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KAS GIRDĖT?

Negana kad partijos, dva
si szkieje ir žmonis ėdasi tarp 
saves bet ant galo pradėjo ir 
laikraszczei skunstys. Sztai ka 
skaitome “Laisvėje:”

“Laisves” bendrove, “Lais
ves” redaktorius, L. Pruseika 
ir “Laisves” bendroves pirmi
ninkas J. Neviackas skundžia 
“Vienybe Lietuviuku” už 
straipsni, tilpusi tame laikrasz 
ty (No. ’26) po antgalviu 
“Montvidas tapo miriop pa
smerktas.

Gera pradžia. “Keep it up!”i 
Jau žmonim tieje visi ginezai, 
užpuldinėjimai ir kritikos nu 
bodo. Vietoje penet savo skai 
tytojus naudingais straipsneis, 
istorijelems ir žinomis, tai nau 
doje skyltis savo laikraszcziu 
ant aszmeniszku užsipuldinėji
mu ir visokiu iszbjaurinimu 
vieni kitu. — Ka Dievas keti
na nubaust, tai pirma jam ati
ma protą.

Senuosia laikuosia neatkrei- 
pinejo jokios atidos ant susigi
miniavimo kraujo laike ženy 

I bu, kaip tai szendien daro žmo 
giszkos veisles. Juk garsinga 
istoriszka Kleopatra netemino 
ant susigiminiavimo, nes toji 
egipcijoniszka karaliene 69 me 
te ;priesz Kristusa, buvo duktė 
re isz brolio ir sesers o iszteke 
jo vėliaus už jaunesnio savo 
brolio.

“Terptautine Liga” po karei 
buseneziame kongrese persta- 
tis, savo reikalus, dar toli ne 
žine, bet jeigu abi, tai iszrody- 
tu kad bizūnas reikalingas to 
kiems o ne autonomija.

ežiu sąnariu, o bet sunkiai va 
žiuojama.

Regisi, kad Laikrasztininku 
Susivaževime tas sumanymas 
tik paszneketa ir padėta, nes 
invykdinimas sunkus.

Su aukomis žmonių kurias 
duodama gelbet Lietuvos žmo
nes daroma neteip kaip au-
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' Szendien ant kares lauko ka 
riauna 22 milijonai žmonių. 
Akyvu yra, kiek isz tojo skait 
liaus pasiliks po užbaigimui to 
sios kruvinos kares?

Telegrafines agentūros nu
marina turkiezka sultoną labai 
tankei, kuriam visai neskubu 
nusiduot in mahometoniszka 
rojų. Juk turi jisai visokiu 
linksmybių ant szios pasaulės 
užtektinai.

In pU b Ii km os----sxuakslaines
Suv. Steituosia lankėsi praejta 
meta 18 milijonu vaiku abieju 
lycziu, bet skaitlis szimet keti
na ženklivai pasididint.

Mete 1896 norints buvo la
bai sunkus laikai, bet žmogus 
tada galėjo daugiau nupirkti 
už 70 centu ne kaip szendien 
už $1,25 — kone dvigubai vis- 
kas pabrango.

Kokis tai profesorius szokio 
garsina, buk Adomas su Jeva 
szokdavo rojuje! Turėjo ten 
žvėris nemažai nusistebet isz 
raivinimosi Jevos su adomisz- 
ku paredu...

“Keleivio” peržvalgoje ran
dam ilga apraszyma sutaisyta 
žodis in žodi kaip elgesi Chi- 
cagoj Dr. Rutkauskas su sve- 
cziu p. S. Szimkum reikale 
Szimkaus prakalbu ir teip to- 
liaus.

Isz pasielgimo kaip nebūk 
tokio ne tiek butu dyvo, jeigu 
butu panaszei dares žmogus 
paprasta koks szaldrakaszis, 
bet kad ta dare Dr. Rutkaus
kas žmogus priskaitantis prie 
inteligentijos, tai kibą jau lan
kai žmogiszkumo praded pas 
dakląra leistis.

“Keleivis” sako: Dr Rut
kauskas suvedžiojo Szimku su 
prakalbomis South Chicagoje. 

! Pereita petnyczia S. L. A. kuo 
panorėjo surengt prakalbas. 
Szimkus paklausęs daktaro, ar 
ta diena nėra užimta Tautos 
Fondo ir sužinojęs kad ne, pa- 
siketino kalbėti. Vienok Rut 
kauskas vėliaus patyręs kad 
S. Chicagoje prakalbas rengia

Gamta paskyrė, jog motere 
turi turėt patogumą, o vyras 
iszminti. Bet vienok tankei at 
sitinka, jog gamta kaip kada 
pablusta, nes tankei matome 
bjauria motere turinti dydele 
iszminte, o patogus vyras turi 
ymti “toniko” ant sudrutinimo 
savo smegenų.

Szimkui atsisakyt. Kodėl ? O gi 
todėl kad So. C’frfcagoje pra- 

įkalhos-^-^—Tautos 
Fondas ir tada bi^C.

1 dauginus piningu. Gerai, Šzim 
kus S. L. A. kuopai kalbėt at 
sisake nors kuopos buvo ir sa
le pasamdyta.

Toliaus pasirodė kad Dr. 
Rutkauskas nukreipė nuo S. 
L, A. kuopos kvietimo prie 
prakalbu ne Tautos Fondo, 
bet prie kuopos S. L. R. K. A.

Szimkus tikėdamas kad Tau 
tos Fondo prakalbos parengta 
turėjo in ten važiuot.

Kokias komedijas iszkresta 
Chicagoj del p. Szimkaus, tai 
nėr ka ne sakyt.

Už netikusi pasielgimą dak
taro, p. Szimkus jam ranka 
prie pasimatymo neduoda.

Už teip skaudu suvadžioji- 
ma.; Szimkus Rutkauska pada 
ves paliubaunam teismui.

Nesuprantama: — Dar nese 
nei matėm kad jau Dr. Rut
kauskas su p. Szimkum vėl su 
sibieziuliavo' ir laikraszcziuos 
net buvo garsinama.

Rosi j oi patogios ir turtingos 
moterėlės ėmėsi už nepaprasto 
budo rinkimo piningu del nu
kentėjusiu žmonių nuo kares, 
— pradėjo josios pardavinet 
buczkius. 'uPabucziavimas in 
ranka kasztuoje 5 dolerei, 
augszcziau lig alkūnes po $10, 
in peti $20, augszcziau pagal 
sutarti. — Badai daro puiku 
bizni su tais buczkeis, kad tik 
tieje buczkei neiszejtu ant blo
go! ..

Ka tik užsibaigė straikas 
dailydžiu Chicage, o cze vela 
prasidėjo straikas kriaueziu 
New Yorke. Žodžiu, unijos 
tankei turi ergeli su darbda- 
veis o darbininkai ant to nu- 
keneze daug.

Dabar pradėjo straikuot ang 
lekasiai Anglijoi, ir nežinia 
kaip ant to iszkirs, nes randas 
ketina paymti kasiklas po sa 
vo valdže. Klausimas yra, ko
kia meile turi tieje darbiniu 
kai’del savo, tėvynės, kada to
ji szendien reikalauje daugiau 
šia anglių — gal juju meile 
randasi tiktai pilve? }

Chicagoje pasielgimas pre 
zidento T. F. Dr. Rutkausko 
su S. Szimkum! daktaia inve 
le in pakulu kuodeli, isz kur Į kautojai duodami pasitiki, 
dabarįlaikraszcziai krapszyda- 
mi turi darbo visokeriop.

Viens tiek, Cliicagos Lietu
viai visu szalininkyseziu Szim 
kui prijauezia ir, aukas reika
lingas Lietuvos žmonių pagel 
boi aukoja.

Galutinai gi dabar jau tarp 
tu ypatų nesusipratimai tapo 
iszprosyti, viskas eis vienodu 
keliu.

“Draugas” beviaik kiekvie 
name numerij kalba apie Vie 
nybe tarp lietuviu kurioje su 
gyvenant, garima sako daug 
gero padaryti. Na, ir prie ku
nigo Kemeszio placziai skelbe- 
ma buvo link vienybėje sugy
venimo, bet tarpe tu sakiniu 
ir skelbimu, matėsi aiszkus 
kurstymai kad vėl gryžus prie 
ergeliu asztriu, kokie praeite 
je priesz 20 metu buvo. Žmo
nes sziokie ar kitokie kursty
mus nustume in szali, isz tb 
nieką nedare.

Dabar “Draugas” nekiek 
skiresi nors po kito redakto- j 
riaus globa papuolęs. Kaip 
nepaklausė žmonija kurstymu 
pirmesnių, neklausia ir toles
niu, nes dabartis, tai 
tis.' -------------

Lenkiszki laikraszcziai pa- 
skelbia kad vieton a. a. miru
sio Chicagos arei vyskupo esą 
3 kandidatai kuriu tarpe kan
didatauja ir lenkas vyskupas 
Rhode. Nežine kaip galėjo tas 
žmogus in kandidatus patekti 
kada gi czion ir lenkai ant 
visko bažnytinio judėjime ir 
politikos užponave.

Visur turi kasierius, ku
riems draugystes ir pavieniai 
pinigus duoda tikint, kad jie 
kasieriai veikiai iszsius centrai, 
o centrai fondą in Lietuva. 
Na ar teip buna? Ne. Kasie
riai vietiniai tankei po keletą 
net szimtu palaiko savo kisze 
niuje per keletą menesiu, — 
kasieriai centriniai fondu gave 
pinigus vėl laiko po kelis tuks 
tanezius net pas save po kele 
ta menesiu ir kol tas aukas da- 
siekia pažadėtas vietas, tai ki
bą po meto, nes trukdoma kaip 
ir tycziomis namieje.

Ir szitokius dalykus, turi 
būtinai dirstelt draugystes au
kavusios arba ir pavieniai pa
judinant kasierius kad teip 
labai reikalingos aukos nežu 
dytu, bet eitu pagelbai. Mes 

Į žinome gerai, kad kai kuriu 
| miestu kasieriai iszsiunczia 
greit, bet kai kur yra teip, 
kaip czion sakom, nes esame 
gave pertikrintas žines, ir 
ivardyt nenorint nieką, vienok 
praneszt turim kad žmones pa
ris dažiuretu savo aukotus 
tus.

Ilgas laikymas namieje 

sur ftkad ju aukos tirpsta 
giu ir sukeziu rankose, tai 
kaut neverta.

ATSAKYMAI.
J. N. Wilkes Barre, Pa. — 

Isz knygos tamista neiszmoksi 
— geriau su tokeis dalykais 
nusiduot pas daktara 2). Be 
advokatu ukesiszku popieru 
tamista neaplaikysi, kibą tik 
tokiu budu iszjetu pigiau, ja- 
go susitartumet keli ant kart, 
paimtumėt viena advokata 
kuris apsiymtu jum pigiau pa
sirūpint reikalaujamos popie 
ras.

Vokiecziai isz dvieju pusu apsiaubė Varszava ir 
inputs in Vokiecziu rankas bile diena.

|kji
a

Nuo pradžios rugsėjo mene 
šio 1915 metu, Bostone pradės 
eiti kas antra diena naujas dar 
bininku laikrasztis “Darbiniu 
kas” kuri leis Lietuviu Darbi
ninku Sąjungą.

Bus paszvenstas visupirmu 
lietuviu darbininku reikalams.

“Darbininkui” rūpės ir visi 
musu visuomenes ir politikos 
reikalai, o eis tautiszkoje — 
katalikiszkoje dvasioje. Rede- 
guos kun. F. Kemeszis, Jonas 
Karosas ir Urszule Jokubaus- 
kaite.

Kaina metams $3,00, pusei 
metu $1,50, trims menesiams 
75c. Užsisakantiems nuo rug
sėjo pradžios iki nauju metu 
$1,00. Laikinis “DarbininKo” 
adresas: “Darbininkas” 438 
W. 6--th St., So. Boston, Mass.

Lietuviszku mokslainiu 
klausima matėm kad pakele 
Laikrasztininku Susivaževi- 
mas Chicagoje. Buvo nurodo
ma kad parapijines mokslai- 
nes esą neatsakanezios, reikia 
steigti mokslaines lietuviu vai
kams nepriklausanczias para
pijų mokytojoms ar mokyto
jams, tokias busią atsakantes- 
nes.

Paszneket galima bet iszte- 
set tolima.

Užtenka žinot, kad mus 
žmones tokias public mokslai
nes su lietuviu kalba szelpt I apleidimui karanziecziu.

§ New York 5000 straikieriu 
prie Constable Hook Oil Co. 
Bayonne, šukele sumiszima ku 
riame likos užmuszta keliolika 
darbininku o daugeli sužeido.

§ Pekinas, Kinai.— Vėliausi 
telegramai danesza, buk aplin 
kine j a Contono, pražuvo arti 
100,000 ypatų milžiniszkam 
tvane.

§ London. — Straikuojenti | ant priėmimo austrijoku. 
anglekasiai Vestfalijoi jau su- 

Į grižo prie darbo. Darbdavei su 
tiko ant pareikalavimu angle- 
kasiu.

Trumpi Telegramai.
§ Washington, D. C.— Tele 

gramai skelbe, buk zapatistai 
paėmė miestą Mexico City po

nenorės, nes kasztai nemaži, 
procentu isz to negaunama, tai 
ir ju invykinimas tolimas.

Teisybe kad, vaikai parapi
jiniu mokslainiu lygioms eiti 
su publiszkomis negali, nes 
parapijų mokslainese paiima 
savo laika apart angliszkos 
lietu viszka kalba ir katekiz
mai, bet public mokslainiu 
vaikai moka viena kalba, o lie 
tuvnikai maži vaitoja jau dvi. 
Kita — sznekame tankei apie 
isztautejima. Vaikai ežia gy- 
mei, nelaukia lietuviszka kad 
ir parapijos mokslaine, jie sli
džiai turi isztautet, nes jiems 
isz mažumėlės lietuviszkumas 
jau tartum kuomi atsiduoda, 
o prie to da prisideda tėvu in 
tai nepaisymas kalbantis na
mie j e su savo vaikais anglisz 
kai.

Delei klabinimo Lietuviai 
autonomijos, Amerikoje 
lietuviai turim dvipusini 
pestmguma.

Vienas rūpestingumas 
do “Tautos Taryba” Chicago
je; antras:— “Terptautine Li
ga del Lygybes ir Laisves” 
Scrantone, Pa.

Ar abi, “Tautos Taryba” ir

dar
ru

Už ka musza.

————- _-dbohdon,— ApIinknT^JeTenklszKOo sostą pyiutr ujuu.—. 
&s muszei. Maskolei bėga in szali upes Vistulos. Visiems 
:yventojams paliepta Varszava apleisti. Prie drutviecziu Ro 

žžn, Poltusk* ir Novogeargievsk muszei ejna be paliovos ir 
kaip rodos galima tikėtis kožna valanda paėmimo Varszava.

Arti Popielanu ir Kurszenu maskolei bėga o vakaru da
liję Sziauliu maskolei buvo priverstais apleisti apkasus. Vo
kiecziai teip gi paėmė Kaimus Kierkieriszkius ir Januvka. 
Prie Rožanu paymta in nelaisve 600 kareiviu su armotoms.

Vokiecziai szaude in saviszkus per klaida.
Petrograd.— Vokiecziai padare skaudžia klaida: dienos rūke 
(migloje) neisižureje apszaude saviszkus. Mat, jie buvo pasi 
renge apsiausti rusus tarp Budviecziu dvaru ir Ruikiu ir Stir- 
Įbaicziu kaimas. Del to vienas vokiecziu būrys su anuotomis, 
kulkosvaidžiais ir raiteliais iszejo isz Sartininku, kitas gi isz 
Lauksargių. įėjus Zigaicziu apygardon užklupo ant dvieju ru 
su szvalgu, kurie iszove pabėgo. Vydamasis juos vokiecziu bu 
rys sustiko su antruoju buriu ir per rukus neapsižureja eme 
szaudyties.

Isz abieju pusiu pasigirdo anuotu grandiniai, kulkosvai
džiu tratėjimai ir sziautuvu piszkejimai. Negana to vokie
cziu aeroplanas isz oro svaidė bombas ant tariamojo prieszinin 
ko. Tik po 3 valandų muszio areziau prisiartinus pirmiesiems 
būriams iszgirdo vieni kitu vokiszkaja komanda ir suprato 
baisia klaida. Kritusiu buvo daugybe, vietos žmonių apskaity
mu ligi 700— 1000. Vienu kareiviszku apsiaustu nusivežė 
Prūsuos. 4— 6 žematiszkus vežimus.

I3Z AMERIKOS
Suėmė žudintoju, kuris nužudė 

31 ypatas.
Chicago.— Detektivai nuke

liavo in Buffalo, N. Y. aresz- 
tavoti nekoki tai Kazimiera 
Arciszaucka, kuris badai pri
sipažino prie žudintos Jokū
bo Misliczo, jojo paezios ir ve
dusios dukters su josios kudy 
kiu ir kitu ypatų su kirviu 
Blue Island, Ill. 5 Liepos 1914 
mete.

Arciszauckas buvo ant bur- 
I do pas Mislicza o kada visi už 
migo, visus iszžude. Badai pa 
pildė žudinetas ir kitosia mies- 
tuosia.

Pas viena gaspadori tarnavo 
bernas, valgė už du, o ne dir
bo už viena.

Priverstinejimai, barnei ir 
praszymai nieko ne mcazino...

Nusibodo tai gaspadoriui ir 
viena karta pagriebiąs rapnin- 
ka, davai lest berną.

— U-“gi už ka tu mane mu

Galime daug ko norėt, bet 
negalime pagal norą teset.

Lenkai savo inkure moks- 
laine vadinama “Wyžsza Szko 
la”. Su taje szkola užkrovde 
ant Związko eanaru padotkaĮszi jaigu asz tau nieko ne da- 
kuris nevienam Związkowcui 
inkirus, ir gerai kad tame

rau?
— Tai-gi už tai muszu, jog 

Związke yra apie 150 tukstan-1 nieko ne darai.

iszpjove putmeni didumo 
arbūzo.

Pottsville, Pa. — Czionai- 
tiniam ligonbutije daktarai isz 
pjovė putmeni (tumor) isz kru 
tines Miss Mary Daly kuris bu 
vo didumo dydelio arbūzo, sve 
renti deszimti svaru o kuris už

Raupai ir kolera Gaiicijoi. augo nuo mažo susimuszimo.
Zurich.— Aziatikinia kolera ir raupai yra naujausias Mergyna po operacijai jaucze- 

sveczias Gaiicijoi, kuris pradėjo ymti daugeli auku. Paežiam 8i sveika. Milžiniszka putmeni 
mieste Lvave randasi 1120 ligoniu serganeziu ant koleros o daktarai indejo in dydele bone 
suvirszum 500 serga ant raupu. Padėjimas pradeda buri la- spirite ant atminties, 
bai pavojingas.

------- -  Motyna su kudykiu sudege ant 
Italai kariauna smarkei aplinkinėje Dolomites. smert.

London.— Italai payma kas diena po kelioleka miliu ka- Connellsville Pa — Mrs 
riszko lauko nuo austrijoku aplinkinėje Dolomites. Visi ap- Goldie N*laon į vienu 
linkinei kalnai užgriebti kur Italai patalpino savo armotas|metu kudyk;s sudege ant 

smert liepsnoja kuri pakylo
Maskolei nuskandino 59 turkiszkus laivus. i nuo trūkimo bleszines su ka

London.— Aut Juoduju Mariu maskoliszki torpediniai rasinu su kuriuom pradėjo ug- 
nuskandino 59 turkiszkus laivus kurie gabeno maista ir amu- P* pecziujo. Degantis karasi- 
nicije del turkiszkos kariumenes in Kaukaza. Laivorius pa- nas npsianhe motyna su kudy 
eme in nelaisve. kiu ir abudu ^dege ant ang-

- ----- — lies. Vyro tame laike nesirado 
Balsus musziai Lietuvoje prie Nemuno. namie.

Lietuvoje eina didžiausi musziai ten, kur teka Nemuno,
Ventos ir Dudisos upes, kur stovi Leckavas, Papile Sziauliai. Karszcziai dydesiniuosia mieS“ 

Vakaru Užnemunėje, anot 12 d. Vyriausiojo Vado prane tuosia.
ssimo, atremta vokiecziu užpuolimai tarp geležinkelio Kau- New York — In laika trijų 

Inas—Virbalius ir Amalvos balos. dienu mirė apie 10 ypatų nuo
■ == karszczio o in 30 apsirgo nuo

Inteligentnas vagis. saules spinduliu.
 . Philadelphia. — Czionais 

Sudže:— Ar tai tu esi tuom mirė 6 ypatos nuo karszczio o 
Vitrikausku, ka isz stubos ban 22 apalpo.
kieriaus Silbermano pavogė 
5,000 deleriu?

Vagis:— Gailiuosi labaij po 
nas sūdžiau, tai ne asz buvau.

------ RaisL mirjjs kudykio.
Lancaster, Pa. — Povilas 

Shoemaker, dvieju metu senu
mo, pasislepiąs in rugius, ku
riuos-tėvas pjovė su maszina, 
likos supjaustytas ant szmote- 
liu kada tėvas užvažiavo su 
maszina, nežinant kad vaikutis 
randasi rugiuosia. Tėvas isz 
gailesezio neteko proto ir turė
jo būti iszvežtas in narna del 
paikszu.
22,051 automobile! iszsiunsti 

in Europa.
New York. — Nuo prasidė

jimo europines kares, likos isz 
siunsta isz Suv. St. 22,051 au
tomobiliu, automobiliniu da
liu, visokiu prietaisu ir gumi
niu ratu už $47,000,000. Dau
giausia likos iszsiunsta Angliję 
ir Francuzije.

Savžine jam nedave ramybes 
už papildinta žudinsta.

Bordman, 1’11. — Kokis tai 
bernas vardu Jim Machen, at- 
ėjas ant palicijos sudėjo sekau 
ti prisipažinimą: “Birželio me- 
nesije, 1913 mete, buvau už 
berną pas farmeri Steruberga. 
Tula diena nusidaviau su kitu 
bernu ant szokio in netolima 
karezema, kur susipažinau su 

; mergina turinti prie saves daug 
piningu. Susitarėm su draugu 
mergyna apipleszti kada toji 
ėjo namon. Kaip sutarėm teip 
ir padarėm; užklupom ant mer 
gynos, nupleszem nuo josios 
szlebes o kuna inmetem in ar
tima prūdą. Kada ant rytojaus 
praejtinejau pro ta j a vieta, pa 
regėjau mergynos lavona plau 
kent ant virszunes prūdo. Teip 
mane tasai regėjimas sujudino, 
jog nuo tosios dienos neturė
jau ramybes o savžine ^mane 
grieže bepaliovos ir turėjau 
prisipažint”.

Palicije jin uždare ir isztiri- 
nes teisingumą jojo prisipažini 
mo.

Taikus atsakymas.

Vyras:— Kokis asz buvau 
tada kvailas, jog su tamim pa- 
cziavausi.

Moterei—O ar tu to neži
nai, jog kvailiai turi didžiausi 
gilinki ant svieto?

Po visa Amerika daugeli 
žmonių krito nuo karezcziu ku 
rie vieszpatavo per kelioleka 
dienu.

* Karczemoje.
— Kaip mielini kūmai, ai* 

bus pas mus kolera, ar ne ?
— Ne bus.
— Del ko ?
— Ba žmonis mažai gerfy 

tai ne prijaueze nieko pikto...



Dora Malvina

SU LEDAIS.

Prancūzai turi szunis kurie iszranda sužeistus ant kares 
lauko. Czionais matome tolius szunis su daktaru. Bet da du 
daktarai randasi ant paveikslo. Ar galite juosius surasti?

Niudžersei,

sarmata turiu.
* _ *

/JO F
y

— Sakiau jums dede, kad 
koks tai nepažystamas žmogus 
atėjo piningu reikalaut nuo 
mamos. Namiejie nebuvo dau
giau nieko apart mudviejų su 
mama ir seno ekonomo, kuris 
pasakė reikalaujancziam sugra 
žinimo skolos, kad jis valkata 
nori iszvibot neteisingai pinin
gus nuo naszles. Tada žmo 
gos pradėjo piktžodžiaut bai
siai kad mama bepe man iszeit 
isz stubos. Asz nuėjau laistyt 
kvietkebas in soda ir urnai 
kokie tai žmones mane pastvė
rė užriszo su skepata burna ir 
akis ir nuveže.

— Esi iszgelbeta— tarė ma 
j oras. Tie visi piktadariai at
siims užpelnyta bausme. Eisi
va dabar ant kiemo parodysiu 
tau tuos piktadarius surisztus 
kaip avinus.

Kada atėjo prie gubncziu 
ant žemes surisztu piktadariu 

—Malvina suszuko:
geraPbrire^^s^kaltunuotas 
visa mano buvimą nevaTtbJ 
pas tuos piktus žmones.

Papusrycziavus, majoras sa 
vd uzaram bepe pririszt kali 
nius prie arkbivo-pais, pnamoa 
sau ant kebu Malvina ir užra
kinę vartus piktadariszko liz
do, kuri pasiliko dabot keturi 
uzarai nujojo.

Pribuvę in miestą majoras 
atidavė kalinius valdžiai kai
po ir reikalą perkretimo misz- 
ku del iszgaudymo piktadariu, 
pats nujojo in namus savo se
sers.

Valdžia padarius medžiok
le giriose iszgaude visa banda 
razbaininku visus sutalpinta 
kalėjime.

Patyrta netrukus apie prie- 
žasti, del kurios mergaite likos 
paimta per žmogžudžius. Szi- 
tai gentis Grunovskos Kiaune- 
ris žmogus gana turtingas, bet 
godus ir neprisotinamas žino 
damas kad naszlei pasiliko tik 
viena dukriuke, datyres kad 
brolis jos likos užmusztu ka
rėje, nusprendė pasinaudot isz 
geros progos, idant turtus Gru 
novskos paimt. Susitaręs su 
vadovu razbaininku, bepe pa
imt mergaite, bet davės pasar
ga, kad nenoris tersztis nekal
tu krauju ir reikalavo, idant 
mergaites nenužudintu, vien 
laikytu ja pas save, idant 
nieks apie ja nebežinotu. Klau 
neris prižadėjo mokėt vadui 
plesziku ant užlaikymo mer
gaites ir reikalavo, idant ji ne 
kęstu vargo. Teip ir buvo pa
kol per augszcziau minėta at
sitikima Malvina neatgavo 
laisves. Teismas Klauneri nu
baudė didele piningine baus
me ir pagal sūdo nutarimo tu
rėjo atsedet 10 metu kalėjime. 
Visi piktadariai, žmogžudžiai 
likos nubausti mirties bausme.

VII.
Majoras pavedės savo pulką 

uzaru komandai rotmistro, 
pats paemes Malvina, kaip 
virszminejom, nukeliavo in 
Grunovsku dvara.

Kad sesuo nesitikėjo jau isz 
vyst daugiau kada nors szioj 
pasaulei savo kūdiki ir broli, 
majoras nusprendene pasirodyt 
jai netikėtinai, tacziaus pa
rengt prie pasveikinimo tu, 
kuriuos už žuvusius laike.

Teip sutaisęs savo plena už
važiavo priesz namus ekono-

rpiybuna tik pažeis 
eit

mo, kur nutarta ka toliau reik 
veikt, idant netikėtinu džiaugs 
mu nehžduot nelaimingai žmo
nai baisaus smūgio. Sunku ap 
raszyt džiaugsmo seno ūkia ve- 
džio, kada pažino savo sveczius 
tai gi reikia ir suprast su ko
kiu noru tiko ant propozicijų 
mojoro. Seneli eme didelis no
ras bėgt ir pasakyt linksma 
naujiena ponei, bet negalint to 
padaryt, nuėjo in namus savo 
ponios, idant atloszt sau pa 
skirta role.

Naszle sėdėjo nuliudusi isz 
balusi ir skaitė maldakninge 
Ukiavedis inejes ir persipra 
szes, jog pertraukineja jai mal 
das pasakė, kad pribuna su 
linksma naujiena, kadangi te
ko jam patyrt, jog brolis jos 
gyvas da. Naszle nusidžiaugė, 
bet netrukus nubudus atsake:

— Kalbom nėra ka tikėt: 
jog oficialiszkai. buvo pagar 
siutas jo žuvimas, o ta žinia 
kaip man rodos yra teisingiau
sia.

— Ne visados, pone. Gali 
pagarsint kad pražuvo, kuo- 

Jgaii
— Nesinori man tikeE
— Bet nereikia ir vilties žu 

, dyt? kadangi gal ji netrukus 
iszvysime.

—- O, Dieve duok, bet ar es 
miu verta teip dideles Jo mo- 
lones?

— Nedaug yra vertesniu. 
Gabaus vilties Dievuje niekad 
negalima žudyt ir nesakyt kad 
tas jau mum pražuvo, ko ne
bematome, vien žinome kad 
buvo.

— Acziu tau senas prietel 
už raminimą, smagu yra gir 
dėt nubudime bent vilties žo
di. Jeigu teip tiki in tai, kad 
bent tas spindulėlis vilties ant 
žemes man neužgeso lauksime 
gal iszsipildys tavo pranaszys- 
te.

— Nereikalaujate laukt — 
tarė prasketes duryse uždanga 
la jaunas aficieras ineidamas 
in kambari.—Teisybe sake tas 
senas prietebs ir neabejok se
sute, nes sztai esmių gyvas 
priesz tave.

Naszle iszkart nusistebėjus 
žodžio isztart negalėjo, puolė 
jamjn glebi, o jis nuvedės jia- 
ja ant kanapos pasodino ir 
pats atsisėdės, kad sesuo atsi
peikėjo prasze idant jam apsa
kytu savo praeitus atsitikimus 
nuo laiko kaip persiskyrė, isz- 
jojant jam in kare.

Sesuo pradėjo apsakinet su
sijudinus ir susigraudinus ir 
kada daejo prie to baisaus 
smūgio, kada jai paskutini kū
diki likimas iszplesze susijudi
nimas pasiekė ta laipsni, kad 
ilgai laikoma sriove aszaru du 
szioje, pasiliejo isz jos akiu. 
Majoras pradėjo ramint seserį 
ir kalbėjo.

— Netikiu vis in tai, kad 
Malvinele prigėrė, nes jug nie 
kur jos kūno neatrasta. Tur 
ji gyvent keno nors nevalioje. 
Piktu žmonių pasaulej netrū
ksta.

— O Dieve!-suszuko ken- 
czianti motina. Jeigu da ja 
galeczia kada nors pamatyt gy 
va, kaipgi laiminga bucziau.

— Ir asz sakau, kaip sake 
•;as mus senas prietebus eko 
nomas, idant nežudyt vilties. , 
Asz jaucziu, kad ji gyvena, 
o net galecziau ir padaryt lai- 
žybas, tame.

— Ah-atsiduso motina. -Ge

riau veliezia jai mirties, negu : 
gyvenimo tarpe piktųjų žmo
nių. Jeigu pateko in rakas ko 
kiu žmogžudžiu plesziku —vis 
tiek jau pražudžiau ja ant am 
žiu.

— Teisyngai kalbi sesuo. 
Kokius kas pristoja, tokiu pa 
stoja, bet jug ji nepristojo’vien 
likos pavergta, o isz szirdeies 
verges dorybes, kuri likos pa 
seta in jaunutele duszia ir dru 
ežiai insiszaknija, piktybe nesu 
naikins, o ne karta da daug 
sutvirtina. Tikėk man, kad 
teip yra ir su musu brangia 
Malvina, kuri nors pasiliko 
auka Klaunerio godulistes, bet 
nepražuvo, ne nenukente ant 
duszios. Ji vis yra skaiseziu 
aniuolu ir isz žmogžudžiu ran 
ku jau atimta.

— O Dieve!! suszuko smar 
kiai paszokdama moteriszke. 
Argi tiek džiaugsmo man Die 
vas nusiunezia? Sakyk bro 
lau, ka gi žinai apie ja, kur ji, 
kur mate, ar toli nuo ežia. 
Eik, eik brolyti, szauk mano 
žmones tegul kinko arklius va 
žiuosiva abudu.

— Nereikia, sesuo, nereikia 
nusiramink, matysi ja ir be 
to.

Ir nuėjės atidarė duris, o 
Malvina rangi ir linksma in 
begu kaip stirnaite in kamba
ri.

— O motinėlė brangiausia!
• suszuko Malvina mesdamasi 
in glebi motinos.

— Malvina, brangi duktė 
mano! atsake jai motina spaus 
dama prie savo motiniszkos 
krutinės; o pakėlus akis dan 
guosna kalbėjo, sznabždaneziu 
szirdingu balsu, ka galima bu 
vo palaikyt už malda plau 
kianezia isz gilmes duszios.

— Tau Vieszpatie, Tau lai 
buna amžina, garbe. Tu susi 
mylėjai, Tu suteikiai man 
džiaugsma neiszreiszkiama, 
Tu isz geli ėjai ja isz ranku 
žmonių nedoru, iszgelbejai nuo 
pragaiszties, ir sugražini man 
ja sveika.- Ir nutilus siuntė 
pr-JJ-ixds_savomaldas in dan- 

[ kuriu riedejYaszsn^hB'^Thš^A^ 
i nimu ir 
■ ūžiamus 
! ma duktes szviesius plaukus 

tarė gi amoniai;
— Eik-sza Malvinele, sės 

kis ir apsakyk mum ka vei 
kiai pas tuos piktus žmones.

— O ka tik nenumiriau isz 
baimes, kada manes viens isz 
tu nedoru žmonių pastvėrė, 
bet rėkt idant szaukt psgei 
bos negalėjau, nes man tuo
jaus užriszo burna, o potam 
nunesze mane in giria, kur in 
dėjo in vežimą ir d vie jie nu
veže in tuos namus, kur bu
vau iki mane dede neiszgelbe- 
i°-

— Tu teipgi Malvinele isz 
gelbėjai mane nuo mirties, ko 
kia butu patikus mane su drau 
gu tame žmogžudžiu lizde — 
pertrauke majoras. Ir apsa
kė motinai kaip Malvina ji 
iszgelbejo.

— Matau kad tavije, dūk 
rele, tie pikti žmones nenužu 
de dorybes - tarė motina.

— To nieks iszpleszt nega 
Ii, nes randasi szirdije žmo 
gaus ir jei pats žmogus neisz- 
meta jos isz savo szirdies tai 
tame ižde savo duszias visa
dos randa smagumą ir susira
minimą — atsake rimtai mer 
gaite- Teip ir asz tame jiesz 
kodavau sau susiraminimo ir 
pastiprinimo, gaivindama vii 
ti Dievuje, jog Jis man neda 
leis pražūti. Galiaus tie pik
ti žmones man nieko blogo ne 
darydavo, o sene gal net mė
go, nes jai niekad nesiprie- 
szindavau; visados stengda- 
vaus iszvaduot ja triūse. Tai 
gi man ji buvo gera dažnai 
vaiszino skanumynais ir cuker 
kom.

Teip ėjo laikas nuo pat pa 
tekimo in tuos ju namus, ka 
da pasakyta jog visiszkai jiems 
priklausau. Jei neliūsi ir ne 
bėgsiu bus man gerai, bet jei 
to nepyldysiu nužudys mane 
kaip ta žmogų, kuri užmu 
szant man liepe žiūrėt. Oh 
negaliu apsakyt, ka jaucziau 
asz tada: bijojau potam net ; 
nuliust akyveizdoje tu piktu 
žmonių, kurie teipgi prisakė 
man but nebylia, kada kas isz 
svetimu žmonių pribuna in ju

ir dek maustė Dievui smn os isz duszios, g!ostyda-

namus. Tik nuėjus vakare 
gult in savo miegtuve verk
davau ir ilgedavaus tavęs 
brangi motinėlė. Ten kasdien 
besimelsdavau ir tas suteiki
nėjo man smogesi ir kantry 
be.

Nieks kitas isz gyvenau ežiu 
tuose namuose niekad nesi- 
melsdavo ir visados tik Ėjau 
riai kalbėdavo ir piktžodžiau
davo, teipgi gerdavo gėrimus 
ir dainuodavo. Kartais susibar 
davo ii tarpe saves pfadeda 
vo muszties nekarta apsikru 
vindami. Asz tokiuose kar
tuose bėgdavau szalin, idant 
negirdėt tu piktžodžiavimu ir 
baisybių. Kartai vėl sumig
davo begerdami ir nesyki to
kiam karte mislijau apie pabe 
girna, bet vartai visados bū
davo užrakyti,. o raktus sene 
nesziodavos, o vėl nors’ ap
link mūras labai augsztas, se
ne visados mane dabodavo, 
teip kad vos iszeinu, tai ji jau 
ir szaukia.' Nežinojau kokioj 
szalije esmių, bet mislydavau 
kad geriau kur girioje numirt 
negu tuose piktadariu namuo
se, bet tie mano troszkimai vis 
buvo veltais. Visados mels 
davau Dievo, idant manės isz 

, gelbėtu isz tos baisios vergy 
bos. Karta, o tai priesz kelias 
dienas, kad nuėjau gult 
paėmė mane didelis pasiilgi 

i mas gimtines ir tavęs motine 
L le. Negalėjau nusirammt, net 

galiaus minėdama tas valau 
das, kada mane glausdama, 
prie saves mokinai pažint 
Dieva, kurio kitu kartu sure 
dimai buna teip stebėtinais ir 
neisztiriamais — bemastydama 
atsiminiau apie Daneliu, kuri 
kitados pikti žmones inmete 
in liutu duobe, o Dievas su 
teike jam teip didele malone, 
kad iszalkintos, žvėrys jo ne
kliudė. Taigi puolus ant ke
liu pradėjau melsties:.GO gai
lingas Dieve Tu susimylėjai 
ant teisyngo Daneliaus, kuris 
tarpe žvėrių buvo ramus, kaip 
piemuo tarpe aveliu, Tu nu 
siuntiai jam pagelba per Savo 
szventa aniola ir iszgelbjejai 
susio*5^~a3L^piiaiu. iyęriu^O

BALTRUVIENE.
Ylgas plaukas, 

Trumpas protas,
Boba neturi micros, 
Ant tikros vieros.

Kožna viena, . 
Kas szvtnta diena,

Nieko nežiūri, 
Pasigerti turi.

Viena tokia niekszas, 
Atsivilko in Kingstona kipszas 

Kaip szirdeles prisipūto, 
Tai net pasiuto 

Prie vyru pradėjo kabytis, 
Meilei glaudyti?, 

Tai tie jei stumdė nuo saves, 
Ba buvo pasigertus in vales.

Visko paduoti negaliu 
Ba net a«z

*
Ten kur
Atsilankiau ne senei,

Tai geru diedienių radau,
O ir mergynu užtikau, 

Tai tiek szirdeles riaukia, 
Nuo baczkeles alaus neatsi

traukia. '
Moters ir mergynos,

Be jokios cienios,
Viena ant kitos loja, 
Ir bjaurei koloja.

O norint mažai vyru turi,
Tai ir tuja neprižiūri, 

Norints czion Lietuviu ma
žai yra, 

Bet terp bobų gero neyra.
* * *

Jagu katra nori alaus atsigiarti 
Turi per grinczias perbėgti, 

O kaip tik su bežuveis nutvėrė 
Tai puikei aptersze.

Tokiu bobelių turime netoli 
upes,

D deles kaip szeszupes,

bėk mane isz ranku t u 
žmonių nedaleisk pragąiszt. 

 

Susimylk ant mano motinėlės 
ir suramink ja, nes visus mie
lus pražudžius ji ir manes ne
teko. Ali kaip ji daug tur kęst.

Teip man besimeldžiant ate 
jo sene ir paszauke mane že
myn, idant tarnaucziau pribu 
vusiem svecziam.

Eidama paskui ja laiptais 
girdėjau, kaip sau po nose niur 
nėjo. “Pasidžiaugs mano su 
nūs tokiom žuvytėm kokias ir 
asz sene pagavau. Ypacz- 
tas aficieras tur but turtingu” 
Man davė pasarga, idant ne- 
pratarczia mažiausio žodelio. 
Nuėjus žemyn ir iszgirdus kac 
tas ponas kalba apie Dieva, 
tu o jaus man pagailo. Nega 
Įėjau pasakyt, ka jaucziau ta 
da, bet radau būda, kaip pra- 
serget tuos nekaltus žmones 
Parasziau ant laiszkelio savo 
prasarga ir padaviau slapto 
mis. Ponas majoras, arba ma 
no dede intikejo man ir vis 
kas buvo gerai, nes ir mane 
iszgelbet.

— Teip miela Mal vinele, 
teip, teip-kalbėjo susijudinęs 
majoras. Dievas inkvepe 
tau szventus jausmus, idant 
gelbet kitus, o pertai ir save.

— Dievas susimylėjo ant 
musu-tarė motina maldingai 
atsidusus. Prispaudė prie sa
vo krutinės mergele ir pabu 
cziavo karsztai jos balta lygia 
kakta.

— Argi nestebuklingas Die 
vo suredimas! Jis niekad nenu 
siunczia ant žmogaus nelaimes 
del bereikalo. Sziandien džiau 
giuosi kad taip vyko, nes Mal 
vina iszgelbejo nuo mirties 
man broli ir pati dorybėje su- 
ivirtejo; o kam nesaldesne lai
me po nelaimiu ir kancziu! Ali•! 
xaip laiminga esmių dabar.

— Teip laimingi esame visi 
pritarė majoras. Te buna amži 
na garbe Tam musu visu dan- 
giszkam Tėvui.—(2.)

ITALU ARTILERIJE ANT SNIEGINIO KALNO, SZAUNA IN AUSTRIJOKUS 
PRIE RUBEŽIAUS.

Vienaveiksmis dramatiszkas 
vaizdelis

Veikianczios ypatos.
Byruta. Taip, pavargėli 

reikia pasigailėti (iszima isz 
kiszenes pinigu ir du< da).

Skurdiene. Brangi panely 
te! gal kokia sena marszkinke- 
le... kad ir nuplyszuse... pati 
visai nuplyszau..- ir vaikai vi
sai nuogi... nebeturiu kuomi

Tai sziur koezela pamatys.
* ... -—------ -4 —' OtFCT tai fc>ZU‘M.cJUB &aua, 

Susikirto didele ir maža mer-
gyna, 

O žinoma dydesne, 
Buvo ir drūtesne.

Su pokeriu vaina ne kas, 
Jaigu per nosi pasirodė bur

bulas, 
Kaip kraujas pasirodė, 
Abiem baisei iszrode.

Mažesne dydesne apskundė, 
Sztai vežimas atidunde, 
Kad didesne nuvežti, 
Bet negalėjo surasti.

Nežinau kaip ten toliau buvo, 
Turbut viskas pakliuvo.

* * *
Jau tame Ohajuje, 

Bobos atsidavia aluje, 
Apie ažera labjausia,

Ižgere alaus ir viskes dau
giausia.

Visai piningu in banka ne
padeda,

Tiktai savo bobom paveda, 
Tosios, kaip vyrai in darba 

nuejna,
Tuojaus in viena stuba suejna, 

Alų ir viske neszioja, 
In draugia miksuoja,

Ba maitele greitai apsvaigina, 
Ir smagumas payma.

Ir da bomus užsikvieczia,
Abecze,

O jagu kaip nusiduoda, 
Tai da su pokereis in kaili 

duoda.
* * *

Turiu duoti pipyru vienai 
grin orkai,

Ba daro negerai,
Ba tai suvis nevale, 

Jaigu siunta su savo dukrele.
Tpfu po velniu, 
Tik duot lazdų.

Ne yra ka,
Ba tai da grinorka, 
O kokia mamule, 
Tokia ir dukrule.

Apie juju darbus nesakysiu, 
Ant kito karto pasiliksiu.

‘APSZVIETA’ Mokslisikai Istorisika Knyga
jalytinti daug isz Lietuviu praeite» 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 me* 

su 780 puslapiu, preke:
Ąpszvieta, apdaryta 

Mainieris ir Leberis su 80 pus. lOo <
Gaunama pirkt tik paai

T.Mnnkl. HIM st. FUI., Ii.

Byruta. Bet, kaip gi?... sa
kais, vyras treczias menuo tik
tai kaip serga, o jau ir drabu 
žio nebeturite? Ar jau taip 
graitai ir nudėvėjote? tur būti 
ir prie vyro tiek beturėjote?...

Skurdiene. (verkdama). Pa
nelyte brangi! Isz kur vargszai 
gal daug ko turėti?... kol vy 
ras dirba... tol... ta duonele 
dar... o ant nelaimes kaip su
sirgo ir... (verkia).

Byruta. Tur būti vyras my 
b degtinėle?

Skurdiene. Kaip panitele? •
Byruta. Tur būti mėgsta 

iszgerti, kad skurdas buvo?..
Skurdiene. Panitele... kuris 

vyriszkis dabar negeria... ge 
"?,tLytC®Tia...
lio reikėjo eiti...

Skurdiene. O ka daryti? 
mergaite nepasirinksi kokio 
nori... koks veda—už tokio ir 
eini...

Byruta. Kaip tai: koks ve
da už tokio ir eini? Galima ei
ti, bet už gero!

Skurdiene. Kur tuos gerus 
sugriebti vyrus!...

Byruta. Kam ir eiti už blo 
go?...

Sknrdiene. O ka daryti, 
kad jau teip likta...

Byruta. Ne, ne taip likta, 
bet tik taip daroma, kaip mu
ses in medų krenta ir'skensta 
jame, taip mergaites eina už 
bile kokio, kad tik vyras ir... 
žūna varguose.

Skurdiene. Koks gyvenimas 
ir senmergei likus...

Byruta. Szimta kartu ge
rinus palikti mergaite... negu 
bobai varguose skėsti...

Skurdiene. Ka padarysi, 
kad jau taip yra. Kas veda, 
už to ir eina., bile tiktai vyras..

Byruta. Kad ir ožis, kad 
tik su kelnėmis... o jus mergai 
tęs, mergaites, kaip tai žūna, 
kuiios, proto nepasi klausiu
sios, daro ka. O potam tai... 
(in duris pasibaldo) Meldžiam!,

III Regykla.
(Byruta, Skurdiene ir Kleo 

pa).
Kleopą, (ieina su knyga ran 

koje ir ražauežiu ant rankos). 
Tegul bus pagarbintas! ..

Byruta. Ant amžių... Nu, 
Kleopą! O kur-gi tu taip ei
ni?
Kleopą. Einu jau ant “naszpa 
ru”, Gal ir Byruta eisi?

Byruta. Asz... nežinau, ar 
ežia eiti sziandien, ar ne!...

Kleopą. ?z:andien reik eiti, 
labai bus iszkilmingi “naszpa- 
rai”.

Skurdiene. Brangi panely
te! ar gausiu asz ka... ar ne?...

Byruta. Ka galėjau, ta da
viau, o daugiaus nieko...

Skurdiene. Ka padarysi, ka 
gal,—gal. Acziu ir už tai, su 
diev! Eisim vaikeli kitur (isz-

Lytys sudužę, gniurios, sukiure 
Supdamos plaukia jura.

— Kas jas užugdė, kas jas užbarė?
Apgobė skausmo azsara?

Sukas verpetai, bangos nerimsta —
Taszkosi putos placziai.

Lytys iszkila, lytys nugnmsta, 
Tai suknežena skaudžiai.

Debesys slenka vienas už kito
Sykiu danguj ir juros’. . . .

Bangos inirsze griaužia granitą — 
Kam jis ant kranto rioksos!

Mano jaunyste, vai kaip tos lytys, 
Plaukia karionių jura. . . .

Gesta troszkimai, skausme praszvite, 
Blekszta užburta žava!

Te asz, kaip lytys, te, kaip skrajuoles, 
Te mane lydi Naktis —

By tik spindėtu žvaigždes gražuoles — 
Sielai gi Rytas praszvis!

Kerszydams buicziai bures nudraskęs 
Irsiuos priesz vėtra stacziai!

Saule pasieksiu, Rukus iszblaszkes — 
Sielvartos žydrus keliai!

(Toliaus bus.)

TEN IR ADGALIOS:

Mt Carmel 
Centralia 
Ashland 
Girardville 
I ost Creek 
Shenandoah 
Mahanoy City 
Park Place 
Delano 
McAdoo

$5.25 
5.00 
4.95 
4.90 
4.80 
4-80 
4 65 
4 65
4.65
4.65

dykai kataloga.

SAUGO £1 T Eg 
tu firmų kurie neduoda jumis už- 
ganedinima už juso pinigą. Mes 
esame vienatine kompanija ka už
ganėdino daugybe žmonių su mu
su GRAMOFONAIS kurios gvaran- 
tiname ant 15 metu.

Ant musu garsingu gramophoniu 
kurios parduodame už kesz ir ant 
lengvu iszmokeszcziu
$1,00 ANT MENESIO 
galite iszgirsti juso name geriausia 
muzike ir dainorius 3 Menesei isz- 
bandimas dykai 24 ir 50 Dainiu ir 
Muzikes DYKAI. Raszykite o gausite

ROYAL PHONOGRAPH CO.
80 - 4th Ave, Dept. 51, New YorkjN.Y.

5 Dienine Ekskurcija in.
NEW YORKA

29 LIEPOS ir 12 RUGPJUCZIO
Giara proga važuoti in New Yorka ant keletą dienu ir 
praleisti laika pas draugus, apie vandenius ir matyt szita 
milžiniszka miestą.

PIGI PREKE IN

$4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4 60
4.60
4.60
4.60
4.60

Auck nried 
Hazleton 
Stockton 
Jeddo 
Drifton 
Freeland 
Weatherly 
Oneida 
Sheppton 
Beaver Meadow' 
Jeanesville

Tikietai geri ant nekuriu treinu, ir geri sugrįžti ant bile 
kokio treino ant 5 dienu.

LEHIGH VALLEY RAILROAD
Apie daugiaus informacijos dasižinosite ant L. V. R. R. 
dypu arba pas S.K.Weaver D.P.A., So. Bethlehem, Pa.

UNION 
NATIONAL 

BANK 
MAHANOY 

CITY

Capitol .Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000 
Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.

-$-

M
OKAME Antra Procentą ant sudėtu 

Pinigu. Procentą pridedam prie 
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos 
menesuose, nepaisant ar atneszat 

parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant 
ar mažas ar didelis..

II. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid. 
W. KOHLER, Kasierius

Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Sukatomis 9 lig 12ad.



SKEVELDROS.
(Improvizacija).

— Amžina Gyva‘a. Amžina 
Ugnis. Amžina Tveryba.

O daile, y paežiai literatūra, 
— tos amžinosios [Gyvatos 
reiszkimas. Joje mirties ir bui 
ties vibracijom susilieja in vie 
na harmonija, in viena sielos 
szventes ugni.

— Tame tverybos slėpinys. 
Tveriama yra isz gyvenimo. 
Labai yra papratę reikalau

ti isz dailiosios rasztijos, kad 
ji butu ar sziokiuo ar tokiuo 
gyvenimo atspinduoliu. Buvo 
teorijų, buk literatūra esanti 
paprastas laiko ir gyvenimo 
apystovu veidrodis. Ilgiausius 
tomus apie tai yra prirasze. 
Kiecziausia logika ginklavosi. 
Skaiscziausia ikvepima dog 
moms naudojo (pavyzdžiui 
Taine’as). Ir vis dėlto .

Na, o pridėjus antra “vis 
dėlto” iszeina, kad szios teori
jos szalininkai dar ir dabar 
naudojasi pasauly pilieczio tei 
semis, nors jau nuo tos teori
jos tik menkos skeveldros be 
ra likusios... Labiausia pas 
mus Lietuvoje, kame daile, 
ypacz literatūra, kuri gal dar 
pirmutinėj savo kaitaliojimos 
stadijoj tebesivysto, jau kaus
toma yra perdaug “pataikau- 
janeziojo realizmo” dogmomis. 
Pas mus viskas dar taip jauna 
skaistu, nekalta, o jau “princi
pu” kilposna viskas yra sprau
džiama.

Pas mus pirm tautines dai
lės atsirado dailės “principai”. 
Principai ne savos, tautines 
tverybos pagimdyti, bet isz 
svetimu skolinti, tankiai gal 
gerai neatjausti, o kartais gal 
ir nevisai suvokti, suprasti.

Toks ir toks veikalas esąs 
netikės, nes jame toks ir toks 
tipas nerealus. O visas nerea
lumas esąs tame, kad apraszi- 
nejamoj apylinkėj žmones kito 
kia tarme vartoja, kitokie pa- 
proeziai esą, kitaip gyvenimo 
raizgulai riszama. Arba vėl 
sztai. Vienoj isz neseniai bu- 
vusiuju parodoj vienas musu 

.dailininkas (ne be vardo!) isz- 
state nupieszes sauležoles. Nu 
pieszta buvo puikiai. Visi dai 
le jaueziantieji gėrėjosi. Szit 
ateina parodon gamtininkas, 
kurs principe dailės visai ne- 
pripažysta ir in dailininkus žiu 
ri, kaipo in pamiszelius, ku 
riems reikalinga greitoji gydy 
tojo pagialba. Priėjės prie pa
veikslo, galva pakraipo ir isz 
randa, kad esanti padaryta di
džiausia paklaida priesz gam
tos istatus. Mat, sauležoles 
esanezios pasvirusios in viena 
puse, o ežia besanezios pasvi
rusios in dvi pusi. Dailininkas 
ima ir pataiso savo paveiksią 
sulig gamtininko nurodymu.

Szit, kokie galingi yra pas 
mus prietarai ir kaip isivyra 
vusi yra naiviausio realizmo 
dogmų galybe! Net skaiseziau 
šia ikvepima su gamtos reika
lavimais ir įstatais derina (ne
bekalbu jau apie absoliute vi
sokiu istatu x ir reikalavimu 
prasme bei verte)!

Pasiėmus isz vakaru, tankiai 
gi ir isz rytu nuvalkiotus 
“principus,” jais matuojama 
įkvėpimas, jais kainojama dai
lės veikalai (kalbu platesne 
prasme, negu pavyzdys apima) 
ir drįstama kalbėti apie tauti 
nes dailės arba net tautines 
kultūros sutvėrimą!

Tiesa, isz kitur galima daug 
kas gera pasiimti (viską patsai 
negi sutversi), bet daile jau 
toks dalykas, kad ju svetimais 
“principais” matuojant —reisz 
kia paralizuoti joje tautine 
dvasia, reiszkia statyti kryžių 
ant tautines dailės, kaipo to 
kios.
Kadaise, ne taip seniai, Cziur 

lioniene griežtai yra paskelbu
si, kad lietuviu dvasiai realiz
mas esąs svetimas ir kad ji tu
rinti jieszkoties kitu keliu, 
kad apsireiszkus. Nežinau, ko 
kia reikszme ji žodi “realiz
mas” pavartojo ir ka ji norėjo 
juo iszreikszti, taigi ir apie ab 
soliute jos pasakymo verte ne
kalbu. Bet tik griežtai pabrė
žiu, kad lietuviu “perdaug pa 
taikau jan ežiu j u realistu” ne 
tais keliais einama ir kad tik 
epr dogmas isz lietuviszkos ki- 
birkszteles virsta reporterijos 
maszina.

Isztikruju, paima, apraszo 
žmogysta, paproczius, prieta
rus, burtus, vienu žodžiu, duo
da visa tai, ka, blogo žodžio 
nevartojant, esame papratę fo
tografija pravardžiuoti...

Skaitai toki veikalą, o taip 
ir veržiasi autoriui pasakyti: 
“kas man darbo, kad su tokiuo 
asmenimi tas ir tas atsitiko, o 
su anuo tas ir )as?” Su papro 
ežiais ir k. k gali gali pasižin 
ti isz visokiu užraszu, monogra 
fiju, istorijų, bet kame ežia 
daile? Raszo giliausias dra
mas isz gyvenimo. Loszia see 
noje. Stengias nustatyti visa 
taip, kaip gyvenime. Mažiau
sia brukszneli, mažiausia kris 
leli.

Bet ar maža pacziame gyve
nime matome visokiu dramų 
ir prakeikimu, visokiu biaury 
biu ir niekszybiu... Begi in 
teatra, rausies literatūroje jiesz 
kodamas sielai kitokio peno, o 
randi vis dėlto tas paczias gy
venimo bjaurybes.

O kad isz literatūros galime 
pažinti visuomenes ydas ir pa
žine ju vengti ir— tame butu 
visas literatūros [svarbumas, 
tai tokiais argumentais negut 
tik provincijaliai reporteriai 
begali džiaugties, o tokiu argu 
mentu vartoti tik “sztukas be- 
pro vi j ant”.

O gyvenimą ta prasme, koks 
jis dabar yra, tegali tik, atsi- 
praszant, kiaule mylėti ir juo 
džiaugties. Gyvata — kas kita 
siela dar szventesne. Gyvata 
(gyvenimo kvintesencija, jei 
tik taip galima iszsireikszti) 
kiekvienas myli nes ji amžina, 
kaip Visata, nes ji ugnine, 
kaip Saule!

O kaip tiktai ten, kame in
tuicijos liuosybe varžoma viso 
kiais įstatais ir dogmomis, — 
ten negali būti ugnines Gyva
tos. Gyvata ir intuicija, isz 
vienos puses, ir dogma, isz an
trosios, tai du poliu ir—jiem 
dviem vienam antro neregeti, 
kaip asilui savo ausu ..

Bet pradžioje sakiau sveria
ma isz gyvenimo. Taip. Bet 
ne fotografuojama. Dailėje tu 
ri būti gyvenimas, bet ne tok
sai, koki paprastai Jūrate esa
me kasdien matyti, bet turi bu 
ti tveriantis gyvenimas.

Szi sąvoką apcziuopia savy
je ir realizmą, ir romantizmą 
(senaji ir naujaji), ir simboliz
mą ir tt. Ir iszkreczia visa re- 
porterija.

Užtenka atsiminti Puszkina? 
kaipo tveriamojo gyvenimo pra 
dėto ja ir talentinga etnogra 
fa—aeporteri Melnikova—Pe- 
czerski (jo romanai “Misz 
kuos” ir Kalnuos). Tuo tarpu, 
kai priesz pirma ne tik mes 
galvas lenkiame, bet ir atei- 
nancziuju kartu eiles jo didu
mu džiaugsis, antrasai jau te
nai pamirsztas. Butu galima 
imti pavyzdžiu ir isz musu 
rasztijas, bet tik kai-kam gal 
skaudu butu... Be abejones, 
asz ežia neturiu vietos nagrine 
ti, kame pas pirmaji apsiresz- 
kia tveriantysis gyvenimas ir 
kaip jis trykszta. Tas dalykas 
kas betgi turėtu but ir aiszkus 
ir be to kiekvienam...

Arba pas Kasdrevicziu: vie 
nas karžygis, užpykęs ant Die 
vo, norėdamas jam atkerszyti, 
szventadieni misziu laiku ties 
pa ežia bažnyczias dirvonus 
aria... Arba Ibseno visi karžy
giai ne szios žemes gyventojai 
Tecziau sziandien iszrodineti 
dar literatine ju veikalu verty 
be isz dailės atžvilgio butu 
naivu.

Kam bejieszkot Amerikos, 
kad jau ja Kolumbas yra se 
niai atradęs!

Ir laikas jau isz dailės etno 
grafija, istorija, doros dogma 
ir pilietiszkumus iszvyti!

Isztikruju, jau laikas i daili
ninką žiūrėt, kaipo in dailinin 
ka ir nebe reikalauti, kad jis 
butu džon-politiku ar “skysto
jo elemento” piliecziu!..

Daile—tai tveriantysis gyve 
nimas o kartu sielos atvėrimas. 
Siela gi amžina ir ugnis amži
na. Todėl ir įkvėpimas amži
nas ir tveryba neiszsemiama.

Tautos tveriantysis gyveni
mas— tai ir yra tautos sielos 
atvėrimas!

Ir asz, sakydamas, kad lite
ratūroje ir apskritai dailėje tu 
ri būti tveriantysis gyvenimas 
—jokiais principais jos nevar-

žau. Juk statyti ta reikaląvi- 
ma—reiszkia reikalauti isz au
toriaus ugnies. O be ugnies, 
joks dailės veikalas nėra juk 
galimas.

Visa, ka iszaudžia dailinin
ko siela, negali but matuojama 
ne jokia logika, ne jokiu kitu, 
tiek grynai dailės kriterijų. 
Vistiek, ar tai butu simbolis, 
ar kitoks koks-nors bruožas. 
Tik isz ežia savaime iszeina 
dar viena. Daile nėra galima, 
jei ji nebus vaizdas. Taigi isz 
simboliu privalome reikalauti 
kad jie susilietu su vaizdu.Ir 
juo toliau simbolis nuo vaiz 
do — juo didesnis minusas 
priesz ji. Aiszkus pavyzdys-- 
futuristai. Nutepa degutu pe 
cziadankti ir sako, kad tai es
anti szventas godu žinynas o 
tai rutu darželis, o tai—jurgi
nai nepražyde.. Vis, matykie 
simboliai...

Bet mes tik juokiamės isz ju 
Ir tai su pasigailėjimu. Pas 
juos tik “simbolis”. Ir jis su 
vaizdu nieko bendro neturi..

O liuosai plėtojant tai, ka 
dvasia apreiszkia, butu galima 
toli, begalo toli nueiti. Juk 
Skandinavijoj apie 1830-1840 
metus tik tepradėjo vystyties 
literatine kalba, o sziandien ju 
literatūra jau visa Europa pra 
lenke*)...

O skandinavai pletojos lino 
sai, isz szvetur iszglebusiu 
“principu” nevilko namo, o 
tvėrė tik tai, ka siela apreisz 
ke.

Lietuvio sieloje taip-pat ne 
mažesni slėpiniai ir gelmes tu
no... Juk lietuviai visai neper
gyveno vidur amžių, dar juose 
tebedega grynas ariju kraujas.

Tik reikia, kad toji Jiszvidi 
niai ir vidujiniai pavergtoji 
dvasia neatsižvelgdama jokiu 
taisyklių, eitu įkvėpimo ke 
liais ...

KUR BUNA?
Mano draugas Jonas Plutulevi-. 

ežia, paeina isz Vilniaus gub., Traku 
pav., jo butine tarpo Merkines ir Per 
lojaus, kurs nuo manes prasiszalino 
su $40, Kas žino apie ji malonėkit 
duot žine, arba pats atsiszauk ant ačL_ 
r 615 o.

Wm, Adomaitis, 
Kennan, Wise,

Mano pus-brolis Jonas Alszinckas 
pirmiau gyveno Universal, Ind , da
bar nežinau kur., teipgi mano pus-se 
seres Magde ir Ona, po tėvu Sven- 
tickiutes paeina isz Suvalkų gub., 
Ulanavo kaimo. Meldžiu atsiszaukt 
ant"adreso:

Jos. Vilkevicz.
Box 58 Girardville, Pa,

'DIDELE DOVANA
Nebo pakelio priešakys vertas |c pinigais 

Visas Kuponas vertas ic pinigais / "
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Item
Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba j vertas dovanas. w#.
X- Lsj dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615) '

Or. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

638 Penn Ave 
Pittsburgh^ Pa

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveikslą Siame laikraštyje. Dr. Koler yrs 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti 
savo visuose Varšavoa ligonbučiuose, o paskuti 
Šiais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvę 
Bgonbutyje švento Lozoriaus, kur šydo tik pri 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

_ SIFILĮ išgydaa vartodamas gyduolę 6o6, dide 
sj išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu 
^enti išbėrimus sint viso kūno, gedimą burnoje 
ssrba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų 
ateik, o ožsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
Užkrėst savo Išaa.

Nenatnrališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPER' 
ir kt. išgydau j ro dienų, o jei ne, tai piniim 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paeis 
kančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu j s8 dienas 
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galčtun 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
kala ššgydau į ar dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
j, 30 minutų ba operacijos.

PŪSLES 'ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimą? 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desetkai kitų ženkli) 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
sav© sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita? 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujt 
išgydau trumpam laik® ir ligoniui nereik pef 
traukt savo darb®

9FIS0 VALAN008: m 9 ryte iki 8:30
Pštnyčfosnfe M S Nekėliomis Iki J

MoikM taujsns. c

DIRBIMAS ARMOTINU KULKU ANGLIJOI
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Vikerio dirbtuvėje amumcijosLoidone, diena ir nakti darbininkai padirbinėja armotines 
kulkas ir tai negali spėti padirbti tiek, kiek sunaudoja ant kares.
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PHONE DROVER 7800 < ’

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

!! Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

;; 3249 So. Morgan St., Chicago, 11L |
i B

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
—LAIVAKORCZIU SKYRUS—

12th. and Carson St., - S. S. Pittsburg, Pa.

Tai yra vienatine ir senei žinoma Lietuviszka Lanka 
fu kapitalu $75,000.00 kuri randasi po priežiūra Vai. 
Pennsylvanios, talpinasi locnose namuose kuriu verte 
isznesa apie $150,000.00.
Priima Pinigus ant paezedumo ir moka 4 procentą, 
Siunezia Pinigus in visas dalis svieto greieziause ir 
pigauFe. Paiduoda Laivakortes ant visu Laivu. 
Užlaiko Notarijialna ir vedimo provu kancelaaija po 
vadovyste K. Varaszaus. Dovemastis ir visokius 
Dokumentus sutini?aneziusu tiesomis Russjos.

Jau iszejo isz spaudos 
į Milžiniszka Knyga:
TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA

-ARABISZKOS ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

i

In trumpa laika; vienos sanvaites, isz- 
siuntem daugybe szitu knygų in visas szalis 
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki 
knyga prisiuntė mumis padekavones. g

|Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks.
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Pjūtis užganedinimo...
gaunate derlinga užgandinima kada prikemszate savo pypke su MINERS’ EXTRA 
tabaku. Szitas puikus nunokęs ilgai pjaustytas Burley tabakas rukosi veisai ir 
kvepanežiai—arba saldžiai kramtosi. Galite naudoti Miners’ Extra tabaka per 
isztisa diena ir dienos bus sveikos,

Miners’ Extra tabakas per daug metu buvo ir yra prietelis iszmintingu farmeriu 
ir yra rūkomas per dieduką, tęva ir sunu.

LONG CUT TOBACCO
yra ezisto Kentucky Burley, atsargiai pasenejas 

idant in gaut ta brangu saldu kvepanti rūkymą. Po 
tam ilgai pjaustytas idant tiktu prie pypkes ar kram
tymu.

Szitas senei žinomas tabakas kas-met daro kas 
kart daugiaus prieteliu ir juos užganėdina.

Pabandykite MINERS’ EXTRA tabaka per 

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

t ‘
The American Tobacco Company

|»Q< Ui

mark

fe Puikei apdaryta audeklineis
iszmargyntais vyrszais

UŽDĖTA 1890m. TELEFHONAS, ORCHARD 3160

BANKA VALSTIJOS
Didžiausias ir Turtingiausia Lietuviszka Banka Amerikoje,

KAPITOLAS IR PAVIRSZIS $2,200,00.00
(APIE PUS-PENKTO MILIJONIU RUBLIU)

...Drūta Kaip Gibraltos Drutviete...
Banka yra po priežiūra New Yorko valstijos.

Tarp ženklivesniu depositoriu szito banko yra randas New Yorko miesto ant $375,C00.00, New 
Yorko valstija, pacztavo paezedžiai ant $197,000.00.

Banka Valstijos siunezia pinigus in Bosija pagal pigiausio kuršio, gvarantija suma, tas reiszke 
jaiguneaplaikys pinigus tai mes kožnam laike sugražiname. Paiducdame szipkortes in Bosija pagal 
pigiausias prekes, ant nauju apsaugojamu laivu kurie apleidžia pristova kožna subata. Teipgi važuo- 
jantis gal aplaikyt paliudinima del luošo pereijimo per groniezia. Banka Valstijos duoda rodą per 
paczta dykai,
Banka yra atydaryta kožna diena nog 9 lig 5 vakare apriez Sukatomis ir Nedeliomis.

THE STATE BANK
374-376 Grand Street ir 52-54 Norfolk St., New York, N.Y.

Dydumas Knygos, x 91 coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

-------------------------------- y

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite 
ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta 
blanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

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

Gerbemei : —
Czionais prisiuneziu jumis 

$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti 
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

Varelas.............................................

Ulyczia...............................................

Miestas
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Žinios Vietines W. RYNKIEWICZ
Balsuokite NOTARIUSZAS

UŽ

B. J. SMITHE C. BROBST

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

L V ATHZK A BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO FRIZŪRA RANDOg

— Badai Lehigh Valles ka
syklos iždirbs pilna laika. Mo- 
rea ir New Bostonas teipgi 
dirbs gerai.

— Daugelis žmonių keliauna 
in Westus o kiti iszkeliauna 
in Europa ant paszaukimo sa
vo sklypu. Daugelis Italu ir 
Slavoku iszkelauna kas nede- 
lia.

— Zofije Gulikiene pulda- 
1 ma trepais su kudyku labai su 

sižeido. Ant gilukio kudykis 
mažai likos apkultas.

— Jonas Baneviczius skau- 
džei sužeido peti puldamas nuo 
kopecziu kada lipo žemyn isz 
tvartelio.

— Miesto gyventojams nela 
bai patiko nauja elektrikinia 
szviesa. Duodasi girdėt kad 
isz szviesos yra neužganadin 
ti nes duoda mažesne szviesa 
ne kaip senesnios žibintes.

— Redingo kasyklos sustojo 
seredo ir nedirbs lig panede- 
liu.

— Mieste randasi kokis tai 
vokiszkas sznipukas kurio visi 
turėtu saugotis o jaigu suejtu- 
met su juom, tai daug mislin- 
kyt o mažai kalbėkit.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI).

Seltzer City, Pa. — Petras 
Valevskis likos uždarytas 
Pottsvillss kalėjime už kerszi- 
nima nužudinti skvajeri Joną 
Balsi ir Antana Lcblina. Pa 
licije rado ant Valevskio už- 
pro vintą revolveri su kuriu om 
ketino papildyti žudinsta. Ba
du skaitymas apie europinia 
kare perverte jam smegenis.

Gary, ill. — Gyventoju ran 
dasi czionais apie 35,000 žmo
nių, norints nelabai tasai mies
telis senei uždėtas. Tarp tojo 
skaitliaus žmonių turime ir ke 
lioleka Lietuviu, bet isz prie
žasties juju mažo skaitliaus, 
mažai apie juosius girdėt. 
Lenkai czionais gerai stovi nes 
turi savo darbininkiszka kami 
šoriu, sudže, skvajeri, vada pa 
licijos ir kelis tautieczius prie 
ugnagesiu ir palicijos. Nesenei 
teipgi pribuvo in czionais isz 
Pennsylvanijos jaunas advaka- 
tas p. Norkeviczius. Tomis 
dienomis daugeli pribuna žmo 
niu isz visu daliu Amerikos 
jieszkoti darbu o tarp tu ir ke 
Ii musu tautiecziai.

New Britain, Corin. — Dar 
bai ejua menkai, dirba po 3 ir 
4zdienas ant nedėlios o pribu
vusiems sunku koki užsiemi 
ma aplaikyt, už tai karc'emo j 
šia kratejimas didelis kas die 
na ba žmonis isz nuol odumo 
ne tur kur pasidėt, vietoje už- 
siraszyt sau laikraszti ir skai
tyt o piningus czedyt ant sun
kesniu laiku. Lietuviu ežio a 
randasi apie 9 tukstanezeu 
Prabaszczius smarkei 
prie gaspadoriavimo parapijos 
ir tvarkyt paredka ir Dieve 
duok, kad jam pribūtu spėkų 
ant vedimo pasekmingai para
piniu reikalu.

Utica, N.
Szv. Antano Utica N. Y. pa
rengė pasibovinima (clam- 
beik) ant dienos 25 Liepos 
(July) nedelioje ant tautiszko 
daržo (National Park) New 
York Mills N. Y.

Bus szalto gardaus alaus vi
sokiu temprensiniu gerymu, 
kvepeneziu cigaru, clamsu, le
du (ice cream) Baneniu oren- 
ežiu, sziltu užkandžiu ir prie 
to zobovu. Inejimas in darža 
dykai del visu.

Užpraszom ateiti visus tau 
tieczius lietuvius ir lietuvaites 
ant to pasibovinimo isz visu 
aplinkiniu kaip isz Herkimer, 
Illion, Frank forto, West More 
land, ir t.t. Busite priimti mei
lei visi ir kartu draugystėje 
linksmai laika praleisime.
m, Gatve karu važuojent in 
New York Mills N. Y. 15 
Stap reik iszlipt.

Užpraszo —Komitetas.
--------- ---------------

94 metu senumo, paragavo pir
ma karta alų.

Elmira, N. J. — Senas karei 
vis Smith Guthrie, pribuvo isz 
Chemung, pasimatyti su senais 
draugais ir apvaikszcziot su 
jeis savo sukaktuves 94 metu. 
Ant baliuko jojo draugai pri
vertė jin kad ižgiartu nors stik 
la alaus ant sveikatos susirin
kusiu svecziu. O kad Guthrie 
niekad nebuvo ragavęs svaigi- 
nahcziu gėrimu, atsisakinėjo 
kiek galėdamas, bet draugai 
kanecz jin privertiuejo. Ant 
galo ižgere stiklą alaus o nrd vi 
valandas po tam likos surastas 
ant uliezios per palicije apavai 
ginaneziam padėjime. Kada 
jin invede ant palicijos prisie- 
ge, jog daugiau jau nesiduos 
prisikalbint draugams ant gė
rimo apsvaiginaneziu gėrimu.

Farmos.
Geriausios farmos.

W. TRASKAUSKAS
...GRABORIUS...

ėmėsi

— Draugyste

E. G. BROBST ir B. J. SMITH
Ant County Commissioners

(REPUBLIKONAI)
Jie buvo iszbandomi ir parode savo verte.

Publicznas Pardavimas.
Kas link palikto turto po 

Mrs. Annie E Goepfert isz 
Mahanoy City, Pa. bus pub
licznas pardavimas prie palik
to turto po No. 721 — 723 E. 
Center St. Subatoj 31 Liepos, 
antra valanda popiet Cielas 
lotas 125 pėdu ilgio per 25 pe 
du ploczio, ant kurio randasi 
namas ant dvieju familiju, su 
budinkais ant kito gal loto 
ir pekerne viduri loto. Tam 
bus parduota kuris dtugiause 
insiulis.

Deszimta prccento užmokės- 
ties turi būti užmokėta diena 
pardavimo, reszta mokesties 
mokama kada perkikas aplai- 
kys Deedsus. Locnininkams pa 
silieka tiesa atmesti visus sinli 
nimus.

Annie Herbig, Executrix 
Adam Goepfert, Execitor 

Mahanoy City, Pa.
A. C. Sherman Attorney 

July 17, 1915.
(l9 oi)

Balsuokite už

Wm. C. James
Ant Skvajerio

Republikonas.

Pajieszkau Antano Paszukevi- 
cziaus.

Kuris prasiszalino nuo ma
nes 14d. Liepos 1915. Jis nus
kriaudė mane ant $74, paėmė 
$60 piningais ir auksini žiedą 
verties $15. Niekam nieko ne
sakydamas pabėgo. Jis yra 
augsztas vyras, kokiu 6 pėdu 
ir 1 col., .vidutiniszko storio, 
apie kokius 43 col., retai kal
ba. Todėl praszau gerbemos 
visuomenes nuo tokios ypatos 
apsisaugoti o jaigu kokioj vie- 
toj patemysit, nuoszirdžei pra- 
■szkiTman praneszti.

Mr- Antanas Kurtinaitis, 
724 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

JUOKAI
Čigonas ir gaspadorius.

Vienas gaspadorius, kada 
pasamdidavo darbininkus prie 
pjovimo žoles, arba jevu, tai 
kada duodavo valgyt pusry 
ežius, tai prie pabaigos sakyda 
ve: duok paeziut ir pietus, tai 
ne laukuose ne valgysime; ka 
da suvalgydavo piet s, tai liep 
davo duot ir vakariene.

Kada suvalgia pusryczus, 
pietus ir vakariene pradėdavo 
dirbt, tai ne vale buvo samdi 
ninkams ne pasilsėt, tiktai tu 
rejo luptbe atvangos ir tik 
tai galėjo nueitinet ant savo 
reikalo ir vandenio atsigert.

Viena kart in tarpa samdi 
ninku insipainiojo čigonas 
Gaspadoris in paczia:—Duokle 
paeziut pusryczius, pavalg’t

— Pilk paeziut pietus!
Pavalgė ir pietus, o gaspa

doris paliepė:
— Duok paeziut ir vakarie 

ne! . .
Pavalgė ir vakariene, o ci go 

nas vos kvėpuodamas stojo no 
stalo ir tarė.

— Geri žmonis po vakarie
nei ejna ant atsilsio.— Eikite 
vyrai in kluoną, szalinejė yra" 
in vales sziaudu. i

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užse 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmu. Žemes molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maiszytas, Derlin
giausia žeme visokiems javams, szie- 
nui ir sodnams. Turiu daugybe far
mu neiszdirbtu ir labai pigiai parduo 
du ant lengvu iszmokejimu. Didžiau 
šia lietuviu kolionija Amerikoje kur 
asz esu jau pardavės 320 farmu lietu 
viams, mieste Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkeje, kuris yra tur
tingiausiu farmeriu miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upes ir ežerai pilni žuvu. Lietuviu 
kolionijos centras randasi arti Michi
gan ežero ir arti portavo miesto, Lu
dington. Geriausi transportacija van 
deniu ir geležkeliu. Yra ežia turgai, 
javu malūnai, bankos, bažnyczios, 
mokslaines ir visi kiti parankumai. 
Broli lietuvi, neklausyki kompanijų 
ir ju agentu apgarsinimu kurie vylio 
ja žmones pirkti smeltinus, ir kur gy 
venimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas mane in Scottville, Mich, 
ir asz jums parduosiu geriausia žeme 
kokia tik yra Amerikoje. Nuo manes 
nupirkęs džiaugsies ir dekavosi ir 
greitai tapsi turtingu farmieriu. No
rinti pirkti tuojaus reikalaukite žem- 
lapio (mapos) lietuviu kolionijos ir 
farmu katalogu. Adresas: -(g^ 04)

Anton Kiedis, 
Peoples State Bank Bldg.,

Scottville, Mich. *

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

Paszportus del keliaujaneziu parūpinu. Didž’ause 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 t.t. Su kokiu nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir t.t,, raszykite pas mane o aplaikysite 
teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigtus nog ugnies,

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

—__-------

• •

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.
Sūvirszum 10 metu sirgau 

su rumatizmu ir negalėjau isz- 
sigydyt Per naudojima dvieju 
buteliu Andriaus Kairaiczio 
gyduolių nepasiliko jokio ženk 
lo ligos ir mislinu kad da vie 
na bonka mane visiszkai iszgy 
dys. Dec 30—1915

D. L. Solienberg, 
193 E. Independent St.

Shamokin Pa

J.

I RA tai jumis geriause banka.

Reikalauja juso depožitus.

Prigialbsta jumis pirkti namus arba bizni.

Duos jumis rodą kur geriause indeti pinigą arba 
perkant namus.

Visada galite ateiti in banka ir klausti rodą pas kasi- 
jeriu. Jis visada yra padėjime duoda jumis giara rodą.

Atneszkite Pinigus in Szita Banka
ir busite vienas isz ju depozitoriu.
Prigelbes jumis kada reikalausite rodos arba prieteli. 
Galite atneszt $5 arba daugiaus o gausite banka kny
gute. Galite dėti kiek norite ar daug ar mažai.

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

PUIKUS LIETUVISZKAS MOTELIS

CENTRAL^HOTEL
And. Miliszauckas, Savininkas 

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

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

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 

Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauses ir didžiausias samas 

piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiki one, fabrikuose, gel»- 
žlnkeluoce, 1 aivose ir t.t. Iszlalmeji 
provas kurios kiti advokatai atsako »« 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresavokita:

B.S.YANKAUF
154 Nassau Stmt 

New York, BY-

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 adreso dabar dykai gy 
dymas.

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

Brooklyn, N.Y,

GOOCOOaDaCDOOOGOOOOOOOCOOaODOOOOOOOOe&OOOGOOOOOGOOOOO 1

| Kada perkate pas 'GUINANA’ tai esate ; 
g tikri kad perkate gerai. i

O

Naujas Pavasarinis ir Vasarinis Tavoras

Apgarsinimas

GLOBE, 133 West Centre Street.

argabenome daugyue naujo tavoro ežiam mete 
laiko. Visokiu apredimu del moterių ir merginu. 
Gatavu pavasariniu siutu ir szlebiu pasiūti isz 
naujausios mados materijoloir 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.

Pa.
(l9 oi)

LVJl USU Peczei yra gvarantyti kad gerai keps.

Žinote kad nesiranda gersno Peczio už Guinano Model Keystone.

Visi ka reikalauja gero Pecziaus perka Model Keystone.

Galima matyti beveik kiekvienoj stuboj. Parduoti per Guinana.

Guinana Karpetai ilgiaus nesziojasi už tai kad padaryti isz gero 
materijolo, puikio koloro ir pigesnios jrekes regu visam paviete. 

Guinanai perka tiesog isz fabriko, gauta pigiau negu kiti sztorah 

GT TTTM A ISJ'ę mahanoy city, shenandoah,
O MOUNT CARMEL, LANDSFORD.

A1K-EXPELLE 
Rea US. Pat 0t[ 

19% ALCOHOL 
EAiBICHTER&Co. 2l5P«ar| Str.

newyork

Sugar Notch, Pa. — Nede- 
lioja, 18 Liepos, bažnyczioje 
Szventos Szeimynos, atsibuvo 
primicije naujei iszszventyto 
jauno kunygo Juozo Mroziew- 
skio. Miszios atsibuvo iszkil- 
mingai o jaunam primicijan- 
tui asistavojo vietinis kun. Ka 
zacziunas kelioleka kuningu 
ir klieriku. Po vadovysta vie 
tinio vargonininko p. Z. Bro- 
dzinskio, koras atgiedojo pui- 
kės miszes su akomponiavimu 
puikios orkiestros* isz Wilkes- 
Barriu. Žmonių buvo prisirin
kus pilna bažnyczia ir gimi
nes suvažiavusios isz visa daliu 
Pennsylvanijos. Po puikei no- 
bažanstvai kur Mrožiewskis 
davė savo palaiminima susirin
kusiems. Vakare apie 5 valan
da, tėvas jauno kunygo p. Joa- 
kimas Mroziewskis iszkele pui 
ku bankieta del užpraszytu 
svecziu, kuningu ir studentu, 
kuriu susirinko in tris szimtai 
ant atminties sulaukimo teip 
svarbios, tai yra sulaukti ma
tyti ir girdėti savo sunu kal
banti pirmutines miszes.

Laike vakarienes orkiestra 
grajino puikias szmotelius, po 
tam laike prakalbas visi ku- 
ningai ir ženklivesnios ypatos 
o lietuviszkai prakalbėjo trum 
pai in susirinkusius Lietuvius 
redaktoris “Saules” F. W. 
Boczkauskas, kuris teipgi da- 
libavo su savo paeziule ant 
primicijos savo giminaiezio.

Buvo tai tikrai ženkliva die 
na del tėvo, giminiu ir susirin 
kusiu svecziu, o kožnas vėlino 
naujam kunigėliui laimes, gi
liuko ir kanogeriausios klio 
ties ant dvasiszkos dirvos ir 
kad sulauktu kada sveikas ap- 
vaikszczioti savo sidabrini ju- 
bileiu kunigystes.

Kaliojenti motore privertė vyra 
prie savžudinstos.

Detriot, Mich. — Aleksand
ras Kazikowskis, 30 metu se
numo, gyvenantis ant Ander
son Place. Hamtrauck, sugrį
žęs namon velibu laiku, aprei- 
szke savo moterei, buk likos 
apvogtu ant kelio per pikta
darius kurie atėmė nuo jo $46. 
Motere neintikėjo jam ir pra
dėjo jiu baisei koliot ir iszme- 
tinet žmogeliui buk piningus 
pralosze in kaziras. Ant ryto
jaus griežli boba rado savo vy 
ra gulinti lovoi pasriuvusi krau 
juosia su keleis žaiduleis ku
riuos sau buvo uždavęs. Kada 
pati nubėgo pas daktara o tas 
vėliaus susiuvo žaidulius mote 
re nusidavė vėliaus in palicije 
jeszkoti piningu. Laike josios 
nebuvimo Kazikowskis atsike 
le isz lovos, surado karbolines 
rukszties ir ižgere. Kada mo
tere sugrižo jau vyras buvo nu 
mirias. Paliko penketą vaiku.

L R. K. Pilnųjų Blaivininku 
Amerikoje Su-mo 5-tas 

Seimas.
Kuris atsibus 10 ir 11 Rug- 

pjuczio 1915. Minersville, Pa.
Sulyg Seimu nutarimo, kiek 

viena kuopa gali nuo kiekvie
nos deszimties nariu siusti vie
na delegatą, kuopos mažesnes 
teippat gali siusti. Povieniai 
nariai turi garbia atsilankyti. 
Seiman kviecziam visi kurie 
tik užjauezia Piln. Blaivybei, 
ypacz musu inteligencija.

Gerbiamosios kuopos siusda 
mos Delegatus duos jiems pa
liudijimus su virszaicziu para- 
szais. Visi kiti svecziai bus ma 
loniai priimami su patariamuo 
ju balsu.

Kuopos malones prisiųsti 
centra užvilkta nariu mokesti, 
nelaukent seimo.
Centro sekratorius J. V. Ko
vas.

Reikalingi.
Vyrai nepaisant amžiaus, 

del iszsimokinimo balberauti. 
Galima gauti užsiėmimą in 4 
lig 6 nedeliu. Bukite savo bo
sas, užsidekite balberne. Ra 
szykite ant adreso:

Nossokoff Barber School, 
1202 Penn Ave.

Pittsburge, Pa.
(09 oi)

ANT PARDAVIMO

Namai mieste Hazelton, Pa. 
tik tris skverai nog szilkinio fa 
briko, geroj vietoj. Preke tik 
$2,700. Pirkėjas bus užganė
dintas, todėl apie daugiaus at
siszaukite ant adreso:

St. Kupstas
525 E. Diamond Avė.

Hazleton,

ANT PARDAVIMO

Puikus namas del gyvenimo 
geram padėjime puikioj vietoj- 
Parsiduos pigei. Dasižinokite 
po No. 105 W. Centre St. Ma 
hanoy City, Pa.

Geras biznieris. >
Vienas žmogelis padejq pas 

sztorninka tūkstanti doll erių, 
o ne paėmė jokio ženklo’no su 
dėtu piningu ir ant nelaimes Ii 
kosi po žeme mainosi užmusz- 
tas. O kad neprigulejo in jo 
kia draugyste ir piningu prie 
s įves, ėjo du kalektorei rinkt 
piningu ant pakavojimo negy
vėlio. Na ir užėjo pas taji eztor 
ninka.

— Ant ko jus kalektavojet, 
ar ant tojo ka užmusze maino 
se?

— Tai-gi, ar ne duotumei 
ka mister XX....?

— Ar tam r. .. . ana da ir 
man ne užmokėjo už orderi! 
Tiek to asz duosu 2 doleriu, te 
gul žmonis ne zauniję, jog asz 
nieko nedaviau.

— Žinojome, jog turėjo pi
ningu pasidejas pas koki tai 
biznieri, nes ne radome jokio 
rasztelio, tai jau kaip rodos 
dings žmogaus kruvina proce.
— O kam durnas, jaigu butu 

pas mane atneszias, tai ne bu 
tu dingia ne vienas centas.

DR. RICHTERS’ 
Pain- Expel leris

Del Rumatizmo, 
Diegliu, Sztivu- 
mo Raumens ir 
Sąnariu.

Tikras PAIN- 
EXPELLERIS 
randasi pakelije 
kaip szis paveik
slas parodo.- 
Neimkite pakeliu 
kurie ne yra už- 
liepytisu Ankaru. 
25c ir 50c Aptiekose 
arba nog:

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

loxol

NATIONALS

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 ^iara 
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 
mo 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. (*j T

V. Lapinskas.
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City Pa.

Parveži daktara in kaima 
del vieno ūkininko, ir dakta 
ras atvežias su savim gyduolių 
paszauke paczia ligonio ir duo 
damas gyduoles; kalba.

— Isz tosios pleczkutes duo 
si savo vyrui kas tris adynos 
po viena szaukszta.

Pati: — Ponas daktare, asz 
davinesu kas puse adynos po 
du szauksztus, juk da asz 
sztant nupirkt gyduolių ir ne 
noriu pavydėt mano vyrui.

Netvarka Viduruose.
Žinote gerai kas tai yra jai

gu jusu vidurei buna netvar- 
kuoje. Tik skaitykite ka raszo 
Matt. Podobnik isz Oregon, 
Ill. “Noriu jumis padekavoti 
už Severos Bitterei Vidu
riams” Kentėjau nog skausmo 
viduriu per ilga laika, bet ka
da pradėjau vartuoti “Severas 
Bitterns Viduriams” szitas ne
smagumas prasiszalino.” Gy
duole Severos Bitterei Vidu
riams yra gera gyduole del su 
drutinimo viduriu patrotinima 
apetito, dypsesija, nevalumas 
ir t. t. Silpnos ypatos ir suvar 
gus moteres ras jame gera pa
sekme. Imant laikas nog laiko 
prigialbsta ir sveikiems. Preke 
50c. ir $1. Parsiduoda aptie- 
kuose arba tiesog nog W. F. 
Severą Co. Cedar Rapids Iowa

Vtnf)

; Ramonat Hardware Co
(S. A. Ramonaltls, Locninikas)

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

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.

. INTEREST PAID ON SĄVINCS

Mylėtojai gerų kningų, norinti 
išlavinti savo protų ir išsimokinti 
angliškų kalbų, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami kompletus8 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau
tuvė adara kas vakaras.

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

M. J DAMIJONAITIS
801 Wert 33-rd SL CHICAGO, ILL.

Naujiausias iszradimas.
Geriause kornu gyduole 5c , 

nuo dantų gyduoles tik 5c., 
nuo indegimo saules god. 20c. 
nuo iszgydimo papuczku 30c , 
nuo dydeliu nežiuliu tik 20c., 
vaikams nuo iszvarimo kyrme- 
liu 10c. Nuo karpu gyduoles 
tik 10c., nuo dantų plovimo, ir 
nuo prakaitavimo kojų Dykai 
sempelius tiems kurie atsius po 
2 stempas po 2 centus.

Taipgi iszsius placzes infor
macijas nuo ko plaukai slen 
ka ir plinka, pleiskanų atsira- 
dymas ir nupuczkave veidai. 
Tukstanczei dekavoja už dyka 
rodą. Raszyk tuojaus: 
Dr. B. Co. Specialists 9.
Box 106 S ta. W.Williamsburg

Visokiu Geležiniu Daigtu
del staloriu ir naminu pareikalavimu rasite muso ’ 
didelam sztore. Žodžiu sakant; nesiranda geležiniu s 
daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareika- 1 
Jausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis • 
pristatyti: Plaktuku, kirviu, pinkliu, 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.

NELAUKITE UGNIES
bet dar iszimkite Insziurenc. Mes 
apsaugojame Namus, Baigtu, Auto- 
mobilus, ir t. t. Teipgi iszduodame 
Insziurenc ant gyvasties, ligos ir viso 
kiu nelaimiu.

m VI r^ClNSURANCE LUI LE Ooffice
Kampas Main ir Water St 

MAHANOY CITY, PA.

Pinigus- -Pinigus
Jau galima siusti in Lietuva.

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:

A. BALTIEJUS
87 Greenwich Street

New York. N. Y.
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