, argi 
tas, ka szendien dedasi Belgi- 
joi butu tik zobovelia? O gal 
ir susilauksime da bjauresniu 
žinių isz kares lauko su užeji- 
mu pavasario.

“Juozuk, ar tu ant tikrųjų 
jau manias nemili?— užklausė 
lietuviszka motere savo vyro 
ana diena. — “Delko man už- 
duodi toki kvaila užklausima, 
argi ąsz Tali neužrasziau laik- 
raszti “Saule” — atsiliepe in- 
žeistas vyras. — “Na teip, už- 
raszei praejta meta, bet szimet 
gal užmirszai atnaujint prenu
merata ir jau “Saule” neatej- 
na daugiau/ Jago mane da mi- 
Ii, tai nusiunsk tuojaus pinin
gus, nes be “Saules” tai man 
kaip be maisto.

“Gerai dusziuk padarysiu 
tai tu o j aus!”

Jago mylit savo pacziules, 
užraszikyt joms “Saule”.

§ Panama. — In laika trijų 
dienu davėsi jaust tris trumpi 
ir gana smarkus drebėjimai 
žemes. Bledes jokios nepada
rė'.

§ Washington, D. C. — 
Mieste randasi in 50,000 tuks 
tancziu žmonių be darbo. 
Maitina juosius geradejingos 
draugu ves.

Petrograd, Jan. 28. — Maskolei po trumpai musztynei, 
paėmė nuo vokiecziu Pilkalni, terp Stalupenu o Tilžės, prie 
prusiezko rubežiaus. Pilkalni vokiecziai buvo užemia praejta 
Augusto menesi.

Prie Varszavo da vis tesasi artilerijos muszei terp masko
lių ir vokiecziu. ■

Parižius, Jan. 28. — Prancūzai supliekė vokieczius prie 
Ypro, palikdami ant pleciaus suvirszum 1000 vyru o paėmė 
in nelaisve kone visa batalijona vokiecziu.

Geneva, Jan. 28. — Austrijos ciesoris Franciszkus Juozu- 
pas ant tikrųjų ketina iszsižadet karaliszko sosto isz priežas
ties nesutikimo su karalium Vilhelmu ant padarimo sutaikos

kas dedasi už Vyslos?
Daugybe skaitytoju ir sziaip žmonių jausmus intempe lau 

kia, kuom pasibaigs ausziai po Varszava. Apie tai laikraszczio 
“Utro Rosi ji” korespondentas labai placziai sekaneziai pra
nesza:

“Dabartiniu laiku vokiecziai nieko nelaimėjo musziuose 
po Varszava, kurioje buvo pasirenge “Kalėdas szvesti” Sztai 
jau praėjo Kalėdos, o vokiecziai dar navienos kojos in Varsza- 
vaneikele. Pagal voKiecziu naujus pienus in Varszava in eiti 
per Bzura ir Pilca, nukentejo nepasisekimą.

Ypacz nepasekminga buvo vokiecziu ta kariszko pieno da 
lis, pagal kurios vokiecziai norėjo apsupti musu kariumenes 
kairi ji sparna ir kartu užimti Varszava.

Nors vokiecziu dabar toks blogas padėjimas, kad jiems 
būtinai reikia Lenkijos pasitraukti, bet jie paskutines jiegas 
statydami kariauja nes gerai žino kad pasitraukimas labai 
brangiai kainuoja — gresia visos vokiecziu armijo sunaikini
mu.

Taip dalykams stovint dėlto vokiecziai be jokio tikslo ir 
lenda in musu pozicijas ir didžiame nuliudime nyksta daužy 
damiesi in musu almi jos geležine siena.

Galima spręsti isz to, kad vokiecziams bloga, kadangi jie 
užpuldinedami, visai nežiūri in laimejima, be jokio tikslo, eina 
“ant žūt ar but” tuom manydami perlauži kietesne už storiau
sia mūra musu kariumene ir mano tuom pergalėti, bet be jo
kiu pergalėjimu, kiekviena syki pasilieka vokiecziu kariume
ne nykdama kaip pavasarije sniegas.

1000 laikraszcziu sustojo Vokietijoj.
Kopenhaga.— Europiszka kare iszvere nelaiminga intek- 

me ant vokiszku laikraszcziu, nes nuo prasidėjimo kares susto 
jo ėja suvirszum tūkstantis laikraszcziu isz kuriu 128 buvo

Vokiecziai paėmė Kielcus.
Berlinas. — Telegramai isz Krokąvo danesza, buk austri- 

jokai su vokiecziais užėmė miestą Kielcus. Laike bombardavi
mo miesto likos užmuszta 60 ypatų ir 150 sužeidei

I

Kiek esama Rusijoje nelaisviu?
Kai-kurie laikrascziai pranesza, isz tikru szaltiniu sužino 

je, nelaisviu skaicziu Rusijoje, kuris esąs toks: toks:
Iszsiusta Sibiriun ir žiemiu gubernijosna 870 vokiecziu 

apicieriu ir 57.765 kareiviai. Austru apicieriu iszsiusta 2.960 
ir 141.011 kareiviu.

Ligoninėse esama 120 vokiecziu apicieriu ir 25.252 karei
viu, gi austru esama 118 apicieriu ir 20.210 kareiviu.

Siuntimo punktuose ir geležinkeliuose skaitoma 150 vo 
kiecziu apicieriu ir 48.720 kareiviu, o taipogi 98 austru apicie 
riu 60.225 kareiviai.

Tokiu budu vokiecziu apicieriu skaiczius Rusijos nelais 
veje siekiama 1.140 žmonių, o kareiviu 131.737 žmones.

Austru paimta nelaisvėn 3.186 apicieriai ir 221.447 karei 
viai.

Viso gi labo nuo karo pradžios ligi 10 d. gruodžio paimta 
nelaisvėn austru ir vokiecziu 4.326 apicieriai ir 353.184 karei- 
-viai. ®

Rusiszkas laikrasztis, medeciniszko perzvelga apraszo auten 
tiezna f akta: In lygonbuti vaiskava Omske insipraszi žalnieris 
isz tebyres kares, baisei pasibaigias ir nuvargias, kuris apsaki, 
jog priesz musztynia po Przemyslu nuryjo 24 kulkas karabini 
nias. Del ko teip padare? iszsyk ne norėjo to pasakyti. Daktarai 
isz pradžios daleidinejo, jog cze ėjo api padarytas laižybas. Su 
pagelba tam tykusiu spasabu ir su tinkamais ynageis iszemi 
keloleka kulku, o kitu ne galėjo iszimti ir turėjo pjaut vydu- 
rius. Iszemi da 11 kulku, sykiu su kruvinais smirdanezeis pri
leis, paskui ne trukus lygonis atgavo sveikata. Da keliu kul
ku ne rado nes tos turėjo iszeit žynomais keleis.

Szitai pas veikias apsaki, jog tarp kazoku yra nuomone, 
jog jagu kas eidamas ant kares nuryjo 24 kulkas, tai jokia 
kulka isz prieszingos szalies ne pataiko; tiktai reikia kulkas 
nuryti paslapta. idant niekas ne matytu ne nežinotu. O ka, ar 
ne butu api burtus kulkos prigelbja, jagu ne apera ei j e, butu 
Žalnierius numirias. Akyvas vienok daigtas, jog iszimtos kul
kos isz vyduru, jau buvo gerai apmaltos, nes kulka turi 18. 
687 o iszimtos sveri 13,316 gramu.

Vokiecziu sznipai maiszuose.
Vienas vokiety s kolonistas važiavo in Varszava prikrautu 

maiszais vežimu. Jodami pro szali musu kazokai jin sulaikė. 
Paklausus: ka veži? — Vokietys atsake: “bulves”. Vienas isz 
kazoku dure su sztiku in szalini maisza, isz kurio pasigirdo 
riksmas.

— A! tai tokias tu bulves veži!—suriko kazokai. Ir tuoj 
pradėjo kratyti vokieczio maiszus. Virszuj vežimo, akiu apmo 
nijimui, keliuose maiszuose buvo bulves, o apatiniuose mai 
szuose-r-gulejo inlinde vokiecziai. Kituose ve] maiszuose rasta 
daug proklamacijų lenku kalboje prižadaneziu “vokiszku’’ 
maloniu lenkams ir kviecziancziu juos prie sukilimo priesz 
Rusija.

Vokiecziai szauke senus kareivius.
Amsterdam.— Provincijoi Brandenburge likos iszszaukti 

visi kareiviai turinti po 50 metu amžiaus arba teip vadinamus 
“landszturmus” nuo 1886, 1887 ir 1888 metu. Matyt isz to, 
jog prūseliui neužtenka kareiviu.

ISZ AMERIKOS
Milžiniszkas iszvežimas tavoru 

in Europa.
Washington, D. C. — Gruo

džio menesije likos iszgabenta 
in Europa valgomu tavoru ant 
$55,860,209, mėsos už $12,- 
208,000, rugiu 28,875,000 bu- 
szeliu po $1,25. Miltu iszsiuns 
ta 1,818,000 baczku kuriu ver 
te isznesze ant $9,473-,000.

Daugiausia isz to pasinaudo 
jo iszdirbejai, o gyventojei 
daugiausia nukente, ba turėjo 
daugiau mokėti už valgomus 
tavorus isz priežasties, iszsiunti 
mo iii užrubeži.

V Vela mete bombas ant Libavo.
London. — Vienas isz Zeppelino oralaiviu užlekiąs ant 

Libavp mete kelioleka bombų, bet fortecos paleido kelis szu- 
vius irk oralaivi kuris nupuolė in vandeni. Žmonis su luotelems 
nuplaukė prie oralaivio sunaikino visiszkai o prūselius paėmė 
in nelaisve

Dare teip, kaip motyna dare.
Brooklyn, N. Y. — Ludvi- 

kelis, penkių metu senumo ir 
Darata trijų metu senumo, ne 
karta mate- kaip j u motyna 
maude mažiulelia sesute cebe- 
riję. Abudu vaikai ir nutarę 
iszmaudint savo sesute kada 
motina iszejo in kroma pirkti 
reikalingu daliku ant piet. 
Vaikai iszeme isz vyges sesu
te, indejo in ceberi kuriame 
motyna skalbė drapanas ir pa
leido mažiulelia, daugiau nesi
rūpindami apie jiaj». Kada 
motyna su grižo, rado kudyki
negyva. Vaikai sau isz to nie S v. P. Marijos, 
ko nedare, nes mistino kad se- bledes ant $10,000. Bažnyczia 
šute užmigo vandenije.

Vogė mesa del alskstanczios 
szeiminos.

Ashland, Pa. — Andrius 
Mack, ana diena prisipažino 
priesz sudže prie kaltes, jog 
pavogė 40 svaru mėsos isz vie
tines mesinyezios del alkstan- — 
ežios savo szeimynos ir tokiu 
budu apsaugojo pa ežia ir vai
kus nuo bado. Sudže iszgirdes 
apie tai paleido kaltininką ir 
paliepė pažinstamiems pasirū
pint del vargszo koki nors dar 
ba.
Nubaustas $100 už davima 

vaikui paperaso.
Chambersburg, Pa. — Juo

zas Wetzelis likos nubaustas 
ant szimto doleriu ir užmokė
jimo kasztu už tai kad vaikui 
da^e paperosa. Wetzelis tvirti
no buk tada buvo girtas ir ne
žinojo ka dare bet sudže kaip 
taji maustė ir nubaudė prasi
žengėli pagal tiesas, kurios 
uždraudže davinėti vaikams 
paperosus.

Trumpi Telegramai.
§ Seatile, Wash. — Rusisz 

kas konsulis Dogorovlenskis 
užkalbino del Rosi jos 15,000 
tavoriniu vagonu nuo czionai- 
tiniu fabriku.

§ Berwick, Pa. — Ugnis su 
naikino katalikiszka bažnyczia 

pačįaridama

likos pastatyta 1906 mete.
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Del tėvynės
prade

viso 
buvo

Amerikietis George Fred William's už trupuezio butu pa- 
silikias kitados Albanu karalium bet kitaip atsitiko ir nenore 
jo priymti karaliszkos karūnos. Kur randasi du albaniszki pa- 
donai.

-
MH

Anglikai neturėjo laiko szaut 
o ant galo in ka szaut, kad ne 
buvo matyti?—

Susitaikė.

atsitiki

c ~ n £

res su Angliję?

Nes ir toji atsitraukė nuo jio 
su paniekinimu ir piktumu, 
kalbėdama:

— Ana! motinos jieszko? 
Ar žinai, ka asz del tavęs pa
sakysiu. — Bukie prakeiktas 
niekszia, kuris toki sopuli mo
tinai užduodi! Prakeikiu tave 
Danieliau!

Kas dėjosi szirdije atstumto, 
paniekinto—kas supras, kas at 
mins?

Su aszaroms akysi a atsikrei
pė in kaimynus, nes ir tiejei 
suniuria žiurėjo ant jiojo.

Net žalnierei anglikinei su 
drebėjo ir susigraudino norint 
buvo papratia ant tokiu daig
iu žiūrėti: Aficieras ant tiek 
buvo iszmaningu jog prispi- 
rinedamas Beckeri kad sku
bintus! in kelonia: bijojo idant 
ne duotu persikalbet, sznabž- 
dėjo jiam in ausi:

— Tai vis bobiszkos kome
dijos! Ryto kitaip bus ir bus 
kitokios nuomones! Pamatysi 
Už rytoi ne bus to piktumo! 
Asz žMian!

L.yx><* , ■- * I?- ‘ .

sake P cRens su žibantem ahi 
ir drasei iszejo isz stubos. 

Anglikai mislino —Dorybe 
buru tarpsta priesz auksa, o pa 
laikei visur ant svieto randasi- 
Greitai pasirenge keliaut. Da
ve Btckerui arkli ir už kaman 
davo: —Ant arkliu!—ir cielas 
pulkelis smagia ristele leidosi 
link netolymos girnos.

Turėjo skubyt; mat r orėjo 
dasiekt girria priesz nakti kad 
galėtu susikurt ugni be bai
mes ir norint biski pasilsėti.

aficiera ir norint turėjo 
kias prieszinybes, bet 
smagus.

Netrukus rodos kėlės 
įo,. taisytis: buvo lygesnis, o
aplinkrnUiszrode ne teip baisi. 
Kada jau dangus rytuose pra
dėjo raudonuot aficieras misli- 
no, jog jau pasibaigė niekai 
kėlės, tarė linksmai in Becke-

1 ri: — Tai jau iszsimankeme 
isz bėdos. — Nes tas nepati-

! ko Danieliui ir tarė:
— Da turime priesz save 

bjauria dauba tarp griovų nes 
tai ne labai ilga, paskui jau 
bus gerai.

Aficieras keik e savyje visas 
daubas ant svieto. Beckeris — 
gi permete akimi ant augsztu 
griovų. Akis jiojo pražybo, 
kada iszgirdo baisa paukszczio 
labai riatotoja aplinkineja, 
gal in czion atklydo...

Dauba kas kartas siaurinosi 
žalnierei turėjo jot szniuru vie 
nas paskui kita.

Arklei atsargei pakelinejo 
kojas ir atsargei state ant že
mes, Sienos griovų buvo labai 
staežios, atskaldos uolu stirejo 
pajuodusios. Balsas pauksz
czio atsiliepinėjo tai vieno ja 
tai kitoia vietoja. kas kartas 
negaltdjįJnas sau iszdeti, isz 
kur czion tas pauksztis ėmėsi, 
sulaikė arkli, praleidinedamas 
savo Žalnierius ir dairėsi aplin 
kui. Nes kas cze? — Rodosi 
jiam, jog kas ten augszcziau 
subursdejo. Ar gal kokis bū
ras? Da karta užrėkė balsas 
paukszczio, net atsimusze at- 
balsys dauboja. Ir ant kart už 
griovė szimtai szuviu! Treczia 
dalis angliku nusiverte nuo 
arkliu mirtinai pataikytu.

' Jojimas ant smert kloniujia.
Aficieriui ėjo apie tai, kad 

Beckeri ramint, jojo szale jio 
provydamas visokius juokelius 
ir szposelius.

Buras matomai buvo sma
gesnis po intekme szviežio oro. 
Daug po teisybei nesznekejo 
nes neparedinejo nesmugo ir 
prispirinejo kad skubytusi nes 
kėlės kas kart buvo niekesnis, 
o cze jau pradėjo temti. Tas 
raginimas buvo palaikytas per 
anglikus už teisinga, ba vos 
in j o jo in girre, teip pasidarė 
tamsu jog reikėjo apsistot.

Raitelei sukure maža ugniu- 
kia. Paskyrė varta kuri tan 
kei mainėsi o kiti silsejosi ne 
ižskirent ir aficierio. Becke
ris sėdėjo susikniaubias tarp 
keliu Žalnierių ka jin vaktavo 
ir žiurėjo ant tos ugnies links
mai deganezios. Apie pusiau 
nakte, kada užtekėjo menulis 
ir apszviete aplinkinia angli
kai sėdo ant arkliu ir varėsi to

— Suszuko likusiejei maiszida- 
miesi in visas szalis jieszkoda- 
mi iszsigelbejimo. Ant tusz- 
ežio.

Ant kalnu ir griovų sudun
dėjo szuvei, o anglikai kaip ru 
lei nusirito nuo arkliu.

Dabar aficieras suprato ir 
akys jiam atsidarė jog Beckeris 
atvede in slaistas neprieteliu.

Pradėjo darytis ir jieszkot 
akimi ta mirtina nevidoną, ir

Nes negalėjo paskubynt ba 
takai per girria buvo niekai 
su tankeis gyleis upeleis no
rint siaurais. Laikais turėjo 
anglikai nulipinėt nuo arkliu 
ir vestis savo arklius per sta- 
czias griovas, plyszius, ir isz 
vartas ant kelio.

— Ar jau neyra geresnio 
kelio, kaip tas prakeiktas 
szuntakys? — paklausė su ne
kantrumu aficieras.

— Kur-gi ne, yra — atsake 
Beckeris, — nes daug toliau. 
Netrukus bus geriaus, o nuo 
farmos Povylo Bergerio prasi
dės tikrai geras kėlės.

Tas atsakymas apmalszino

Sėdėjo tiesiok ant savo ark
lelio su džiaugsmu, o kaireja 
rankoja laike karabina paim
ta isz ranku mirsztanczio ang- 
liko!

Ir Beckeris paregėjo aficie- 
ra, kaip surėmė savo arkli su 
pentinais ir leke pas jin. Dirs
telėjo vienas ant kito kaip 
laukinei žvėrys, abudu pakele 
ginklus priesz save. Nes tik 
tai vienas puolė szuvis, o Bec
keris pataikytas in krutinę — 
Nupuolė nuo arklio, norėjo 
szaut isz karabino, nes tas bu
vo iszszautas.

Nes ne ilgas buvo džiaugs
mas aficierio. Gavo ant kart 
net penkias kulkas ir in pora 
sekundų gulėjo tarp savo Žal
nierių. Butu tuojaus Būrai jin 
nuszovia, nes jiejei, kaipo ge
ri, szovikai, pirmiause taikė in 
viresniuosius, nes dabar norė
jo jin viena palikt ir gyva nu- 
siunst in Ladismitli pas vada 
Kornetą, ant ženklo, jog vie-

Smertis Beckero permainyta 
plana, nes kada būrai pamate, 
kaip aficieras nuszove jiuju 
broli, tnojaus ir jin užmusze. 
—Nevienas anglikas ne isztru- 
ko, o ir szalies burn tiktai vie
nas Danielius Beckeris dingo.

Netrukus po tuom 
m ui, susirinko Beckerio drau 
gai, o vadas Kornet inpyle in 
lupas apmirusio kelis laszus 
kokio tai gerymo. Matomai bu 
vo, jog da gyvastis neapleido 
tojo narsaus kūno, nes dar bu 
vo viltes užteikime gyvasties. 
Pasznabžda tarėsi viresni, ba 
iszpuole ka dabar su Becke 
rium padaryti; gailėjosi visi 
jog neužmusze aficierio. Nar
sus darbas Btckerio, buvo aisz 
kus no pradžios, nes žinojo, 
jog in Ladismith buvo geres
nis ir trumpesnis kėlės ir jog 
Beckeris turėjo žinot gerai, 
kur prisilaiko Kornetas tame 
laikia. No dvieju adynu žinojo 
apie prisiartinimą angliku ir 
kas juosius veda. Tiktai nega
lėjo atmyt, del ko juju drau
gas likosi vediku neprieteliu.

Dasižinojo tuojaus ir apie tai 
no paties Beckerio, kuris ne 
trukus atsipeikėjo. Apsakė 
jiems silpnu balsu, kaip pribu 
vo ant farmos anglykai, nesis 
lepe teipos-- gi, jog iszkelevo 
susipykias su saviszkeis. Ne 
kalbėjo vienok visko tiktai 
kad jiojo nenorėjo leist isz na
mu. Kornetas ramino jin ir ta 
resi su savo vyrais ka toliau da 
ryti. Ar duot žinia apie viską 
motinai ir paezei ir kad ateitu 
in czion, ar nuneszt sunkei pa
žeista namon? Beckeris pats 
prasze, kad kaip norint gautis 
namon; tuojaus keli būrai eme 
si prie darbo nesztuviu, kiti 
nuszluostinejo žaiduli su szal 
tu vandeniu ir apriszinejo. Pa 
guldė jin paskui ant nesztuviu, 
ir leidosi in kelione.

Prisiartino prie namo, apie 
toki pati laika, kokiame 
Beckeris buvo iszjojias vakar 
su anglikais. Kada buvo da 
kelis varsnus no namo, nusiun 
te viena isz draugu, kad pra 
nesztu apie ta liūdna žinia.

Siuntinis nežinojo kaip pra 
dėt, nedrysb apsakyti ycielos 
net ant galo senuke jiam per 
trauke, trumpai kalbėdama:

— Man rodosi, jog atneszi 
kokia liūdna naujiena. Jagu 
teip, tai staezei pasakykie kas 
atsitiko ?

Nebuvo jau reikalas ilgiau 
slept ir tarė.

— Nepersiganskite, Dante
lis Beckeris pažeistas, parne 
sza jin.

Už keliu minutu jau buvo 
stuboja ir padėjo nesztuvius 
ant aslos su labai blogu Becke 
riu. Nes visi žmonis stebėjosi, 
jog abidvi moteres buvo lyg at 
szalusios, nenorėjo pažeistojo 
priimti in narna.

Da to nebuvo mate. Kor 
netas net perpikias nubarė mo 
teres, tarydamas:

— Ar • gi tai jus moteres? 
Del ko nenorite jin prižiūrėti, 
kad tai yra krikszszioniszku 
privalumu kožno žmogaus?

Senuke su staigumu pradėjo 
kalbėt: - Neturiu jau sunaus, 
ka vadinosi Danielium, o jiji, 
• parode ant paezios Beckerio, 
- neturi vyro tokia pravardia. 
Eikite pas tuosius, kurie jums 
liepe jin neszt in czion, ir paša 
kykite, jog del iszdavejaus ta 
mia namia ne yra vietos!

Kornetas tikrai mislino, jog 
todvi moteres neteko proto; ne 
nori ne priimti in narna.

Sene sako, netariu sunaus. 
Jaunoji^ • Neturiu vyro, — 
ir vadina Beckeri iszdaviku.

Ar gailestis sumaisze del jiu 
protą, ar turi akmeninias szir- 
des.

Žodis “iszdavejas” net Kor 
neta sujudino.

— Kas iszdavejas? • paszau 
ke. - Kas drysta tai sakyti ir 
davės?

— Asz — atsake senuke,— 
asz, motina jio. Paėmė no 
angliku 100 svaru už tai idant 
juosius vest. Gerai jiam teip, 
jogei nuszovete!

Greitai Kornetas pagriebė 
ranka senukes ir paszauke:

—sBlustate, ne mes paszo 
veme tavo sunu, nes anglikinis 
aficieras. Jusu sūnūs ne yra 
iszdavejas, nes dideliu narsu 
nu ir patriotu, ar suprantate? 
O dabar senuke neisztikedama 
kalbėjo:

m
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Klauskite su “Raudonu Virszu

szyta r t cepta?
Tarnas: — Užpildo ta ka ga

li perskaityt, o ka ne gali, tai 
dapila vandenio, tokiu spasabu 
ligonis pasveiksta.

John Czern f aki.
GLn Cove L. I. N. Y.

Ligonbute.
Ligonis klausė pas tarna: —
Ka daro aptiekoris jagu ne

DARYTA AMERIKE.

Czista Brande, czistumas taipgi yra 
gva rantyta, parduodama tiktai bonkose 
ir tik pas mus galima pirkti.

H. B. Rosenson, 
317-319 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Mano tikras brolis Antanas Bite
lis, du metai adgalios gyveno Wor
cester, Mass, dar nežinau kur buna. 
Paeina isz Suvalkų gub. Szventaže- 
rio parap. Seinų pav. Tegul atsi- 
ezaukia ant adreso.

Wm. Bitelis
420 E. El m St. Tamaqua Pa.

Mano brolis Petras Jonikas paeina 
isz Kauno gub , Baseinu pav., Pagra 
mances para.. Kreiviu sodo, praszau 
atsiszaukt ant adreso.

Agota Jonikaitis 
1543 S. West St. Bockford Ill.

Czista skani arielka, sveika ir geresne 
negu importytavota. Disteluota net tris 
kartus musu distilarnijoj.

Pbilacl. Med. Klinikai tikrai galima tikėt. Padėkuvonės ištirtos, teisingos!

Musu trotis, 
jums patiks, 

dovanoms supažindimui ž__ i________ 1...
laika mes ducs’me szita dailiai i 
arbr vyriszka, su gerais viduriais ir ant geru 
c 1 *
plunksna, d eže Havanos cigaru ir ant 7-niu szuviu nikeliuota

Zika

czebatai

autom

Klauskite savosztoruiko tu feitu g ūlllHu 
czebatu su “Raudouu virszu”.

ARDAVEJEI: R(i

eivYork

KUR BUNA?
A

'Mano pusbrolis Antanas Kuczins- 
kas. ir teta Magdalena Akalute, po 
vyru Linkevicziere, abndo paeina isz 
Suvalkų gub., Kalvaryoa pav., L-.d- 
vinavo para., Krczinskus armoniszku 
kaimo, Akalute Turupo. Turiu svarbu 
reikalą, jie pats ar kas kitas prašau 
atsiszaukt art i dreso. (fj Oi)

Miss A. Grigalauckiute.
100 N ch los St Newark, N J

Restauracijoje.
Sveczes:- Asz piasziau bif- 

sztika su kiausziniu- o gaunu 
kiauszini!

Kelneris:- Praszau pakialt 
kiauszini, ba bifsztikis guli po 
kiausziniu.

Gerai atsake.
Terese in Jurgi: Asz ne tu

riu gilulio ant jaunikiu.
Jurgis; Kaip tai, tokia nar

si ir mokinta mergina?
T.— Ba visi mano jaunikei, 

kokius tik turėjau, buvo toki 
kvailei, kaip ir tu.

Atmaina.
— Tai tu apsipaeziavai su 

taje maža Mariuką kuri nuola 
tos juokėsi, tiktai del to kad 
rodit aavo dantukus?

— Teip, teip, su taje— Sze- 
dieu brolau po kėlu metu, po 
teisybei mažai juokėsi, nes usz 
tai dantis man nuolatos rodo..

7 In Ilinojų nukakau, 
ff en gražiu f amu pamaeziau, 
/ Atlankiau viena pleisa, 

Apigarda netikusia.
jTen radau visokiu am apninku, 

Staloriu ir melninku,
Sziaucziu, kriaueziu ir cigar- 

ninku, 
Ir kitokiu mekaninku.

Nesutikimas vieszpatauje, 
Vienas ant kito ugnia spjauje, 

O tai vis per kvailybia, 
Ir prakeikta girtybia.

Jago in sveczius kur nuejna, 
Tai tuojaus in vaida parejna, 

O tuojaus melninkas ir gra 
borius, 

Užsideda sau akulorius;
Graborius nori melninkui 

kaili iszlupt, 
Ir ant keteros užklupt, 

Tas velei nenori pasiduot, 
Tuojaus nori in kaili duot.

Karta abudu susiėmė,
Bet žmonis abudu paėmė, 

Ir gerai padare, 
Jog namon iszvare.

Graborius pirmiau parėjo, 
Supjaustyt skūra norėjo, 

Ir gaspadorius parėjo, 
Bet vos akimi inžiurejo.

Deszra valgyt padėjo, 
Ba valgyt labai norėjo, 
Ar asz ta sz... valgysiu,

■ Palauk tu rup... asz tau pa
rodysiu.

Na ir velei susirupeziavo, 
Vienas kitam kaili garbavo, 
Melninkas graboriui skūra 

praplesze,
Ir net ant žemes parsimusze, 
Už tat namiuje nemiegojo, 

Kieti oje už grotu nakvojo.
Tai vyručzei ne baika, 

gerai pa lare, kad susilaikė, 
O jago ne tas,

B litu dydesnis kasztas. 
Tai jau ne kas, 
Tokis .amatas,

!£, kaip amatas,

en del apszvietos, 
s ne yra vietos; 
augkytes vyrai,

vis ant sveikatos, tai vis 
- gerai!

’X-

f

Antanas Malcawiczius, paeina isz 
Kauno gub, Kelmes miestelio,’ pir
ui au gyveno Norwich L I. girdėjau 
dabar gyvena Philadelfijoi. Turiu 
svarbu reikalą, praszau atsiszaukt ant 
adreso.'

— Tai jis jums melavo,! Kor 
netai: - mus neprigaus! — 
Tiek to, mums ne galvo, 
jin nuszove, žinome kaip 
tai stovi. Mes buvome 
Danielius davėsi persipįO 
Yra niekadeju ir gana.

Kornetas ant valandos u® 
dunksojo nes tuojaus viską
prato. Apsakė jis, kaip Bt^k 
ris atvede anglikus tiesio|J[ 
abaza norint žinojo geresni 
trumpesni kele in Ladysmitli 
ir jog Beckeris žinojo gana ge 
rai kur buvo abazas. Apsakė 
toliaus pasielgima^Beckerio lai 
kia užpuolymo ir ka kalbėjo
kada atsipeikėjo. Visi klausė ? 
temyngai ir rodos permaine sa? 
vo nuomonia. O kad buvo tjfk 
ri davadai, turėjo intiket in jae 
kaltybia Danieliaus. Tada lj>ai 
me paėmė visus. Pati pradėjo 
klikt szankdama ir rankas lauž
dama: Dieve, mano Dieve,/ka 
asz padariau! Dieve, jis nįian 
ne dovanos! O. motina szaukę 
graudžei verkdama:

— O asz j;n keikiau, vietb-'j 
; ja laimint! Z

Mėtėsi su kliksmu:—Dan^e 
liau, mano Danieliau, ar mair- 
dovanosi?— szauke pati in vy \ 
ra bueziuodarna jojo kairia j 
ranka. Į

— Senuke isztrauke rankai 
ties sunum ir laimindama kaU-j 
bėjo: Į

— O Dieve, tu girdejei kaip į 
keikiau mano kūdiki; tu paTį 
žinsti mano szirdi o Dieve! m a; 
tei klaida mano duszioja. Oį 
Dieve, permainykie ta keiks? 
ma ir laimiuguma, teip, kam 
asz tai darau!

Beckeris norėjo pasikialt; 
nes neturėjo pajiegu buvo arty 
mu pabaigęs. i

Veidas jiojo stojosi ]ynks\ 
mas, o visi ir vaikai buvo ap-į 
siaubia lova Danieliaus. Kadd 
truputi apsimalszino tarė:

— Ir ko verkete, žmonis
mažo tikėjimo? Ar tai netikra) 
laime jog buvote klaidoja pe: 
kokia valanda2 O jagu būti 
mete žino jia apie mano m i 
ri tai ar bucze galejias prigauti 
mano nevidonus? Dėkui Die 
vui jog teip stojosi, o szeip b 
tu mania suszaudia, o jus but -------- į - O 
šia neprieteliu be szyrdies! D 
vanoju jums jusu klaida ir m 
mirsztu laimingu! Ne verls 
te; jau ežiu jog artinasi man 
pabaiga gyvenimo nes mirszf 
be kaltybes, ir dekavoju Dit 
vui, jog norint priesz smer 
esmių laimingu. Atkepiau mį 
no nevidonams.

Atsigryžo paskui in dede, if 
tare:

— Pavedu del tavęs dėdžiau 
maniszkius in apgUba idant 
nebutu tu ošia laiku ošia be vy 
riszkio. O kada apsimalszys 
musu žemeje bukie užvaduoto 
jum mano vietoja ir tėvu del 
vaiku.

Gilei susijudinias senis pri 
žadėjo būti tėvu ir prižiūrėto 
jum apsieratytos szeimyneles, 
paskui visi melde Dievo, kad 
da uszlaikytu gyvaste del bran 
gio Danielaus.

Nes Dievas kitaip pastana- 
vijo Danielius numirė ir persi 
nesze in geresni gyvenimą.

Visi apsiverke, netekia to 
narsuno. Kada būrai apstoja 
apie savo drauga prieszi szeitia 
vadas Kornetas prakalbėjo:

— Ar žinotia būrai, jog tai 
buvo vienas isz geriausiu tarp 
mus! Garbe jiojo atmintei! j 
Sziczion, prie tojo numirusio 
narsuno pakelkite rankas ir 
prižadėkite būti panaszei jiam 
apgynime tėvynės ir tiesu!

Visi pakele tiesias rankas ir 
žiurėjo in dangų, o buvo tai 
prisiega. Paskui pasimeldė už 
duszia numirusio ir nutraukė 
in abaza.

Ne greitai likusi szeimynele 
užmirszo apie savo milema Da
nielių, norint ir gailestis ap 
simalszino bet atmintis ant il
gai pasiliks jog:

Buvo narsume tikru,. 
O ne jokiu iždavik 

GALAS
KIEKVIENAS GAL GRAJIT 

ANT SŽITO FLETO 
STEBĖTINAS ISZRADIMAS.

&
- .į): ^^9.^

Ant szitopuikio instrumento bile kas 
gal grajit pagal direkcijų wa iszsiun- 
cziame su Klotu, in keletą minutu gal 
ima iszmokti. Galesite linksmai pra
leisti laika. Preke su iszsi untimo tik 
$1.75. Adresą vokite : Dept S. L . 
Oriole Co, 140 Liberty St; New York

Box 6)

Mano tėvas Jurgis Labanauska3, i 
paeina isz Suvaiko gub., btarapoles ’ 
pav , pirmiaus gyveno apie Pittsburg 
Pa , dab»r nežinau kur, jis pats ar 
kas kitas, praszau duot žine ant ad 
reso. (ll oi)

Ch. Lubiną ckas.
B. D. No. 2 Box 45 Eaton Colo

Mano sesers sūnūs Motin jus Mel
ninkas paeina isz Suvalkų gub , Gul 
beniszkiu kaimo. 12 m tu atgal gyve 
no apie Pi.t-burg Pa d .bar nežinau 
kur Teipgi mano draugas Jonas Ve c 
zis, paeina isz Kauno gub , Baseinu 
pav., apie 10 metu atgal gyveno Pitts 
burg Pa., dabar nežinau, kur. Pra 
szau ats:szaukt ar kas kitas jagu ži 
no apie juos, duokit žine ant szio ad
reso.

Wm. Cadauskas.
11C0S. Park Avė Herr’n, III.

Mano pusbrolis Jurgis Pranaitis] 
paeina isz Suvalkų gub., Naumesczio 
pav., Tamoszbudžio gmino, ir kaimo, 
pirmiaus gyveno Brooklyn, N.Y. da
bar nežinau ktir Praszau atsiszaukt 
ant adre o.

Mrs. Nellie Skiptunas.
Me \doo, Pa.

Mano pu brolis August’nas Haki?, 
paeina isz Kauno gub-, Panevėžio 
para., ir pav Tau'kunu sodo, 6 metai 
kaip Amerike. Pirmiaus gyvenoCleve 
land. Ohio, d»bar nežinau kur. Jis 
pats ar kas kitas, praszau duot žine 
ant adresu

Antanas Aleknevicz.
B x 241 Nanty Glo Pa.

Mano dede Prarciszkt s Suklis, pa 
e’nabz Kauno gub . Szauliu pav., 
Užverce para , Dangveczio todo, gir 
dėjau kad pirnr’aus gyvencDSėr&iMoSy- 
Pa., dabar nežinau kur. Praszau atsi
saukt ant adreso.

. ;'j i jye'ijckus.
B

Mano
AdalfdS
Pittfbur

Skulkinb paviete, 
Randasi nedydele bute, 

Kada vyrai in darba iszejna, 
Tai rudžiu, laukiu ir kersziu 

suejna.
Žinoma bobos pasivadina, 

Ėdesio ir gėrimo pagamina, 
O kaip prisigėrė begalo, 

Ir ant galo,
Veluk nutylėsiu, 

Ba nuo sarmatos nedalaikysiu 
Susileisiu.

Bjaurus pasiutimas,
Ir apsiejimas,

O viena sodia gyvena, 
Tai jau gana.

Ten tai alus plauko, 
Mat, net kelis vyrus laiko, 

Prisitraukia kaip rulei, 
Apsvaigia kaip gyvulei, 

Suvis proto neturi,
Ant pusgalviu iszžiuri, 

Katras del jos pasiprieszina, 
Su pokeriu užskust gauna, 
O vyras josios glosto sau

i

Kaip duonos sykia, 
Iszsižioti negali, 

Ba tuojaus per ply^kia vali.
Tanke! in jin atsiliepia, 
Ir su riksmu paliepia:

Tylėk pliki, 
Be skatyki!

B a asz tau padarysiu,
Ir snuki uždarysiu, 

Su tokia Erodu boba, 
Turi ergeli visada.

* * *
Viena seni pažinau, 

Badai Tamakveje užtikau, 
Tai bestijokas smilus prie 

mergų,
Jaunu mergicu;

Geriausia padarytu, 
Kad savo procia nemetytu, 

O ant smert pagedytu. 
Juk kosti ir vos kvepuoje, 

Net kriokia ir akis pažaluoje, 
Ir lavonu atsiduoda, 
O da vis nepasiduoda.

Susirask sau senyva boba,
O kad ir nepatoga, 
Su jaunom nustok, 

.Kampelije sau tūnok.

r

Szitie gars’ngi Balti
gumini ir 
czeverikai yra geresni 
už bile kokius kitus. 

GOODRICH
HIPRESS

-padaryti didžiausain gaminam fabrike pa 
saulėje - daryt! ligei kaip Goodrich
obilo ratai-drueziai ucfzi< j

The
B. F. Goodrich Co.
Factories: Akron, O.
Makers of Goodrich Tires and 
Everything that’s Rest in Rubber

aszikite in arti- 
mia įsi m-sn oftsa Ba,ton, N, 

t Chicago,Detroit, M’nneapolis
KansasCity, Seattle,Akron

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAIVAKORCZIU SKYRUS—

P. V. OBiECUNAS IR KOMPANIA
12 tb. & Carson 8L. b.R.Fittsburg, Fi 

Tavyra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszki 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie 
žiūra Valstijos Penneylvanios, talpinasi lomiose na 
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiause. Parduoda Laivakortė s aa 
visu geriausiu Laivu. UžlaiKO Notarijialna ir ve 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaui 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Jiovarnastis ir visokiu# Dokumeatus sutinkąs -si?
u ttaomli

paliuosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savgs ligas, 
yvairių skaudėjimų naštų.

Philadelphios M. Kl'nikas daugybes žmonių apdovanojo su 
tikrais naujais metais, suteikiant naujų gyvenimų ir 
džiaugsmų, išgydant serga nčius-nesveikus, sugrųž'.nant 
gerų sveikatųtų, tų brangiausių žmogaus turtų. Iš dau
gel io štai patys žmones kalba: **

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo Jųsų liekarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip 
apturėjęs Jųsų Mylistos liekarstas, kurias suteikėt, sn-

frietu atgB gyveno 
a. ir Antiras Anafejns, 

visi paeina i-z a kn gub, LLke- 
vos para, Sauiu pav., Kudrenu gmi
no, Vilkauciho kaimo Prasziu a»si- 
szaukt ant adreso.

Kastantas Zekas,
231 N. 9 th St. Steubenville Ohio.

Mano giminaieziai Jonas ir Kazi
mieras Lub:nai, p aeina isz Suvalkų 
gub., Wladislavo pav.‘ Lukšu para., 
Zipliu gmino, Keru kaimo, 9 melai 
kaip Amerike, pirmiau gyveno Chi
cago, dabar nežinau kur. Praszau at 
siszaukt ant adreso.

Juozas Bakas
R. B. N. 1, Box 90 Clinton, Ind.

Mano kriksztu tėvas4 Karolius Pa- 
lazija paeina isz Vilniaus gub.? Tra
ku Ujezdo, apie 20 metu kaip Ame
rike. pirmiau gyveno Chicago. Pra
szau atsiszaukt ant adreso.

K. Nedinskas.
170 Biver St. Haverhill Mass

Mano draugas Jonas Urboną, pa
eina isz Suvalkų gub., Seinų pav.’, 
Liepunu para., Liplunu kiemo girde 
jau kad gyvena Luzerne, Pa. Pra
szau atsiszaukt, ar kas kitas duokit 
žinia ant adreso.

M. Vieksznoras
Box 112 Athol. Mass.

Mano brolis Domininkas Arlaus
ke, paeina isz Kauno gub., Telsziu 
pav., Juotsodžio kaimo, pirmiaus gy 
veno Chicago Hts. III. Jis pa's ar 
kas kitas duokit žine ant adreso.

Ton’s Arliuskis
831 Noble Str. PhiLdelph’a, Pa.

Mano pati Apolonia O?o':ene apie 
28 m. senumo, mažo dikto ūgio, 
žaizda turi skersai noses juosvi plau 
kai. Per Naujus metus paėmė su ea
ve vaika 4 m. senumo po vardu Juo
zukas, girdėjau kad isz važiavo eu ki
tu vyru ir gal su juom dar gyvei a 
Jaigu kas jia mttytu tegul malonin 
gai duoda žinia ant adreso. ( QI cq)

Juozas Ožala
320 E. Mahanoy Avė.

.Uns'alizmas išnyko. Dabar sv’oikas, Iiuksiriaš’ir !t-Tairtų'dėk'avoj'if.
reikalaujaniiems gero Daktaro pagelbos, visada rodysiu kreiptis prie Jus.

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Se Ind. 

li°-i IČE. 1 723 Hancock St., Philadelphia, Pa. Labai sirggs sunkia vyrišku
tikrus tiiĮu'us^'netus i taS’ Bir(^lngai dgkavoja Klinikų! už gerų sveikatų ir naujų gyvenimų—

dėiiSuvr??51?inĖ^lV!rSr MARg ŪČIPENĖ, iš Conemaught, Pa. kuri sirgusi 9 metus skau- 
sveik’ Tn'-n-T Roj-4-viduriu, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
svt Kauni aekavoja I hiladelphios M. Klinikai, kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGELĮ, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI, 
jei tik nori be peilio ir operacijos PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų 
liekaistų, išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių liekarstų negalima gauti. Čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JE<GU negali pribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodų, pamokini
mus. reikalingas liekarstas irant vietos išsigydysi. Apturėsit tikrų sveikatai pagelbų nuo visokių 
ligų-kaip V/RU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, teipužsise- 
nejusių kaip ir nuo tų, kų kili daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drųsiai, neklaidžiojant siuorn fiuresu rašyt: c ’
\ THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioms nuo 1 0 iki 3 p. p.
___ Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarnikais ir l’ėtnyčiomis.

KARE — PREKES SUMUSZTOS — KARE. VISKAS UZ $5.95

tai j ūso laimėjimas, Piningu nereikalaujame. Mokėkit kada daigtus atsiimat jaigu 
Per daug turim geru tavom. Iszduodam tukstanezius doleriu 

žmonių su musu ta vorais. Bet t k per apribuota 
itzraszyta auksuota laikrodėli, moteriszka 

i akmenų už $5.95. ir visus 
skutimosi prietaisus, isz 4 dalyku, o teipgi lenciugelius, žiedus, fontanine 
plunksna, d eže Havanos cigaru ir ant 7-niu szuviu nikeliuota revolveri— 
Dykai, pil nai gvarantuota. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. 
Specialia p asiulijjmas: Pakol tavoru yra, Atsiuskit szita apgarsinima 
ir savo adresu, o mes nusiusime visus 10 daiktu pasižiūrėjimui iriszbandy- 
mui. Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso leszas. Išsa
kyk sziandien, o suezedinsi piningu. 
EXCELSIOR WATCH CO.

I
I

Dept. 993 CHICAGO, ILL.

| CZISTA ARIELKA -

Užpeczetyta grąžei su musu para- 
sziu U. B. Rosensorrant kožnOs bonkos.

Sergekites pamėgdžiotoju.
Raszykite szendien o gausite per 

]>aczta katalogo ir prekes, o isz miesto 
Brooklyno ir aplinkinėje galite ypatisz- 
kai atsilankyti in musu kroma.
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Dr. KOLEB NEW YORK, N. Y
Pas gminos rasztinika

Kaip tavo sunaus pravar

sumur

Lietuvišku Knygų Krautuvė

kiaules

užsnūdo...
spyrimas

O5205

k a tik 
lavona, 

prie su-

HARRISON BALL/ PrertdsntM. 
F. J. NOONAN, Vice-Prertdentfts. 
W. H. KOHLER, Karteriui,

Visados brang 
saldus ir

638 Penn Avė 
Pittsburgh, Pa

idant ingaut ta brangu saldu kve 
tam ilgai pjaustytas idant tiktu pi 
tvmu.

Lietuvių 
Gydytojas

Didele knyga api 1300 puslapi 
Visos 6 dalie druciiai ir puik? 
apdaryta. Kasstus nusiuntim 
A? aįaokame. PRSW IK i 
VL 5). ilses&swrtkkSs

nvv PA

*— Jagu jis butu gaidis, tai 
būtumei man atneszus norint 
pora visztuku...

Szitas senei žinomas tabakas kas-met daro kas 
kart dauginus prieteliu ir juos užganėdina,

tame 
lavo- 

skubiai

Mylėtojai gerų kningų, norinti 
išlavinti savo protą ir išsimokinti 
anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
gaunama visokios 1 i e t u v i š k o s 
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
801 West 33-rd St, CHICAGO, III

Starszinovas atidarė akis ir 
bandė szypsoti.

— Matai, gyvas... — jau 
nudžiugęs tarė Lapszinas.— O 
jeigu bucziau nesuspejes, tai, 
turbut, butu prise j e tau ir at 
sisveikinti su sziuom pasauliu.. 
Szia koks ju, tu vokiecziu 
pjūklas, — pridūrė jis, rody
damas savo draugui durtuvą 
iszkritusi isz vokiecziu karelu 
vio rankos.

— Ne, buvo paskolii 
ningu ant užmokėjimo 
nacijos. Daviau 100 rnb

mas uzsilaik 
osi n

'•sr \ 
šok

Dr-. Koler garsinasi *#vo fifcra pravarde ir ttu 
savo paveikslu šiame laikraštyje. Dr. Koler yr. 
’imęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakt 
tavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskut 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buv 
’igonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pr 
stiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 6o6, did* 
■ išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeig 
senti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burno; 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kauh 
įteik, o "žsivietrijimas Kraujo sustos ir neatsikai 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitu 
ažkrėsi savo liga,

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais br 
Jais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPER 
ir kt. išgydau j xo dienų, o jei ne, tai pinigu 
mgrąžinu.

. ' NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales pac. 
tančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu j «8 dienas 
\r jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriško1 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok 
la nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galetun 
auti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
kalci išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydą, 
3<r minutų be operacijos.
. PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randas, 

diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimą: 
ausįšlapinimo (peršėjimas) ir desetkai kitų ženkli 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydė; 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, Šunvotes, perauga 
Rakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krauj- 
išgydau trumpam laike Ir ligoniui nereik per 
traukt savo darb®

ai ISO VALANDOS: nue 9 ryt* Iki 8:30 W 
F-dnyiHomte iki S p«p8®L Nekėliomis iki J 
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Isz Vokiecziu nelaisvės 
Kariszkas vaizdeli?.

beti, reikia mudviem kaip nors 
nukakti prie savųjų...

Bet vos kazokas suspėjo isz-

MIN ERS1 EXTRA tabakas yra tai toks tabakas del vyro kuris reikalauj 
užganedanti rūkymą arba kramtymą visos dienos per isztisus metus.
—visados priemnas, saldus ir užganedantis.

— Kaulas Gaidis,— teip po 
naiteli, Gaidis.

— Meluoji, boba!
— Del Dievo! kam man me

/

uot, juk asz jin auginau per

Ateina židas mekleris pas 
kuninga vikara del kurio da 
statinėjo, cigaru, tabaka gėri
mus ir viską, ko tik vikaras no 
rejo. Židas buvo insivierinias, 
kaip didžiausias gimine.

Ir praszo:— Jegamastie, bu 
kie teip giaras paskolik man 
100 rubliu, ba turiu užmo
kėt in dvara prapinacije o da
bar tiek ne galiu sudarit.

Vikaras savo prietelui žide- 
lui davė 100 rubliu, o židelis 
tuojaus ižbego.

U ž valandos ateina prabasz 
ežius ir sako.

— Ko buvo Irszkus pas tave?

Ar žino apie tai.
Mikolukas eina su tėvu in 

laukus, o isz vienu vartų isz 
ptuįda szuo balsei lodamas, o 
Milčiukas palindo po skvernu 
teyo sermėgos. Tėvas in sūneli 
prįkalbejo.
4— Nesibijok, kvaili, juk ži

nau, jog tas szuo katras daug 
loįe, tai ne kanda.

?— Juk asz žinau,— atsako 
Miįkolelis ne paleisdamas tėvo 
skverno,— nes ar tasai szuo 
anie tai žino?

— Szitaip numirėlis... — 
mostelėjo rankomis kazokas,— 
ir kam jam to reikia, nenau 
deliui, sziuom laiku ir tokioj*

atsargiai pasenejas 
panti rūkymą. Po 
i ė pypkes ar kram-

Dyvai.
— Kas tave pavadino asilu ?
— Ne žinau, kokis nepa- 

žinstamas. Tai kodėl klausi?
— Man divai, kaip tai jis

, . , . . ————------ ——— -------------- ------------ sutaupysit sau ant szito mažiausiai $19-00 nes ■
Pa« Ra *daveJa tckl Pat turetumet, mažiausia $25, musu specijaliszka dirbtuves preke szito laikrodėlio
V?SAT T>vk^?aapart da-baVZS1Sa^T^S 15 dal-vku aPtures P«e laikrodėlio
V IbAI DYKAI tai yra: 1 2 Lenciugelis su Brelokn; 3 Bntva; 4 Diržas galandimui britvos; 5-6 Puodelis su penzliu- 7 Plunksna 
fontanine; 8 Peliukas; 9 Žiedas; 10 Veidiodelis; 11 Szukcs; 12 spilkute kaklaryfziui; 13-14 Sagucziai manketams- 15 32 kalibro Re
volveris (Modelis). Tai jeigu norit pirkti ta puiku 25 dolrini laikrodėli už $5.50 ir gauti tuos 15 dayku prie laikrodėlio visai dykai

Kada priimant siuntini peisitiknnsit jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 K GOLD FILLED, GVARA NT UOTAS ANT 20 METU su 
geriausiu pasauleja mechanizmu, o tie 15 dovanu yra teipgi kuogeriausios ruszies, tai užmokėsit likusius $5.25 ir keletą centu už per
siuntimą, jeigu nepatiktu ta’ sugražisim jusu 25 centus, Turim priminti jog perkant laikrodėli nuo mus nei kiek ne rizikuoiat ka
dangi musu laikrodeli81 yra GVARANTUOT1 ANT 20 METU ir pigu laikrodėlis pasigadintu tai mes pataisisim ar iszmainysim 
ant kito v IbAl DYKAI, prisiimtos tik 25 centus ant pnsiuntimo. Isz Kanados užsakant visi piningai turi būti prisiunsti isz kalno. 
A T Y D A : Tankei žmones mums skundžiasi ant įvairiu kitu firmų, už tai jog ne gavo ta ka mislino, ir be abejo buvo patįs sau 
kalti ne moka neatskirti blogo apgarsinimo nuo gerojo. Isz tos priežastes mes esam privresti praneszti jog MUSU FIRMA YRA 
KRIKSZCZIONISZKA, neturi nieko bendro su firmomis garsinaneziomis sziarre laikrasztyje ir duoda tėiringai viską ta ka garsina- 
apie musu saž jiiszkuma kožras gali persitikrinti užsisakant vyriszka ar moteriszka laikrodėli (su dovanomis) ir adresuojant sta- 
czial tiktai pas:
NATIONAL COMMERCIAL CO

— Nieko daryti 
mejo Lapszinas.

Likusiąją nakties dali isz- 
gulėjo abudu sužeistuoju kazo 
ku ant drėgnos žemes, žiureda 
mi in szvintanti dangų, kame 
geso viena po kitos brilijan- 
tines žvaigždes, ir maste apie 
tolima Dona ir apie gimtines 
stanicas...

Beausztant jiedu
Pabudino jiedu 

prūsoku batu...
— Kelkitės rusu
Laszinas žodžiu nesuprato, 

bet atsikėlė...
Priėjo skustas, sulaižytas

—toks yra MINERS1 EXTRA tabakas. Narsi mainierei esą geri liūdintoje! 
tabako—ir jie žino kad MINERS1 EXTRA TABAKAS yra tai geriausias brangus 
saldus, priemnas tabakas del rūkymo ai* kramtymo.

Suraminimas.>

— Kūmas ramina savo ser
ganti kurna.

— Nesirūpink! bukie geros 
misles. Mane jau karta palove 
atlankinet daktarai, o vienok 
matai, esmių givas ir sveikas.

— Tai tu teip sunkei sirgai?
— E ne, nes kaip ne užmo

kėjau daktarams, tai visi atsi 
sake no gydimo.

ii iiiitiEii ii] 
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szenakt pieszkTs iKAmeuHff 
gal tu kuninge apie tai ne ži- 
nojei? ’

Vikarui net pilve nud« 
girdus tokia baise nau« 
Tuojaus nusinnte slūgine pB 
Irszku, idant tas ka greieziause 
pribūtu.

Židas atėjo, o kuningas vika 
ras tarė:

— Ar žinai ka, Irszkau, asz 
tau daviau neteise (falsziva) 
szimtruble, tai duokie jiaje 
man asz permainisiu ant gerios 
bumaszkos, ba da sau ir man 
beda padarisi!

— Ui, tam mano Šori, tai ne 
pats velnes neprigaus, kaip 
parnesziau namon, parodžiau 
Sorei, teip jiji kaip tiktai paė
mė in rankas, pažino jog tai 
falszivas piningas, erne in ugni 
inmete ir sudegino.

Vikaras nutirpo, pasikasė 
galva ir pasakė: —Smirdelis 
esi!

Ne įeikejo tau degint.
Nuo to laiko ne sėbravo vika 

ras su židu ir jau atsirado ki
tas-ka vikarui visko pristatė.

sanvaite, po tam ir ant tolaus variuosite.
Parsiduodaz-visur — Pirkite pakeli szendien

The American Tobacco Company

- ■■■ ............... 7, ., . , ‘ ' 1 • - • , . . y I “C y IU už .‘Zinos 2('lll.
g varant uotvs liktus anierikoniszkus extra sunkiai auksu baigtus laikrodėlius, vulutinio vyriszko armoteriszko 
didumo $15; tikras Auton atitzkas Pairom s įsimetantis dulieltavo veikimo 32 kalibro Revolveris $7 50-įmi
ki Nepi.vojinga Britva su ictu 6 < xtra peil ai ir pustymo rankena slmineje dežeje ?5;sunkiai auksu platnotas 
pa's prisitaikinus Branzabetas $o; szilkinis la'kiodžiui kuzenius su pagražinimu $1; Guziku maukietoms ir 
kalnieriniu pilku $1 ;Sp’lka kaklaraikszcziui <5c., ir auksine kieto gurno Fountain Plunksna $1; viso $36.25. 
Tiktai pagalvok—visi šie prezeutai bus pasiusti C.O.D. $6.95 (mažiau negu revolverio preke). Expresu ir 
justi patikrinimui. Adresas:
LA. YALE MERCHANDISE CO. 120 So. State St., Chicago, 111.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $390,000.
But. Valst. Randas tnri 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 jua 
turėtumėt reiklia au muau banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

9-ad. ryte lig 3 popiet 
Subatcmis 9 lig 12-sd.

Tuom tarpu atgijusia numi
rėlis... nurėpliojo pro kelis už- 
musztuosius, kaip pamate Lap 
szinas — vokieczius, apsistojo 
ir sustingo palei gulinti be 
nasikrutinimo Starszinova...

Kada Vokiecziai iszszauke Turkus ant pagialbos, tuojaus vi^ur dare susirinkimus rink 
darni akvatoinkus ant kariavimo prieszais Rosije. Kaip buvo pasekmingi Turkai pliekimi 
maskolių, pasirodė isz paskutiniu telegramų.

te smegenis neatrado isžeigos 
isz tokio baisaus padėjimo, 
tuom tarpu vokiecziai jau kva 
tojo isz nuogu kazoku...

Ar staigiu sumanymu užim
tas, arba vien tik pasiduoda

mo nuojautai, 
stengdamosi nukreipti baisias 
kankynių minutas, Starszino
vas suszuko žiauriu, bet links
mu balsu pažvelgdamas in 
lauka:

— Broliai.... szian... musie 
ji, kazokai! urra!...

Ar suprato jo plena Lapszi
nas, arba staeziai pasinaudoda 
mas sumiszimu, puolusiu isz 
dalies prie szaudykliu, isz da
lies bėgti, bet jis pastūmės ma 
jora, isztrauke isz jo ranku pa 
vadas ir užszoko ant majoro 
arklio pagriebė už rankos Star 
szinova, užtraukė ant balno ir 
nujojo in lauka kaip tik ark
lys iszkerta..

Vokiecziu arklys, subaidytas 
nepaprastu žiauriu rėkavimu 
ir szvilpimu, leke lyg proto ne 
tekes, toli palikdamas užpaka
lyje vokiecziu ginėjus.

Suprantama, lauke kazoku 
ir būti nebuvo... tik leke inbai 
dytas arkly ssu dviem nuogais 
kazokais per drėgna žole...

— Nors mudu nuogi, bet 
pas savuosius!... — prabilo 
džiaugsmingai Lapszinas, kad 
pasirodė arti miszko kazoku 
žvalgu stovineziu su pykemis.

V. B.

Szuviai garsiai nuskambėjo 
tyliame tamsiame lauke, bet 
Lapszinas, pamirszes atsargu- 
ma, skubėją priszliaužti prie 
savo draugo...

Kazokas buvo gyvas, bet $u 
žeistas in galva ir labai nusilp 
nes.

Pastūmės in szali 
nuszautojo plesziko 
Lapszinas pasilenke 
žeistojo draugo:

— Ar tu dar gyvas, brolau,

— Argi užmusze jin, bie- 
sai! — maste Lapszinas, žiūrė
damas in mirtinai iszblyszku- 
sia draugo kakta.

Jis norėjo priszliaužti, pasi
klausyti jo kvėpavimo, bet pas 
kui atsiminė laikyties atsar 
giai ir pasiriže: “palūkėti Ii 
gi nakties”.

Ar isz priežasties krauj 
bėgimo, ar taip isz nuovargio, 
pereme kazoka, nepergalimas 
miegustumas ir jis užsnūdo. Jin 
netrukdė snausti ne kulku 
žvimbimas, ne triukszmas besi 
baigianezio muszio.

Prieszininkai jau pasitraukė 
vieni nuo kitu ir szaudymosi 
nutilo, kuomet Lapszinas pa 
budo purtomas szalczio ir gė
liau ežio skausmo rankoje.

Dangus buvo jau tamsus, 
iszbarsfytas žemeziugais žvaigž 
džiu, lauke tyla, tuszczia, tik 
iszreto toli bildėjo patranku 
szaudymai ir szoviniai žvimb 
darni nuskrydo kasžinkur aug- 
sztumoje...

Aplinkui ant žemes, iszmusz 
tos szoviniais ir iszminclytos 
arkliu, bepasijudinimo gulėjo 
užmusztu, tartum užmigusiu, 
žmonių kūnai...

Lapszinas atsiminė dranga: 
“R-eikia pažiūrėti jo vargszo... 
gal but, tebera gyvas... nune- 
sziu jin prie savųjų, bene bus 
vokiecziai pasitraukė...”

Taip mastydamas, Lapszi
nas buvo jau pradėjęs szliauž- 
ti prie draugo, kaip staiga ap
sistojo ir atsigulė ant žemes.

Vienas isz lavonu staiga pra 
dėjo krutėti. Lapszinas aisz- 
kiai mate, kaip dairydamasi 
atsargiai, atsiklaupė ant keliu 
tamsi stovyla su mėlynu pal- 
tonu ir slinko ropomis, pasi
žiūrėdama in užmusztuju vei-

pasijuto sugriebtu stipriomis 
rankomis isz užpakalio ir pa
keltu in augszti.

Buvo tai vokiecziu naktiniai 
žvalgai, kurie atvyko iszgirde 
pavienius szuvius.

Lapszinas nesuprato ka sa
ke jam didžiuliai vokiecziu 
kirasiriai, vesdami jin ir Star
szinova in sodžių: jis tik mas
te tuom akymirksniu apie sa
vo nepasekmes, kurios perse
kiojo jin: ir sužeistas ir in ne
laisve pateko...

Kirasiriai kalbėjosi links
mai, matomai, užganėdinti 
tuomi, kad pagavo in nelaisve, 
du gyvu kazoku...

— Juk jie, rodos, musisz- 
‘kiu ausis nupjausto nelaisvė
je! — Lapszinas atsiminė drau 
gu pasakojimus ir nej u ežioms 
sziurpuliai perbėgo per visa 
jo kuna.

Tuom tarpu pasimatė tolu
moje trobesiai, bonios ir varp- 
nyczios.

— Tikrai ežia, — maste ka 
zokas...

Isztikro, kirasiriai injojo in 
tylia sodžiaus gatve ir apsisto
jo ties didele trioba, prie ku
rios plevėsavo Vokietijos vė
liava.

Koliodamiesi numėtė kazo
kus ant žemes, paguldė kieme 
patvoryje po pastoge ir vienas 
isz užgaletoju” paaiszkino jie
dviem, kad tardymas bus ry-

— O o, brolau!... -sumur
mėjo Lipszina3, stengdamosi 
tyliai prisiartinti prie marodio 
ro (pleszik* ) ..

Braškutes placzius plos- 
cziaus skvernus ant sužeisto 
kazoko, vokiecziu kareivis 
greitai pripratusią ranka isz- 
jieszkojo jin, isztrauke isz ki- 
-z mes makiuka su pinigais ir 
bandė nukabinti nuo kaklo si
dabro kryžiuką.. Padaręs tai 
ir vis dar nepa-debedamas sa
vo užpakalyje užsislėpusio ka- 
z ko, vokietys jau isztrauke 
s wo ilga panaszu in pjūklą 
Sžtika (durtuvą) j asirižes pri
baigti Starszinova, kaip Lap
simas, sueraes visas pajiegas 
ir pagriebęs sveikąją ranka re 
vol veri, netaikydamas iszszo- 
ve in tamsia ja plesziko stovy

Trumpa laika k 
szinas "maste, kad d 
suks nuo nelaisvės

Apstotas 10 —. 12 raiteliu, 
jis narsiai gynėsi, atnfuszda- 
mas vokiecziu užpuolimą ir 
kasžin kaip tai visai netikėtai 
atsitiko, kad krisdamas kartu 
su nuszautu po juom arkliu, 
Lapszinas paliko nepastebėtas 
savo prieszu ir kaip per koki 
stebuklą, nesumyniotas ju ark 
kliu.

Virsz jo sprogo szrapneles, 
žvembe szoviniai ir perimti pa 
szelusio įnirtimo baigė su si re 
minia pavieniai būriai raiteliu

Sužeistas Lapszinas nebuvo 
bent pavojingai; taip sau men
ku, negiliu su badymu su vo- 
kiecziu pykais, bet žaizda kul
kos iszlindusios per ranka 
kiaurai, visgi silpnino jin ir 
trukdė jin liuosa krutėti.

Gulėdamas greta savo už 
musztojo arklio, tarp lavonu 
ir sugadintu ginklu, pirmuoju 
laiku apkvailintas kritimu, 
greitai atsipeikėdamas, Lapszi 
nas maste, kad kuoilgiau gu
les, nuduodamas nebgyva, tuo 
geriau jam bus. Isztikro patek 
ti in nelaisve prie Vokiecziu, 
dalykas nekaip malonus, bet 
kad sziuom tarpu valde szi 
sklypą lauko, ant kurio gulė
jo apkvailintas Lapszinas, — 
jis nežinojo... Atsikelti, eiti, 
sujieszkoti ginklus ir atsimusz 
ti nuo gaujos prieszu — ta 
Lapszinas atrado nekaip gud
riu ir sau nutarė palaukti nak
ties.

Buvo szeszta valanda...
Muszys dar netilo, bet perė

jo in diditoluma ir kazokas 
kas minuta girdėjo gailestinga 
nutęsta žvembima granatu 
siuntinėjamu isz vienos ir isz 
kitos puses...

Atokus szaudyklemis szau
dymosi rodės vos sugirdžiamu 
poszkejimu...

Aplinkui Lapszino gulėjo 
dar asztuonetas žmonių, — vi
si* vokiecziai ir tik vienas pats 

^kazokasr drūtas vaikinas Star-

K kožna diena gaunu paliudi jimus 
g iszgydytu, ka porodo kad be- 
Mjones mano būdas gydimo Ruptu- 

osiira vienatinis spasabos del iszgyc 
ligis. ManoCHEMIC-ELECTRO sp- 
abals del gydymo Rupturos yra dar 
plabziai žinomas kaipo geriausias sp- 
asabas del gydimo Rupturos ir 
ypatos kurie kentėjo su taja liga dar 
gal-rasti pagialba. Nerandasi jokio 
namino iszgalbejimo per paczta arba 
per nesziojimo diržio. Ta visižino. 
Iszsadimas mano spasabo gydimo an ; 
visados visokiu sztamo Rupturos yra 
tai didžiausias iszradimas lig szitam 
laikui. Kožnas vyras, motere ar vaikas 
gal but iszgyditas be senoviszku bud u 
baisos operacijos asz iszgydu be 
oparacijos, be peilo, ir patrotijimo 
laiko.
Atsilankykite arba raszykite o gausite 
knygute apie gydimo Rupturos.

Atsiųskite 2c. stempa.

DR. O’MALLEY STAFF 
SUCCESSOR TO

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

Kur Lietuviazkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraazoma. Suvirs- 
zum 33 metu daktaravimo Wilkes- 
Barre, Pa., muso glaunas ofisą.

Pasikalbėjimas.
— O j kokia tu laiminga! 

velei turi nauje szlebe!
— Ligi, kumute, sėdau sode 

ant szviežei pamalavoto šuo- 
lelo, tai maniszkis turėjo pirk 
ti nauje szlebe.

Prietelka už valandėlės:
_U— gi kur stovi tasai 

suolelis ir asz begsu in ten?

Laikrodėlis, 14 karat Gold Filled tiktai už 
15 dovanu prie laikrodėlio visai

® Raszykite o gausite dykai gražu ka
talogą musu gramofonu ir rekorderiu.

PRINCE GRAMOPHONE CO.
72 Second Ave. Dep. 13. New York

Kada vokietis nuvirto ir 
bintas iszkrites ir po jo 
lio, apszviete nedili 
lauko, Lapszinas, mate 
akimirksnyje dar keletą 
nu staiga atgijusiu 
nubegaueziu...

— Ak, varnai prakeiktieji 
— koliojo balsiai jis ir iszszo 
ve dar keletą szuviu pasku

majoras su pmlydovais, klausi
nėjo, užraszinedamas atsaky
mus in užraszomaja knygute, 
apie rusu kariumenes daugu
ma, apie divizijų skaieziu, ju 
numerius ir kokioje vietoje 
jie esti ir t. t.

Lapszinas pripasakojo viso
kiu nieku juokdamosi pats sa
vyje: tas tardymas net prajuo
kino ji..

Dar silpnas, bet jau atsipei- 
kejes Starszinovas suprato 
draugo nuomone ir teippat pa 
šakojo vokiecziams nesąmones.

Pagaliaus tardymas buvo pa 
baigtas ir majoras burbtelejes 
trumpu žodžiu “nuvilkti” in- 
ėjo in troba. ,

Kuomet kirasiriai užklupo 
kazokas su tikslu nusivilkti

Tukstancziai Lietuviui
Pirko nog mus iv esą užganadinti isz 

musu gramofonus ir rekorderius kurias 
duodam dykai su kožnu gramofonu- 
Jeigu norite but užganadinti tai pirkite 
gramofona nog mus ant lengvu mokes- 
cziu

Po' $1.00 ant Menesio
3 menesius iszbandymas dykai

Jaunikis ir mergina.
—Pasakykie man Mere tik. 

rai, ar teisybe, jog tu ant ma
nias sakei, jog asz iszrodau 
kaip bezdžionka?

— Ka tu Antanuk kalbi! 
Asz niekad teip ne kalbėjau.

— Ir da sakei, jog asz kvai
las?

— Ne szi ne ta, szneki!
— Ir sakei jog girtuoklis ir 

kazirninkas?
— Niekad to nesakiau!

— Ar ne? Jagu teip, tai ej- 
kie už manias.

— Ir taj ne!

.iii '• ‘h j*1’’ y ajMM

a?

Į C Į Szie Puikus TJIf 25. Jus pamatysite ir peržiuresite
IDl Prezeutai už 1*1*- — pirm mokant,
ugsztcs kl’a.sos 1avoiai,ne pigus miszinys. Nesąžiningi

tikras Automatuzkas Batroni
;a Britva su setu 6 .xtra peilai ir pustymo rankena slmineje dežeje 

litaik: ntis BranzaPetas $5; szilkinis la’kiodžiui kiszenius su pagražinimu $1, „„„„
>i)ka kaklaraikszcziui 75c., ir auksine kieto gumo Fountain Plunksna, $T 
ie prezeutai bus pasiusti C.O.D. $6.95 (mažiau negu revolverio preke).
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Žinios Vietines Zinutės isz Lietuvos
— Panedelije sulauksime 

1 diena Vasario — February-
— Szita menesi p. Racziu- 

nas isz Brooklyno rodys pa
veikslus isz tebyres kares. Die
na bus apgarsinta tolimesniam 
laike.

— Redingo kasiklos nedir
bo seredo ir ketverge o Lehigh 
nedirbo ketverge, petnyczioi ir 
subatoi.

marszkiniu siuvėjai, aplaike 
kontrakta nuo vokiszko rando 
ant pasiuvimo 30 tukstaneziu 
marszkiniu del kareiviu. Ma- 
Hanojaus fabrikas aplaikys isz 
to du tukstanezius tuzinu.

— Menesije Sausio mirė 20 
ypatų isz miesto ir aplinkines. 
Tame laike užgyme 42 kudy- 
kei o tris negyvi. .

— Laike slavoku baliaus 
seredos vakara. katra isz mer- / ✓ 
ginu pasiėmė ne savo kotą. 
Tegul sugražina po No. 438 
W. South Al.

— Draugyste Sv. Kazimie- 
rio nutarė priimti naujus sąna
rius už pigu insiraszima, tiktai 
už viena doleri ir tai tik per 
tris menesius. Pavienius vyrus 
priims nog 15 lig 40 m. senu
mo o ženoezius lig 35 metu, 
yra tai giara proga insiraszyt1 
ir kožnas privalo pasinaudoti. 
Susirinkimai atsibuna nedelioi 
kožno menesio po 12-tam.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Oglesby, III.— Darbai ka- 
siklosia dirba da sziek tiek o 
cimentines nedirbo per visa 
žiema. Žmonių mieste randasi 
daug be užsiėmimu, kiti netu 
7 nieko valgyt. Pats Lietuvei 

sutaikoja, bet jago 
skaityt. iaUgjau laikraszczius 
tal turėtu,, .deene nauda .r 
lavintųsi isz;žx. .

Florence. Mas^ą

Virbalis.
Suv. g. Pas mus szuviu jau 

nebesigirdi, taip, matyt, toli 
jau tapo nuginta vokiecziu ka- 
riumene. Bet gyventojai dar 
vis baime kėnezia, kad vėl vo- 
kiecziai neateitu nes jie, mat, 
visiems labai ingriso. Dabar 
Virbali j e paczta pradėjo veik
ti, bet pinigu ' dar kol-kas ne
priima. Laukiame, kuomet ga
lėsime pinigus siusti laikrasz- 
ežiu užsisakymui.

Punskas.
(Suv. gub.) Musu apylinkė

je dažnai būva nelaimingu at
sitikimu kuliant javus kulia 
momis maszionomis. Pereita ru 
deni buvo keli nelaimingi atsi
tikimai. Pavyzdžiui, Glava 
cziznos palivarke dvi merginos 
sunkiai sužeista kuliant maszi- 
na: N. kaime vaikinui sužeista 
koja. Baisus atsitikimas buvo 
Agurkiu kaime pas ūkininką 
J. Valinczi 11d. gruodžio. Ku 
liant maszina, pagavo volas ir 
užmusze ant vietos 77 metu am 
žiaus senuką, ūkininko tęva.

n.

Daugai.
(Traku apskr.). Cziakaž kas 

paleido ganda, kad Dauguose 
ta diena busiąs atidarytas mo
nopolis. Kaip isztrcszke musu 
žmones degtines, parodo tai, 
kad susirinko dideliausi bū
riai. Buvo tokiu, kurie atėjo 
net už 20 verstu. Ir kaip liūd
ni buvo žmoneliai, kuomet rei
kėjo grižti be nieko!

100 darbininku.
Gruodžio 21 d. iszsiunsta isz 

Marijampolės taisyti kareiviu 
kapu Kybartu apylinkėje.

ATSAKYMAI.
G. V. Auburn, 111. — 1)- 

Teip, galima važiuoti in Lietu 
va o nekurie agentai parduo
da szipkortes, bet negvaranti- 
na už saugia kelione. O kiek 
žmogua panesza vargo toje ke
lionėje tai net baisu priminti. 
Teip mums rasze vienas žmoge 
lis kuris nesenei isz Ameriko 
2) — Piningus galima siusti 
po mažas sumas.

A. Ž. Kingston, Pa. — Gro 
mata isz Lietuvos netalpiname 
nes tosios žinutes jau buvo pa 
talpintos ir antru kartu neuž
simoka skaitytojus peneti už- 
stenėjusioms naujenoms. Yra 
ir tokiu, ka siuneze gromatas 
nuo vienos redystes in kita kad 
tik pravarde patalpyt. Tokiu 
gromatu nepriymsime visai ar
ba ejs in gurbą.

F. J. L. Girardville, Pa. — 
Tamistos atsakima del J. Ge
ležėlio kuris patalpino korės- 
pondencije “D. B.’1 apie ang- 
lekasiu unije netalpiname. Ge 
riausia tokius nesutikimus per 
kratyt terp saves, nes toki 
ginezai visuomene neužyma, o 
tik yra lokaliszkas reikalas isz 
ko kiti neturėtu jokios naudos.

S. M. Girardville, Pa. — 
Gromata užsisenejusi. Neuž
simoka garsint.

Gromatos isz Lietuvos

Priklodai.

Rumatizmas.

Jaigu sergate ant rum» 
mo, skausmą peczuose, silpwl 
ma szirdies, svaiguli galvoj 
tai asz tikrai galiu jus nog 
iszgydyti. Iszgydžiau daugy1 
žmonių kuriu daktarai negąįį_ 

 

jo iszgydyt. Raszykite tumaus 

o

Darbai 
'Mūvės

Aplaikyta Sausio menesi 
per A. Kalinaucka Tariffville, 
Conn, nuo tėvo isz Suvalkų 
gub. Kalvarijos pav. Rudami
nos gmi. Vasiliszkiu kaimo:

“Mes kares visai nematėm, 
nes toli gyvenam nuo plento 
ir geležinkelio, bet nemažai 
turejjm baimes kada iszgir- 
m trrnksMa ii<neži-

Moteris apie kūrės daug kal
ba po smerte, yra tai tos, apie 
kūrės mažai kalbėjo už gyvas
ties.

Pas neiszmanes moteris, pui 
kybe yra iszmanymu o u paras 
protu.

Jago katrie nori priesz mus 
užslėpt diena muso pabaigos 
tuom labiaus t; rime patis ta 
diena atsimint.

Iszmintingi, galva cienevoje 
pagal ta, kas joje randasi; o 
moters ir paikszai temije dau- 
giause ant drabužio.

Jago gerai pažinstami imasi 
prie peiliu ir ant saves uszpuo

jago du draugai prie kortu vie 
nas kita apiplesze skriaudže sa

S^Toure- 
l^atskyrium

Mergynu 
B^da ogiau kaip vy- 

Južejna nesupratimai,
Itruviene pribus jiai-

S sutaikyt ir suvienyt visas 
gubernijes.

Minersville, Pa.— Francisz 
ka Perlaokiene randasi ant 
mirtino patalo nuo baisu su- 
muszimu kokius aplaike isz 
ranku savo nelabo vyro Stepo 
no, kuris randasi uždarytas ka
lėjime. Kaip pasirodė tai tan- 
kei tasai žvėris sumuszdavo pa 
ežia bereikalo.

nojOT^KUi^turesim pasislėpt. 
Pro mus praėjo daugeli vaisko 
kada bego isz AJitaus prusai 
vejami per maskolius. Kaimai 
Vingrenai ir Belenai muso pa- 
rapijoi daugiausia nukentejo 
ir kituosią krasztuosia Rudami 
nos parapijos, o Galadusiai tai 
atsibuvo dydelis susirėmimas 
vokiecziu su maskoleis o kada 
vokiecziai bego tai arde tiltus 
ir geležinkelius. Miestai ir kai 
mai buvo prikimsztais prūsais, 
daug sugriovė bažnycziu kad

Chicago, III.— Katre Kapu- 
liene, 1345 Bradley uli. inka
le sau in pakauszi teip peklisz- 
kas kaukes, jog meldėsi be pa
liovos ir ant galo aplaike su- 
maiszima proto. Likos iszsiuns 
ta in priglauda del paikszu in 
EI gina.

— Mieste randasi suvirszum 
100,000 vyru be darbo, terp 
kuriu randasi 22,875 moterių 
ir mergų. Vargas duodasi in 
ženklus del tu j u vargszu.

— Tula naszle— lietuve va
žinėja po aplinkinia ubagau
dama o kada surenka keliole- 
ka doleriu tai padaro sau ba
liuką su draugais. Apsisaugo- 
kytes nuo tosios apgavikes ku 
ri juso skatikus praleidže ant 
guzu tęs.

— Czionais randasi 6 lietu- 
viszkos parapijos su arti suim
ta tukstan ežiu musiszkiu(?) 
Terp to dydelio pulko lietuviu 
mažai randasi sutikimo, nes isz 
visu krasztu svieto in czion su
važiavę o ypatingai paleistu
viu ka su svetimoms boboms 
iszrunijo ir rado czion priglau
da.

kaip kur ir arklius state in 
Dievo namus. Kalvarijos baž- 
nyczioi ir norėjo sustatyt ark
lius tai kuningas A. Krakaitis 
stojo durysia ir neleido tai pru 
sai norėjo pro jin vesti bet ka
da atsigulė ant slenksczio ir 
tik tada prusai atsitraukė nuo 
bažnyczios: Kada vokiecziai 
in ėjo in miestą, tai žydai ir 
prusai iszkilmingai pasitiko 
prusu vaiska, bet kada pruse- 
lei užbėgo o maskolei atėjo 
tai tuosius prūselius ir žydus 
ka priėmė su bura prūselius, 
suszaude o ir Bulocziszkes dva 
ro ponui galva nukirto už pri- 
lankuma prūsams. Po tam vi
sus žydus ir prūselius surinko 
nuo 12 metu lig seniausiam 
prie visokiu darbu. Ir asz sū
neli buvau ant stuikos 3 nede- 
lias ir ka tik gyvas iszlikau, 
viena arkli maskolei paėmė o 
davė man in jo vieta pusgyvi 
su kuriuom vos parsivilkau na 
mon.” — 52.

Reikalauja žinios.
Mes Szmulkszcziai gavome 

telegrama isz Brooklyn o kad 
mus pusbrolis Simanas Zewac- 
kas numirė, tai gal jio draugai 
tegul maloningai apie ji dau- 
giaus mumis pranesza, kur mi- 

• re, kaip palaidojo ir t. t. už ka 
mes busime labai dėkingi.

Antanas Szmulksztis.
Box 58. Reinerton, Pa.

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 gausy t tik už 
viena doleriu per szventes. Su 
kožnu orderiu duosiu dykai 
importavotos koncentruotos le 
vendru žiedu esencijos, kurios 
inpylus kelis laszus in bonka 
vandens pasidaro geras perfu- 
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.

Didelis Iszpardavimas

$25,000
Vertes Tavoro už Puses Prekes

W. TRASKAUSKAS
...GRABORIUS...

Naujiausias iszradimas.
■ Jaigu turi dantų gėlimą; kornus 
V ant kojų, tai gausi po 5c., gyduole. 
I Jiiigu 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 

Brooklyn, N. Y.

e, 
Ito 
be 
le-

pas mane lietuviszka, 
skite 2 c marke del atsa

Kairaitis 
Oneida St.
Shamokin, 

sako apie sz 
gyduole.

Lukoszius Kempszin^ki n og 
434 S. Pearl St. Shamokin, Pa 
sako: Buvau sirgęs per v 
meta, turėjau pilvo nesveil

Andrius
1018

Skaitykite ka
a.
ta

isa
:u- 

ma, perleidau septinis dak ta
rus nes nieko man negelbe jo. 
Kaip tik iszgeriau dvi bonl ^as

o

Ar norite gaut'U f 
Gražia Dovana? I

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

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

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

GERA ANELKA
Nusipirkite sau keletą 
buteliu arielkos
WRKEYIGZIAUS O. 6.
Geriausia arielka visam 
mieste. $1 už bonka. 
Teigi gausite pas mane
visokiu kitokiu gėrimu j 
kokiu tik pareikalausite

S, irhwig? I
408 W. Mahanoy Street

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 tavora kitur gabenti laike pertaisimo 
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 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.

233-23S Wf Centre St
1 iiJllniuMahanoy City, Pa.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunus 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
Cor.EliD & Miua Sts. Plynmth, Ps. 

.SAVININKAS IR FABRIKANTAS.., i
Lfetuvlszku-Lenklszfeu

ka atėmė skausmą.

5 Atsiusk man adresus visu! .
X savo draugu ir pažin-tamu|
5 gyvenanczJu Amerikoje, ttli
5 aplaikysi nuo manes graži^
X dovana. ♦:?  j

R HENRY J. SCHNITZERq 
| 141 Washington St. New Yo<ęk

KCX.US Pat 0:f a įffjbH (J 
49% ALCOHOL f!
EAiRICHTERKo.'J'Slli

>AlN-EXPELlEt
H.iusp«io:r i
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Merchants Banking Trust Co. Banka
ISZ MAHANOY CITY, FA.
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Iszsius jumis pinigus in Tėvynė.
Teipgi užsiima būti jumis Ekzekutorium arba J 

Administratorium juso testamente. 4
Užsiima būti Apiekunais del juso vaiku ir sudės į 

fenais pinigus kur atnesz daugiause naudos pakol i 
vaikai nedaeis igi metit . |

Yra tai atsargiausias būdas turėti Trust Co., kaipo J 
apiekunais ant paliktu pinigu. -

Visada yra pasirengia tarnauti arba duoti rodą savo p 
kostumerams.

Dekite pinigus in Merchants Banking Trust Co. * 
Banka o musu patarnavimas visada bus jumis laike ‘ 
reikalo. į

ĮjObcolĮ^ į O

tl

ki
ii

Siasis litrai

tikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu 
reikalus ka nuoabakan- 
cziausia, daryt ta v.ska 
idant bankavi reikalai bu
tu jitms piemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
atsargiausam bude.

| Pinigus- -Pinigus
$ Jau galima siusti in Lietuva.

X
Asz pristatau siuntėjui Pini- , -1 į gu kvitą isz krajaus ant kurios 1

NEW YORK

Frames Farmos?
Galema lengvei ing^ -

,žu kapitalu, ir butft nepĄgul- 
mingu ir nebijote ar-

patėe ir vaiKUo."
Rūpinamės ne vienas kaip 

numirsime; geriaus butu idant 
dirsteletumem ant muso gyve
nimo.

Tiktai tiek privalome užsi- 
stanavit ant klaidu kitu, kiek 
isz ju galime naudot del pasi
taisymo musu.

Jago katras puikei apsirė
dęs, o burna, kaip daržine, tai 
butu gerai, idant tarp iszmin- 
tingu savo burna turėtu uždą- 
rita

at- 
czf.onai

įtva-

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

DIREKTOREI
i D. M. GRAHAM,Pres. L. ECK'&RT, VičeYreš? 

An'anas Daniszeviczia.
ikas G a v u la ^_W,

L F., GUINAN, Kas. 
ežia, 
ornsbv

o ausis atidaritas.

Butu gerum.

Sudžia:— Jau tave Hirszkau 
Berkeles už vagiszta deszimts 
kartu in su da atveda; del ko 
tu ne nustoji vogt, teip kaip 
Srolus Chapkeles ir nesustoji?

— Tai—gi, kad man norint 
karta pasitaikintu kaip jiam 
nugriebt norint 500 tukstan- 
ežiu rubliu, ar pasisektu gerai 
subankrutit, tai ir asz stotausi 
puikum žmogum!..

kasiklose baisiu kolestv 
važiok in Arkansas 
laukia tamstas nepriguT] 
ir malonus ir sveikas gi j 
mas musu lietuviszkoi kol] 
joi katroi jau givenam kl 
lietuviu ir kas karta vis
žioja dangaus ir perka žeme 
tai kodėl tamsta neatvfįžioji 
pas mus, žemes czionai irai der
lingos del visokiu javu sodnu 
ir fruktu ir auginimo galviju- 
dabar tos žemes ira pardoda- 
mos pigei ir ant lengviu iszmo 
k ėjimu, arti prie gelzkeliu ir 
turgaunu miestu ir geru mokik 
lu del vaiku,klimatas malonus 
vando czistas ir sveikas, žiemos 
visai mažai szalcziu visai nėra 
czionai augina dvejus javus 
ant metu. Kompanija pabuda- 
voja budinkus ir duoda ant len 
gviu iszmokejimo jeigu kas to 
reikalauna nereikia mękete 
procentu ne taksu per pirmus 
d veju su s metus, raszik tai arba 
pats atsilankit gausi visokes 
reikalingas žines mes prisiuns- 
ma tamstai tenai givenaneziu 
lietuviu antraszus katrie tams 
tai viską apraszys teisingai 
apie tuos krasztus.

paiunzaa^Saemėjau:? .Irklais 
yra pilnu davadu jog pinigai 
likos paimti. Per laiszka ar 

fcgabiszkai atsiszaukite pas:

Į LU2L

Ar skauda peczius.
Daug žmonių kenezia skau

dėjimą pecziuose, svaiguli gal
voje ir kitus nesmagumus ku
rie paeina nog netvarkos inks
tu ir kepenų. Severos gyduo
le del inkstu ir kepenų (Seve
ral Kidney and Liver Reme
dy) yra tai atsakanti gyduole 
sekaneziu netvarkų: Uždegi
mą inkstu ir pūslėje, sulaiki- 
ma szlapumo, skausmingas isz- 
davimas szlapumo, aptinima 
kojų, skausmas pecziuose, gel- 
tonlige ir kitas panaszes ligas. 
Preke 50c ir $1.00. Galima 
gauti aptiekose arba tiesiog 
nog fabrikantu W. F. Severą 
C. Cedar Rapids, Iowa. Klaus
kite aptiekoriaus kad duotu 
jumis musu kalendorių 
1915 meto arba raszykite 
mus.

SURINKTOS ISZ LIETUVOS
Yra tai rinkunai gražia Danelio. 
78 pat. 6x9 coL dyd. Preke 25c.

W.D.B&czkowaki-Ce., Mekaaoy City, Pa.

ant 
pas

DAINOS

...SSc. i

r (S1.0&

......25o. I

.....’25c
...25c.

..... 25c.

Kiekvienas Lietnviszkaa Sitorainkau 
teipgi privalo užlaikyti visada aiUEU 
puikias Lietu viszkas Gyduoles savo 
Bxtoruose ant pirdavimo, kad n?.usy 
tsutiecsei reikalaudami galeta^nugi 
pirkti ir nereikalautu issduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apieliakeee. SstominksJ 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviadr&s Gyduoles, 
kurias saee gyarantuojams.

Egiutero No.L..... 
Egiutero No.2...... 
Zmijecznik.........
Gumbo Lassai...... 
Mesxkos Mostifi..... 
Trejanka,,......... .
Linimcntas vaikams.... 
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsamaa ...... 
Anty-Lakson del vaiku 
MiltaUai vaikams nuo Kirmėlių,.25e.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 
Vanduo nuo Akiu.
U gniatr&ukis 
Skilvio Lassai .....
Gyd. užlaikimui Viduriavimo 5r 

Knmnoric-3,.... .......... .. ....
‘Uicure’ arba 
Gyd. del n.em: 
Milteliai »psiabdymiii Galvos 

skaudėjimo......2&o, 
Lassai nuo Dantų....... . ................ Ifc.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų.................... ..................... SSer
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c 
Vaistas nuo Papauto, 
Gyd. nuo Grippo...... 
Plauku apsaugotojas. 
Muilas del Plauku.,.
Milteliai nuo Kepenų 
Rožes Balsamas........
Kinder Bahamas...... 
Bobriaus Lassai.,..,., 
Sc velnintoj as............. 
Kraujo valytojas.. 
Nervu Ramintojas....

T

MAH/NOY CHY, SHENANLOAB, 
MOUNT CARMEL, LANDSFORD.

I

A. BALTIEJUS
87 Greenwich Street 

New York, N. Y.

-+ NAUJOJ VIETOJ 4*

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 Peczius po var 
du ‘Canopy Fair’ ir ‘Real Apollo’ 
juodo ir rausvo koloro. Musu 
Pecziai esą gvarantuoti, jaigu ne
patiks tai atmainom ant naujo arba 
sugražiname pinigus.

GUINAN’S

Arkansas Farm Company.
J. D. Simanowski Manager 

239 Railway Exchange 
Chicago Ill.

Apsvarstikite Patys.
Kas yra geriause - Bandyk nauja 

gyduole arba naudokite sena 
atsakanezia gyduole.

Nauja'gyduole yra tik bandymas. 
Jaigu sergate pecziu skausmo tada 
skaitysite daug apgarsinimu visokiu 
gyduolių, bet geriausia gyduole yra 
tokia ka jus kaimynai arba gyvento
je! juso miesto naudoja ir rekomen- 
avoja kaipo gera.

Skaitikite ka MaHanojaus gyven
tojas Charles C. Rang pienis nog 
623 E. Pine St. Mahanoy City, Pa. 
sako jisai: “Per ilga laika kentėjau 
skt usma pecziuose, turėjau ir ruma- 
tiszka skausmą, Naudojau keletą gy 
duoliu bet be pasekmes, po tam nūs 
sipirkau Doans Kidney Pigulkas ir 
kada suvartojau skausmai prasiszali- 
no nog manes. Da sziame laike reko. 
mendavoju Doans Kidney Pigulkas 
už tai kad ta geriausia gyduole del 
insktu ligos. i

Preke 50c. pas aptiekorius-Klaus 
kite Doans Kidney Pigulku. Foster 
- Milburn Co. Props. Buffalo,N. Y.

25c,, 60c.

85c.

ro
gyd, I (0,
alb.uo Pilvo...... (c.

....

....fite.

pas Vaikus. J,
Pleisteris (Kasztavoio).......... 
Pam&da Plaukams..,.....,...... .
Gyd. nuo skaudėjimo Ausies....,.25c. 
Gyduoles nuo Riemons, 
Vengriszkas Taisytojas Usm. 
Inkstu Vaistas............
Akines Dulkeles.......... ..........

.23o,

.35o,

.15c,
,25c. ir $1.1'0.
....... ......2£o.

Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 
abelnai skausmo ir skarbrdb! $1.S3.

Gyd. khg Parku ir Niežu. ....42,30,
Gyd. nuo D®dervia«i............... $1,00,

nuo PMlaptingo^ Ligos 13.00,

x o 
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RAKANDU KRAUTUVE
Didele daugybe naujausios 

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

Atsilankydami in mus didele krau
tuve nusistebesiteisz bargenu kuriuos 
mes suteikiame, atsilankykite pas mus 
senus rakandus apmainome ant nauju.

... Kai bame Lietuviszkai...
PRENSKY BROLEI

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

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyg 

palytinti daug isz Lietuviu praeitei 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke:

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

Gaudama pirkt tik pas:
T. SstrwsM. 8433. 2»4. St. pwi»„ r>
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Ant pardavimo.
Puikus saliunas su namais, 

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

Tamaqua, Pa.

AHKeydoszius 
BANK EXCHANGE
202 Troy St; Dsyton, 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 užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano loonam name vertes 
$14,000 ir esiu po kauozija ir priežiūra 
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka 
dasižinoti priaiuskite 2o. stempa.

Sziomis dienomis perkelem savo Sztora skersai kelio 
in Savo Locna Narna po No. 133 W. Centre St. 
Ateikyte pažiurete Nauja Sztora o busite linksmai 
priimti. Aplaikeine. Visokio Naujo Tavoro kaipo tai: 
Visokiu Moteriszku Mergintu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu 

gatavu Szlebiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Plunksna taipgi visokiu nau
ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.
■TS'h A 133 W. Centre St.,
JL Hv wlUPv Mahanoy City, Pa.

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

...Didelis Geležinis Sztoras...
Wholesale ir Retail.

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

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

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

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 
gaiunko Vogos. Anglini ir Aliejini Peczia.

Namini Rakandos, Lovos, Springsai, Sienikai, Ledinos Szepos, 
kūdikiams Vežimukai.

Saluninkams prietaisos kaipo tai Eletrikines, Vandenines ir ranki
nes Pompos, visokiu Paipu, Stiklu ir Stikleliu.

Visoki Plomb szka darba, tai yra: Blokinius darbus Stogus, 
intaisyma visokiu Szilumu atliekame kanogeriausia.

Musu tikslas yra: viena preke, tik vienokia preke ir tai už pigiau
sia pre e pagal marketo. Muso tavorai yra gvarantyti, 
jaigu nepatiks tai atmainom ant kitu arba sugražiname 
pinigą.

Jaigu kas peika tavora nog $5.00 ir vyrsziaus tai pristatysime 
dykai in namus 10 miliu tolumo.

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS

CENTRALJ-IOTEL
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 
dagines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokavo, visokiu vynu, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net iszHavancs 
Užeikite o busite visame užganėdinti 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeini 
sugrįžta adgalios atsilankite,

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 

Baltrus S. Tankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauses ir didžiausias aumss 

piningo iszlaimeja provosa už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, 
žinkeluose, labose ir t.t. Iszlaimsj 
provas kurios kiti advokatai atsako a? 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

B, S, Y ANKA W
151 Nassau Stwf

Vyrsz Millijonas.
Dekavoniu už geradejiste.

Su musu teisingumu, užsiganeily- 
na visi žmonies, jeigu plaukai slen
ka, pleiskanų yra niežėjimas, pucz- 
kai visoki, pusplike galva arba plika 
galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad ir 
senyvam žmogui plaukus su musu 
naujausioms gyduolėms. Tai kam 
lauktie ilgai nereike ne dienos laukti 
bet raszik laiszka mumis, neužmirszk 
paduotie savo adreso dabar dykai cry 
dymas.

Prof. J. M. Brundza Co.
Broadway & So. 8-th.

Brooklyn, N. Y,

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

Didele kny^a api 1300 puslapu
Visos 6 dalis druesisi ir puikai 

L- apdaryta. Kssstsis 
scee apmkasMi. P1KSK
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