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KAS GIRDĖT?
Amerikos lietuviai, nuo ko

kia 25 metu kaip tarp saves 
jei ne isz vienos puses urzgėsi 
tai isz kitos, jeigu ne vienur 
kaip sako vilkas kibą pilkas 
per kelia perszamatoja. Pir- 
miaus vaidai skambėjo tarp 
kaip vadydavosi szliuptarniu 
ir kryžioku; vėliaus užgimė 
treczia prietelyste t. y. soči ja- 
lietai, tie vela savo tinkleli už
tiesė tarpan abieju nesutinkan- 
cziu szalininkyscziu ir, pasida
rė vėl dauginus urzgimo, burzgi
mo kad net visas trejokas dir
ba virba, o vis tai vieni, antri 
ir treti prirodo garbingas dar
bu ir noru pasekmesr

Na ir po teisybei kitaip but 
negali. Nors tos szalininkys- 
tes savo trejoke nekarta daro 
darbo trukdymą kad ir geriau
sio, bet kiek viena su savimi 
turi abelnai norą daliję pagir
tina

Katalikyste skelba dora ir 
posmertini ižganyma, tautiniu- 
kyste kiek drūta knisasi palai
kyme tautos, socijalistai bru
ka darbininkams protą kad su 
prastu kaip ir kas juos skriau
džia.

Tu szalininkyscziu trejoke, 
visame dar matom norus ge
rus, bet ar nėra czion pasislė
pė kur ir silpnybes? Visas tre
jokas užsigins nuo silpnybių...

Szalininkystes silpnybių sa
vųjų prisiimt anaiptol nenori, 
bet po gyvenimą viena kitos, 

^T^ikieh^galint knisasi ir nei 
senovės Jankaus Prūsuos “Te
tute” su szake iszkrato visas 
palėpės, o paskui drapsto, 
spjaudosi ant akiu prikaiszio- 
jaut silpnybių negerumus ir 
svarbumus.

Ir teip besistumdant, aplei
džiamas yra klausimas abelnai 
ekonominis, o tas reikalingas 
ir reikalingiausis nevienai ku
riai szalininkystei bet visoms.

Senesnie Amerikos lietuviai, 
su visu kuomi jau apsikulia, 
tai visu karsztuoliu trejoke try
pimai neteip daug juos nuste
bi, bet in klausima ekonomini 
laikas visiems striopiaū atsi- 
žvelgt.

Net dabar ir Lietuvoje gy
ventojai insijunge in dvi szali- 
ninkysti —klerikalai vadinas 
Deszinie o pnmaeiviai Kairie.

Petraitis per “L. Žinias” pri 
rodo, kad Deszinie vaidovau- 
jaiit dvasiszkijai Kairiuosius 
stumte stūmė szalin, jie suma
nė visas vartotoju (biznierisz- 
kas) draugijas ir kooporacijas 
suvaryt savo globon.

Ten Lietuvoje nėra ne dyvo 
dvasiszkija turi visame intek- 
me net draugijose ir gali pada
ryt žmonėms gera jeigu tik ne 
insidrasys vyti ant žmonių kai 
lio bizūną teip ekonominiame 
kaip ir politikiszkame gyveni
me. Juk dvasiszkija ir praeito
je turėjo Lietuvoj ueiszpasaky 
ta intekme. Dvasiszkijos intek 
me puolė tik tada kada insi- 
maisze in vidurinia szalies pa- 
litika.

Kada gi Lietuvos žmonių ran 
kos jau biski pasiliuosavo, tai 
nežine isz kokiu szaltiniu iszsi- 
verže net kvailiu kvailiausi 
paskalai: kad Vokietijos kai
zeris duosiąs Lietuvai karalių 
katalika. Kiek szitame skelbi
me proto? S. K.

raszikyte pas Mr. C. L. Green, 
United States Dept. of Labor, 
Room 212, Post Office Bldg., 
Kansas City, Mo. — Rugepju- 
te prasidės nuo 5 Juniaus.

Kada užsibaigs tebyria ka
re? Ant tojo užklausimo daug 
kalbėta ir raszyta, o kožnas 
yra akyvu apie tai žinot. Sztai 
naujas būdas iszriszimo tojo 
klausymo: Kare francuziszka 
—vokiszka prasidėjo metuosia.

1870 ir
1871

sikiu 3741
Ta ji skaitli skaitosi sziteip: 

37 ir 41 
tris ir septini tai 10 
keturi ir vienas tai 5 

per tai pasidaro data:
10. 5

Toji kare užsibaigė 10 Ge
gužio 1871 mete.—O kada pa
sibaigs tebyria kare? Sztai 
prasidėjo ji ji mete

1914 ir traukėsi
lig 1915

isz viso 3829
Tris ir asztuoni tai 11 

du ir devini tai 11 
per tai turime data:

11. 11.
tai ženklina, jog pagal apskai- 
tima tebyria kare užsibaigs 11 
Lapkriczio 1915 mete.—Persi
tikrinsime ar perspėjimai iszsi- 
pildins.

Imigracijos bjuras Washing
tone, apgarsina po visus laik- 
raszczius, jog steite Oklahoma 
reikalaus nuo 16 lig 18 tuks- 
tancziu darbininku ant ukiu. 
Farmeriai mokes nuo 2 lig 3 
doleriu ant dienos ir burda. 
Kelione in tenais turės apli- 
kantai patis apmokėti. Norin- 
tieje daugiau apie tai dažinoti,

Kokiu budu Amerikonai da 
ro bizni paduodame czionais 
sekanti fakta kuris nesenei at
sitiko vienam Pennsylvanijos 
miesteli. - —; - —

Ant geležinkelio likos, su 
rastas užmusztas žmogus. Pri
buvo koroneris, apžiurėjo la
voną ir nutarė jog sau atėmė 
gyvaste, nes prie jo rado revol
veri o kiszeniuje nelaimingo 
rado szimta doleriu.

Koroneris su sudže padare 
rodą ir nutarė sziteip: Pir
miausia reike lavona palaidot. 
Už ta ji darba prisisavino sau 
už laidotuves $75 kas buvo.... 
all right.

Toliau^ sudže nubaudė la
vona už nesziojima ginklo ant 
$25 ir kasztus ir tai buvo. . . . 
all right.

Ant galo kada jau neužteko 
piningu, nusiuntė telegrama 
pas gymines idant užmokėtu 
kasztus palaidojimo ir t. t. ka 
ir aplaike.

O ka, ar ne Amerikoniszkas 
biznis terp koroneru ir sudžiu 
czionais Amerike? 

— ——--- —
ATSAKYMAI-

J. S. Pittsburgh, Pa. — Ta- 
mistos advokatas pasirūpins 
apie visas informacijes. Daži- 
nokie pas jin.

Skaitytojui isz Mount Car
mel, Pa. — Jago tamista da 
karta dagirsi kad juso lietu- 
viszkas prabaszczius panieki
nės arba atkalbinės nuo skai
tinio “Saules”, tai meldžeme 
mums surinkti liudintojus o 
už tai jegamasteli pastatysime 
atsakomybėn. Geriause, kad 
juso prabaszczius laikytųsi 
priežodžio: “Redaktorius ka- 
limoriaus o kuningas alto
riaus,” o tada bus visur sutiki 
mas, nes arsziausia czionais 
Amerike, kad kuningai inki- 
sza noses in redaktorių kalimo 
rius o kada isztrauke tai net 
noses paraudonauje isz savo 
pasielgimu. — Lauk tamista 
progos ir duokie mums žinia, 
sziuom kartu da nutylėsime. 
Netik Mount Carmu skaityto- 
jei, bet po visa Amerika, jago 
dagirs apie kuningu atkalbi- 
nima žmonių nuo skaitymo 
“Saules” tai duokyte mums 
žinia, prisiusdami drauge liu
dintojus. Darome bizni teisin
gai, kuningu ir tikėjimo neju
diname, turime czarteri ir nori 
me gyventi kaip kiti, neužvy- 
dedami kitiems szmotelio duo
nos, kaip tai nekurie lietuvisz- 
ki dvasiszki mums užvydi.
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ISZ AMERIKOS.
Praszalino visus tlumoczius— 

per brangus.
Wilkes-Barre, Pa. — Su- 

džios Luzernes pavieto persi
tikrino, jog tlumoczei aplai- 
kanti po $100 algos ant mene
sio yra per brangus ir visus 
praszalino nuo darbo. Terp 
praszalintu yra: Juozas Mori- 
ęos, Jonas Kuchis, E. Ufa- 
lussy, Jonas Stadulis ir Mrs. 
Sardonienia. Visi tlumoczei 
susitarė straikuot ir nedirbti 
už mažiau.

Nubaustas ant 19j metu už 
žudinsta.

Sunbury, Pa. — Povylas 
Karnickis, likos nubaustas ant 
19<2 metu in kalėjimą už žu
dinsta papildyta szeszis metus 
adgalios.

Karnickis laike musztynes 
Mount Carmel, užmusze Joną 
Binslovski ir pabėgo in Cleve
land, Ohio. Tenais susipeszes 
su savo draugu, v likos ižduotas 
ir aresztavotas.

x Nuskriaustas vyras.
Brooklyn, N. Y.— Ana nede 

lia mirė czionais poni Jadviga 
Osterhoff, turtinga motere. To 
ji porele apsivedė deszimts me 
tu adgalios — ji ji buvo turtin
ga, o jisai neturėjo nieko. Vy
ras nuolatos “sėdėjo kiszeniu
je” savo pacziules, ir apie tai 
suvisai nesirūpino ir nedirbda
vo nieko. Pacziule gal tai ir 
atjautė, nes mirdama nepaliko 
savo milijonus vyrui. Kada 
nuliūdęs vyras atydare miru
sios testamenta rado jame pa- 
raszita: “Palieku savo turtą 
ant geradejingu užmanimu o 
“milemui” Fredui palieku vie
na doleri nes ir teip už daug, 
ba tasai asilas daugiau never
tas.” — Nuliūdęs Fredas da
bar turės ymtis prie darbo.

Dvasios isz 1776 meto tranko
si po narna.

Bridgeport, Conn. — Strat- 
forde randasi senas namas pa
statytas da priesz 1776 mete, 
kuriame gyveno W. S. John- 
sonas o per d.u metus stovi ne
užgyventas isz priežasties bai- 
dinimosi dvasiu. Badai dvasios 
kožna nakti daro tenais tokius 
piknikus, kad niekas tame na
me negali gyventi. Nakties lai 
ke duodasi girdėt žingsnei ka
reiviu, duris paczios atsidaro 
ir užsidaro, ant trepu duodasi 
girdėt ritymas armotiniu kul
kų ir juokai moterių. Taji na
rna suardins o ant jo vietos ki
ta pastatys.

Gilukis vargingo' darbininko.
Hazleton, Pa. — Kokis tai 

Italas, kasdamas duobes ant 
pastatimo tvoros ant žemes ku 
ri yra locnaste G. B. Markle 
Co., Oakdalije, rado 200 dole
riu aukse, kurie jau nuo dau
geli metu likos tenais paslėp
tais. Teisingas žmogelis nune- 
sze savo radini ant ofiso, pi a- 
szydamas pavelinimo, ar gali 
tuosius piningus pasilaikyti. 
Kada apie tai dažinojo locni- 
ninkas žemes, paliepė atyduot 
piningus teisingam žmogui, 
priduodamas isz savo kisze- 
niaus da szimtine už teisingys- 
te. Tasai Italas norėjo siunsti 
szipkorte savo paežiai in tevy- 
nia, bet neturėjo piningu ir no 
rejo pasiskolint isz “kumpa- 
niezno sztoro” bet jam atsake. 
Szendien nudžiugo Italas, jog 
gales savo pageidima užgana- 
dyt ir neužilgio pasimatys su 
pacziule ir vaikeleis, kuriu ne 
mate asztuonis metus. Priek 
tam, visi darbininkai sztore su 
side j o ant pirkimo jam narni 
nius rakandus ant pradėjimo 
gaspadorystes.
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ITALUI JAU ISZDAVE KARE AUSTRIJEI.
Austrijos kazarmes isznesztos in padanges. Austrijokai naikina 

tiltus ir telegrafus. Trieste baisus sumiszimas.
Rimas. — Italije iždave kara Austrijai praejta subatos 

vakara. Italije mobilizavoje kariumene prie viso rubežiaus. 
Karas prasidėjo ant tikrųjų panedelije su 300,000 kareiviu 
ant kares lauko o in laika vieno menesio pastatys arti 3,000,- 
000 vyru. Isz Ameriko pasirenge sugrįžti 10,000 Italu kariau 
ti prieszais Austrije.

Mieste Trieste, kur randasi dydesne dalis Italu vieszpa- 
tauje tikra anarkije, žmonis apipleszineje kromus ir degina 
juosius.

Trentine, austrijokai sunaikino visus tiltus, klosztori, 
bažnyczia, ligonbute ir dydele garbarne.

Karalius szauke visus karei nūs nuo 1876 lig 1895 po 
ginklu. Y ė

Vokiecziams dabar bus karszta it turės gintis kaip tasai 
dydelis szuo užpultas per mažiukus. O gal tokiu budu grei- 
cziaus pludrai padarys sutaiką.

Verona.— Austrijokiszkos kaząrmes Roverete miestas, 
Tiroliuje, kuriame gyvena 12000 Italu likos isznesztos in pa
danges. Tuojaus po eksplozijei likos aresztavotais visi italisz 
ki gyventoje!.

Brescia.— Austrijokai pri jausdami prisiartinau ežia kare su 
Italije, pradėjo naikint tiltus ir telegrafus. Visus parubeži 
nius sargus atszauke isz Ponte Caff aro ir Lodrone. Ant kal
nu Brindisi randasi 350,000 italiszku peksztininku ir artile
rijos.

Badai Rygos portas paymtas.
Londonas.—^Žinios skelbe, buk įvokiecziai paėmė rusiszka 

porta Ryga. Kitos žinios skelbe b;ik terp flotu eina dydelis 
muszys.

...
Viednius. — Musztynesia prie KTėlcu likos paymta in 

nelaisve nuo 16 Gegužio 4000 rusiszku kareiviu. Dabartės isz 
viso randasi austrijoku nelaisvėje 194,000 rusiszku kareiviu.

Maskolei sumuszti ant Kaukazo.
Konstantinopolius. — Maskolei likos sumusztais per 

turkus arti Olti ir Cherkerli. Konia visas pulkas kazoku likos 
iszmusztas.

Maskolei paėmė kelis kaimus.'
Petrograd. — Prie upes San, maskolei paėmė kaimus 

Krawcus, Bierczus, Przysznow ir Kamerale.
Sziauliuosia muszei nepalauna. Pasisekimo neturi ne 

vokiecziai ne maskolei.

Susimuszimas trukiu. — 73 užmuszti, 400 sužeido.
Carlisle, Angliję. — Baisi nelaime atsitiko arti czionais, 

kada trūkis pripildytais kareiviais trenke in pasažierini o po 
tam vagonai pradėjo degti. Arti 400 ypatų likos sužeistos o 
73 užmusztos.

Suraszas prapuolusiu lietuviu kareiviu kauno gub. 
(daugiausia ju paprastai yra nelaisvėn pakliuvę)

( Kauno Pavieto.— Prapuolė: Juoz. Samenas, Survil. vai., 
Jon. Markeviczius (isz Kauno), Aug. Daugatas, Raud. vai., 
Pran. Kancereviczius, Kaz. Lninskis, efr. Vine. Puikis, Jon. 
Velnonis, feldf. Petr. Burneika, Vlad. Szimenis, Kaz. Micke- 
viczius, Ant. Lokaviczius, Petr. Liutkeviczius, Bol. Jankaus- 
kis, Vlad. Raspeika, Jon. Uszkuris, Kaz. Barukeviczius, Mik. 
Szumskis, efr. Kaz. Blizauskis, Petr. Abraževiczius, St. Reut, 
Aleks Oleszkeviczius, Ant. Gulbinas, Kaz. Reszis, Pov. Moc
kuj Jon. Urbanas, Leon Daneika, Jurg. Straskis, kanonierius 
Pr. Jakaitis, kanonierius Ant. Gaižukauskis,. Kaz. Szaukszte- 
lis, P. Szilinas, J. Jonaitis, Stan. Surke vi ežius, Leo Sukockis 
Ant. Kulesza, Juoz. Varhamauskis, efr. Ed. Galesza, unt. of.
Ant. Guževskis, Ip. Jehimaviczius, Pr. Vasiliauskas, Al. Bos- 
teika, J. Mickeviczius, Petr. Bortkeviczius, kan. Pr. Balsis, 
bomb. Kaz. Leonaviczius, vyr. efr. Mik. Gubernotaviczius, 
bomb. Al. Kondrataviczius, kon. Flor. Gudis, kan. Ant. Volcz 
keviczius, Kaz. Valaviczius.

Sziaulill Pavieto.— Prapuolė: Ben. Nareikis, Akmenės 
vai., Jon. Polekaviczius, Kruop. vai., Stan. Staneviczius, Ak- 
men. vai., Pran. Szliažas, Žar. vai., Jon. Nareikis, Papil. vai., 
Pran. Moskulis, Kurszenu vai., Vine. Budinis, Viekszniu vai., 
Ed. Gaigalis, Kriuku vai., Pran. Grablevskis, Juoz. Trinkus, 
Grugždu vai., Jon. Tamoszaitis, Kurszenu vai., Pran. Stefa- 
naviezius, Pran. Kvieckis, unt. of VI. Gruževskis, Pov. Ur
man, Ed, Volotka, Bol. Sirtovas, liuosnoris Jon. Jukeviczius, 
Liud. Kasperas, Blagov, vai., Pran. Kacuceviczius, Ant. Žlo- 
bis, Žagar. vai., Jon. Serkaitis, Leopold Gadel, Padubisio vai. 
Pr. Dargis, Akmen. vai.,,Stan. Balintaviczius, Padubisio vai., 
Vincas Raubo, Rom. Kurjamis, Padubisio vai., Pet. Jon. Mi
siūnas, Paszvit, vai., K. Bagdonas, Grubdžiu vai., A. Viliu- 
mas, Lukniku vai., Vlad. Teliuk, liuosnoris Aleks. Tamosziu- 
nas, Jonas Griszas, Vine. Danilaitis, Pr. Buinauskis, Ign. Ba- 
czianskis, Petras Szukszteris, Vine. Szusza, Pran. Balis, Vin
cas Stunguris, Kaz. Vaiczus, Kaz. Sperackis, kanonierius 
Feliks, dureviezius, A. Szanelis, bomb. Ant. Žukauskis, bomb. 
Ant. Budrickis, kan. Bonifacas Banaitis, kan. Pov. Birjatas, 
kan. Juoz. Alsis, A. Dambrauskis, Žagarės vai., Petr. Savic
kis, Szauklenu vai., Konst. Szliauteris, Viekszniu vai., D. Ta- 
lavoszis, Sziaulenu vai., Stan. Galenis, Ligumu vai., Stan. 
Sziszkeviezius, Sziaulenu vai., J on. Poszkunas, Ligumu vai.

Vadas italiszkos kariumenes ir karalius.— italiszka kavalerije perejna per austrijokiszka 
rųbežiu ir vejesi paskui austrijoku patrule.

________ a_________ —__ ____ __ _—------ ---------

Truputis apie Pennsylva 
nijos geležtei!

Gal nevisi žino apie didžiausia 
geležkeli ant svieto, kuri turi
me czionais Suvienytuosia Stei- 
tuose ir ant kurio ne karta mu 
su skaitytojai keliavo, o bet ne 
dasiprato, kaip milžiniszku 
yra tasai geležinis kėlės ant 
kurio keliauna.

Tuom geležkeliu yra Penn
sylvania Railroad Company 
apie kuri apraszome sekan- 
czei:

Yra jisai 11,730 miliu ilgio.
Turi 26,200 miliu geleži

niu sztangu kurie apeitu aplin 
kui musu žeme.

Turi >630 miliu keturkeliu, 
821 miliu trikeliu ir 3,717 du- 
keliu.

Geležkelis ejna per trileka 
steitu kur gyvena didesne da 
lis gyventoju Su v. St.

Duoda užsiėmimą del 220, 
000 darbininku, arba konia 
10 darbininku del kožnos mi- 
lios geležkelio.

Turi 7,561 lokomotivu, 
6,884 pasažieriniu vagonu, 
281,590 tavoriniu vagonu.

Iszsiuntineje apie 3,000 pa
sažieriniu trukiu kas diena 
ant kuriu keliauna puse mili
jono pasažieriu kas diena.

Iszsiuntineja suvirszum 4,- 
000 tavoriniu trukiu per diena 
kurie gabena 1,300,000 tonu 
tavoro o iszmoka ant dienos 
puse milijono doleriu algos.

Nuperka konia už ketverti 
milijono doleriu visokia mate- 
fijolo kas diena del geležkelio.

Tasai geležkelis yra laiko
mas per 100,000 locnininku 
(szerholderiu) tarp kuriu dau- 
giausiajyra moteres —44,000 
skaitliuje.

Turi 4,295 darbininku ku
rie gauna amžinas algas, iszmo 
bedami jau suvirszum $10,000- 
000 del senu darbininku.

Kada darbininkas dirba 
kompanijei 50 metu gauna am 
žiną alga o kada turi 70 metu 
gauna teipgi alga.

Kožna diena gabena in Phi
ladelphia, Baltimore, Brook
lyn ir Jersey City ketverti mi
lijoną kvortų pieno.

Turi indeja in geležkeli 
$23,000,000 kapitolo.

Iždave ant pataisymu nuo 
1902 meto $86,000,0q0.

Norints tnrime Amerike 
443 kompanijos geležkeliu bet 
Pennsylvania Railroad yra dy 
džiausiu ant kuriu užmusza 
mažiausia žmonių.

Tai rots,
— Praszau norint karta pa- 

bueziuot mane.
— O ne, Motiejeli, ba tuo

jaus norėsi daugiau!
— O ne! Prisiekiu!
— Na tai nevieno, ne ga,usi.

— Kokis skirtumas tarp 
daktaro ir paczios.

— Pati prisiekė mylėt vyra 
ir neapleist iki myrio ir ne kož 
na dalaiko žodi, daktaras ne 
prisiekė o vienok dalaiko.

APŽIŪRĖJIMAS VAIKU SUŽEISTU PER VOKIEGZIUS.

Sztai nekaltos aukos kares—vaikai, kurie likos sužeistais per vokiszkus szuvius Belgijoi. 
Tieje mažiulėliai neszdavo vandeni del kareiviu grabesia ir laike tojo humanitariszko darbo 
aplaike žaidulius už ka aplaikys medalius nuo rando.
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vi tai da tokio paredko nebu
vo kaip dabar.

i Paszoko staigai užsimėtė ser 
mega. Išbėgo laukan o cze 
tvartas diaga. . . ne tai‘kluone

(CZIONAIS PADEKITE SAVO PILNA ADRESA)

V ardas

KARISZKOS MISLYS
Czionais matome du prūselius prie ugnies szildanežius sa 

vo sustingusius kunus. Ant paveikslo randasi keturi, nes du 
stovi ant sargybos. Kur jieje?

ram m
Didele knyga api 1300 purJspr 
Visos 6 dalu druesiai ir puikei 
apdalyta. Kantus nujiiuntin?? 
mes apmokame. FKBKS TIK 

D. BeotanM-Ce
9&OBSY OTY. FA.

SURINKTOS ISZ LIETUVOS
Yra tai rialams grade DaiaeKa. 
78 fis. 0x9 cat dyd. Kreka 25c.
\ ■ -----------------

W.D.Btatarald-Ca., Malmay Cfy, Pa.

» DIDELE ADKA'!
Pricšakis ant pagilo ZIRA, be jokio apgarsinimo laikra- 

šiluose, jau dabar turi vertę jum įC. > 

piningais; prlcg tame rasit kožnani* 
111 pakcllje ZIRA

clgaretų kuponą, a. 

ant 3 cento, Oa- 
II rinkti priešą-. A 
klus pakelių ir ” 

kuponus, nes už 

juos kožnas. kas 

tik nori, gali 
gauti gražius Z. 

prezemus. Pa- 
klausk apie Juos . 
savo štornlnko. 

o jis tau papasa- ffi.

Netoli nuo kaimo, ant kalne 
lio pagirryje stovi menka grin 
ežele, szale josios tvartelis, o 
toliau kluonelis.

Žiema. Vejas smarkus, net 
szvilpia ir pradeda pustyti. 
Kas kartas net per plyszius su 
trukusiu langeliu net?skamba :

Grinczioja sėdi prie vakarie 
nes jauna porele ir sena motę 
re.

Varginga tai grinezele, ma
ža ir troszki, o kad norint bu
tu jioja ramybe, ta brangi do
vanele duota nuo Dievo! Bet to 
sios nebuvo; jauna motere bu
vo susiraukus ii bjaurei per 
tai iszrode, norint gana patoga 
vyras buvo labai nusiminias o 
senuke didelei susirupinus.

Abidvi moteres buvo priesz 
valandėlė susikivirezinia, o vy 
ras sėdi susiraukiąs, nežinoda
mas katrai pripažinti teisybia. 
Jauna motere, perpykus deda 
szaukszta ant stalo szale senu
kes, ta paėmė su drebante ran
ka pasėmė viralo isz bliudo ir 
iszliejo puse szaukszto ant sta
lo.

Jaunas vyras straktelėjo už- 
pykias, musze in stala su 
kumszte ir paszauke:

Jau isztikro net szlyksz- 
tumas yma valgyti su jumi!

Senuke padėjo szaukszta ir 
graudžei dirstelėjo ant sunaus 
tarydama:

— Sūneli, jaigu asz del jus 
esmių sunkenybia, tai pasaky- 
kie— o asz eisiu kur mania ko 
jos ir akys nesz.

Mislino senuke, jog sūnūs 
draus ir stapdys, nes tas tylėjo 
ir nežiūri ant josios, o su pirsz 
tais barszkina in stala. Pati — 
gi jiojo pasikėlė ir kalba:

— Tai norint butu pakajus, 
tu sena ragana!

Payma paskui bliuda nuo sta 
lo ir isznesza in kamaraitia. 
Senuke pravirko garsei, deda 
galva ant stalo; o paskui atsi- 
gryžta ant sunaus ir prakalba 
drebaneziu balsu:

— Dabar tu sakyk!
Nes vyras tyli, žiūrėdamas 

priesz save, pasikėlė netrukus 
ir iszeina kalbėdamas:—Su mo 
tina tiktai ergelis ir gana. No- 
retau kad jau butu kitaip. — 
Trenke duris ir iszejo.

Senuke žiursteliu uždengė 
veidą ir teip garsei verke, jog 
net sūnūs ir marti girdėjo, nes 
to nenorėjo girdėti. Ir tai teip 
insiverke, jog rodos bus galas! 
Teip buvo susigraudinus.

Pasikėlė ir szluostosi asz- 
aras in žiursteli. Turi ejti sza- 
lin, juk jia iszvaro. Priklaupė 
priesz sena savo skrynaite, pa
yma andaroka ir czeverykus, c 
pasirengus ir sunkei atsidusus, 
stojo viduryja stubeles ir užsi- 
dunksojo: ar isztikro turi isz- 
eiti? Sunkiau del josios buvo! 
Nes turi eit. Jau per daug nu- 
kente per tuosius du metus, 
nuo tada nuo kada sūnūs apsi
pacziavo.

Pasuko staigai ling duriu, 
persižegnoja ir atidaro duris 
pamaželi.

Vejas pūstelėjo in vidų su 
sniegu, rodos nori jajia sugra
žinti. Senele iszejo ir drasei 
yrėsi tolyn. In kur? Ten už 
kaimeja, da geras galas, stovė
jo bažnytėlė o szale buvo na
melis vadinamas szpitole,. ten 
gal atsiras kampelis del senu
kes.

Aszaros isz akiu josios srio-
,s"C'i* n' n- ,!c f’V ’ip’1’--

liną, jog josios Jurgutis buvo 
teip geru šuneliu, kol nebuvo 
pacziuotu o szedien per apsipa 
cziavima stojosi ji ji nelaimiu 
ga. Mat prie pustrecziu metu 
in netolyma dvarą priėmė dar 
bininkus pribuvusius isz to 
liaus o tarp j u buvo ir Filome 
ne, patoga labai mergina ir pa 
ti apie savo patogumą žinojo. 
Kaip tiktai Jurgis viena nede- 
lia pamate jaje prie bažnyczios 
ir jau norint buvo ne jaunas 
suvis apkvaito josios patogu
mu.

Viena diena pasakė motinai 
jog nori su ateive darbininkia 
apsipacziuot.

Atkalbinėjimai motinos nie 
ko nemaczijo. Katriuka kai 
mynu jau nuo senei glamonėjo 
si prie Jurgio, o ir jis buvo ne 
nuo to, nes dabar jau nenori 
ant josios žiūrėti.

Kaimuoczei nesirūpino apie 
stubelnyka isz pagirrio, dabar 
net juokėsi isz Jurgio, o jaunuo 
mene net dainele bjaure apie 
jin sudejia dainavo. Jis ant to 
nepaisė suvis. Grinczeleje mo
tina visaip perdestinejo bet nie 
ko negalėjo padaryti. Sulau
kus rudenio apsipacziavo Jur
gis su Filomena.

Dabar apėmė gaspadinystia 
jauna gaspadine, nes buvo tai 
gaspadine nuo dantų gėlimo!

visame nedavadas, nes už tai 
nedėlioja, kada Filomena ėjo 
in bažnyczia, puezinosi kaip 
povas su savo uodega, teip, 
ji ji su savo paredais priesz ki
tas kaimuotes.

Sena motina žiurėjo ant to 
visko su baimia. Jaigu motina 
kada pasakydavo, jog kaime 
neiszpuola teip czvierytis, tai 
atkirsdavo su piktumu, jog ji- 
ji teip nori na ir pasikialdavo 
vaidas. Marti po teisybei nie
ko nemokėjo naminiu darbu, 
o pamokinimo senos motinos 
nenorėjo.

Po keliu nedeliu insisirgo 
senuke o tai isz priežasties na 
miniu ergeliu!

Kentėjo tykybeja kanezios, 
ka dabar priminėjo.

Ėjo jau teip per pusią ady 
nos galedamasi su viesulą, pa- 
jiegos pradėjo mažt; nuvargy- 
mas jajia apėmė, jau ir kojas 
vos vilko, ant galo puolė prie 
kelio ant krūvos akmenų. Bai 
me jia apėmė. Suymineja pas- 
kutinias pajiegas. Velei paėjo 
kelis žingsnius, ir velei butu 
pargriuvus. Nes, nenorėjo 
dingti sniege, norint smerties 
norėjo.

Prie kelio stovėjo kryžius su 
padarytu suoleliu szale. In ten 
skubina reikalauja pasilsio del 
nuvargusio kurio o ir prie kry 
žiaus suras ramuma duszei. 
Priėjus kryžių, sėdo ant suole
lio, sunkei atsiduso, apsiverke 
ir pradėjo jajia miegas apimi- 
neti. Jau ne szalczio nejautė, 
o ir sniegas ant ranku netirpo 
teip buvo suszalus.

11.
Pabudus, gulėjo dideleja 

stuboja,/šziltai užklostyta.
— Asz gal esmių pas—Rais 

ki—tarė storu balsu ineidamas 
in grineze. Buvo tai žmogus 
žiamas o skarbuš, apie 50 me
tu senumo su gražum ir dorum 
veidu.

— Ilgai duravai, kol atsipei- 
kejei. Tryneme tave gera va
landa, kaip tave bernas rado

Dabar senukei atėjo ant mis ' 
les atsitikimai praeitos dienos. .

— O kam tu Juoziene—kai 
bėjo kaimuotis kam iszeini pa
ti viena nakties laikia in toki 
baisu orą! Ir kur ejote?

— In narna ubagu.
Mužikui tuojaus viskas ižsi- 

aiszkino.
— Tai jos nenorėjo jaunie- 

jei laikyti namie ja? Tai gal 
martelei; ka?

Senele negalėjo nutylėti, 
apie viską jam apsakė.

— Tiek to, jaigu jau neno
rite sugryžt m ta pekla, tai ir 
nereikalaujate jieszkot priglau 
dos szpitolaja. Tarnavai d vide 
ezimts metu pas mano nebasz 
nykus tėvelius, mania nesziojei 
ant ranku, neapleisiu dabar 
jios. Juk jau po teisybei ne 
yra didesnes peklos, kaip toja 
grinezuteja pagiryja. Teip, 
teip, pas mus busite!

— O mano Dieve!—pravir 
ko senele;— saviejei iszvare, o . 
svetimi priglaudę! Tegul tau 
gaspadoreli visamia Dievas lai 
mina!

Dievas tame namia laimino 
Per ciela meta negirdėt buvo 
pikto žodžio ir szeimynos bu
vo kanogeriauses sutikimas. 
Biednai Juozienei rodėsi, kad 
jau gavosi in rojų.

Užėjo velei vasara, ir velei 
pribuvo darbininkai in dvara 
ant darbo. Gimines Filomenos 
tuom kart nepraszomi apsise- 
do stubeleje Jurgiu ne giaro 
jam neduodami.

Lande po visus kampus emi 
ka norėjo ir kas del j u patiko 
o ko norėjo tai Filomena pasi
rūpino kur kitur.

Ant pagalios jau net Jurgiui 
insipyko ir ciela gauja iszvare 
po velniu.

O turėjo barniu ir keiksmu 
perpilnai. Nes ka, bobos buvo 
vale ir jin pergalėjo. Nutilo ir 
ant galo tie jei valkatai jin per 
duris isžmęte.

Pusiuto Jurgis no piktumo 
ir sarmatos jog isz-jio locno 
namo likosi iszmestu. I)abar 
kaip kaimuoczei dažinos, tai 
ne gales akiu parodyt! In to
kia tai inlindo giminyste o pa
ti laiko jiuju szali! NfU *°.%a- 
ros isz piktumo byrėjo isz 
akiu.

Kur dabar eit, kur gauti ro
dą ir pasiskunst ant savo pade 
jimo, pasigailestavimo gal su
rast pas motina! Nes kaip eit 
pas ta, kuria teip sunkei už
rūstino kaip prie josios pri
eit?

— Ne niekad! — paszauke 
ir nuėjo pas vaita idant iszvary 
tu isz namu nepraszytus sve- 

, ežius. Nuėjo po teisybei, nes ir 
padare da didesne pekla del 
saves. Pati jiojo rodos pasiuto 

, isz piktumo, dare tokius vai
dus jog net cielame kaime bu
vo girdėt. Ne turėjo dabar ra- 

i mios valandėlės no ryto lyg va 
kkaro. Viena diena negaleda- 

, mas dalaikyti iszpere bobai 
kaili. Tas da buvo arsziau.

Nubėgo, kaip uodega pasvi- 
lūs pas savo gimines szaukda 
ma pagialbos. Subėgo gimines 
su dalgeis ir lazdomi apsiaubė 
Jurgio nameli. Jurgis užsidarė 
savo stuboja ir paemias sena 

i surūdijusi karabina grūmojo 
, nuszovimu. Matydami užpuo

la:, jog nieko nepadarys, atsi 
trukę su larumu kerszydami 
visaip paimdami su savim Jur 
gienia.

Dvi dienas Jurgis lauke pa- 
i ežios ant tuszczię. Apėmė jin 

neramumas nes dalaikantis. Ar 
gi tiek jam daedus d a norėtu 
jin pamest? Didelei rūpinosi. 
Jaigu jau teip butu tai ir jiam 
nieks daugiau nepasilieka, 
kaip tiktai neszdytis in kita 
szali kur žmonis jiam akiu ne 
svilins.

Atėjo antra naktis po tai 
nelaimingai dienai, d paezios 
da nebuvo. Vienas iszpažys 
tarnu pasakė jog Filomena nu
traukė toli su saviszkeis.

Apėmė ji graudumas dide
lis ir dabar suprato savo klai
da. Nes stojosi, niekad permai 
nyt ne sztant!

III.
Sztai pasirodė' szviesa ug

nies.
— Jėzau, Marije! Namai

lis su jevais dega! Del meiles 
Dievo! Szaukia pagialbos. Ant 
tuszczio! Kas nuo ežia iszgirs 
ji szaukenti pagialbos. Kol 
žmogus pamatys tai viskas su- 
piszkes, tame nužvelgė, jog pa 
girija kas tokis kruta pažino 
žmogystia pasilenkusia ir žiu- 
rinte ant ugnies.

— Tai ne kas tiktai padege 
lis!— Teip jiam puolė in gal
va. Pagriebė kirvi ir bego 
tiesiog ant jio. Nes jau tas din 
go gyfioje. Patemimo Jurgis, 
jog tas žmogus turėjo ant sa
ves marszkoninias kelnes to 
kias paezias, kaip dėvi pribu 
vusieji darbinykai in dvara. 
Mįsles jiojo puolė in kita szali. 
Vienatine karvuke Jurgio bau 
bia graudžei tvarte. Bėga stai
gai prie tvarto. Jau stogas 
tvarto pleszka, o tvartia pilna 
durnu. Su vargu atriszo saita 
Jurgis ir iszvare karvute lau
kan ir pats iszbego. x

Atsiminė jog da ka toki ga 
lėtu isz rakandu iszgelbet nes 
jau nenorėjo ba jau ir pa
ežiam nesinorėjo ant svieto gy 
venti.

— Tegul viskas eina su du 
mu!— tare in save, atsitraukė 
apie szimta žingsniu ir sėdo ant 
akmenio. Sėdi kaip sapnas, pa 
remias smakra ant ranku, žiu
rėjo ant platinantes su staigu 
mu ugnies.

Na tai tas žmogus turėjo ant 
saves szvieses kelnes. Tas ture 
jo tikrai padegt triobaš. O gal 
viens isz giminiu Filomenos? 
— Tai piktumas tos latriszkos 
gaujos.
Juk jiejei jau iszdvilko priesz 

pora dienu! O ar negalėjo ve 
lei sugryžt? Juk ne kvailei 
degt, kada iszeitinejo, tuom 
patrauktu ant saves nužiureji- 
ma. O kas kitas kaip ne jie bu 
tu uždegias? Mielina ka pra
dėt? Ar daneszt vaitui? Ar-gi 
pats skelbs ape savo nelaime? 
K a tai pamaezis?

Supleszkejo triobeles lig že
mei.— Jurgis per ciela nakti 
ir diena persėdėjo ant akmenio 
su paremta galva ant ranku 
ir neatsakinejo ant jokio klau 
symo. ’

TameJza^ tokis-.
jiojo peti isz užpakalio ije ne- 
kruštelejo, kas tokis isz p&leng 
vo prakalbėjo:

— Jurguti!
Baime paėmė sėdinti. Paži

no milema ir saldu baisa ir pa 
szauke:

— Motinėlė mano!
Atszilo jiojo atszalus szirdis 

ir pradėjo graudžei verkt.
Motina glostė jo galva įr 

pati verkia isz gailestes:— Ižsi 
verk, iszsiverk, biednas sūneli 
tai tau bus lengviau, paleng
vins szirdi.

Jurgis puolė priesz jajia ant 
keliu ir meldže iszkelias ran
kas:— Motinėlė mano ar gali 

, man atleisti?!
— Tai tu mishni Jurguti, 

•jog asz ant tavęs pykstu ?— ta 
re senuke su meilumu:—kaip

klausymas apie nekokia Filo
mena Draukiene paczia tenai 
tinio daržinyko, Jurgio. Numi 
re ant karsztliges nepertoli- 
mam miest.

— Dieve duok dangų del 
josios ir bukie malonus sudžia 
del josios! — tarė Jurgis ant 
tosios žinios gilei susijudinias.

— Dieve duok! tarė moty- 
na pasznabždomi.

Ir gyveno tolinus, sunkei
dirbdami bet turėjo smagu gy 
venima ir pakaju namuosia, vi 
sa praeitis liūdna, nudavė del 
juodvieju kaip sapnas. Užmir 
szo apie tai.

Nes Jurgiui užžydejo nauja 
laime. Katriuka kaimynu, ku
ria buvo paniekinias del j uo
du? akiu Filomenos, velei suėjo 
in sutaiką, na ir ne trukus su
ėjo in pora.

Da keletą menesiu pagyveno 
senuke laimyngai prie sunaus 
ir marteles, o paskui persine- 
sze in geresni svietą, kur ne 
yra bedu ne vargu!

Szis bei tas.
Nuo Jeruzolimos in Jericho 

yra 15 myliu.
Nuo Dano in Berszeba, tie 

siog yra 125 mylios.
Upe Jordanas turi 180 mas

tu ploczio ir tris pėdas gylio 
ties savo intaka.

Galilėjos juros turi ! 13 my
liu ilgio ir 6 mylias ploczio, 
placziausioje vietoje.

Palestina yra apie 200 my
liu ilgio ir 60 myliu ploczio 
abelnsi.

Dideji piramida EI Guzeh. 
Egpyte, turi 746 Ketvirtaines 
pėdas ties apaezia ir 450 pėdu 
ir 9 colius augszczio.

Antra piramida yra 690 pe 
du, 9 coliu ketvirtaines ir 447 
pėdu, 6 cęliu augszczio.

Treczia piramida yra 354 pe 
du, 6 coliu ketvirtaines ir 203 
pėdu augszta.

Kiek toliaus nuo szitu yra 
szeszios mažesnes piramidos.

Sfinksas yra gulinezio liūto 
pavidalas su žmogaus galva, 
isztaszytas isz visos uolos. Ne- 
isztenkamos ir kojų dalis yra

yra 188 pėdu, 9Į coliu ilgio.
Yra apskaityta, jog gimimai 

atsieina žmonėms Suvienytose 
Valstijose $225,000,000 kas 
metai; apsivedimai $300,000,- 
000; palaidojimai $75,000,000

Delei aplinkiniu kalnu 
augsztumo ir statumo, saule 
neužteka ant Veidrodinio aže 
ro. Josemito klonyje iki 11:30

Baltasis m'ahogenas yra la
bai retas, bet po truputi iveža 
mas skobnių krasztams ir rė
mams apmusząmuju rakandu. 
Jis turi minkszta kaip ir amali 
jos žvilgėjimą ir yra labai 
brangus.

Geras spasabas ant uszpuolu.
Jaigu katra užpuola laufe- 

rei, tai tuojaus nuduok ubagu 
nusiimk skribele ir praszyk ke 
liu centu.

BALTRUVIENE.
Bobeles in grinezia suėjo, 

Na ir aluezio tuojaus turėjo, 
Ir tai konia kas diena, 

Ne lenke ne viena adina; 
Ypatingai kada vyrai in dar 

ba nuejna,
Tai ant tu pėdu suejna, 

Ar tai seredo ar panedeli, 
Parengė sau gera zoboveli, 

Kada jau gerai insigere, 
Tuojaus už kudlu nusitvėrė, 
Ir tai tokius klyksmus daro, 

Jog net laukan iszsivaro. 
Pokerius ir puodus panaudoję 
Pro ausis ir galvas sketerioje, 

Ne viena tai padaro, 
Jog net padurkus privaro.

Szlebes ant saves susidrasko, 
Krauju ant aslos pritaszko, 
Tas dėjosi nesenei Ilinojuje, 

Kur tos ecos atsiprovije;
Dvi tai labjausia faituojesi, 

Kaip indukia kates draskosi.
Kaip vyrai suejna, 

Tuojaus joms primena, 
Na kada faituosites, 

Kadai antakius daužysites?
Tai gerai bobeles, 

Draskykite savo terlas, 
Kaip juka nusileisite,

* * *
Kur ten apie nomber tri, 

Užkabori Szenadori, 
Bobeles nelabai gerai apsiejna 

Alutis kaip vanduo ejna.
O kaip pasigėrė, 

Ne valgi nepasteluoje, 
Nuolatos riauksojė, 
Tenais yra vienas, 

Mekleris geras, 
Jago kokis Lietuvys pribuna, 

Tuojaus jis -prisikabina.
Pas save parveda, 
Kvatiera prižada, 
Ar pro vi jesi doleri, 

Už savo triobeli, 
Tai vis biznis, 

Norint niekas suvis.
■x- x- -x-

P. Lorillard Co., NewYorkCity 
'Lak 4

Lletuvišky Knygy Krautuvė.
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protų ir išsimokinti 
angliškų kalbų, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami kompletos, 
s. v. gauna papiginta kaina Krau
tuve adara kas vakaras.

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

M. J DAMIJONAITIS
901 Wesf 33-rd SU GHIGAGO, ILL

NETROTINKITE VILTIES.
Jaigu esi plikas ir plaukai slenka 

nuo galvos, tuksztanczei jau likos 
iszgydintais, gydimas dykai, adresas 

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

Tiktai už $1

VISOS sekanezios Istorijos tik ant 
trumpo laiko už Viena Doleri 

ir mes apmokame nusiuntimo 
kasztus. Gausite per paczta. Szitos puikios 
istorijos talpinasi 10 Knygutėse ir visas in 
viena pasidaro nfet 536 Dideliu Puslapiu 
skaitymo. Iszkirpkite szita apgarsinima, 
paraszykite aiszkiai savo varda ir adresa, 
indekite Popierini Doleri arba Money-Order 
ir prisiuskite mumis o tuojaus 
viską per paczta.

o-ausite ta

1— Dvarine pana.
2— Baisi istorija.
3 Kapitonas Stormfield danguje.
4— Pabėgėlė.
5— Kasgi isztire?
6— Prigautas vagis.
7— Jonas ir Aliana.
8— Pavojinga klaida.
9— Duktė akmenorius.
10— Klara.
H—Nusprenstasis. _ ______„ ___
12 Ant kiek moters užlaiko paslaptį. 30—Stebuklingas Zerkolelis.
13—Baisi žudinsta.

—Urlikas; razbainikas.
15— Ketvirtas prisakymas Dievo.
16— Kelautojei in szventa žeme.
17— Beda.
18— Vaitas Szvilpikas.

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

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

No. ir

Miestas

W. D. Boczkowski-Co. “įSioS..

— Teip, teip, meile motinas 
nepažino piktumo, — tarė se
nas kaimuotis susijudinęs isz 
to ka mate.

Jurgis butu isztikro parda- 
vias žeme o nusidavęs ant tar- 
nystos, kad ne motina.

— Raiskis ne draudė, ba ži
nojo motynos szirdi. Toji se
nuke, tiek adgavo pajiegu ir 
užsispyrė pagelbeti sunui. Sa
vo iszkalba pabudino narsa

da ir darbu. Nusidavė pas tur 
tingesnius ūkininkus kaime, 
nusižemino priesz juos praszy- 
dama paszialpos ramino tan- 
kei Jurgi ir priskubinę jo kaip 
galėdama pastatymia sziokiu 
tokiu triobeliu.

Kaimuoczei prigelbinejo ant 
kiek galėjo, ir jau priesz užei
nant žiemai ant vietos senos su 
linkusios grinczeles stojo nau
jas gražus namelis su szvieseis 
langeleis. Gaspadinavo jamia 
kaip už geru laiku Juoziene 
su sunum Jurgiu.

Filomenos vardo niekados 
namelije neminavojo. Kur ji- 
ji dingo ir kas su jajia stojosi, 
niekad Jurgis neužsiminė. Ne 
pyko ant josios, nes apie jia 
nieko nenorėjo žinoti, nes per 
daug jiam daedi.

Teip praėjo trys metai. Ta
me atėjo viena diena gandas 
pas prabaszcziu ir vaita už

Vandeninu gylis.
Didžiausias juriu gilumas 

esąs Pietų Atlantiko vandeny
ne, vidukelyj tarp Tristan 
d’Acunlia salos ir Rio de Lap 
lata intakos. Dugnas ten bu
vo pasiekta 40,236 pėdu, arba 
septynių ir trijų penkdaliu my 
lios. Sziauriniame Atlantikos 
vandenyne, in pietus nuo Niu 
faundlando dugnas buvo pa
siekta už 4,580 sieksniu, arba 
37,480 pėdu, kuomet gilumos 
34,000 pėdu, arba szesziu ir 
puses myliu esą surasta in pie 
tus nuo Bermudos salų. Vidu
tinis Paeituzkojo vandenyno 
gilumos tarp Japonijos ir Ka
lifornijos yra maža ka daugiau 
kaip 2,000 sieksniu; tarp Czili 
ir Sandvicziniu salų 2,500 
sieksniu, o tarp Czili ir Nau
josios Zelandijos 1,500 sieks
niu. Vidutinis visu vandenynu 
gilumos yra nuo 2,000 iki 2,- 
500 sieksniu.

Kur niekur Nelyja.
\ Sau šiaušia sviete vieta yra 
Egypto dalis, tarp dvieju že
mutiniu Niliaus vandenpuoliu. 
Lietus ten, ant kiek žinoma, 
nėra niekada puolės ir gyven
tojai anaiptol netiki kelei
viams sakant, kad vanduo puo 
la isz dangaus.

Du gyvanaszlei susibėgo,
Ir karezema užsidėjo, 

Bet neylgai džiaugsma turėjo, 
Szinkoriaus sesute atlapsejo, 

Dydeli laruma padare,
Broli kas diena bare.

Ant galo kada gerai insigere, 
Szinkorka kirvakoti nutvėrė, 

Szoko ant savo marezios,
Nepaisedama galvos.

Su smarkumu per galva kirto, 
Marti, keberiokszt ir pavirto, 
Szeip teip laukan iszvežliojo, 
Ir szaukti paliemona pradėjo.

Kraujei isz galvos ėjo, 
Ir badai smegenis byrėjo, 
Žmonis apstojo žiurėjo,
Net pabugia drebėjo.
Ambulansas pribuvę, 

Ba sužeista vos gyva buvo, 
Indejo, ir in ligonbuti nuveže, 
O gyvanaszle pekszte nuvarė. 
Razbaininke lakupe pergulėjo 
Ir da sztriuopa užsimokėjo, 
Su tokiu gyvenimu, tai jau

gana, 
Tarp tamsunu teip buna vi

sada.
•X- -X- ff

Kur ten prie dydelio ežero, 
Daug vaikinu ir mergynu 

atsirado,
Mėgsta naktimi spacieruoti, 
Ii prižadineje apsiporuoti.

Ir teip diena už dienos plauke 
Veseiles nieks nesulauke, 
Tada pasidaro permaina; 
Pasimeta ir kitus payma. 
Anot tos pasakos: aKuda — 

riebi,
Bile pagriebi!” 

O ka dievaž puikios mergynos 
Ir badai mažai yra davadnos.

Juk kad apszvieta turėtu, 
Tai namu žiuretu,

Tėvu klausytu, 
Darbeliu užsiymtu.

PHONE DROVER 7800

Dr. A. J. Tananevicze
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas

,, Ofisas ir Gyvenimo vieta

;; 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
■o

Valandos
8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po piet 

ir 7 lig 0 vakare.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

Visi į lietuviai rąšykites prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S. L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAIVAKORCZIU SKYRUS—

P. V. OB1ECUNAS IR KOMPANIA
Cor. Carson St., S.8.Pittsburg,, Pa

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

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Į Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Sviete 
; greioziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes an 
' visu geriausiu Laivu, Užlaino Notarijialna ir ve- 
!. dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, Varaszaus 
į Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
k Diovernastis ir visokiai! Dokumentus mtinkanasia 

si tiesomis Ruissjos.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK 5125,000. SURPLUS IE PROFITS $390,000.
Suv. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedant 
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 dideliai

HARBISON BALL, President*®. 9-ad. ryte lig 3 popiet.
F. J. NOONAN, Vice-Preridentaa. Subatomis 9 lig 13-ad.
W. H. KOHLER, Kasieritw,



Istorije vargingo 
piemenelio.

Kuris vėliaus likos iszkeltas ant 
popiežiszko sosto. (2

Puikus rytmetys 24 Balan
džio 1585 meto iszszauke Ro
mos gyventojus-isz namu. Pen 
kesdeszimts metu praėjo laiko 
nuo tos valandos kada Roma 
iszsipuosze delei pasveikinimo 
sugryžtanezio in ja Karoliaus 
V to; jau trecziu kartu mato
me Roma besipuoszanczia isz 
kilmingai del pagarbinimo die 
nu kuriose atsibuvo svarbus 
visam svietui dalykai; sziuo 
trecziu kartu varpai apreisz- 
kia svetui inžengima ant Ap- 
asztaliszko sosto popiežiaus 
Sikstuso V-to, vieno isz did
žiausiu to vardo szvento Petro 
inpedžiu.

Sziandien Roma kruta nuo 
miniu žmonių, kuriu tukstan- 
cziai pribuvo isz visu pasau
lės krasztu, idant regeli iszkil- 
minga ceremonija ir aplaikyt 
palaima, nuo naujo vietininko 
Kristuso.

Tarpe tu pelegrimu aplan
kau ežiu sziandien Roma buvo 
duktė ciesoriaus Karoliaus V. 
to Marija kuri tai priesz pen- 
kesdeszimts metu padovanoju 
si balta rože vargingam pie- 
meneliui, o sziandien buvo 
jau žila senuke, nors labai da 
iszžiurinti grąžei moteris cie
soriaus Maksimilijono II ro- 
Pribuvo ji, idant aplaikyt pa 
laima nuo popiežiaus Tėvo 
viso Rrikszczioniszko svieto.

Isztikro buvo tai sujudi
nanti regykla, kada popiežius 
Sikstus v. tas tarpe didžiūnu 
ir dignitorių bažnyczios Kata
liku skambant puikiom mėlio 
dijom Pelestriniszko choro 
su didele iszkilminga procesije 
ėjo in bažnyczia szvento Pet
ro, idant ten suteikt savo ap- 
asztaliszka palaima tukstan- 
cziams isztikimuju Dievo.

Popiežius iszžiurejo labai 
pritraukinej an ežiai ir savo pa 
veikslu kiekviename regėtoji 
budino szventus jausmus ir 
maldingumą. Matomai pats 

^JmYO-^iisiju.dines- labai ir puo
lės ant keliu priesz didi ji alto
rių ilgai meldėsi szirdingai ir 
karsztai, kada pasikėlė idant 
suteikt palaima laukiantiems 
visos minios szirdis sulinksmi 
no. Amžius nesunaikino jo 
veido gražumo nesurauksz- 
Įėjo da vien plaukusant gal
vos ir mažos barzdos nu
baltino kaip sniegu bal- 
cziausiu. Veidas jo spin dan
tis kokiu tai szventu užside
gimu, puikus auksuotas ponti 
fikaliszkas jubas dare ta pa
veikslą jo pilnu majestoto 
kad stebėjosi visai, tie, kurie 
pažinojo ji nuo seniai. Ar 
tymesniejie dabar jam vėliaus 
szposingai užklausinejo, kas 
gali but priežastim kad tas 
kardinolas Feliksas Perretti, 
kuris visados vaiksczi'oda- 
ves sugubesy pasilikęs popie
žium kaip kad suvis atjaunė
jo, o popiežius atsakinėdavo:

— Jieszkodavau raktu sz- 
szvento Petro todėl vaikszczio- 
davau sugubes ir galva nulei
dęs, bet dabar radau juos ir 
nereikalauju nusilenkmet.

Sziandien kada pirmu kar
tu iszsitiese, atsikreipęs in mi 
ne žmonių, meilus nusiszypso- 
jimas praslinko per jo veidą, 
o pakėlimu savo rankos del 
laiminimo visa ta mine su 
klupdė vienam laiko bridije. 
Visu szirdis dege meile ir pa 
guodone tam szventam Tėvui.

Kada po palaiminimui vėl 
su procesija trauke in Vatika 
nas isz tukstaneziu
naneziu iszsiveržinejo garsus 
szauksmai užrėkiau tie gaudi
mus Romos varpu linkejantie 
popiežiui ilgo gyvenimo.

Puikioje saleje, in kuria 
pro langus insiskverbinejo pa 
vasario saules spinduliai, sto 
vėjo ciesoriene Marija, mote 
ris Iszpanijos ciesoriaus Maksi 
milijono II ro, kuria, tauta va 
dino saldybe ir meile szalies. 
Kada popiežius artinosi ji atsi 
klaupė idant melst nuo jo sau 
ir szalei palaimos. Popiežius 
tuo nusižeminimu ciesorie- 
nes susijudinęs, suteikė jai pa 
laima, o potam kaip kad atli
kęs savo dvasiszkas pareigas 
pasilenke priesz ja praszyda-

kruti•

mas idant pasikeltu, atidarė sa 
vo brange kapsule ir iszeme 
isz jos aukso rože.

— Garbinga vieszpatie. — 
teiksiesi priimt nuo vargingo 
piemenelio ta aukso rože del 
atminties tos valandos, kurioje 
Vieszpats Dievas per jusu 
skaiseziausia dorybe pripyl 
dinta kudikiszka ezyrdi atsilie 
pe in didžiūnus svieto, jog ir 
varguolis yra tokiu jau žmogų 
mi. - Vieszpats Dievas iszklau 
se mano maldo ir mano trosz 
kimai sziandien iszsipylde, ka 
daugi galiu už balta rože at
simokant padovanot jums auk 

malonei 
dovanele

scena ir

so rože. Priimkite 
garbinga žmona ta 
nuo piemenelio.

Visi regintiejie ta 
girdintie žodžius augszcziausio
Bažnyczios virszininko buvo 
nusistebeje, daugelis susijudi 
ne, kaip ir pats popiežius ir cie 
soriene, kuri žiurėjo in pato
gu ir spindanti szventu užsi
degimu veidą Sikstuso V-to 
tuoj aus suprato reikszme jo 
žodžiu, bet- potam akyse jos 
pradėjo rodytis kokia tai abe
jone, ka vienog veik patemi- 
jo popiežius ir trauke toliaus:

—Nepaniekink garbinga 
poni ta dovanele, - kadangi tai 
yra tie jausmai ir džiaugsmas 
mažo Felikso Perreti, kokius 
jaute būdamas apdovanotas 
balta rože per dukteri garbin
go ciesoriaus Karaliaus V-to

ris iszreiszke tada Dievui savo 
troszkimus, idant už balta ro
že, galėtu atsimoket aukso Die 
vas daleido..

— Pasilikt Sikstusu V-tu- 
dabaige sujudinta da daugiau 
praeities mintimis ciesoriene, 
pastverdama su paguodone 
ranka popiežiaus ir spausda 
ma ja prie lupu.

Buvo tai atsitikimas kokios 
retai žmogus duszia datirsta. 
Ciesoriene, duktė ciesoriaus ir 
valdono szalies apie kurios di 
dybe pasakota visoi pasaulei 
del kurios iszreiszkimo didy
bes nukalta nuomone jog “Ro 
mas ciesorystei saule nesusi 
leidžia”, ta priesz kuria lenkė
si szimtai tukstaneziu ir milijo 
nai žmonių bueziavo ranka to 
prasto buvusio piemenelio, o 
lupos jos kalbėjo:

— Teve szventas! Keliai 
Vieszpaties neisztiriami!

Daugiau nieko pasakyt nega 
Įėjo, nes aszaros iszspaustos pa 
tvinusiais krutinėję jausmais, 
aptemdė jai akis ir pradėjo 
kaip skaiseziausie žemeziugai 
stambiais szlakais riedet isz 
akiu. Bet ir veidas Sikstuso 
V-to nepasiliko sausu ir isz 
jo akiu tekejo upeliai aszaru, 
aszaru iszspaustu ne skausmais 
vien džiaugsmu ir dekingyste 
Dievui usz Jo stebuklingus su 
redimus.

Kokia dekingyste turėjo 
degt szirdis-augszcziausio ku- 
ningaikszczio szventos Bažny
czios kada mate jog ta medi
ne piemeniszka lazda, kokia 
nesziojo savo jaunystėje per 
Dievo suredima persimainė in 
aukso lazda galybes! Kaip
gi didele paguodone turėjo 
but jo szirdije del varguoliu 
bet turtingu dorybėmis, jaigu 
pats būdamas varguoliu už 
savo dorybe tik mylistu daty 
re nuo Dievo!—Isztikro buvo 
tai sujudinanti regykla ir nešte 
betina kad visi matantie ver 
kianezius sveietiszka ir dvasisz 
ka valdonus dekavojant Die
vui už Jo atmokesti už do
rybe, gal neviena nenoroms 
mislimis pakilo Danguosna ir 
jei ne dekavojo Dievui už in 
kvepsas dorybes, tai melde 
jau nuo Jo tos malones, idant 
teiktųsi ir in piktas szirdis in 
kvept szyenta dorybe.

Popiežius pasilikdamas di
džiu žmogumi, kuriam nevel 
tu istorija davė varda “di
džio” nemirszo ir apie mažus 
kuriuose nekarta gal but di
desni, negu karūnuotose di
džiūnuose. Laisvas valau 
das nuo savo pareigu popie 
žius Sikstusas V-tas visados 
beveik paszvensdavo vien 
aplankimams pavargėliu, i- 
dant aniems neszt pagelba dva 
siszka ir materialiszka; ypa
tingai dažnai lanke nelaimin
giausius žmones, kuriuos teisin 
gyste už prasižengimus užda
re in tamsias drėgnas kelnores

ANT RUBE2IAUS FRANCUZ1J0S IR FLANDERID.

Paveikslas parodo du francuziszkus kareivius kurie pabludo kelia. Prisiartinia prie 
moteres kuri bego su visu savo turtu in saugesne vieta, užklausė kelio in artimiausia savo 
pulką. Molyną paliepė vaikui inlipti in medi ir tasai sujeszkojas franeuzini abaza pasakė 
franeuzams, jog netoli randasi jnju draugai. Prancūzai kada sutinka motere ant kelio ati
duoda jiai paguodone kaipo motei ei, nes vokiecziai pasielgė prieszingai....

kalėjimo, idant atmetavotu nelaisvės. Kelkis ir sugryžk
už savo kaltes. Lanke jis juos vėl ant liuosybes, iszeik isz tam 
idant užkietejelius patraūkt sinyczios, idant regėtum akais- 
prie Dievo, 'pasaldyt jiems gy
venimo valandas bent tikybos 
nektarais, jaigu nebuvo gali
ma paliuosuot ju nuo paskirtos 
jiems bausmes.

Vienkart popiežius inejo in 
cele, kurioje buvo uždarytas

Gennaras Silvary.
Laikas giliai iszpaude savo 

pedsokas ant veido pikta
dario, kad vargiai ji kas isz jo 
artimu pažystamu pažintu. 
Po ilgu kaneziu, sažinesjnubu- 
do jame balsas duszios, o pasi 
davimas valiai Dievo suteikė 
jiam bent tiek atvangos, kad 
turėjo ramybe duszioj delei 
kurios nelaimingas nusidėjėlis 
nelaimėje iszm.ok.es garbint 
Dieva, dažnai meldėsi. Ir szian 
dien priesz atėjima popiežiaus 
besimeldes ir Sikstusas rado 
ji ramu.

— Gennari Silvary?— atsi 
liepe popiežius-r-ar pažystate 
mane?

Kalinis pasikėlė ir temingai 
lig stebedamais pradėjo žiūrėt 
in seneli, kurio balti plaukai 
tuo balcziau iszrode, kad buvo 
apsivilkės popiežiezku raudo
nu rubu. z'

— Balsas man lyg girdėtas, 
tarė kaip kad pats in save už 
kimusiu balsu kalinis, bet kas 
esate teve ?

— Dažnai jauny sto j e pasiti 
kinedavom— pradėjo popie
žius.— Gal dar atmenate pie
menei! Feliksą Peretti.

Vietoje atsakymo isz kruti
nės kalinio iszsiverže kurezias 
sunkus atsidūsėjimas.

— Atmenu, kiek blogo jam 
esmių padaręs—ypacz su rak
tais..

Sikstusas maloniai nusiszyp 
so jo ir atsake:

— Dievas už tai davė man 
aukso raktus ir pertai man nie
ko blogo nepadariai, vien dide 
Ii laba:

Nenorėdamas kalbėt apie 
nesmage Gennarui praeiti, ta
re.

— Žinau tavo nelaiminga li
kimą. Sunkiai priesz Dieva nu
sidėjai, bet Jis mielaszirdin- 
gas. Atmentavojai užklausy- 
mo, kuris mirdamas visa teisy
be iszpažino. Gal persitikrinai 
metavodamas kame žmogus lai 
me ir garbe... Už nedorybe 
Dievas nubaudė teisingai nes 
visi, kuriuos mylėjai pasimirė 
jau, net ir paskutinis tavo kū
dikis, pasilikai vienas ant szios 
pasaulės, be nieko be garbes 
be turtu duszioje, kadangi 
matau tavo pataisa, matau kad 
pažinau kas yra do rybe ir atei
nu tave paliuosuot isz paneziu

veido pikta-

ežia saulele ir puikybes gam
tos, idant ir tu galėtum drauge 
su kitais nusiunsti danguosna 
savo balsa inpynus in balsus 
Alleliuja!

Tai kalbėdamas atrakino 
panezius kurie su skambu ir 
žvangsejimu nupuolė ant ak
menines aslos, kalinis kaip ap 
kvailes svyruodamas, atkarto
jo. “Kuomi esi tėvai?”

ir Feliksu Perrett, turineziu 
galybe tave paliusuot ir nusz- 
luostyt aszaras!..

Gennaras užsisvyrojo ir gal 
butu griuvęs, bet senelis gan 
drutu da buvo idant nedaleist 
jiam parpult. Nelaukdamas 
pradėjo vest pusiau apalpusi 
isz kalėjimo. Gennaras inga 
ves in savo plauczius nuo se
niai neragauto šviežio pavasa
rinio oro, atgijo ir suprato vi 
sa dalyka, nes puolės ant ke
liu pradėjo bu ežiu ot kojas, isz 
ganyto jaus. Susijudinimo abie 
ju tu žmonių matomu dabar 
ant scenos plunksna neistengia 
iszreikszti.

Apveizda aukso reteži per 
maino in geležini, gyva žiedeli 
gal permainyt in aukso brang- 
mene.

Popiežius Sikstus V—tas 
teisingai pramytas istorijoje po 
piežiu “Ta varda istorija jam 
iszrasze aukso litarom.

Daug nuopelnu padaręs jis 
vieszpatau damas' ant apaszta- 
liszko Sosto, daug atmineziu, 
labai dideliu paliko jis Romoj 
ant amžių, jo veikalai sulaukė 
musu laiku ir sziandien da joms 
didžiuojasi Roma. Bet didžiau- 
šie ju nuopelnai del užsipel- 
nijimo vardo “Didis” tai besi 
rūpinamai varguoliais, o nie 
kad nevystanti garbes vai
niką nupynė sau atleidimu 
kaltes savo prieszui, kuriam 
pasaldino paskutinės valandas 
gyvenimo padarydamas ji tik 
rai doru žmogumi.

yra lietuviiį kataliktį 
savastims šafcaštis į 
“DRAUGAS” 

j “DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rūsy,, cenzūra “DRAUGI” Į Lietuvą Inleidžla 
“DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metą $1.50 

DRAUGAS PUB. CO.
1S00 W. 46th St., Chicago, III. 

I 9 Telephone Drover

KUR BUNA?
Mano tikras brolis Kazimieras Pui

dokas (angliszkai Chas. Pedok) kuris 
gyveno kitados Adamson, Oklahoma 
ir Tamaqua. Pa., Amerike gyvena 13 
metus. Paeina isz Kauno gub., Rasėj 
nu pav. Miszunu kaimo, Girkalniu, 
par. Turiu pas jin svarbu reikalu ir 
meldžiu tegul jisai pats greitai atsi- 
szauke arba kas kitas danesza apie 
jin ant adreso: (og ‘ra ’ą)

Mr. Anthany Puidokas.
1214 E. Center St.

Maha noy City, Pa.

Mano sesuo Adele Vaitkaitis, pali
kau jia Chicago!.,Turiu svarbu reika

ątsiszaukia ant adreso. o^) 
Ant. Vaitkus.

*777 Winewood avė. Detroit Mich,

Pajieszkau Frana Juodi, kaip kam 
para pranykusi isz Philadelphijos 
priesz kelis metus Jis buvo galingas 
gvardijokas, jis mane skadais kad 
griovė, tai ir dabar strenkaulis burz
gia, Suradęs, rėksiu net kad ir grybu 
kotais asz ji belsiu ir belsiu. Kas 
duos apie jin žine tarsiu dėkui.

Jos. Žalvaris,
Packer Pace II Philadelphia Pa,

Mano vyras Vincas Kazlauskas pa 
eina isz Suvalkų gub,, Kalvarijos 
pav., Rudaminos gmino, Pagrudu 
kaimo. Paliko mane su trimi vaike
liais, vienas 4 metu, kitas 2 metu, o 
mažiausia 1 menesio. Jisai yra tam
siai geltonu plauku ir in viražu szu- 
kuoja, ant tiesios rankos turi du mė
lynus ženklus anglies, perkirsta teip 
gi ant nosies mėlynas ženklas, apati
ne lupa du randu turi, isz kaires pu
ses neturi dvieju dantų, yra raupuoto 
veido. Meldžiu atsiszaukt, nes asz 
pardaviau visus daiktus tai galėsiu 
pas tave atvažiuot. Jaigu kas kitas 
apie jin žino, malonėkit duot žinia 
ant adreso. ( gj? oą)

Antanina Kazlauskiene,
Alden Sta , Pa

Mano brolis Juozas Aliulis, ir pus
seseres Cilia Al oliute ir Juze Rasz. 
kauskiute, visi paeina isz Suvalkų 
gub. Kalvarijos pav.. Balkanų gmino 
Juozas ir Cilia isz P< sznios kaimo, o 
Juze isz maneziunu: metas laiko kaip 
atvažiavau isz Lietuvos jie rats kas 
ar kitas malonėkit duot žinia ant ad 
re’so.

Miss Morta Aliuliute, 
540 Cleveland St. Hazleton Pa

Prie deribu.
Kaip ilgai buvai laka jum 

pas poną W ?
— Tris dienas.
— Del ko teip trumpai ?
— Ba poni kasdiena vadžio

jo mane ant spacieriaus tai 
tas ponui nepatiko ir mane isz 
vare.

Puiki Dovana!
Knyga apsvietos, knyga mokslo, 

ta knyga “'DAKTARAS” mokina, 
ką daryt apsirgus.taip-pat kaip ir kur 
išsigydyti, lygiai knyga*“Daktaras” pa
rodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

Šita Knyga iliustruota puikiais 
moksliškais paveikslais ir apie žmo
gaus kūno subudavojimą su visokio
mis paslaptybėmis.

Ypatingai serganti, nusilpnėję, su
kliurę, pasigadinę per jaunystės 
klaidas ir varginami visokiomis, kaip 
paprastomis šviežiomis, taip užsise- 
nėjusiomis ligomis, šioje knygoje 
atrasite tikrą rodą.

Knygoj “Daktaras” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų nenorma- 
lišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai 
taip išdėstinėja, jog kitose knygo
se to negali atrasti. Šita knyga 
kiekvienam užaugusiam vyrui ir mo
teriai labai reikalinga turėti, kad ži- 

_»pti kaip ir ką kada reikia /laryti se
niems ir jauniems, ir kaim laimingai 
gyventi. Čion viską nega’ima apra
šyti, . tik' perskaičius. knyg?ą 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, 
pasinaudodami iš pamokinimų.

Todėl, kad ta knyga labui visuo
menės išleista, tai kiekvienas ją ap
turės dovanai, kuris tik atsiųs 10c 
stdmpų del prisiuntimo.
Reikalauk dar šiandien ir adresuok:

The Philadelphia M. Clinic
1117 Walnut St., PKilada, Pa.

PASARGA: Profesonališki Dakta
rai Klinika greit visokias ligas gydo.

LIETUVISZKAS PASAKORIS
Labai Puiki ir Didele Knyga

88 - Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88

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

6| x 9į coliu dydumo.609 Puslapiu

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite 
kadangi greit iszsiparduos.

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka.

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

Apie Karalaite paversta in varle
stebukl-merge, 

ne-
* Apie Karalaite

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szetoniszkas szokis.
Prakeikta.
valtys.
G ūdras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie, milžinus, mažus žmonis ir 

niksztukus
Du b rolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

juti, Katinėli niaukleli ir apie Ra- 
ganiszka .rieda.

Petras bude.
'Apie tris Brolu Karalaiczius ir 

serganti ji u Tęva
Szleivis.
Mužikas Karalium
Mikutis Kupriukas ir Niksztuka*.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas u 

szalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana 
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu. 

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir 

tinis galinezius.
Juozas ir Maiijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnesj Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

uodu

sep

viena

Szluocziaus duktė.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis. platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meezkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

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

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

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio 

i o, Kajako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pataikė dalgis ant akmens.
JS etiketas szveczias.
Apie tris Karalaitias.►
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žimke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Se-seiu eio ėeszkot.
Apie P u m u i jo Szyvuke.
Apie Žy a u Petrą.
Apie du va’1 u Siratas.
Apie Pagra < u k a.

W. D. Boczkowski-Co. k
Szita Knyga perkupeziams arba agentams 

neparduodaiųe, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio.

DEPOSIT NATIONAL BANK
|\ Skyrius Laivakortin ir Piiiigu Siuntimą 
8b Cor.E.Long Ave., and Brady St,, DU BOIS, PA.

Szita yra vienatine, Tautiszka Banka, esanti po randaviszka kontrole, 9 
su Kapitalu ir prieauga pervirsz $300,000.00 turtas suvirsz $1,700,000 m 
uždėta 1880 mete, talpinasi locnam name ir yra intaisyta pagal uau- g 
jause systema, kuri priima depozitus per paozta ir moka treczia pro- a 
centą. Siuncze Pinigus in visas dalis svieto ir gvarantuoja iszmoke- i ' 
jima arba gražina pinigus. Parduoda Laivakortes an visu laiviniu i|i 
linijų pagal czienas kompanijų. Užlaiko rejentaliszka Kanceliarija (Įi 
po vadovyste Notaro Juozupo G. Bogden’o užtvirtinto per valdžia iji 
valdžia, kursai iszpildo visokius Rejentaliszkus darbus atsakanoziai. i*i
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AMERIKOJ,
LIETUVIU DIENRAŠTIS

y Visuomenės, literatūros ir politikos iliustruotas laikraštis.
' SKAITYKITE IR PLATINKITE

Amerikos Lietuvių Dienraštį
“KATALIKĄ”

iXjil IS paduoda vėliausias žinias apie karą ir visokius atsitikimus pasauly-
X » je" Visuomet pilnas indomių straipsnių. /

Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiškai—krikščioniškoje dvasioje.

Dienraščiui “KATALIKUI” rupi lietuvių reikalai, darbininkų, moterių, 
jaunimo gyvenimas, lietuvių pramonė ir kultūrinis kilimas aplamai.

Amerikos Lietuvių Dienraštį “KATALIKĄ” leidžia

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
JONAS M. TANANEVIČIUS Bendroves Prezidentas
S. P. TANANEVIČIUS, Bendrovės Vedėjas

DIENRAŠČIO KAINA:
Metams .............
Pusei metų ....
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Europoje metams

Praneškite savo adresą, o gausite pasižiūrėjimui vieną numerį veltui

$5.00.
3.00.
1.75.
1.25.
7.00.

Taippat užlaikoma Didžiausia KningŲ ir Muzikos Krautuvo
REIKALAUKITE KATALOGO.

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

iszm.ok.es
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Žinios Vietines.
— Sekminių panedelije žmo

nis szvente nes kasikius nedir
bo.

— Petnyczioje bus mokes- 
ožiai Park Place, Primrose, 
Vulcan ir Bukmaute.

— Jaigu norite matyt puiku 
perstatima tai ateikite szi va- 
kara ant Boczkausku sales o 
busite užganėdinti. Vakar 
perstatimas visiems patiko.

— Neužmirszkite apie Bi
rutes koncertą seredos vakara 
ant Boczkausku sales. Priek 
tam bus atloszta “Audra Gied
roje”. ,

— Nauju kandidatu ant isz 
ėmimo ukesiszku popierių ran 
dasi arti 300.

— Musu lietuviszki politi
kieriai miega. Laikas rinki
mu jau prisiartina o visi ran
kas laiko nuleidia. Laikas 
idant pradėt krutet ir pamislyt 
apie save o nesiduot trauktis 
save už nosių keliems politi- 
kiszkiems vadams. Juk ne esa
me kudykeis, tik suauguseis 
vyrais, turinti protą.

Seredos Vakara.
— Diena 26 Birutes koras 

turės puiku koncertą ir teatra 
Boczkausku salėj e po vado vys 
ta prof. Ą. P. Kvedaro. Tikie 
tus galima gauti isz anksto 
pas rengėjus ir choro narius. 
Veikalas gražus ir užimantis. 
Birutes draugija deda visas 
pastangas kad veikalas butu' 
perstatytas gerai ir pavizdin- 
gai.

East Alton, III. Darbai 
czionais gerai ejna, dirba die
na ir nakti o ir Nedeliomis, 
nes iszdirbineja czionais viso 
kius patronus del europines 
kares. Fabrike kilo baisi eks 
plozije 50 tonu parako, kurie 
sudraskė ant szmoteliu 5 dar 
bininkus ir supredenta. Nese 
nei likos užtverta 50 margu 
lauko in kur atgabena arklius 
isz visu szaliu ir po tam isz- 
siuntinėja in Angliję ant ka 
res lauko.

— Lietuviu randasi czionais 
tiktai viena szeimyna ir vienas 
povienis. — “Saules” mylėto
jas.

Monongah, W. Va. — Norints 
darbai gerai ejna, bet uždar
bis silpnas ir tik ant pragyve
nimo žmogus užsidirba. — Lie 
tuviu randasi dvi szeimynos ir 
pavieniu keturi o merginu pus 
treczios kurios mažai temina 
ant savo tautos vyru, apie ku
rias tupineje poni Baltruviene 
su kocziolu.

ISZ LIETUVISZKI) 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
Neužilgo lietuviszka bažny 

ežia Szv. Jurgio, kurioje yra 
prabaszczium kun. Pautienius, 
bus viena isz puikiausiu bažny 
ežiu. Sztai likos jau ižduotas 
kontraktas ant pertaisimo vi
sos bažnyczios kurios pataisi- 
mas ir padabinimas kasztuos 
146,130 doleriu.

Girardville, Pa. — Lietuvei 
czionais ženklyvai pasikelineje 
bet ne apszvietoje tik gėrimu. 
Laike mokeseziu suskaldo sau 
pakauszius, o po tam keliauna 
in ligonbute ant sulopinimo o 
kiti ant pakutos in Pottsvilles 
forteca. Nesenei lietuviszkoi 
karezemoi, Italas kuszaude sa
vo tautieti i* iždume kur pipi
rai auga. Nors czionai randa
si daug musu tautiecziu, bet 
prie skaitymo neturi laiko. 
Geda, jog isz apszvietos nepa
sinaudoja kaip tai daro Ameri 
konai — kožnoi konia grin- 
czioi gali užtikt koki norints 
laikraszti o pas musiszkius, 
tai retai. — Morcziukas.

Scranton, Pa. — Diena 7 
Gegužio likos czionais užmusz- 
tas kasyklosia Antanas Naitku 
nas, 45 metu senumo, paejnan 
tis isz Suvalkų gub., Vilkavisz 
kio pav., Kupcziszkiu gmi., 
Motiniu kaimo. Jaigo kur ran 
dasi jojo gimines ar pažinsta- 
mi, o geistu daugiau dažinoti 
apie jojo mirti, tegul raszo 
pas: Mr. Peter Giraitis, 134 S. 
Everett Ave., Scranton, Pa.

Worcester, Mass. — Dar
bai ejna pusėtinai, maszinsza- 
peš ir fandros dirba po 16 va
landų ant dienos, o prieš tam 
iszdirba ir po kėlės valandas 
Nedeliomis ir paskirtuosia die
nosią. Drataune American 
Steel and wire Co. dirba slob- 
nai. .

— Visi laukia su nekantru
mu atgiedojimo Kantatos per 
vietini kora po vadovysta prof. 
Jono Czižaucko, kuri atsibus 
13 June.

— Žmonis gyvena malszei; 
oras naktinis yra vėsus, pana- 
szaus in rudenini orą.

Wilmington, Del. — Atsilan
kius iri szita miesteli radau 
puiku būreli Lietuviu kurie 
da nepermaine prigimtos dva
sios paliktos per musu prose
nius. Net man buvo gražu pas 
tebeti ant j uju gyvenimo, 
triek tam ir gaspadines namu 
yra szvarios moterėles visame 
ir kitaip pasielgė ' ne kaip arti 
muosia miestuosia. — “Milyn- 
tis Teisybe.”

Suvalkų gub. pabėgėliai.
(Pasikalbėjimas su 0. Rozenfeldu).

Vilniuje sziomis dienomis ap 
silanke važiuodamas Maskvon 
O. Rozenfeldas, darbavęsis Pi- 
rogovo dr-jos punkte Alvite 
(Suvalkų gub.), užėmus gi Su
valkų gub. vokiecziams, Traku 
apskr. suvalkiecziu pabėgėliu 
tarpe. Traku apskr.jis darba
vos Suvalkų visuomenes komi
teto laikomojo maitinimo punk 
te Žiežmariuose.

Mums teko pasikalbėti su O. 
Rozenfeldo ir patirti isz jo 
daug žinių apie suvalkiecziu 
pabėgėliu gyvenimą Vilniaus 
gub.

Maitinimo /būrys, kuriame 
darbavos A. Rozenfeldes, savo 
žinyboje turėjo kuone visa 
Traku apskriti, kame tik raz- 
davos didesnis pabėgėliu skai- 
ežius.

Žiežmariuose piningu paszal 
pas iszduodavo 600 žmonių. 
Kiekvienam pabėgėliui dienai 
skiriama po 15 kap., labiau in 
telligentiszkiems duodami iki 
30 kap. Szventiems kiekvie
nam pabėgėliui nutartą iszduo 
ti paszalpos du kart daugiau, 
kaip paprastai gaudavo. Žiež
mariuose paszalpos pabėgė
liams dalinama ketvergais.

Žasliuose ir aplinkinėje 
(Vievis) paszalpa dalinama 
penktadieniais. Pabėgėliu ežia 
busią 200 žmonių.

Butrimonyse paszalpos gau 
na apie 400 žmoniu.Pabegeliu 
tarpe ežia daugiausia lietuviu 
esama (75$). I Butrimonis pa
szalpos pasiimti ateina pabege 
liu isz Daugiu. Punios ir Aly
taus. Pirmadiena paszalpos da
linamos StakliszKese; paezia- 
me mieste gyvena 100—150 
pabėgėliu, apylinkėse pas ūki 
ninkus prisiglaudė ju didesnis 
skaiezius. Antradieni paszal
pos gauna Jezno ir apylinkes 
pabėgėliai. Pacziame Jezne ju 
esame vos 10 szeimynu, bet 
apylinkes sodžiuose (Virbalisz 
kiuose, Domeikiuose) iszviso 
pasiskirstė apie 300 žmonių. 
Dauguma ežia prisiglaudusiu 
pabėgėliu valstiecziai lietuviai 
(nuo 80— 90 nuos.) isz įvairiu 
Suvalkų gub. vietų.

N edideliais būriais pabege 
liu gyvenama dar Darsunisz 
kyje, Trakuose ir sziaip vi
same Traku apskrityje. Pasku 
tini laika in Traku apskr. pra 
dėjo plaukti daugiau pabege 
liu: 1 (vieni ju gryžtaisz kitu 
Vilniaus gub. vietų, sužinoję, 
jog ežia duodama paszalpos; 2) 
gyvenusieji ikisziol Panemune 
je (Suvalkų puseje) taip-pat 
sužinoję pradėjo eiti paszalpos 
pasiimti (isz Prienų ir kitu tos 
apylinkes vietų). Kad suszel 
pus tiek daug pabėgėliu, Su
valkų visuom, komitet. per sa
vaite iszleidžia kuone 2 tukst. 
rubliu, o per tris savaites iszlei 
do jau apie 6400 rub. Maitini
mo būrelio darbas, kaip pažy
mėjo g. Rozenfeldas, kaip tik 
laiku buvo pradėtas. Daugu
ma pabėgėliu baigė jau pasku
tinius savo skatikus valgė, di
dėjo nusiminimas ir susirūpi
nimas, kaip toliau reikes gy
venti. Pamate, kad jais ima ru 
pinties, pabėgėliai ir patys su
kruto, pradėjo tvarkyties, sam- 
dyties butus ilgesniam laikui

ir sziaip pragyvenimu rupiu 
ties. \

O. Rozenfeldes pastebėjo, 
kad vietos žmones nelabai tesi
rūpina pabėgėliais, o kartais 
net juos isznaudoja, pvz. Stak- 
liszkese isz pabėgėliu nesvie- 
tiszkai lupa už butus ir pasi
rodžius naujiems pabėgėliams, 
reikalauja kas kart brangiau.

Pavyzdžiui už viena kamba
rį, kame vos viena szeimyna 
susikimszus gali gyventi, pir
miau mokėdavo 2 rub. mene
siui, dabar-gi net 8 rub. moka.

Daugiausia vargo kenezia 
pabėgėliai tarnai (bernai), ku
rie dažnai ne buto nebeturi, 
bet gyvena ten, kame juos vie
nai ar kitai dienai priglaudžia. 
Nepuikus taip-pat padėjimas 
tu ūkininku, kurie turi dar ar 
kliu, nes nei szieno nei kito pa 
szaro kuone visame apskrityje 
nebegalima gauti (szieno pū
dui mokama 75—90 kap. avi
žos— 140 — 150 kap.). Parduo 
dant arklį mokama skatikais, 
net pikta darosi.

Musu pasikalbėjimo pabai
goje paindomavau sužinoti, ko 
ki ispudi i g. Rozenfelda pada 
re Lietuvos sodžius, ypacz pa
lyginus ji suRosijos sodžiumi.

Lietuvos sodiecziai ypacz Su 
valku gub.,—atsake. Rozenfel
das,—daug aukszcziau pakilę 
kultūros žvilgsniu, negu Rusi
jos sodiecziai, gyvenimuose di
desnis szvarumas, matyti rūpi
namasi ir gražiau ir geriau gy
venti. Tik toki užsidarė, atsi
skyrė vieni nuo kitu, pažymė
jo kalbėtojas. —V.—

Gromata isz Lietuvos

JUS GALETE IŠAUGU!

PLAUKUS
Pasekmingas, moks- 

£ X liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių, 

""jk Ar slinka jums plau-
W kai?
f Ar pražilę jusu plau

kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 

k sveikumais ir limpanti 

■9 Ar randas plaiskotešį
niežas odos galvos?

HF Ar plinki, bei prarF dedi plikti?
----  Ai’ kenkia kas iš 

Prieš gydymu, aukščiau pasakytu Ii-.
gu, tai stenkitės apsau- 

guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtę. kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu , -
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiškotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus,” Išplaukėte že- 

Seštoip savaite miau atspaustą kuponą Sestoje savaite. ,r siuskete šianden.
UNION LABORATORY, Box 540, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 540, Union, N. Y.
Siūčiu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.).

f PRaM

SAUGOKITĖS PELIO
, —IR—

PAVOJINGU OPERACIJŲ
Ruptura 1 Greitai
f ! > SaugaiISZgydoma J Ant Visados

Absolutiszka iszgydima ruptura 
abieju licziu) senu ir jaunu, nepai

sant kaip ilgai sergate, be naudojimo 
jeilio.

Dr. O’Malley’s spasabas gydimo 
yra tikrai luoša nog pavojaus. Nėr 
jjaustimo, be skausmo be operacijos. 
Be trotinimo laiko. Gyvenanti kitur 
?al atvažuoti aplaikyti gydimą ir 
grizti namon ta paezia diena.
Ne reike nesziot jokiu diržai. 
Satisfakcija gvarantyta. Daug turi
me dėkingu gromatu nog iszgydintu 
ypatų. Suvirsz 500 ligeniu iszgydyii 
praeita meta.
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 Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma. Suvirs- 
zum 33 metu daktaravimo Wilkes- 
Barre, Pa., muso glaunas ofisą.

Viduriu uždegimas.
Apgarsinimas

Toji nemaloni liga paprastai 
yra pasekme nuo nesuvirinimo 
maisto, nuo neatsakanezio su- 
kramtymo, alkoliaus pervirszio 
užsinuodijimu ir yra žinoma vi 
duriu skaudumu, nužudymu 
apetito, aptraukimu liežuvio, 
karszcziavimu, užkietėjimu vi
duriu, vėmimu, troszkinimu, 
galvos skaudėjimu ir nusilpne 
jimu. Szitos sveikatos stovis 
reikalauja greitos atydos. Pir
ma tame reikale pagelba —tai 
Trinerio Amerikoniszkas Kar
taus Vyno Elixiras, kad gerai 
iszvalius ir sustiprinus vidu
rius. Jis duos gera ir tikra pa
gelba ir kaipo “Pirmucziausia 
pagelba” yra labai branginti
na gyduole. Jis taipgi yra nau 
dingas ir kitose bedose užkiete 
jimo viduriu. Kaina $1.0Q<

Naujiausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą; kornus 

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

XJz dyka rodą. Raszyk tuojaus:
, ? Gratis Specialists 9.
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N, Y.
_------------------------------------------------------ -

.2 . *

Nuo Juozo Laukevicziaus 
isz Seinų par., Griszkoniu kai
mo, pas broli Ant ana Lauke- 
vieziu in Miners Mills, Pa.:

“Raszau szita gromata isz 
Vilniaus. — Mielas broleli m a 
ne paskyrė in czionais kur mo 
kinau rekrutus, bet man pa
ežiam dabar reikes stoti ant 
pleciaus prieszais flukus. Pru 
sai pas mus buvo ir atsibuvine 
jo didžiausi muszei, tai yra, 
aplinkiheja Seinų—ant musip^Aptiekose. Jos. įriner. Jlaniįį,

facturer, 1333-1339 So. Ashy 
land avė.,' Chicago.

Sutinę ir skaudus, : 
muskulai reikalauja Triner’s 
Liniment’o. Pamėgink ji karta 
Kaina 25c. ir 50c. krasos keliu 
35c. ir 60c.

daržu. Andriu musu broli flu- 
kai paenie in nelaisve, bet jam 
pasisekė pabėgti. Prusai szian- 
dien payma in vaiska jaunus 
nuo 16 lig 45 metu senumo. 
Prusai atsitraukdami isz musu 
aplinkines paėmė viską: ark
lius, vežimus, gyvulius ir ne- 
paduszkos nepaliko. Prusai li
kos visiszkai ižguitais isz Sej- 
nu. Noretau daugiau raszyti 
pas jus apie kara, bet cenzūra 
nepraleidže jago už daug ra- 
szytau. Daneszu teipgi, jog li
kos užmusztas Antanas Kas- 
peraviezius isz Dumbliu. Svei 
kinu jus su Dievu ir gal jau 
paskutinia gromata raszau pas 
jus. Tavo brolis Juozas Lau- 
keviezius. — No. 164.

JUOKAI
— Hei, Mariuk! Tu sakei, 

jog turi feltfebeli jauniki, nes 
asz matau, jog ateina po teisy
bei feltfebelis, nes kas kartas 
kitas.

— Teip, teisybe poniulele.
Mat czion mieste stovi pen

kios ratos, tai pas mania ateiti- 
neje penki feltfebelei.

Ubagas: — Gaspadinele 
brangi! Jau keturios dienos, 
kaip viralo burnoje neture 
jau.

— Mariuk inpylk in bliudą 
kruopu!

— In s... insipilk kruopas, 
jau penktoje vietoje kruopas 
siūle!

— Ar ne priimtumėte mania 
in drukarnia už darbininką, 
asz labai tikias del naujienų.

— Ar dirbai jau drukarne- 
je?

— Ne, ale apie mane daug 
gazietose rasze.

— Kaip tai?
— Nugi kaip buvau dreive- 

riu, tai daug žmonių suvažinė
jau, ir nebuvo tos dienos, kad 
gazietoje apie mane nebutu 
patalpinta.

— Kas girdėt Raulai?
— Negerai, vakar boba aže- 

rukije nuskendo.
— O tai nelaime del tavęs!
— Žinoma nelaime, ba per 

meta nebus galima zuvu vai-

W. RYNKIEWICZ
..... f...NOTARIUSZAS........../

233-235 West Centre Street • - Mahanoy City, Pa.

RIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGUJIPO PRIZURA.RANDOS

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

Paszportus del keliaujaneziu parūpinu. Didžiause Lietuviszka 
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis 
Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie 
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas, 
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir 1.1. Su kokiu nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplaikysite 
teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigtus nog ugnies.

W. TRASKAUSKAS
...GBABOBIUS...

Rumatizmas.
Jaigu sergate ant rumatiz- 

mo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje,, 
tai asz tikrai galiu jus nog to 
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe 
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus 
pas mane lietuviszka, prisiu- 
skite 2c marke del atsakimo

Andrius Kairaitis, 
1018 Oneida St.

Shamokin, Pa.
Skaitykite ka sako apie szita 

gyduole.
Shamokin, Pa. Dec. 29,, 1914 

> Kas link p. Kairaiczio gy
duoles del rumatizmo tai jias 
labai pagiriu. Kada sirgau lo- 
.yoię, apturėjau ^gyduoles nog 
daktaro bet man nieko negial- 
bejo. Aplaikiau bonka p. Kai 
Iraiczio gyduoles ir mane iszgy

nuvargęįr pa8įate maiae vėl ant ko- • A . • • H • 'till

Svarbi žinia lietuviam.
Manau kad lietuviai gyvenau 

ti Schuylkill paviete, Pennsyl 
vanijos valstijoi visi gerai žino 
miesteli Frackville, yra tai vie 
nas isz gražiausiu miesteliu szi 
toje aplinkinei, dabar yra giara 
proga nusipirkti ten lota ir in 
gyti savo namus. Lotai nebran 
gus, vieta smagi, žiame labai 
graži ir lygi, neakmenota. In 
darbus visur arti. Be apsiriki 
m o galima sakyti kad tai yra 
gražiause vieta visam Schuyl 
kili paviete. “The Frackvill 
Reality Co” turi apėmė dideli 
plota žemes ir iszmieravo in lo 
tus, ju pardavima pavede man 
todėl norėdami pirkti lota at 
siszaukite pas mane, asz jumis 
noringai parodysiu kur tie lo
tai randasi. Su aukszta pagar
ba. (u -i-

601 W. Mahanoy Avė. 
Mahanoy City Pa.

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentotas regulatoris 

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

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

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

901 CENTRAL'BANE?
• BLDG. CHICAGO, H

Nauja knyga.
Iszsimokinimo gaidų (notų) 

Lietuviszkoj kalboj, ant viso
kiu instrumentu ir dainavimo 
(giedojimo) Perkupcziams 
duodu dideli uždarbi. Giedo- 
rei ir muzikantai turinti ta 
knyga neatsiskirs nuo juos. 
Preke $1.50. Pirmos lekcijos 
pradžia 10c. sidabre. Kas pri
sius szita menesi $1,00 gaus ta 
knyga. Adresavokite.

G. A. Baronas.
Gen Del. McKees Rocks, Pa.

m

$5.75
Excelsior Watch Co

NETR0TINK1TE VILTIES.
Jaigu esi plikas ir plaukai slenka 

nuo galvos, tuksztanczei jau likos 
iszgydintais, gydimas dykai, adresas 

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

i

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

-----+-----
Užpraszo juso paezedžius.
Mokes jums procentą ant sudėtu piningu ir duos 

rodą kur geriause juos investi.
Jaigu pirksita namus ar norite pradėt koki bizni 

tai szita Trust Co. banka visada yra pasirengus jumis 
prigialbsti savo kostumerams.

Teipgi užsiims būti jumis apiekunais del sieratu 
arba administratorium ant palikto turto.

Iszpyldys juso testamenta teip kaip jus paliksite.
Trust Kompanija yra visada atsargesne už ypata 

kaipo Trustee arba Exekutorius.
Ji niekad nenumirszta. Ji niekad nesikrausto.
Kapitolas ir Pavirszis yra tai bondsas ka gvaran- 

cija atsargumo. Ji yra po priežiūra Bankavos komi
sijos kuri peržiūri visas rokundas piningu palaikytu 
Trusto fonde.

Užsimokės jumis stoti depositorum szito banko 
ir aplaikyti ta geruma Trust kompanijos.

Galite paezedžius prisiųsti per paczta.
---- -----

DIREKTOREI

D. M. Graham. Prezidentas. Leon Eckert, Vice-Prezidentas 
D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.

Antanas Daniszeviczia, W. F. Rynkieviczia, Mikas Gavula, 
W. J. Miles, Thomas G. Hornsby, Jos. H. Garrahan

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. Suvirsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais. 1
520 W. Centre St., Mahanoy City.

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS

CENTRALJ4OTEL
And. Miliszauckas, Savininkas 

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

Jaigu kada busite Wilkes-Barre 
tai užeikite pas Andriu Miliszauoka 
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 kvepenti net isz Havanos- 
Užeikite o busite visame užganėdinti 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeini 
sugrįžta adgalios atsilankite,

UETUVEZKAS ADVOKATAS^

Baltrus S. Tankaus
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauses ir didžiausias Bum»8 

piningo iszlaimeja provoss už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gel** 
žinkeluose, labose ir t.&. Iszlaimej; 
provas kurios kiti advokatai atsako nu 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresavokite:

B.S.YANKAUP
154 Nassau Stmt

N W WOW

Skirtumas Darbo ir skirtumas Ceikije, 
padaro ir .skirtumą prekese Vyriu Siutu

Vyrsz Millijonas
Dekavoniu už geradejiste.

Su musu teisingumu, užsiganedy 
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 adresn-dabar dykai gy 
dymas. :

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

Brooklyn, N.Y.

ANT PARDAVIMO

Puiki didele farma 337 mar
gu geros derlingos žemes, par- 
siduos, pigei ant geru iszlygu 
kaip kas panorės. Trys stubos 
ir trys tvartai kaip naujos. Ga 
Įima pirkti su gyvuleis ar be 
gyvuliu. Tik 3 mylios nog ge
ležinkelio stacijos. Atsiszau
kite asabiszkai ar per gromata 
ant adreso. (ęf op

Andrew Winsky, 
Box 177 Fiard wick, Mass.

Parsiduoda geros farmos.
Už piges prekes, tinkamas 

del visokiu jevu, del k vie ežiu, 
rugiu ir avižų, konu, bulviu ir 
szieno, ir visokiu jevu 
tik ant svieto auginasi, 
arti prie miestu. Musu 
Fountain viską galima
ir parduoti viską kas užauga 
Teip-gi netoli bažnyczių. Asz 
farmeris gyvenu tris miles nog 
miesto, galima paklaust bile 
kokio žmogaus o pasakys kur 
asz gyvenu, bet jaigu ketinate 
atvažiuoti tai duokite pirmiau 
se žinia o asz pasitiksiu prie ge 
ležin kelio stacijos. Adresą voki 
te. (if oą)

Jos. F. Malusky
Box 137

Fountain, Mich.

j u. Atvirai galiu sakyt kač 
tai yra gera gyduole.

J. F. Drumheiser.
Burmistras, Shamokin, Pa.

vIE Ii (T Miltai Ranku darbas isz viso vilnonio materijolo, nau-
Wlv lig) VlUlul jausios mados ir puikio krauoziu darbas. Szitie
Siutai yra gvarantyti laikyti koloro ir siuvimą, už tai kad ceikis yra czisto 
vilnonio o pasiuvimas geriausias.

liff xillt/li Vilnonio materijolo bet pigesnio kriauezio darbo; 
Olfc llį) VlT*OIUlUl yra ne toki geri kaip siutai vertes $15 lig $25.

materb"ol° ir darbo. Szitie Siutai
VU lig) wlU UlulUI nuszius už tai kad yra pasiūti isz vatinos ceikes. 

Yra padaryti per greit idant parsiduotu už pigia preke.
Klauskite mus kokio Siuto norite o mes gvarantinam duoti jumis ta ka 

reikalaujate.
ri T TI 1\T A NPę MAHANOY CITY, SHENANDOAH, 
UUllNniN O MOUNT CARMEL, LANDSFORD.

A. J. Keydoszius 
BANK EXCHANGE
202 Troy St; Dayton, 0.
Jaigu norite šiusti pinigus in Lietuva 
kad gręit 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 loonamname vertes 
$14,000 ir esiu po kauozija ir priežiūra 
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka 
dasižinoti prisiuskite 2o. stempa.

y

THE GLOBE. 133 West Centre Street. J i

/h
ikslas yra: visada stengtis 

atlikti musu kostumeriu 
reikalus ka nuoatsakan- 
cziausia, daryt ta viską 
idant bankavi reikalai bu. 
tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
atsargiausam bude.

NATIONAL/j] Naujas Pavasarinis ir Vasarinis Tavorss
Iff I--- 1
/(( I P I argabenome daugyue naujo tavoro sziam mete 

laiko. Visokiu apredimu del moterių ir merginu, 
Gatavu pavasariniu siutu ir szlebiu pasiūti isz 
naujausios mados materijolo ir pasiuvimo. Teipgi 
visokiu ceikiu del pasiuvimo visokiu drapanų del 
moterių ir merginiu. Gatavu szlebiu del veseiliu 
kriksztiniu ir 1.1. Ateikite peržiureti musu nauja 
tavora o jaigu pirksite tai busite užganėdinti.

; Ramonat Hardware Co
i (S. A. Ramonaltis, Locninikas)

> ...Didelis Geležinis Sztoras
Wholesale ir Retail.

kokiu 
Visur 

mieste

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga 

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

Apazvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis bu 80 pus. 10a i 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astraiskl, 943$. 2h. Si. Pklla,. h

..... M
■
ii

■ Visokiu Geležiniu Daigtu
L del staloriu ir naminu pareikalavimu rasite muso ? 
i didelam sztore. Žodžiu sakant; nesiranda geležiniu į 
’ daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareika- i
* lausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis 1
* pristatyti: Plaktuku, kirviu, piukliu, pielycziu, visokiu.

vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu 
, spiniu, ir t.t; ka tik pareikalausite gausite musu sztore. !

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

GERA ARIELKA
Nusipirkite sau keletą 
buteliu arielkos
HORKEVICZIAUS KO. 6.
Geriausia arielka visam 
mieste. $1 už bonka. 
Teigi gausite pas mane 
visokiu kitokiu gėrimu 
kokiu tik pareikalausite.

S. Norkewicz
408 W. Mahanoy Street

A. BALTIEJUS 
87 Greenwich Street 

New York, N. Y.

Asz pristatau siuntėjui Pini
gu kvitą isz krajaus ant kurios 
yra paraszas paemejaus ir tas 
yra pilnu davadu jog pinigai 
likos paimti. Per laiszka ar 
asabiszkai atsiszaukite pas:

S Pinigus- -Pinigus 
g Jau galima siusti in Lietuva.
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