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Kas Girdėt?
“Vienybe” pranesza, buk 

“girdėtis (bet da tik paszaliais 
girdėtis,) kad antrasis lietuviu 
lai krasztiu inkų susivažiavimas 
busiąs laikomas szimet, rng- 
pjuczio menesi, Scranton, Pa. 
Kas tokia iniciativa padavė, 
dar oficialiszkai Lietuviu Span 
dos Draugija neapskelbe.”-— 
Tas visas užmanimas yra tik 
muilinis burbulas, pakol muso 
guodotini ižduotojais nepra- 
szalins isz szirdžiu neapikanta, 
užvidejimus ir asabiszkus užsi
puldinėjimus vieni ant kitu, 
tai isz tokiu susivažiavimo nie
ko naudingo ne bus.

Kunigai po Maskolijos glo
ba, nors valdžiai pritarė, bet 
dabar pradėjo ir juos kramsz- 
czioti jeigu ne pati valdžia, 
szalies, tai valdžia dvasiszka 
vien bijodama kazokiszko bal- 
truko.

Ant treczio puslapio randa
si istorije po vardu “užkerėtas 
žvirblis” bet per klaida zecero 
likos antgalvis pastatytas in 
vieta “žvirblio” tai “žirkles.” 
Apsižiuręja po kokiam laikui 
likos klaida atytaisyta, per tai 
jagu kur rasite “užkerėtos 
žirkles” skaitykite “užderėtas 
žvirblis.”
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“Vienybes” 11 No inženk- 
tiniame straipsnij Ne-inžinie
rius smarkel su faktiszkais da 
rodymais kritikuoja 9 No So- 
cijalistu organa “Kovos” link 
mokslainiu, kurios mokiniu 
ne jieszko arba jieszko. “Ko
va” 9 No nurodė, kad jokia 
tikra mokykla mokinius per 
agentus ne gaudo, kaip kad 
daktarai falszyvi per gromatas 
ligonius gydo.

Prieszai toki -‘Kovos” ne 
pasaugu prasitarima vieszai 
publikai, “Vienybėje” Ne in
žinierius daugeli tikru faktu 
darodo kad visos mokyklos 
mokiniu jieszko, o Suv. Vai. 
Amerikos net priverstinai turi 
lankyti mokslaines vaikai vi
sokiu luomu. Tai-gi mokiniai 
in mokyklas yra jieszkomi. 
. Reikia “Vienybes” kores
pondentui abelnai pritart, kad 
po jo pusei o ne po “Kovos” 
yra , teisybe. Net po Rosijos 
globa provincijose, yra tnoks- 
laines in kurias paima siratu- 
kus ne turinezius jokios glo
bos, tas mokslaines vadina 
maskoliai Prijutais, jose isz- 
mokina ne tik skaitymo ir ra- 
szymo bet ir visokio amato.
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Saugokitės. Rusijos valdžia 
neperstoja greboti savo ne tik 
terp sieniuose kaltininku maisz 
to metu bet ir užsieniuose, ku
rie jaueziatesi kad esate ka 
nors priesz valdžia prasikaltę, 
o gavotės prasprust szalin, tu- 
nokite ir negryžkit tėvynėn, 
nes papulsit in valdžias nagus, 
ir asztria bausme. Laikrasz- 
cziuose juk randame kiekviena 
No. kad suaresztuoti ir apsū
dyti už ta ir ta prasižengimą 
net priesz G ar 7 metus iszsius- 
ti katorgon ar ant poseleniu. 
Tai-gi saugokitės inkliut. Ro
sijos valdžia tur but kaip isz 
baigs gaudyti prasižengėlius 
žmones, tada kibs prie gaudy
mo ir aresztavimo zbitkininku 
žiurkių, juk ir tas net mažai 
slascziu valdžiai pridarė suez- 
damos magaziniuose kazenus 
javus, sukapodamos czekau- 
zese saldotu drapanas ir da 
kaip ant patyriu pridergė pa
sislėpė.

Su tuomi žiurkes galima isz 
likt kad Durna neiszasigna ka 
pitala pastatymui žiurkių ka
lėjimus.

P8’

Pagal apskaitima vieno ži- 
nuno, tai arbatos surenka kas 
metas in 1,200,0000,000 svaru. 
Yra tai milžiniszkas zopostis 
ir kas žino ar surinkimas ne 
pervirszina sunaudojimą, vie
nok preke ant arbatos suvis 
nenupuole. Pasakis jum tai 
kožnas darbinykus, kuris yra 
priverstas mokėti nog 30 lig 
75 centus už švara.

Pagal apskaitima cenzuso 
bjuro Washingtone, tai Suv. 
Steituosia randa du milijonai 
Ajrisziu. Czionais gymusiu 
radosi 1,619,449 mete 1900. 
New Yorke randasi daugiause 
425 553, Massachusetts 249,916 
Pennsylvanijoi 205,909 Illinoi 
114,565, New Jersey 94,844 ir 
t.t. Mete 1909 Irlandijoi rado
si 4,374,158, naujas skaitlis gy 
ventoju prasidės atejnanti 
Aprilaus menesi.

Norintiems pastoti suv.
Vai. piliecziais.

Norintieji pastoti Suvienytu 
Valstijų piliecziais arba ūke- 
sais, kiekvienas turi savo pa
vieto sude (court) iszeiimti pir 
muosius pilietiszkus popelius, 
angliszkai vadinamus, Decla
ration of Intention to become 
a citizen of the Llnited States.

Bet, einant in suda imti pir
muosius poperius būtinai rei 
kia žinoti vardas laivo, ant ku 
rio atkeliavote in Suvienytas 
Valstijas, ir laikas atkeliavi- 
raa, nes, nepasakius laivo var
do ir laiko atkeliavimo negau
site pirmųjų poperiu.

Daugelis žmonių nežino ar
ba užsimirszta laivo varda ir 
atkeliavimo laika, ir tokie tai 
niekados nepastos piliecziais, 
visados bus skaitomi svetimsza 
liais czionai. Nors neatsimin- 
tumet laivo vardo, bet žinotu
mėt atkeliavimo laika— mene 
šio diena ir metus, tai laivo 
varda ir tikra atplaukimo lai
ka galima sužinoti kaslegarne- 
se, miestuose, in kuriuos tokie 
laivai atplaukia: Baltimore’je, 
Boston PI il idelphioj arba New 
York’e. Todėl reikia paraszyti 
laiszka kaslegarniu virszinin- 
kams (komisoriams), paduo
dant atkeliavimo laika ir pa- 
raszant, kokiame mieste sedote 
ant laivo— isz kur iszplaukete 
ir praszyti, kad atsiustu para- 
sze to laivo varda tr pažymėję 
atkeliavimo laika, ka virszi- 
ninkai dovanai suteiks.

Bet didžiausia beda su mu
su lietuviais— tai mainymas 
pavardžių pagal kurias niekas 
negali surasti tokiu ateivystes 
užraszuose. Paveikslan: musu 
Povilas Zekas, keliaudamas 
Amerikon, pasisako esąs Pa- 
wel Zekoski, o vokiecziu agen 
tas užraszo jin Paul Sekoski, 
tokiame atvejyje Povilo Žeko 
nieks nesuras. Todėl visados 
reikia paduoti vardus ir pavar 
dės taip, kaip vadinotes laike 
atkeliavimo.

Raszant laiszkus ateivystes 
komisoriams, galime raszyti 
lietuviszkai arba angliszkai, 
ir, jeigu atkeliavote per Balti
more tai adresuokit szitaip:

Coirmisioner of Immigra
tion, Baltimore, Md.; o jeigu 
atkeliavote per New York‘a, 
tai adresuokite szitaip:

Commisioner of Imigration 
Ellis Island, New York.

— Tėvynė.

ATSAKYMAI.
— W. M.-Willock, Pa.— 

Tos dainos mumis netinka nes 
beveik visi Lietuvei jia žino. 
Sugražinome adgalios.

Isz Amerikos.
Bjaurus prasikaltimas, 

dydele bausme.
Newark, N. J.— Pasibaigė 

prova W. Jankauskio kup- 
cziaus gyvujo tavoro, kuris da 
re bizni terp savo tautiecziu. 
Ne senei tasai rakalis iszvede 
isz kelio Katre Boiszczakiute 
iszgabendamas in Brooklina 
mierije atydavimo in rankas 
paleistuviu. Už tai likos nu
baustas ant 7 metu in kaleji 
ma ir §2000. Už antra pana- 
szu atsitikima likos nubaustu 
ant 3 metu kalėjimo ir §1.000.

Kiek tasai iszgama iszve
de isz kelio jaunu mergaieziu 
ir atydave in rankas paleistu
viu tai laike provos neisztiri- 
nejo.
Žudintojas suynitas su 

pagelba bedratinio 
telegramo

New York.— Tomis dieno
mis pribuvo isz Berlino detek- 
tivas Busdorf ir aresztavojo 
jauna vyra Juliana Sakalauc- 
ka. Norints Sakalauckas isz- 
plauke ketures dienas grei- 
cziau bet detektivas davijo jin 
greitesniu laivu o su pagialba 
bedratinio telegramo sulaikė 
žudintoju czionais. Sztai detek 
tivo apsakimas api jauna žu 
dintoju:

“Praejta Gruodžio 21, Mis- 
lovicuosia apie 100 mastu nog 
rusiszko rubežiaus, jaunas Sa
kalauckas turintis 19 metu, su 
sitare su kitais draugais api- 
pleszti Varkovska Banka. In- 
eja in banka paliepė kasijeriui 
paduoti gulinezius ant kantaro 
piningus. Kasijerius neiszpilde 
paliepimo plesziko ir tas szove 
penkis kartus in kasijeriu už 
muszdamas ant vietos.

Žudintojas su draugais per
bėgo per rubežiu in Rosije. 
Bet rusiszka policije kuri nog 
senei jeszkojo Sakalaucko už 
apipleszimus pradėjo karsztai 
jio jeszkoti. Sakalauckui bu
vo per karszta Rosijoi, per tai 
perejo vela in Prusus ir Mielo 
vicus pas gyvenanezia ten nasz 
le su savo dukterimis. Saka- 
lanckas buvo insimilejas in vy 
resniaja.

Prusai ir Rosije uždėjo na- 
grada ant Sakalaucko galvos 
jagu jin kas suyms. Tame lai
ke vyresneji duktė nesirado 
namie, o motina kuri Sakalauc 
ko nekente ir tame mierije 
iszsiunte jaunesne duktere 
idant duotu žinia policijei buk 
Sakalauckas randasi pas jia. 
Policijantas buvo neapsigink- 
laves. Kada jin Sakalauckas 
paregėjo nuszove ant smert. 
Žudintojas vela perejo rube
žiu in Rosije. Valdže davė ži
nia in Berlina idant suymtu 
jauna žudintoju. O kad detek
tivas Busdorfas pažinojo Saka 
laucka, nes jin kitados suėmė 
ant vagystes ir leidosi jieszko- 
ti žudintojaus. Suseke jin in 
Poška toliaus. in Edkernus o 
isz ten in Hanover, toliaus in 
Brema. Pribuvęs in czionais 
persitikrino buk Sakalauckas 
iszplauke in Amerika ant ta- 
vorinio laivo “Zieten.” Detek
tivas pagavo in laika laiva 
“St. Louis,” ir prasidėjo lenk
tines. Su pagialba bedratinio 
telegrafo, susinesze su kapito
nu laivo “Zieten” paliepdamas 
apkaustint žudintoju. Utarny- 
ko diena kapitonas laivo “St. 
Louis” vela susinesze telegra
fu su kapitonu laivo “Zieten’ 
kuris atsake buk žudintoju tu
ri. Pribuvę in Najorka de
tektivas aresztavojo Saka- 
laucka ir nugabens adgalos in 
Prusus. Už tai lauke jauna žu 
dintoju budelio kirvis.

Apmalszino verksmą 
kudykio ant visados.

Sergent, Ky.— Idant apmal 
szyt verkenti kudyki ir jin pa- 
linksmyt, tėvas, Ambrazas 
Fields, uždėjo sauja parako 
ant pecziaus isz stovinezio arti 
bertainiuko. Liepsna pakylo 
o kibirksztis inpuole in bertai 
nuka. Eksplozije pakylo ap
malszino kudyki ant visados 
(sudege ant smert) ir apdegino 
baisei tęva, jog tas kaip rodos 
numirs isz apdeginimu.— Ar
gi ne kvailas? Ne kurie tėvai 
suvis ne turi proto.—■ mažiau 
už kudyki.

St. Charles seminarije 
sudege.

Baltimore, Md,— St. Char
les seminarije, 7 milios nog 
Ellicott City sudege lig pama
tu ketvergo ryta. In taja semi 
narije lankėsi daugelis stu
dentu kurie lavinosi in dva
siszka luomą. Seminarije buvo 
po prižiūra Sulpiciuszu zoko- 
no. Kada ugnis pasirodė stu
dentai su kunmgais bandė už
gesint su viedrais bet nepasise 
ke. Visi rasztai ir senoviszkos 
užlaikos sudege. Bledes ugnis 
padare ant §300,000, o in ug- 
niava buvo intraukta ant 
$175.000.

Rado suakmenijusius 
kiauszinius-

Wilkes-Barre, Pa— Dvide- 
szimts szeszis suakmenijusius 
kiauszinius surado kasyklosia 
Mikola Olapi po iszszovimuj 
skyles kasiklosia Susquehanna 
Coal Co. Olapis po iszszovi- 
mui skyles užtiko gana dydeli 
szmota “rako” kuri perskalde 
pusiau o vyduri užtiko 26 su 
akmenijusius kiauszinius, ku
rie buvo gerai užlaikyti. Ka
da kiauszinei buvo sudėti ir 
per koki paukszti, tai tik ar- 
kiolokai tai iszrisz. Kiauszinei 
buvo dydumo visztos kiauszi- 
niu.
Pervlrszine meile

neužsimoka
Plymouth, Pa.— Stasis Ma- 

choviczius isz Nanticoke, ku
ris nesenei apsipaeziavo su tu
la panaite Plymouthe, trum
pam laike po szlubui likos 
aresztavotu už iszvedima isz 
kelio kitos mergaites isz Nan
ticoke. Meilingas jaunikis li
kos apsudintas ant deviniu me 
nešiu in Wilkes-Barres klosz- 
tori ant pakutos.

Glrtuokliste priežaste 
žudinstos.

Freeland, Pa.— Ketvergo 
vakara, Adomas Kalkovskis, 
gerdamas per visa diena po 
karezemas, sugryžo namon vė
lai ir nutarė nužudinta visa sa 
vo szeimyna. Pirmiausia nusi
davė in kambari duktere Van
dos 14 metu senumo, norėjo 
jiaja nuszauti, nes pasisekė jai 
iszeprust isz ranku girto tėvo. 
Tada užklupo ant savo paezios 
szaudamas tris kartus in mote- 
re, pataikindamas in peezius, 
žanda ir krutinę. V isa kruvi
na, iszszoko motere per langa 
rasdama priglauda pas savo 
kaimynus.

Kalkovskis mislindamas, jog 
savo paezia nuszove ant smert 
pridėjo revolveri prie krutinės 
ir padare gala savo vargingam 
gyvenimui. Myre tuojaus.

Motere randasi Hazletono 
ligonbuteje mirtinam padėji
me.— Tai matote ka tai guzu- 
te padaro— isz žmogaus žveri 
ir žudintoju.
St. Clair brokeris sudege.

Pottsville, Pa,— Petnyczios 
vakara sudege vienatinis dyde- 
lis brekeris prigulintis prie St. 
Clair Coal Co. Bledes ugnis 
padare ant §50.000. Per sude
gimą brekerio ne teko darbo 
1200 vyru ir vaiku. „

Iszmiutingas sudže.
Chicago.— Leonas Neve- 

rauckas, 16 metu senumo, kuri 
tėvas apskundė priesz sudžia 
už nepataisoma gyvenimą li
kos per sudže Pinekney nu
baustas ant inžengimo in Suv. 
Steitu laivynia kariumene. 
“Ten isz tavo sunaus padaris 
žmogų. Kada užbaigs savo tar 
nysta tenais, turėsi sunu isz 
kuriuo džiaugsiesi. Nenoriu 
jin siunsti in pataisos namus 
nes isz to ne butu jokios nau
dos.”— Teip kalbėjo sudže in 
tėvo Leono.

Szove ir pažeido savo 
paezia.

Mount Carmel Pa. — Vin
cas Green (ar tik ne bus Gri- 
neviezius) saluninkas, isz Kulp 
mont, paemias revolveri isz 
stalczio nuėjo in kita ruimą 
kuriame gere keli vyrai ir jiojo 
pati, szove kelis kartus in sa 
vo paezia pažeisdamas mirti 
nai. Kokia priežastis buvo szo 
vimo nežinia, nes galima dasi- 
prast, jog buvo tai užvidejimas 
o gal kas bjauresnio. Greenas 
likos aresztavotu ir adgabentu 
in Mount Carmel kalėjimą.
Lewlsas Iszszaukc straika.

Wheeling, W. Va.— Prezi
dentas Lewisas U. M. W. of A. 
iszs^auke straika penktam dis 
trikte Ohio steite kuris ketino 
prasidėt panedelio diena. De- 
szimts tukstaneziu vyru iszejs 
aplinkineja Tuscarawas ir 
Pittsburge. Prezidentas tvirti
na įmk kompanijos darbinin
kams prižada pakėlimą mokės 
ties ir bando juos užlaikyti ka 
syklosia, nes visi pames darba 
kada ant tikrųjų straika ap- 
szauks.

Nužemintas bankieris-
New York.— Bankieris Sa- 

lamonas Epsteinas, paprasze 
praejta nedelia keliolika ženk- 
livesniu ypatų isz miesto ir ap
linkines ant piet. Pietus buvo 
puikus, bet bankieris ne davė 
pietų ne turėdamas isz to nau
dos, ba tycze užprasze visus 
idant prikalbint kitus prie 
naujai užsidejusios drauguves 
ant uždėjimo milžiniszko fab
riko. Po piet nusidavė visi in 
artima pakaju, kurketino ap
svarstyt mierius uždėjimo, vos 
pradėjo kalbetie, davėsi girdėt 
lauke po langu balsai skrip- 
kos ant kurios grajino kolie- 
ka giedodamas graudžes daj- 
neles.

— Ai, kas tai do valkata 
mums < perszkadina paszauke 
locnininkas namo užpykęs. 
Kur toji musu policije, jog to
kiu ubagu ne uždaro in kalė
jimai

—• Juk tai vienas isz varg- 
szu ir kolieka— atsake vienas 
isz svecziu stovineziu prie lan
go-

— Reike ka greieziausia su 
juom atlikt, ba mums perszka 
dines,— tare bankieris, ir nu- 
siszipsojas, iszeme isz kieze- 
niaus centą ir pradėjo ka to
ki jieszkoti.

— Ko ponas jeszkai ?— pa
szauke stovintis prie lango.

— Popieros del suviniojimo 
tojo piningo,— atsake bankie- 
ris ir parode centą.

— Jagu tiktai popieros rei
ke, tai galu patarnaut, ba tu
riu popiera prie saves,— kal
bėdamas tai, isztrauke isz ki- 
szeniaus dvideszimts dolerine 
bumaszka, suviniojo centą 
paymta nog bankierio ir isz- 
mete per langa in kepure ko- 
liekos.

Likusieje sveczei prisižiuri- 
nejo tam visam su nusiszipso- 
jimu, kuris suvisai ne patiko 
del susiponijusio židelio.

Uždare kudyki stubol ir 
uždegė.

New Haven, Conn.— Pati 
Alfredo Selttbraddie, kuri ne 
senei pribuvo isz Vokietijos ir 
liudijo paskui savo tevynia 
staigai papaiko. Uždare savo 
trijų metu dukriuke, uždege 
stuba, užrakitno duris ir pati 
dingo nežinia kur. Vyras pare- 
jas isz darbo, rado tik pelenus 
vietoje kur stovėjo namas. 
Selttbraddienes da ne surado.

Tris vaikai sndege degau- 
cziam name.

Hazleton, Pa.— Tris sūnūs 
Jono Galluso: Juozas 14 metu 
Jurgis 10 metu Franas 8 metu 
sudege deganeziam name Ho- 
neybrok, kuriame gyveno szei
myna Gailu ir Frano Stiblerio. 
Priežastis ugnies buvo trūki
mas indegusio pecziaus o lieps 
na teip greit prasiplatino, jog 
vaikai kurie gulėjo ant antro 
augszto ne turėjo laiko iszsi- 
gialbet. Szeimyna Stibleru isz 
sisaugojo in laika bet nieko isz 
ugnies neiszgialbejo.

Lavono kaulai bertaini.
Springfield, Mass.— Laike 

kada darbininkai užvedinejo 
sziluma name Brainerdo, ne to 
Ii Hazardville, f rado bertaini 
senam kamine, kariame rado
si kaulai kudykio. Brainerdo 
szeimyna ne gali dasiprast ko
kiu budu kaulai bertainije atsi 
rado teip nepaprastoje vietoje. 
Namas likos pastatytas laike 
revolucijos, asztoniuoliktam 
szimtmeti.

Trumpi Telegramai
§ New York.— Cukrius 

pabrango 10 centu ant 100 
svaru.

§ New York.— 3500 eks
preso f Urmonai iszejoant strai- 
ko. Yra tai antras straikas, 
nes neprieme iszligu nog kom
panijų ant kuriu ketino sutik
ti.

§ Rouen, Francije,— Lai
ke perstaHmo krutaneziu pa
veikslu pakylo ugnis. Isz 
skaitlio 120 ypatų 30 likos ap
degintais.

§ Clev eland, Ohio.— Lai
vas -‘Silver Spray” laike dy- 
deles viesulos ant ežero Erie 
nuskendo su asztuonioms ypa- 
toms.

§ Ottawa, Ontario.— W. 
Brook, užveizdetojas kasikiu 
prie upes Tulamen, danesza 
buk kasiklosia rado deimantus 
puikios szviesumos, bet nedy- 
dėsnius už galvutes nog špil
kos.

§ Minersville, Pa.— Suba- 
tos nakti insigavo vagis in szto 
ra Vinco Paruli, paėmė veži 
m a cigaru ir alaus.

Sužiedotuves su pagialba 
(cigaru.

Holandijoje yra papratimas 
kad jaunikaieziai norintieje 
apsivesti stengiasi gaut ranka 
numiletos merginos su pagel
ba cigaro, o tai tokiu budu. 
PasirižeB prasziti rankos numi 
lėtosios pas jos tėvus, eina in 
ju namus, klabina duris ir ka
da jam jas atidaro, praszo ug
nies uszsirukit cigara: jeigu 
gauna, usz keliu dienu vėl ei
na praszit ugnies, jei ir tuo
kart gauna, tai jau trecziu kar 
tu eina pasirėdęs ir be cigaro, 
nes jam atidaro durie, parstato 
mergina, kuri teipgi pasirė
džius buna ir ji paduoda ap- 
eiskirtam cigara ir ugni. Tada 
atsibuna sutartuves ir sužiedo
tuves jaunuju.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Daktaras “stebukladaris”.
Da ant svieto visosia krasz- 

tuosia svieto randasi teip va
dinami daktarai “stebuklada
rei” pas kuriuos žmonis trauke 
kaip ant atpusko.

Varszavinei laikraszczei ap- 
raszo apie tūla toki poną “dak- 
ra” isz Lenczigos, kuris gydo 
serganezius koniaku. Gere pats 
ir liepe gert sergantiems o net 
ir vaikams. Liepę sau užmokė
ti buteleis koniaku.— Ant ga
lo gyvimas “pono daktaru isz 
Lenczigos yra nevienuokis— 
naudoje visokiu budu—kaip 
tai senoviszki skerdžei daryda
vo. Tasai daktaras ir receptus 
raszydavo nes moka raszyti. 
Sztai viena isz jo receptu: 
“Pajunk puskvatierki alivos, 
kvorta aviecziu alivu, puskva
tierki szviežio kraujo szarkos, 
pridėt prie to tauku isz jauno 
batuko, cinamono, piesku isz 
upes Vislos ir pelenu isz rie- 
szutu. Ta viską sumaiszyt ir 
isztept duris, per kurias ligo
nis turi perejt keturis kar
tus ant dienos, turėdamas už
merkta kairia aki. Už dvieju 
nedeliu bus sveikas.”— Bet 
randasi daugelis kvailiu ka in 
tai tyki ir brangei moka to
kiems apgavikams.
Nelaime ant geležinkelio.

Perm.— Ant perinsko ge- 
ležkelio, pasažieriniam truki- 
je, perskirtoje No. 3, prie sta
cijos Voznenskos trukoeterisz- 
ka aliva, vežama per viena isz 
pasažieriu, per ka sudege visas 
vagonas, 7 pasažieriai sudege 
ant smert. o 32 maž daugiau 
apdeginti. Apdegusius nuga- 
beno in ligonbuti Perme.

Lietuvei kalėjime.
Tauragės kalėjime sėdi du 

politikos kaliniai lietuviai: 
Svagždis ir Gudaviczius. Ra- 
seniu kalėjime yra keletas po- 
litiszkuju. Ypacz sunkus pa
dėjimas raseiniszkiu kaliniu.

Ižgama tėvas.
Gyvenanti kaime Czysta 

pati kelnero isz Varszavos, Ju
lie Fiut, davė žinia palicijai, 
buk josios vyras, 42 metu se
numo, sužagejo savo duktere 
16 metu Janina. Iszgama tę
va patalpino kalėjime.
Caras Aleksandras I kata

liku buvęs.
Maskoliszkam mėnesiniam 

laikrasztije “Russkaja Stari- 
na” nekoksai Bilbassowas tvir 
tina, jog caras Aleksandras 
I masis buvęs iszpažintoju 
katalikizmo, buk slaptomis pe 
rejes in skaitliu Rimo-katali- 
ku patsai ir norejes idant visa 
cariszka szeimina pasiliktu ti
kros religijos iszpažintoja. Me
te 1322 tame reikale iszsiuntes 
in Rima pasiuntini grafa . Mi- 
kota ir kas žino, kas butu to
liaus, jeigu ne mirtis, kuri pa
dėjo tam caro užmanimui ga- 
lata mirtis patiko ji netikėtinai 
surengta per neprietelius.

“Del ko tukstanezius nu- 
baudi už viena? užklausė 
Szventas Petras Jėzaus. Pas
kui tau pasakysiu, nes dabar 
pay m k szita spieti bieziu in 
skepetaite ir sėskime in luote- 
le, idant gautumėme ant kitos 
szalies ir nuplaukė. Tame vie
na isz bieziu ingyle Szv. Pe
trui, kuris perpikes inmete vi
sas in upe.
* “Del ko visas bites inmetei 
in vandeni, jagu tik viena ta
ve ingyle?”—• paklausė jojo 
Jezusas, bet Petras gylei užsi- 
mislino ir nieko neatsake.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

ElCO, Pa.—• Darbai gerai 
eina, uždarbei ne vienoki, isz 
kitur pribuvusiam darbas sun
ku gaut.

— 13 Kovo ant Eclipse mai 
nu patiko baisi nelaime, du 
darbininkus, eidami namon 
isz darbo vienam Kojas nulau
žė antra mirtinai sutrine.

— Lietuviu mažas būrelis, 
ir visi sutikime gyvena.

Des Moines, Iowa.— Dar 
bai susimažino, ir isz kitur pri 
buvusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir visi grąžei užsilaiko. 
Czionais randasi dvi draugis- 
tes. Szv. Jurgio ir Liet. Uke- 
su abidvi labai grąžei gyvuo- 
je, ir turtą daugina.

— Patiko nelaime Juozapa 
Muzikevicziu, jaunas vaikinas 
dirbdamas kasyklose patrotijo 
viena aki, kuris ne galėdamas 
mainose daugiau dirbt užsidė
jo czevenku sztoreli ant E. 
6-th st. ir kitokiu mažu daig- 
tu teip visi lietuvei ir lietu
vaites ne užmirszkite atsilan
kyt pas savo tautieti.

Sheboygan, Wis.— 1903 
m. czionai buvo visai dar ma
žas būrelis lietuviu, kuriu skai 
tesi vos 50 familiju ir apie tiek 
pavieniu, tiejie-gi asmenis at- 
jausdami savo tikėjimą ir tau
ta ir nors per varga nusipirko 
sau graž:a medine bažnytėlė, 
kurioi ir dabar Dieva te gar
bina. Daug jieje paneeze var
go, rupesniu, daug turėjo isz- 
laidu užlaikymui tos bažnytė
lės ir vis kas kart susilaukdavo 
blogesniu ir blogesniu laiku, 
teip kad anuose miestuose, blo 
gai vadovaujant buvusemis 
kunigams, ne kurie žmonis at
siskyrė visai nuo bažnyczios 
iszsižadejo savo tikėjimo ir tau 
tos ir pagaliaus kilus audrai 
visokiu nesusipratimu, vaidu 
ir barniu toji-gi bažnytėlė isz 
rode jogei jau neužsilaikys, 
bet taps parlaužta tos smar
kios audros. Bet sztai viena 
gražia diena pavasario apie 
Velykas 1909 m. pribuvo kun. 
Ant. Bolinskas isz lietuvos ta
po apmalszyta toji audra jo 
gerais patarymais gražeis pa- 
vi^džeis, gera tvarka ir aeziu 
jo jaunoms pajiegoms, žymiu 
narsumu ir rupesniu, szendien 
jau mus būrelis lietuviu nepa- 
liginimai pasididinęs, teip kad 
toji bažnytėlė jau vos apkles- 
czia sparnais savo vaikelius.

Czionais yra susitverusios 
dvi katalikiszkos dri’stes, pa- 
szelpos ligos ir mirties po var
dais: szv. Jurgio ir szv. Kazi
miero, kurios teip gi po ne 
maža skaiiliu turi sąnariu. 
Teip-gi yra susitverus draugi
jėlė bažnytinio ir tautiszko 
choro draugyste teatraliszka 
kuopele, kuri jau isz eiles an
tra vakarėli sulosze 18 d. Va
sario 1911 m.

Kovo 12 d. czionai atsibuvo 
atlaidai vadinami “40 valan
dų,” ant kuriu buvo pakviesta 
du kunigelei isz Chicagos pa
togesniam aprūpinimui para- 
pijonu ju dvasiszkuose reika
luose.

Aeziu szirdingai gerbemam- 
jam vadovių kun. A. Bolins- 
kiu, už jo gerus norus ir ru
pesnius, teip-gi ir- tiems kurie 
darbuojasi parapijos labui ir 
gerovei.

Willock, Pa.— Darbai 
prastai eina kadan-gi dirba 
tik 2 ir 3 dienas ant sanvaites.

— Lietuviu czionais randasi 
6 familijos ir 16 pavieniu, visi 
sutikime ir grąžei gyvena.
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G. Piatkevicze
Thompsonville Conn,

vėpuoti tyru lauky 
oru, o labiausią]' 

ilsį

Stasys Majefakia ia czionaii buvo 
atvikea, ir sake kad užsiima taisymu 
laikrodėliu per ka czionaia surinko 
septynis likrodeilus, ir du revolvsrius 
ir isz czionais dingo nežiną kur 50 m. 
senumo, sulinkęs 5 pėdu augszczio 
su akulioreis, szneka lietuviszkai, 
lenkiszkai, ruskai, židiszkai, jagu kas 
apie jin danesz aplaikys 5 dolerius 
nagrados:

M. Straigi
Wilkes-Barre, Pa.

Mano vyras Stanislovas Stankevi- 
czius paliko mane su mažu vaiku di
dėlėms varge, paeina isz Suvalkų 
gub. Prienų para, szneka lietuviszkai 
lenkiszkai ir biski angelskai nedide
lio ugia, molinu akiu Juodbruvas, 
auksztos kaktos, kas apie jin dažinos 
tegul duoda žine ant adreso (gg oj) 

Mrs. D. Stankevicziene
618 Mineral st. Scranton Pa.

Mano pusbrolis Stasys ir Ignotas, 
pirmiau gyveno Worcester Mass o da 
bor nežinau kur jis pats arjkas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (fg o>) 

Mrs Czesnienie
East Liberty Sta. A. Pittsburg Pa.

Mano szvogerka. Petronėlė Pierai- 
kiute, poviro Labutiene pirmiau gy
veno Pittsburge, o dabar nežinau 
kur. turiu svarbu reikalą ji pati ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so:

Namine Mokykla.
Gramatika angliszkos kalbos moky 
ntis be mokintojo (apdaryta) $1 
Valku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti irraszyti be mokintoja 15c. 
Naujas Budas mokintis rokundu, 
be mokytojo 10c.
AritMCtlka mokininmusi rokundu, su 
paveikslais (apdaryta) 35c.
Pinigus siuskit i>er money-order, ad. esąs 

P.MIKOLAINIS, Box 62. New York, N.Y

Introligatorne.-
APDIBBTCVK KNTflD.

-AGENTAS:- 
Szipkorcziu in ir isz Europos 

Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto
601 W. Mahanoy St., Mahanoy City, Pa.
Parduoda Szipkortes isz Bremo, Antverpo.l 

Hamburgo ir Liverpool tiesog in Philadelphia.
Piningus siunčziu grietai ir pigei o prick tam 

esmu po kaueije irne turite abejoti mano teisin
gumo. Ateikyte pasitikryt o kitur ne ejsite.

J
 Gtt 
«» 
P®., 
anf

jjttiosdi 

uljbossen 
Vien* Ii 

telis pries 
hip virai 
ui žvirbli 
ir italių 
pribūto ii 
virai hi

Ayaidirba seno, maldaknyges, istorines 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgei®,
Dagia, Draugas, Tėvynė ir Lt 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paežio ai 
ekspreso kasztus. Adr®as:

Lithuanian Bindery.
51. W. Spruce. Mahanoy City, Pa

P. V. OBIECUNAS & CO.
[ALL NATIONS DEPOSIT BANK]

t or. 12-th & Carson Sts. Pittsburg, Pa
Musa Vienatine Lietaviszka Banka su kapitolu $75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvan’jos. Užrubežinis 
kapitalas $40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00

Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 
4-to procentą nog szimto. Siuncziame piningus in visis dalis 
•vieta ir parduodame Laiva-kortias ant visokiu linijų.

Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir 
Užrubežiniu Pro v u kancelarija, kurios Rejentu yra pats 
P. V.Obiecuoas organizatorius tas Rankos.

Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per 
gromatas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu 
reikalus greitai, teisingai ir prideranezei. toY Piningus 
ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiust per 

Express Co. arba pacztini MoneyOrderi.

Mano szvogeria Juozas Babraus 
kas pirmiau gyveno Torrington, 
Conn, žadėjo važuot in lietuva o da
bar nežinau kur, paeina isz Suvaiką 
gub Kalvarijos pa v. udrijos gmino 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso;

Kaz. Szereles
Plantation Tarriffville Conn-

Pajieazkau gero vargoaiako lietu
vio karia galėtu veat gerai chorą ir 
mokint, ir kad but nepaoziuotas, tu
rėta gera gyvenimą ir gera mokes
tis atsiszaakite ant adreso: (;o gg) 

Re v. Wyborski
Box 201 Mineville, N. Y.

ipsangotojaa 60t 
’lauka zaujotoje.

____j.
Drabu.
- 52c.

- Žfc.
- 52c.
- 60c.

35c.
12.00 

$J.W.

Mano dede Kazimieras Janozauc 
kas ir teta Marijona Janczaiokiene, 
abudu paeina isz Kauno gub., Kauno 
pav., Airogales roloa., pirmiau gyve 
no Chicago, isz tenai iszvaževo in 
Melrose Park, o dabar nežinau kur 
jie pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

M. Dzikas
Plantation Box 88 Tarriffville, Conn.

Bel Viso
Kentejimu ir Skaudėjimu.

Geriausegyduole del skaudėjimo 
Galvos, Kntara. Pecziu, Krutinės 
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio, 
Nuralgija ir nukandima visokiu 
vabalukiu.
Pasarga: Kas nori parsitraukt 
gyduoles perekspres turi atsiusti 
$1 isz augszto, o už kitus siunczi
ame per c o.d. Mažiau negu už 
$1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo 
kasztus apmoka pats aptuiejas. 
Siunsdamas piningus per Money 
Oredr visada paduok tikra ir 
ab-zku savo adresa.

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, N.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit, 
tlikti tegul atsiszauki in 

a
Seniausi

Bankini
Narna 

Uždėta 1848in.
Pinigus siunezime in Kraju kuorgreiczi’ausei.
Pinigus visu^krasztu iszmainome psgal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszducdame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame' ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paezportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bu 

paliudyimu Konsulio.
AtjeszLojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

- : Del vygados Tautiecziu laikome atidaryta :— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visos minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir 
pigiaueei galite atlikti.

Mano brolis Jonas Aleksandravi- 
czius pirmiau gyveno Illinois ateito 
o paskui iszvažova in Terre Haute. 
Ind. praszau atsiszaukt ant adroao:

(BZ o»)
P. Oleksandraviez

810 W. Cherry al Shenandoah Pa.

Kazimieras Girijotas, paeina isz 
Kauno gub. Panevėžio pav. tVabal- 
nyku para, praszau duot žine ant 
adreso:

Jos. Jesunas
821 34 th st. Chicago Ill.

Mano draugas Dervinskas paeina 
isz Kauno gub., Wabalayku para., 
Wabalnykn miestelio, asz jio adreso 
prapuldžiau, jis pats ar kas kitas pra
szau daneszt ant szio adreso:

W. Audicky
Box 233 Rockford, Ill-

Mano pusbrolei Juozas Bartuszka 
paeina isz Keturvalakių gmino, ke- 
tuavalakiu kaimo, teipos-gi ir Piu- 
szas Baczkeviozius 21 metu senumo 
paeina isz Gižu gmino, Bardaucku 
kaimo, turiu svarbu reikalą jie pats 
ar kas kitas praszau duot žine 
adreso:

M. Utara
Box 312Bastings on Hudson, N. Y.

Mano azvogeria Antanas Traskaus- 
kas ir Simonas Sinkeviczius, abudu 
gyveno Coal Centre, Pa., paeina isz 
Suvalkų gub., Suvalkų pav., Punsko 
para . turiu svarbu reikalu jie 
ar kas kitas praszau duot žine 
adreso:

J. Kolesinskas
Box 513 Forest City, Pa.

Razbaimnku Karczema 
Kalnuose. •
Buvo tai maža apleista kar

czema terp milžiniszku kalnu 
in kuria buvau priverstas nusi 
duoti ant nakvynes. Nebutau 
in jiaja užejias, nes paklidau 
isz tikro kelio ir turėjau jesz- 
koti joje priglaudo?. Atsisto
jas prie duriu pabarszkinau 
garsei. Ant barszkinimo nea- 
plaikiau jokio atsakymo. Dirs 
telejau ant lango rodėsi man, 
jog patemijau veidą moterisz- 
kes Vela pabarszkinau da gar 
siau. Staigai atsidarė duris ku 
riuosia pasirodė žmogus su ne
labai puikum veidu.

— Atleiskie ponas už teip
ilgai neatidarim aduriu, nes 
czionais kainuosią greitai ej- 
name ant atsilsio ir nesitikime 
svecziu.

Inejau in vidų o gaspadoris 
paskui mania.

— Ar galiu aplaikyt nak- 
vynia czionais?— isztariau.— 
Kaip rodos negalėsiu daejt 
prie kaimelio tokiam ore.

— Gali aplaikyt nakvynia. 
Praszau truputi palaukti pa- 
szauksiu Ona.

Atydare duris ir garsei pa- 
szauke:— Ona! Ona!

Tuojaus atėjo jauna patogi 
mergaite, kokios senei nebu
vau mates ir tuojaus supratau, 

-jog tai ne duktė gaspadoriaus. 
Dasipratau, jog czionais turi 
būti kokia slaptybe toje mes 
gaiteja.

— Ona,— tarė gaspadoris, 
sztai szitas ponas pasiliks czio
nais ant[nakvynes. Parengkie 
jiam kambari o žiūrėk idant 
jiam szia nakt nieko nestuo- 
kuotu.

Merginos veidas visas paba
lo, akis iszsigandia, o kada no 
rejau in jaja daugiau teminti, 
jau buvo isz karezem osdingus.

Kada man atnesze vakarie
ne pati szinkoriaus, net mane 
szirpulei perejo dirstelejas in 
juos veidą, iezrode ant raga
nos. Ne gana toatejo in kar
czema du baisus rakalei, ko
kiu da savo gyvenime nebu
vau mates. Dirstelėjo ant ma
nes isz paszalies o kada pama
te masznele gerai iszkimszta, 
bumaszkoms vienas in kita 
dirstelėjo suprantanezei. Ne 
turėjau ant ko skundstis, nes 
vakariene buvo gardi o vynas 
skanus.

Pavalgęs vakariene, pasa
kiau gaspadoriui, jog noriu ej 
ti in savo kambari ant atsilsio. 
Tuojaus paszauke vela ta pa
ezia mergina in kuria teip in- 
siteminau.

Atėjo su žvake o gaspadoris 
pamojo in jia su ranka idant 
mane vestu in mano kambari 
Inejas in kambari paregėjau, 
jog viskas radosi paredke, apsi 
dairės, paregėjau, jog mergina 
da [stovi su žvake rankoje. 
Paemias nog jios žvake pade- 
kavojau tardamas:

— Jus ne tankei turite czion 
svecziu ?

Nieko man neatsake
liūdnai pakratė galva o isz 
akiu atsimuszinejo dydelis gai 
lestis. Argi teip buvo manes 
iszsigandus, jog nieko nepra
kalbėjo? Kada norėjau vela in 
jia prakalbėt, iszgirdau 
eziurksztu baisa:

— Ona! Ona!
Iszbego greitai, dirstelėjus 

ant manias su gaileste.
Uždariau duris ir užstumiau 

geležine sztanga pradėjau reng 
tis ant atsilsio. Sztai iszgirdau 
sznabždejima prie duriu ir pa
regėjau szmoteli popieros pli- 
szije. Paėmiau popierele nusis
tebėjau perskaitęs žodžius;

“Ne miegokie ant lovos!”
Daugiau nieko ne buvo pa- 

raszyti o galvoje pradėjo pai
niotis visokios baisios myslis. 
Del ko ne turiu atsigult in lo
va, kuri iszrode smagi vieta 
ant atsilsio. Isz pradžių mieli
nau, jog tai juokai bet apsvars 
tęs dalyka gerai, kitaip pamie
linau, Kas tokie rastųsi ežio 
nais, kuris mane apsaugotu 
nog nelaimes? Kokia nelaime 
man grasina? Dasipratau, jog 
nieks daugiau mane ne apsau
gojo kaip tik toji patogi mer
gina. Nutraukiau nog lovos 
szienika, patalus ir paduszkas 
ir atsiguliau prie pecziaus ir 
jeunkei užmigau ir nepabudau

lig sz'intant. Aosiieiiuodi gr.-i 
tai, paklojau lova ir stebėjau?! 
jog pasilik.1'!! didelis sz.szkas, 
nes lova stovėjo į nprasteje \ i, 
toje.

Kada nulipau žeiuin, gnspa- 
doris su velniszku uusiszaipimu 
užklausė manes kaip miego
jau.

— Gerai, aeziu,— atsakiau. 
Lova buvo smagi.

— Teip, toje lovoje gulėjo 
daugeli pakelevingu o visi 
miegojo gyliu atsilsiu.

Norints jiejo žodžei nieko 
nereiszke, betjman rodėsi, jog 
tame yra nepaprastas ženklini
mas. Petemiau durysia stoviu- 
czia mergina isz kuriu akiu ga 
Įėjau dasiprast, jog man d ka- 
vojo kad nemiegojau lovoje ir 
iszpildžiau josios norą.

— Tavo duktė patogi mer
gaite— isztariau in gaspado- 
riu.— Turėtum džiaugtis isz 
teip geros mergaites.

— Teip, esame abudu links 
mi isz teip puikaus kudykio. 
Nes man rodos, kad ponas, ne
galėsi toliaus keliauti, nes snie 
gas užputę visus takus naktije 
nes gali paklisti ir dingti.]

Prisiartinau prie lango ir 
isztikruju paregėjau jog aplin 
kine buvo užpustinta sniegu. 
Szirdije nesigraudinau, jog da 
viena nakti pernakvosiu po 
pastoge kur randasi teip pato
gus veidelis o priek tam {norė
jau datirtįslaptybe kokia viesz 
patavo toje karezen oje.

— Turi teisybe gaspador. 
Kaip rodos turėsiu vela per
nakvoti juso svetingoje vieto
je.

Per visa diena geidžiau susi 
tikti su mergina ant trumpo 
pasikalbėjo, nes kaip man nu
rodė, tai gaspadoris turėjo už
drausti merginai sueiti su ma
nim. Tik laike vakarienes jia- 
ja vela paregėjau, praėjo pro 
mane greitai nes tame laike pa 
regėjau szmoteli popieros kuri 
numėtė man prie kojų. Pakė
liau popierele pradėjau skaity 
ti;

“Jago brangini savo gyvasti 
ne gulėki ant keturios stulpi
nes lovos”.

Nežinau kas su manim dare 
si, bet pajutau, jog mane apė
mė dydele baime. Ka reiszke, 
reiszke toji lova pastatyta isz 
keturiu stulpu?

Gal mergina, kuria vadino 
Ona, žinojo slaptybe tosios lo
vos nes del ko nestengesi aisz- 
kiau iszreikszt man jiosios 
slaptybe, o gal tame turėjo ko 
kia priežaste ? Buvau drutu vy 
ru buvau gana drąsus ir nuta
riau nepaklausyti antro perser 
gejimo merginos. Sėdėjau kar- 
czemojevlig velibai nakezei o 
kada pajutau, jog miegas ma
ne apima paprasziau idant at- 
nesztu man žvake. Kada lipau 
ant virszaus mano gaspadoris 
paszauke:

— Ne gulėki ponas ant 
grindų, nes turime daug žiur
kių o ypatingai nakties laike 
daugiause bėgioja po grindis!

Padekavojau jiam už perser- 
gejima inejas in kambari užra
kinau duris ir pažiurėjau ge
rai visa kambari. Vienatine 
mano baime buvo žiurkes, ku
riu labai bijojau, pamislinau 
gal praejta nakti ant manes 
bėgiojo kada gulėjau ant grin
dų. Atkreipiau dydžiausiaaty- 
da ant lovos, lubu bet nieko 
tokio nužiurinezio negalėjau 
patemint. Pamislinau, jog mer
gina isz manias tikrai daro 
juokus. Padėjau po paduszka 
masznelia, auksini ziegoreli ir 
revolveri, atsiguliau, in lova ir 
tuo sunkei užmigau su ranka 
laikydamas revolveri po pa
duszka.

Kaip ilgai miegojau nežinau 
bet kada pabudau buvau la
bai persigandęs. Kambaris bu
vo tamsus ir pajutau kad lova 
nusileidinejo žemiu per grin
dis ir udabar atsiminiau apie 
duota persergejima merginos.

Staigai atsisėdau su revol- 
verium rankoje, bet stulpai 
Ievos mane'teip prispaudė, jog 
net sudejavau o po tam gulė
jau be žado.

II
Kada atsigaivinau, radausi 

kokiam tai skiepe kuris baisei 
smirdėjo supuveleis o ant suolu 
aplinkui lova sėdėjo mano vel- 
niszkas gaspadorius su savo 
raganiszką paezia ir dadu bai- j

ftlX
fu*

Cor. Elm. & Main Sts,. Plymouth, Pa.
...SAVININKAS III FABBIKANTA8...

Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu

Daug sniego prisnigo,
Mare ne randa darbininko, 

Norints du stovi arti,
Bet darbo ne nori pradėti,

O gal katras isz skaitytoju sniegą nuvalis, 
Puike padekavone nog Mariutės aplaik:s

— Kur du darbininkai?

sus piktadarei kuriuos ma- 
cziau taja diena karezemoje. 
Akis turėjau užmerktas, gulė
jau mulszei, nes norėjau ižgirs 
ti ka tieje rakalei kalbėjo ir 
ketino su manim padaryti.

Mano masznele radosi ran 
košia gaspadoriaus kuris skai
tė pinygus o gaspadine apžiū
rinėjo auksni ziegoreli. Tuo
jaus dasipratau, jog pakliu
vau iu rankas razbaininku. Pa 
kiszau ranka po paduszka 
idant isztraukt revolveri, bet 
jio tenais nesirado.

Pradėjau mislint apie savo 
nelaiminga padėjimą kareze
moje terp kalnu in kuria ma
žai pakelevingu atsilankyda
vo, Kas galėjo žinotinai- likaus 
nužudintu o mano kūnas silse- 
josi kokio grabeje?

Sztai vienas isz razbainyku 
atsikėlė o priejas prie lovos 
susznabždejo:

— Da miega.
Kiti jiam ant to atsiliepe
— Tai ir gerai kad miega. 

Pasirengineja ant ilgo atsilsio 
nog kurio jau ne pabus.

Sudrėbėjau visas, iszgirdes 
toKius žodžius, atydariau akis 
ir paszaukiau:

— Kas czionais atsitiko, jog 
visi susirinkot prie mano lo
vos? Ar sergu?

Mano klausimas nustebėjo 
juos. Gaspadine priėjus prie 
manias atsiliepe:

— Ponas turėjai naktije 
sloguti ir atneszem in czionais 
idant galėtumėm geriau tave 
prižiūrėt.

— Dasiprautu,—atsiliepiau, 
—idant turėtum geresni atsilsi 
ar-gi ne teip?

Gaspadine paaraudonavo o 
vėliaus pabalo o vyru akis net 
pražibejo piktumu kada pri
siartino piie lovos ant kuriuos 
gulėjau.

— Ponas esi geruosia ran- 
kosia—atsiliepe [gaspadoris su 
nuduotu gerumu,—nes su sa
vo sveczeis apsiejnam gerai, 
teip gerai jog ne nori mus dau 
giau apleisti.

Kiti nusijuokė isz tosios kal
bos, dasipratau kad nereika
lingai pasakiau savo nuomone 
bet su piktumu atsiliepiau:

— Dasiprantu, jog ne tik 
ka jus savo sveczius apiplesze- 
te nog visu brangenybių, nes 
ne gali isz juso ranku ne isz- 
trukt, nes ne mislinkyte, jog 
tas jums iszeis ant giaro, nes 
mano prietelei manes jeszkos 
kada nepribusiu namon o tada 
bus jums blogai.

— Tavo prietelei bus priym 
tais pas mus szirdingai kaip ir 
tu, atsiliepe gaspadoris szai- 
pindamasis in mane szetonisz- 
ki.

Dabar supratau, jog esmu 
rankosia razbaininku, buvau 
juju galybeja, isz kuriu isztru- 
kau pirma nakti per apsaugo- 
jima jaunos merginos kuriuos 
baisa lig ežiam laikui ne bu
vau girdėjas.

Pinygu turėjau iu du tuks- 
tanezius, ziegorelis buvo tikro 
aukso ant ko pasigodejo razbai 
ninkai. Niekas isz namiszkiu 
nežinojo|kur asz esmu ir niekas 
gal manias ne jeszkotu teip ati 
tolintoi vietoi nog tikro kelio. 
Kokis kvailis isz manias, jog 
in czion užėjau.

Po trumpai valandėlei isz
girdau uždaranezias duris ir 
viekas nutylo.

In koki laika pajutau bada 
atsikėliau isz lovos ir pradėjau 
isztiriueti savo kalėjimą. Buvo 
tai tamsus skiepas su mažu lau 
geliu, jog vos persimuezinejo 
szviesa. Dirstelėjau ant lubu 
ir paregėjau kokiu budu lova 
nusileido isz auszgto in skiepą, 
buvo tai puikus intaisymas, su 
pagialba paslėptos sprendžinos 
grindys persiskirdavo o lova 
nusileisdavo žemio. Supratau 
tuojaus kiek tai nelaimingu 
turėjo pražūti tuom paežiu bu
du kokiu asz gavausi per pa
gialba tosios lo ros.

Staigai iszgirdau ka toki 
slenkant virszui mano galvos, 
dirstelejas in virszu paregėjau 
stovinezia patogia Onuka, 
prie atydarimo per kuri nusi
leido lova. Veidas jiosios buvo 
iszbales.

Baregejas mergina szokau 
ant ligiu kojų isz nusistebėjimo 
bet jieje pridėjus pirszta prie 
lupu ant ženklo tylėjimo, nu
mėtė man popierele. Pagrie 
biau su dydeliu akyvumu ant 
kuriuos buvo paraszyta:

— “Tieje rakalei [tave^ke- 
tina nužudyt pusiaunaktije — 
kaip nnžudino ir kitus,turi isz 
czionai pabėgti. Asz tau pri- 
gialbesiu!”

Asz dirstelejas ant jios su 
dėkingumu susznabždejau:

— Mano szirdinga Onuk, 
tu man ne gali prigialbet— 
kaip-gi gali? — tavo motina ir 
tėvas ne duos tau progos, ma
no geradejka. Prasiszalyk isz 
czionais ir palik mane viena.

Pakratus galvele, pradėjo 
ka tokio greitai raszyti ant 
popieros kuria man numėtė. 
Pradėjau skaityti:

(Toliaus bus).

Nauja . . 
Kninga .

PO wardu:
“PRIBJGIAUSBS 
MOKSLAS 
ANGLISZKO 
LIEZUWIO BE 
PAGIALBOS KITO.’

Ira tai prakticzniauae 
kninga kokio* lig aziol 
Lietuwej turėjo. Ira tejp 
sudėta, jog ka tikta] pn- 
buwiae gnnorius isz Lie- 
tuwos gali in trumpa taj • 
ka pats per sawe iszmok- 
ti Angelskaj sriek tiek 
kalbėt.

Toji kninga druczej 
apdarita in Francuzinl 
raudona ir melina audimą 
ir kasztuoje tikta j $ 1 
ir kasztus nusiuntimo mea 
apmokame.

Ant galo, torius knin

Kad teip galingas bucze, 
Gavėnios laike dvase kožnam 

inkvepeze, 
n' gazietas skaitytu, 

iiczimas nesitrankytu. 
i kas ant to nedboje, 
‘ 1 iradaika kad ir dai- 

nuoje, 
n n cko nepadaris,
u iu, galvos pasistatis.

u i zaiįįiart žmogui reike, 
To ne asz, ne niekas ne- peike;

Nes visa uždarbi pragerti, 
Tai vyruezei reike verkti!
Yra ir tokiu apigardu,

Ka nesiranda karezemu, 
Tai kada pedes diena ateina, 
Susil-i i in kita miestą ejna.

urr’žta Yidunakteje,
J wu nu is strapalineje, 
Am iyJ(.':,us in darba ejti 

ne gali,
S v r o’ein abi szali.
V i.n nntra kaltina,

J >' < Hi in miestą vadina,
11 j'cz oL , velkasi drauge, 
O i r.iL.a kaip vilkai staugė. 
Vaikelus isz miego prikėlė, 

Su paeze vaidus kele, 
Motere perpykęs terioje, 
Visaip ant josios loję.

Pragėrė viską, ne paiso ant 
graszio,

O jagu pati keliu centu pa- 
praszo, 

Plusta ir visaip keike,
O ar tau žmogau to reike?
Jago tau nubodo namien sė

dėt,
Ar ne turi vietos kur pasidėt? 

Tai užsiraszik sau gazieta!
Apsirink malsze vieta, 
Pypkele užsirukyk!
Ir akyvai skaityk! 
* * *

Kokis žmogelis in Klevelanda 
pribuvo, 

Niekur ant burdo ilgai nepa
buvo,

Du metai Amerike ne praėjo, 
O plikis penktos vietos jesz- 

kojo.
Giresi buk esąs molderis, 
Ne gali gyvent kaip kokis 

kvailis, 
Nuejas pas viena gaspadine, 

Katroji mili labai degtine. 
Burdo pradėjo klausinėti, 

Kokis burdas norėjo dažinoti 
Ar paprasta ar.... kitoki, 

Ar szioki ar toki.
Plikiui ilgai laukti nereikejo, 
Nes gaspadine su szluota pre

kes skaityti pradėjo, 
Ir tolei davė, kol skryblus 

truko,
Jog senas plikis priesz kaina 

bego net ruko;
Kaip tik ant kalno spėjo už

bėgti,
Tuo atsigrižes ant moters pra

dėjo rėkti, 
Bet girta boba ne patingėjo, 

Greitai priesz kaina užtrep- 
sejo.

Keletą kireziu plikiui uždrožė, 
Veidus su nagais subraižė;

Isz to daug juoku visi turėjo, 
Katrie tais sorkes regejo. 
Seni, geriau piningus siunsk 

paezei ir vaikam, 
O ne tokioms bjaurybėms niek 

szam, 
j 1 ati ir vaikai už tai tave lai

mins, 
Girtuokles bobos tave nedau- 

žins;
Jago greitai tas plikis nepa- 

sitaisis,
Tai nog Taradaikos gaus per 

ausis.

Kvailiu daug yra North 
Adamse, 

Jog surastum kožna patamse, 
O ypatingai koki ten bekeri, 

Ka suvisai jau proto ne turi.
Karta savo gaspadinelia ban

dė pakutent,
Ir duona kepti mokyti isz mil

tu “patent,”
Su kiauszineis sumaiszyti, 

Kaip turi maiszyt parodyti. 
Gaspadinelia, motere ne kvaila, 

Kiauszinius bekeriui mete 
in galva,

Padare jiam puiku triksa, 
Isz kiausziniu miksa.

Tas asilas daugiau doru gas- 
padiniu neužkabines, 

Prie maiszimo neprikalbines, 
Nes gerai, kad visos teip pa

darytu,
- O tokie bekerei jiu neužka

bytu.

Egiutero No 1. 25c. 
Egi u te ro No.2 60c. 
<jmiiecznik 25c. 
Gumbo Ijv-zai 35c.| 
Meszkoe Mostis 25c. 
Trejanka25e.
Linimentas Vaikams
Gyduoles nuo Kosulio 25c. 
Liepia Balsam as 25c. 
Antylakson del Vaiku 25c. 
Milteliai Vaikams nuo 

Kirmeliu25c.
” nuo Kirmėlių del 

zuaagusiu35c. 
Vanduo nuo Akiuskaudeji 

mo 25c. 
Ugniatraukis - 25c.
Skilvio Laszai - 25c.
Gyd. užlaikimui Viduria

vimo ir Kruvinosios 75c. 
“Uioare” arba gydymas 

Rumatytmo - $3.50 
Gyd. del nemalimo Pilvo 

(60c 
Milteliai aprtabdymui

Galvos skaudėjimo 10c. 
Laszai nuo Dantų 

skaudėjimo - 10c. 
Mortis nuo gedimo ir 

prakaitavimo Kojų 25c 
Geležinis audrntintojas 

sveikatos - 50c. 
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c. 
Vaistas nuo Papaoto 

Cora Cure 15c.

! Gyduolis nuo Grippo 25» 
I Plauku ar------------
Muilas PI,------

j Milteliai nao Kepenn 35c. 
Valytojas Pienių '

žiuoM
Rožrs Bahamas 
Kinder Bahamas 
Bobriaus Laszai 
Svelnitojas 
Kraujo valytojas 
Nervu Ramitojas ___

; Egzema arba odos uždegt 
mas pas Vaikus H!.- 

Gro.blevskio Plehteris
(Kafzlavalo) 25c. 

Pa mada Vaikams 25c. 
Ucbolyna nuo skaudejimt 

A noise 25c.
Gyduoles nuo RiemensSOc 
Vengersko Fixator del 

Ueu 15c.
Inkstu Vaistas (mažesne) 

25c.
Inkstu Vaistas (didssne) 11 
Akines Dulkeles - 60c. 
Gydimas nuo uždegime 

Dantų arba abelnai 
skausmo ir skurbutis $1.2* 
Gyduolių ir mostisnog 
Parku ir Niežu >2 00
Gyduolių ir mortis nog

Dedervines $2.00
Gyduolių nuo Paslaptingos 

Ligos $5.00

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas: Worth 2822.

DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano 

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N.Y. in SCRANTON PA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIUGĖLIU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
KALČ1KU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KLERHE- 
TU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRUTU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOCRAFUOMS GU 
MINIU UTARU. ISTORIŠKU ir MALDA-KNYGIU, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ ui 
25c., 5 tuž. - $1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLUA arba ŠVENTAS RAŠTAI 
leno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3 
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5c 
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigiu. Aš 
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos kiesos, o prekės pigesnės 
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupeiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip 
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties 

Šiuo adresu: M. K. WIIhEWICH. 115 W. MARKET Sk.,Pn>nd»ue Sq. SCRANTON. PA

gis senelis 
atraše it 
drebėjo ta 
Jums prie 
no ivirblel 
patalpino ii 
ui pradėjo 
tautas is

te.
Šanku' 

UO TKokil 
tos dials j 
diriuet he 
nesijaustu

Žvirblis 
ndingrau 
szoiiuetĮ* 
paregėdavo 
tuojau* suį 

tirais ne 
is žvirblio 
nėjo jiam s 
boro užgali

Nė tap b 
'aii

Sae,w< 
tūrio ir is 
dilti, sildu 
darinėjo, h 
ro H grinci 
tr trirblio i 
ežia oriem 
ta išėjo m 
kaltam irirl

Xiurnedat 
diena drapa 
daro ii riet: 
atbhidoki 
molas ir pra

Sene pat 
flrasts 
Ii, nes peni 
re ta, h gi 
žvirbli, už 
liežuvi ir p

Žvirblis 
skausmo ir 
itydaritala

Po kokia 
sogrižo uit 
įpi riša ateit 
priek tam m
- Nore 

nog tojo dyk 
uio!— kalbe 
piktumu.

Saikas b 
upe, o insi 
aro paezia b 
milaszirdystei 
paukszteles. t 
aele dairydai 
lis ar hr uep 
įlieto žvirbli 
u diena, bet 
jin neregėjo

Nog to lai! 
ka metu, szta 
diena, senoka 
orios ir palen< 
girna idant p 
teis jieskoti

Kada radot 
rios, staigai p 
re stebuklingi 
ma ne buvo m 
jas, pradėjo d 
szalis, paregej 
loceli is hri 
pana.

Ėjo per so? 
vartelių, atjd 
lenuka links 
jin:

— Prass 
dm geradeja 
mine atradai 
žvirbliu, ko 
gf rasti ir dar 
ro vargingoje 

Senukas net 
isz džiaugsmo, 
lota o vėliaus i 
{dėjo nog nori 
kvotet ka ten re 

Tuom kart p 

p: ant puikaus c 
l® visokiu salo 
15 kitados ne bu 

ratam tarnavo
jog senelis 

** džiaugsmo i 
k

u,i scp.vV.s 
ios. Matoma: 

os. dešimtę 
uvo jas iš> 

irva ant tiek 
uja medžiui pa- 

esnė 
ste- 

ida j 
dę 

okos 
ne- 

euz- 
etvir- 

,000 gy- 
^mažiatfe. 

stone, 
armeriai 

Visų 
linksmas, 
ito kuone 
aikraščius 
su lietą- 
laikraštj 
ntui no- 
line už- 

ištas už mė
tos. Ir drau- 
pas juos ne
kas vakaras 
pas yieną i^

ju

l

gi

n
u

^aivas, iš 
lostono, 1 
nūs į Po 
žymia 
, su 
įgyb

gyvei 
miestą ir p: 
apielinke 
geležink 
om tolia 
iu. Ap

Mies 
a mažesni 
t ir lietuvių į 
s—turbut j 5 
it susirinkim 
jn?ijos mys 
•o parengtas, 
aažiaus 300. 
'enimo vietini 
ta, kad čion 
nė airiŲ. Išsi 
gauti tiktai si 
ėse, kurios va 
ės. Apart ____

parduoda alų Wde



ewski
Plymouth, p. 

BRIKAXTAS... 
‘nkiszku Vaistu 
’SiSsgi

Rotis
Kinder Bsl-i^ . J 

Bobriius Lvnį ’ ;< 
Svelnitoju ' ”• 
Kraujo nhttisi ? 

NemBtaii^ f’ 
Egiema irbioW 

I «cas pu Vaiko K 
Grublenkio P'^' 

iKisunį ,

I Pamada Vaftm . 
Tobol rn* nn* .l.-i 5

ū "tį*
“dėjimu. GydnotaropJ,, 

.... Veogmko Fl®;! 

skaudėjimo r ’
u. Kratines fob® ViisAi
o, Szilczio,
ima visokiu InbtoVlbfc ftuM

Akmts Dulkele .■/ 
parsitrauki Gydimas w»

i turi atausti Dintu irti 
eitus siuncri* ‘kausmo ir sknUu t j 
tiau negu už Gyduolių ir r.^j.
i. Atsiuntimo Parku ir Nieko f, 
ts apturėjas. Gyduolių ir 
is wr Money Dedervine į’ 

jok tikra ir Gyduolių ouo Piu^

Opi;

\KING HOVSE 
upas Reade l'liczt 
ilefona* Worth 2822.

reicziausei.
sgal kursą.
iszdccdsme ant pareikilirtn, 
usiu Gaylaiviu visu Liuijuiiįg

Kraju pastorojame Derminį:

rises kitas rejentalif»zkas Pcjok 

loteisingiausiai.
?ziu laikėme atidaryta

Nedalioje duo ll ikilžid. 
biszkai ar per laiszka irpeHbbi 
ikalus greicziausei, teiscgito* j

> & CO.
UNK]

Mttsborg, Pa

apitolu $75,000.00 
nujos. l'žrabežmis 
as $150,000.00

j m o ir mokame po 
ringus in risis dalis 

visokia linija.

iejentalna teipgi ir 
i Rejentu yra pats 

03.
e Musu Rankos per 
lisime visokias jusu 
tei. ftaT Piningus 
u galite prisiusi per 
rderl

lOKITES VISI!
ns lietuviams ir mano 
ro krautuvę i3 Brooklyn 

aduoto adreso, kurioje 
lUGEUU, PUIDŲ Z1IN), SPUD, 

AR10MKU, SKRIFKU, Dič

kiu muzikališku instrū-

j DRŪKAV0JHU1HAŠNUDU, M 

visokiu gražiu POPIflUJ grotui^ 
tis su drukuotais aplinkui kmvajj®} 

X) už $6.00. UCTMIAHBUU aįa 
mis literomis pusi. 1127, drūčiai 
Jai katras neturit mano dideHoBM* 

lien: prisiusdami tikrą savo a^'5 

456 paveikslais ir 1.000 Ditto? 
nano tavo ras pirmos klesos.opr®’^ 

is išsiunčiu greitai i visus 
ipčiai gali gaut pirkt tavora tos Pjj 
is su ordeliais ir visokiais prišto • 

j W. KAPUI fcJwileM H H

kas
sz 
Dalis Svieto 
anoy City, Pa.

rėmo, 
in
pigei o
e joti mano teisto- 
ritur ne ejsite.

Užkerėtos Žirkles
JaponiszKa Pasaga

Verte E.W.S.R.

Kitados, labai senei, gy 
veno terp kalnu senyva 

Oi pora. Jisai buvo geradu- 
szis, jieje nuolatos kvark 

sėjo, notr ryto lig vakarui, bet 
gyveno sutiktime ir susilaukė 
vėlybos senatvės.

Viena diena sėdėdamas se
nelis priesz grinczia, paregėjo 
kaip varna lekiojo paskui jau 
na žvirbli stengdama pagauti 
ir užsmaugt. Geraduszis senelis 
pribuvo in pati laika, nuvijo 
varna, kuri kleksėdama piktai 
pakylo in debesis. Milaszirdin 
gas senelis paėmė žvirbleli ir 
nunesze in grincze. Nebagelis 
drebėjo baisei, o senis prispaus 
damas prie krutinės, linksmi
no žvirbleli kaip galėdamas, 
patalpino in kletka kur links
mai pradėjo szokinet džiaug
damasis isz savo naujo gyveni
mo.

Senukas tuom kart pagami
no visokiu saldumynu o nog 
tos dienos pradėjo truputi aty- 
darinet kletka, idant žvirblys 
nesijaustu nevaloje.

Žvirblis greitai suprato ge- 
radinguma, pradėjo lekiot ir 
szokinet po grinczia, o kada 
paregėdavo kate arba žiurke 
tuojaus sugriždavo in kletka.

Senis negalėjo atsidžiaugti 
isz žvirblio, kožna diena davi
nėjo jiam salduminus isz ko 
buvo užganadintas.

Ne teip buvo su jiojo pa- 
’ežia.

Sene, nuolatinei male su lie 
žuviu ir isz to ne buvo užgana 
dinta, salduminu, žvirbliui ne 
davinėjo, kada senukas iszejda 
vo isz grinezios. Baisei neken
tė žvirblio ir grūmojo kums- 
czia o viena diena kada senu
kas iszejo nutarė atkerszyt ne
kaltam žvirbliui.

Niurnėdama ska be viena 
diena drapanas, žvirblis szok- 
davo in vieta ant galo užtupe 
ant bludo kuriame radosi krak 
molas ir pradėjo esti.

Sene pagriebė žirkles isz 
piktumo norėjo perdurt žvirb
li, nes perimta savžine nepada
rė ta, ka geide, nes pagriebė 
žvirbli, už galveles, isztrauke 
liežuvi ir perkirto pusiau.

Žvirblis baisei suezirpe isz 
skausmo ir iszleke laukan per 
atydarita langa in platu svietą.

Po kokiam laikui senukas 
sugrižo namon, pati apsakė 
api visa atsitikima iszbardama 
priek tam malszu seneli.

— Nors karta atsikratau 
nog tojo dykaduonio ir rėks
nio!— kalbėjo sena boba su 
piktumu.

Senukas baisei tuom nusi- 
myne, o insidrasines pradėjo 
savo paezia barti, jog neturėjo 
milaszirdystes ant mažos 
paukszteles. Sėdo priesz grin- 
ežele dairydamasis in visas sza 
lis ar kur nepatemino savo nu- 
mileto žvirblio. Teip dare kož 
na diena, bet žvirblio jau dau
giau neregejo.

Nog to laik praėjo keliole- 
ka metu, sztai viena karszta 
diena, senukas iszejo isz grin 
ežios ir palengva ėjo in artima 
girria idant pavesije po med- 
žeis jieszkoti atsilsio.

Kada radosi gylamoje gir
nos, staigai paregėjo priesz sa 
ve stebuklinga rodą, kurio pir 
ma ne buvo mates. Nusistebė
jas, pradėjo dairytis in visas 
szalis, paregėjo arti puiku pa- 
loceli isz kuriuo iszejo patogi 
pana.

Ėjo pei- soda, o priėjus prie 
vartelių, atydare, o paregėjus 
senuką linksmai paszauke in 
jin:

— Praszau inejti, mano se
nas geradejau! Juk nors karta 
mane atradai! Asz esmių tuom 
žvirbliu, kuriam iszgialbejai 
gyvasti ir davei priglauda sa
vo vargingoje grinczeleje.

Senukas net suplojo delnais 
isz džiaugsmo, kada inejo in 
soda o vėliaus in paloceli, ne
galėjo nog nusistebėjimo ati-i- 
kvotet ka ten regejo.

Tuom kart pana pasodino 
jin ant puikaus divono ir at- 
nesze visokiu saldumynu, ku
riu kitados ne buvo ragavęs; 
priek tam tarnavo jiam kaip 
karalui jog senelis net apsiver 
ke isz džiaugsmo ir linksmy
bes.

ISZ GYVENIMO AMERIKONISZKU INDIJONU.
Norints Indijonu veisle kas kart mažinasi skaitlije Ame- 

rike o dalis jiu apsiszvietineje, bet jiuju historije prade
da naudot perstatimuosia kas kart daugiau. Ne senei pasiro
dė drama ir opera isz gyvenimo Indijonu vadinamos “The 
Arrow Maker” ir “Natoma”. Dramoje turi svarbjause role 
Edyta Mathison, operoje yma role garsinga akt rka Mary 
Gordon. Paveikslas perstato Marya Gordon kaipo “Natona, 
ant kaireses randasi Edyta Mathison.

Po pasidrutinimui, pana 
paszauke kitas panas kuriuos 
atėjo su visokeis instrumentais 
grajindamos puikiusszmotelus.

Laikas teip greit praslinko 
ant pasilinksminimo, jog sene 
lis ne neapsižiurejo, kaip sute
mę, ir nemislino ejti namon. 
Ant praszimo patogios pannos 
pasiliko ant nakvynes.

Miegojo saldžei lig piet ir 
net tada atsimyne, jog turi ej
ti namon.

Atsisveikinejo su savo gera- 
deja, dekavodamas už puiku 
priėmimą, nes toji paszauke:

— Teip tave negaliu leisti 
namon, — kalbėjo nusiszipso- 
jus saldžei pana, atneszdama 
dvi skrinutes viena buvo maža 
ir lengva o kita dydele ir sun
ki.

Senukas kaipo negodus žmo 
gelis iszsirinko taja mažiausia, 
atsisveikino da karta szirdin- 
gai ir iszejo.

Su gailesezia sugrižinejo 
namon, prijausdamas, jog nog 
savo prisiegos gaus pilna mai- 
sza velniu. Kada perženge 
slenksti savo grinczeles, galite 
paris dasiprast kokia ten pekla 
buvo.

— Tegul iszsikalba ir už
dusta— pamislino sau—o grei- 
cziaus payls ir nustos.

Malszei pradėjo prikimszt, 
pypkute, uždege, traukdamas 
durnus, atsimyne apie maža 
žvirbli ir patogia pana, kuri 
jin teip szirdingai pryeme.

Kada teip buvo užsimisli- 
nias dirstelėjo ant skrynutes, o 
kada atydare, pakylo isz josios 
puiki szviesa nog aukso ir 
brangiu akmenų.

Sene paregėjus tiek brange
nybių iszpyle ant grindų ir 
pradėjo iszrinkti deimantus, 
klausdama vyro kokiu budu 
aplaike tiek brangenybių.

Senukas apsakė api visa sa
vo atsitikima su patogia pana. 
Nes kada apsakė api dydesne 
skryne, boba net siuto isz 
piktumo, jog vyras ne paėmė 
tosios dydesnes. Teip ilgai ede 
jin pakol neapsake jiai apie 
kele in puiku paloceli.

Ilgai nemislindama, iszsi- 
renge sena ragana in kelione 
pas patogia pana.

Kada paregėjo puiku soda, 
teip apėmė jaja užvidejimas, 
jog ne pabaladojo in duris, nes 
inpuole kaip viesulą rodos in 
savo locna narna.

Žvirblei baisei nusigando 
senos, raganos o iszejus patogi 
panna ilgai rodavijosi su savo 
draugėms ka turi daryt ir kaip 
su taja boba turi apsiejti.

Neiszpuole idant sene isz 
paloceliaus iszmesti, per tai 
saldžei nusiszipsojus priėjo 
prie josios ir pasveikino. O ka 
da sene sudydelu godumn pra 
dėjo ryti salduminus, vos ne
užspringo. Pana mislino, jog 
tai užteks senei. Bet kur tau!

— Ar ne busyte teip geros, 
duoti man nors kokia dovane- 
lia ant kelio — užklausė godi 
boba, matydama, jog jiaja su
vis ilgiaus neužlaiko.

— Su dydelu noru— atsilie 
pe patogi pana.

Paliepė teip pat atneszti dvi 
skrynes del iszsirinkimo.

Neapsvarstydama ka daro, 
pagriebė sene dydesne skryne, 
užsidėjo aut pecziu ir bego na 
mon.

Bet su skryne ne buvo teip 
lengva kaip sau mislino. Kas 
kart pasidarydavo sunkesne, 
teip jog sene, stenėdama ir pra 
kaituodama turėjo tankei sus
toti ant atsils’o, kelis kartus 
puolė girrioje, bet dydelis go
dumas apie auksa ne davė jai 
pasilsio, po dydelu vargu ant 
galo stojo grinezioje.

Vos perženge slenkti grin
ezios, puolė kaip kialmas ant 
grindų, dūsaudama kaip kal
vis dumples. Kada truputi at
silsėjo szoko ant kojų, pribėgo 
prie skrynes, pradėjo vartoti 
isz visu pusiu idant atydaryt 
sunkia skryne.

Ant galo po daugeli stengi- 
mu atplesze antvožą nog par- 
nesztos skrynios.

Nes o baisybes! Vietoje auk 
so ir deimantu, iszszoko baisus 
smakas, kuris su Ugne birante 
isz snukio, ilga smaila uodega 
ir ilgoms letenoms szoko su 
žaibiniu smarkumu ant bobos, 
pradėjo draskyt ir smaugt pa
kol ne užbaigė savo vargingo 
gyvenimo.

* » *
*) Toji pasaka yra daugiau 

šia apsakoma ir miletina per 
gyventojus Japonijos. R.

Vienas sznekus žmogus sė
dėjo biure tūlo literato, kurs 
buvo labai užimtas raszymu.

— Ale gal asz tamistai per- 
iszkadiju?—užklausė ant ga
lo.

— Anaiptol,—atsake litera
tas,—asz negirdžiu.

Kaip Atsiliepe Degtine 
Ant Žmogaus Organizmo
Tankiai girdėt žmones kal

bant, buk degtine, kaipo “Die 
vo dovana,,’ jeigu mažai jos 
gerti, ne tikt kad ne pavojin
ga, bet prieszingai, organiz
mui esant reikalinga. Kaip 
kada net daktarai liepia ja 
davinėti ligoniams. Daugelis 
tiki, kad stiklelis degtines, isz 
gertas priesz valgi, pakelia 
apetitą, palengvina pilvui per- 
virinti valgi, linksmina szirdi, 
suskubina kraujo tikėjimą gys 
lose, pakelia smegenų darba, 
pakelia kūno sziluma, atsilie
pia ant kvėpavimo organu, 
prisideda prie prakaitavimo. 
Jeigu viskas, kas ežia pasaky
ta, butu teisinga, nieks jos gė
rimo nestabdytu, nieks nepeik 
tu gėrimo, žinoma, jeigu ge
riantis ne pasigeria. Bet ar isz 
tikro degtine taip naudinga ir 
reikalinga žmogui, kaip tai ge 
riantiems rodos?

Apie intekme degtines ant 
žmogaus organizmo, per ilgus 
metus dare tyrinėjimus musu 
vientautis Dr-as Dagelis, gy
venantis Kazaniuje, ir pasitik
rino, kad degtine ne tik kad 
nesuteikia geriantiems to, ko 
jieje jieszko, bet prieszingai, 
gimdo tūlas permainas orga
nuose ir per tai stabdo ju dar
ba. Kaip žinote, gamta taip 
sutaisė žmogaus organus, kad 
visi jie atlieka atsakanti dar
ba. visi jie reikalingi; nieks 
ne galėtu darba atlikti geriaus, 
kaip patys gamtos duoti orga 
nai, todėl ir stabdymas ju dar
bu turi vodingai atsiliepti ant 
viso žmogaus kūno.

Ligiai stiprus spiritas, kaip 
ir maiszytas su vandeniu, tai
gi geriamoji per mus degtine, 
alus, gimdo didesni iszsiverži- 
ma seilių; bet seiles tokios, at
siradusios po intekme degti
nes, nustoja galybes perkeisti, 
patekusi kaipo valgi in kuna, 
krakmolą in cukrn, taigi jos 
atlieka savo užduote daug silp 
niaus, negu paprastos. Degti
ne, patekusi in gerkle, ja su- 
arzina, taip jau atsiliepia deg
tine ir ant pilvo, o per tai per- 
keiezia darba isznesziojancziu 
krauja organu, taipogi atsilie
pia ir ant pilvo skystimu, ku 
rie apart pervirinimo pateku
sio in pilvą maisto, yra po 
draug ir saugotojais organiz
mo nuo nuodu, o tame ir nuo 
nuodu visokiu limpancziu li
gų. Juo degtine buna drūtes
ne, juo ji vodingiaus atsiliepia 
ant kūno, gali perkeisti net 
pilvo plėvė. Taigi atsakantis 
pervirinimas ir perkeitimas 
valgio, patekusio in burna, po 

i intekme degtines isz syk buna 
lapstabdytas ir nepatenka jo 
j tiek m krauja, kiek reikalin
ga. Jeigu negerianeziam deg-

tines, arba mažai jos geriam- 
cziam, iszgertas priesz valgi 
stiklelis padidina apetitą, tai 
tas paeina vien nuo pasidaugi
nimo nuo degtines pilvo skys
timu ui? suarzinimo nuo 
degtines nervu, nuo kuriu pa
eina jautimas noro valgyti. 
Tankiai gerianti tokio noro 
nuo degtines visai nepajauezia 
Inprate girtuokliai paprastai 
valgo mažiaus negu reikia, o 
ir ta maista, degtines pagady- 
tas pilvas neinstengia pride- 
raneziai sunaudoti.

Kaip pilvą, taip jau paga
dina degtine ir kepenis, kurios 
taip-pat yra saugotojomis žmo 
gaus organizmo nuo visko, kas 
jam gali užkenkti. Kepenis 
yra kelias visokioms medegoms 
pereinanezioms isz pilvo ir žar 
nu in krauja. Po intekme deg 
tines, kepens taipo-gi persi- 
keiezia. Jos po pilvui ir gerk
lei pirmiausiai nuo degtines 
pradeda kęsti. Spiritas, pate
kės in kepenis, pagal jo dau
guma, prieszinas, o vėliaus jas 
perkeiezia ir pagadina. Nuo 
degtines kepenyse susirenka 
taukai, kraujas, nuo to insi- 
gauna kepenų uždegimas, ju 
pasididinimas, kepenys pasi
daro didesnes ir stabdo perė
jima reikalingu medegu in 
krauja. Szirdis nuolatai ge- 
rianeziu degtine, nors ir ne po 
daug, ne iki pasigerimui, pra
deda silpniau darbuotiesi, mu- 
szimas szirdies eina silpnyn. 
Kadan-gi nuo degtines persi- 
keiezia kraujas ir jiu iszsine- 
sziojantiejie organai, tai ir 
szirdis sugriebia jo mažiaus ne 
gu reikia; pajiegos jos ir eina 
silpnyn.

Pavojingai atsiliepia degti
ne ir visi gėrimai, kuriose yra 
spiritas, taigi ;r alus, ir ant nėr 
vu. Po ju intekme žmogus 
jauezia ramuma, pasimažina 
jautrumas pagal dauguma spi
rito, patekusio in krauja, bet 
paskui nno jo užsinuodinataip 
vadinami centr.diszki nervai ir 
persikeiezia visas j u darbas. 
Ant nervu spiritas atsiliepia 
tuom, kad juos suarzina, po- 
tam gi eina ju apsilpnejimas. 
Pirmame apsireiszkime žmogus 
jaueziasi kaip ir tvirtesnis; ma 
tymas, girdėjimas, jautimas ro 
dosi pasididina. Tas vienog 
greitai pereina ir persikeiezia 
in visai prieszinga. Spiritas vi
sai apsilpnina. Gėrimas spirito 
degtines, alaus, gimdo proto 
ligas ir tūlas ligas nerviszkas. 
Skaitlius beproeziu nuo girtuo 
klystes, siekia ketvirta dali: 
Maskolijoj, padekim, tūluose 
apskrieziuose, skaitlius tas sie
kia net 42 nuoszimcziu vien 
beproeziu.

Reikia da pridurti, kad deg 
tine taip pagadina visa žmo
gaus organizma, kad jis negal 
pasiprieszinti visokioms li
goms: net ligos nepavojingos 
girtuokliams buna pavojin
gomis, tankiai net tokiam gil
tine pakvieczia. Vaistai gelbin 
ti kitus nuo ligos, ant girtuo
kliu neturi intekmes. Skiepiji
mas rauplių pasintimo ir kito
kiu limpancziu ligų, ant apsau 
gojimo nuo ligos, ant girtuo
kliu ne tik neturi saugojan- 
czios intekmes, bet tankiausiai 
gimdė paezia liga.

Priesz Kristaus užgimimą 
kyliai buvo viena isz apezviee- 
cziausiuju tautu. Jie geriausia 
apdirbo žeme, pas juos buvo 
labiausia iszsiplarinus pramo- 
uija, jie iszmislijo raides, ku- 
liosir po szei vartojamos spau
doj, ko paskitas tautas ta
me amžiuje nebuvo ir daug 
kame tuomet kynai stovėjo 
augszcziau už kitas tautas.

Bet dabartiniame laike ky 
nai laikomi už viena isz tam
siausiųjų tautu, in juos žiuri 
kaipo in puslaukinius žmones.

Priežastis tokio atsitikimo 
nuo kitu szaliu, tai ta, kad ky- 
nu labai nepatogios rybos su- 
sineszimui su tolymesnemis tau 
tomis.

Vidur amžyi, kuomet dar 
nebuvo gelžkeliu, viena vals
tija su kita dažnai susineszda- 
vo vandenimis, kynu-gi rubos, 
tai daugiausiai sausuma, gelž
keliu nesant buvo sunku kur 
nors toli nukeliauti, beto ir su- 
lyg ]u Uždirbtosios tikybos, in 
savo žeme draudžiama insileis- 
ti svetimtauezius ir patiems ka 
nors nuo svetimųjų priimti.

Viduriniuose amžiuose nors 
tie susineszimai vienos ■ szalies 
su kita buvo grynai pirkliszki 
teeziaus jie svarbia role sulosze 
žmonijos apszvietos dalykuose.

Mainydamiesi prekėmis, 
pirkliai pastebėja ka-nors sve 
tur geresnio, tuoj, pargrįžę sa
vo szalin, stengdavos tai in vyk 
dinti. Net buvo tokiu atsitiki 
mu, kad ir tikybas priimdavo 
nuo kitu, arba sumaiszydavo 
su savo.

Kad geriau insivaizdinus, 
kaip žymiai veikia tie susine
szimai vienos valstijos su kita 
ir kokia nauda atnesza—prisi- 
žiurekim in musu kasdienini 
gyvenimą. Žmogus iszkeliaves 
svetur, jei jis tik turi palinki
ma prie'geroves, tuoj priima 
tos szalies geruosius paproezius 
podraug, nusižiūrėdamas in 
kitus, stengiasi tobulint ir sa
vo gerąsias puses. In žmogų, 
besibaszcziusi po pasauli, daž
nai skomą: o, jis buvaunas, 
daug žinąs. Beto, in toki žiū
rima kaipo in pavyzdi ir kiti 
stengias ji sekti. Tokiu budu 
gerieji paproeziai jau ir vei
kia ant aplinkiniu žmonių.

Ta pati regime ir susineszi- 
me valstijų.

Ne tai buvo Kynuose. Jie 
užsidarė nuo svetimtaueziu, ne 
turėdami nuo ko pasimokyti, 
taip ir liko bestovi ant vietos, 
tuom tarpu kaip aplinkines 
valstijos vis kilo augsztyn ir 
augsztyn.

Kare 1900 metuose, kuomet 
susitarė keletas Europos vale- 
stiju numalszinti už žvėriškus 
kankinimus krikszczioniu, ta
rytum pravėrė kynams duris.

Iksziol kynai rokavo save 
už galingiausia ir apszvies- 
cziausia szali, laike kares pas
tebėjo, jog jie visame kame 
yra atsilikę nuo svetimtaueziu 
ir nuo to laiko sujudo visi.

Tuoj isz Japonijos pasikvie
tė mokytus vyrus, oficierius— 
lavinimui kariumenes ir pradė
jo leisti savo jaunuomene in 
Europos augsztesnes mokyk
las. Ir per paskutinius 10 me
tu daug ko nuveikta paskynus. 
Užteks paminėjus, kad ju eos- 
tapilio Pekino, gatves buvo 
neižgristos. neapszviestos, o da 
bar jau iszgrisztos, elektriką 
apszviecziamos.

Netik paeziame Pekine vis
kas gerinama, bet ir visoj sza- 
lyj pakilo pramonija kultūra,' 
Visur rengiami gelžkeliai,stei-j 
giamos mokyklos.

1900 metuose Kynuose ėjo 
vos-ne-vos 15 laikraszcziu ir j 
vienas dienrasztis, o dabar ei-' 
na 200 vienu tik dienraszcziu. j 
Tai jau nemažas žingsnis pirmy I 
neigon. Beto dar 1917 metuose1 
valdžios pažadėta investi kons- 
stitucija, o dabar jau net patisi 
valstiecziai pareikalavo sut- 
trumpinimo laiko iki konstitu
cijos invedimui ir priesz ka 
valdžia turėjo nusileisti ir kon 
stitucija bus invykdinta 1913 
metuose.

Sziu dienu nekuriu valstijų 
sukilimai, bei socijalistu pasi
sekimai atsiliepe ir Kynuose. 
Szvetur mokslą einanti jaunuo 
mene persigere socializmo in 
dejomis, parkeliavusi tėvynėn 
ir-gi pradėjo platinti ta mok
slą tarp savųjų. Sziais metais 
socialistai iszleido pirma atsi- 
szaukima. Tame atsiszaukime 
apraszomos visos szalies nelai
mes ir j u priežastis ir szaukia- 
ma nuversti dabartine valdžia, 
o jos vieton sutverti demokra- 
tiszka republika, prie kurios 
suredimo butu galima laisvai 
vienyties, kalbėti, raezyti ir t. 
t. net-gi reikalaujama moterų 
teisiu lygybe su vyrais. Atsi
szaukime ir-gi apraszomas tas 
baisus padėjimas kynu darbi
ninku, kuriuos it vergus gali 
parduoti. Pagaliaus, pasire 
miant tuom, jog ir ramus Kris 
taus mokslas sutvertojo tik žu
vus szimtais tukstaneziu žmo
nių, atsiszaukime raginama vi
sus darbo žmones in asztria ko 
va už socializmo mokslą

Ant Gavėnios

Spaustuvėje “Saules” 
galima gauti visokiu 
reikalingu knygų

Gyvenimas Jėzaus Kristaus 
su paveikslais, popierineis 
apdarais - - 50c.

Apdaryta in juoda audima 75c. 
Kanczia Vieszpaties arba

Dievobaimingi apmislijimai 
ant kiekvienos dienos per 
isztisa gavėnia - - 25c.

Stacijos arba Kalvarija 10c. 
Graudus Verksmai - 10c. 
Kanticzkos - - - - 50c- 
Maldeles Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesp. J.Kristaus 10c. 
Istorija Szventa, Seno ir

Naujo Instatymo su 50 
paveikslais - 35c.

Evangelija Lietuviszkai ir 
Lenkiszkai, ant viso meto, 
apda. in juoda audima 75c.

Gyvenimas Visu Szventu 
visos 6 dalis vienoje knygoje 
puikiai apdaryta - - $3.50.

Trumpas Katekizmas pagal 
iszguldima Kun, Pilauckio, 
su nekuriais naudingais 
pridėjimais - - - 10c.

Aukso-Altorius arba Didis 
Szaltinis 1,000 puslapiu §1.00 

Senas ir Naujas Aukso Altorius 
visos reikalingos Maldos, 864 
puslapiu - - §1.00

Balsas Balandėlis arba Mažas 
Szaltinis, 711 puslapiu 75c.

Garbe Dievui ant Augsztybes 
640 puslapiu - 75c.

Aukso Altorius apdaryta in 
Francuziszka skūra, apvalais 
kampais, auksuoti kraštai su 
kabe - - §1.50.

Mažas Naujas Aukso Altorius, 
Celeloido apdarais, puiki 
knygele - - §1.00.

Aniuolas Sargas, minksztai 
apdaryta in skūra apvalais 
kampais auksuoti krasztai, 
visos reikalingos Maldos 
geriausia už visas kitas 75c.

Aniuolas Sargas, apdaryta in 
tamsei rusva audima 50c

Mahanoy City, Penna.

įl.
F

PERSISZKAS DIPLOMATAS IR JIO SZEIMYNA. I
Persu sklypą Amerike perstato Washingtone jenerolas 

AliKuli Khan, kuriuo pati yra amerikonka, po tėvu vadinosi 
Florencije Bred isz Bostono, su kuria apsipaeziavo 10 metu 
adgalios. Turi tris vaikus. Mergina ka stovi užpakalije yra 
sesuo Khanienes o tris stovinti vaikai yra gyminaieziai diplo
mato. Motere kalba gerai persiszkai ir yra užganadyta isz 
savo vyro. i

VIDURIS POVANDENINIO LAIVELIO.
Isz paveikslo duodasi suprast kaip mažai randasi vietos 

del vyru kurie povandeniniu laiveliu užsiyma. Daugiausė 
užima vietos visokios maszinos del varimo laivelio kada pasi- 
nerina po vandeniu.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. USTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: AŠ esu užinteresuotas jusu pasiuliminul dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vard.ts ir pavardė.......

Adresas

Stejtas

20 Metu Senas Laikraszti

^“LIETUVA”
Jszelna kas Petnyczia

JL Chicago, Ill.
Laikrasztifl, “LIETUVA’* 8 puslapiu, 

didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik- 
rausiu žinių iaz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieexio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,000 
Lietuviu ir turi azimtus visokiu paszelpinha 
teatraliszku, bizniszku ir dra.ugyszciia.

“LIETUVOS" PRENUMERATA
Suvienytuose Valstijuose^ Metanas $2.00 
Sziauriues Amerikos ( Puse M.etu$1.00

Kanadoj ir Marike { p^'

Rossijos, Lietuvoj ir kitos (Metam9$3.00. 
užrubežinese vieszpatystese ( Pase ” $1.50.

Užsiraazyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.

Užsiraszant “LIETUVA” reike 
drauge ir prenumerata siunti per 
Paozta Money-Orderi arba pinigais 
Registruotame laiszke ant iszleistojo 
banku.

Raszyk tuojaus, o gausi viena 
“LIETUVOS’’ numeri ant pažiūros 
dykai. Adresuojant sziteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St

Chicago, Ill.

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

50,000 
KNYGŲ

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamč 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena 16 tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur UžnuodIJIma kraujo, arba syflli, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnelma, Abel- 

pragalštl špeku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji iru krautuvė ži
nios ir talpina šiam tyloms slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeio sava varda, pa-

DYKAI DIEL VYRU



PIGUS PARDAVIMAS.

Nauja kuracijo.
Tūlas gidiutojas isz Milton,

isz priežasties kad neužilgio ttplaikysime nauja

Vasarini Tavora, pastanavijom iszparduoti v’sa

Žiemini Tavora už labai numažinta preke idant

padaryti vietos del naujo Vasarinio Tavoro.

Dabar yra gera proga pirkti Siutą arba Overkoti

ir kitu žieminiu apredimu. Todėl ateikyte

pasinaudoti isz szito pigaus pardavimo o sucze-

dinsite piningu ant kožno pirkinio.

W. RYNKEWICZlUS
233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines. Isz LietuviszKo 
Kairnelu.

VISOS
MOTERYS

kompasas ir Lt. Puikei nntraukineja post- 
karerius. Parduoda visokes re i m as ir L L 
Lietuvei su virra-minetais reikalais neturi 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro vis 
<a kanogerianse o ir busite užganėdini 

Lietuvei pas Lietu*4

Užpraszom visas Moteris kurios geidže 
pasilikt ‘Sveikos ir Drūtos’ pilnos gyvibes 
r moteriszkumo, kaip tai kitados buvo jau- 
n įstojo, pribūtu pas mane ir pamatitu ka 
padarėm del kitu Moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk 
be jokios abejones.

Tokie dalikai.yra per svarbus ant atyde- 
jimo ant kUo laiko, o pas mus aplaik;syte 
geresne PRIŽURA ir gydimo ne kaip gautu
mėte namie no savo daktaro.

Dr. Alex. O’Malley
158 S. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama 
ir susira-zoina

DYDYS GYDYTOJAS

Dr. Ig. Stankus M.D.

| vo gijimo si.'tem.i jau aut 60 
ligoniu. Isz je gidiiuQ. vargiai 

’kas gali bull i-z ligoniu užga- 
[nedintu; gidintojas draudžia 
savo pecijautui valgiti virtus 
valgius, liepia vien valgit vai
sius, riesziitus, o gerti pieną. 
Gidimas jo remiasi ant to kad 
ligonius uszkasineja in žeme 
sulig juosmeniui, o nuo juos- 
menio sulig kaklui apppdo 
moliu. Daktaras yra didžiu |
prieszu muilo ir tikrina, buk Vabnigra mrfikaliraka mokslą Universitete 1 , . ’ ( Indianos vuIhUjos,teipgi buvo miestayu dak-
Diuilas neira reikalingas, ka- t:,lu Indianapolis, Ind. katram turėjo did- 
, ... . .. ... žiausia praktika gydyti visokias ligas.
daugi V18ka kas tik reikia Žilio Daktaras Stankus te’pgi pabaigė kvotimą

a. 1 New York Post Graduate School & Hospital gui duota gamta, O muilą pats katras yra didžiausias r jau paskutinis did- 
žmones dirbasi.

Turbut daktaras pamirszta 
jog ne viską duoda gamta ir 
kartais tas kas neira gamtisz- 
ku daugiau reikalingesnis žmo 
gui, negu kas kitas. Paveizdan 
doleriu ir neduoda gamta, o 
kodėl p. daktaras neira prie 
szu “dolerio” kode! doleris rei 
kalingas?

— Vela truputi pasnigo.
— Dirbs paprastinai szia ne 

delia.
— Tunnel Ridge kasiklosia 

praejta nedelia pasirodė ugnis 
nes per greita susekimą likos 
užgesinta in laika pakol galėjo 
daug bledes padaryt.

— Badai kokis tai “pricze- 
relis” uždėjo vakarine moks- 
laine del lavinimosi moterių 
laikyti prakalbas. Juk mote- 
res ne reike lavini kalbėt jos 
ir teip gerai iszlavintos kalbo
je. Ar ne geriau butu kad sė
dėtu stuboje ir prižiuretu vai
kus?

— Pirkite sau siutą ant Ve- 
liku pas Refawiczia, pigiau ir 
geriau galima pirkti negu ki
tur. 138 W. Centre St. (;o gg).

Roslyn, Wash — Darbai 
po valei eina, dirba po 2 ir 3 
dienas ant nedėlios.

— Oras gražus.
— Lietuviu mažas būrelis 

ir visi ne labai sutikime gyve
na. Ne kurioms moterėlėms p. 
Baltruviene labai reikalinga. 
Mergynu yra tris ir visos dai
lei ir padorei užsilaiko. Ne 
kuriems vyrelėms p. Taradai- 
ka ketina neužilgio pribut, ba 
kaip tik pede gauna tai tuo 
paežiu vakaru viską prakazy- 
ruoja.

— Su dydelu trenksmu, ku
ris davėsi jaust ir Mahanoy 
City, eksplodavojo dirbtuve, 
parako Locust Mountain para
ko dirbtuve, ne toli Krebs sta 
cijos. Bledes padare ant kelio- 
lekos tukstancziu doleriu.

Carmel 
kuriosia 
sportai, 
penkių

laike 
lietu- 

radosi

:— Musu Lietuviszki atletai 
kas kart daugiau atsiženklina 
laike visokiu sportu. Sztai pra 
ejta petnycze Mount 
atsibuvo lenktines 
eme dalybas ir musu 
Pirmutinias lenktines
miliu iszlaimejo John Green 
aplankydamas puiku sidabrini 
puodeli vertes $25. Tik tiek 
liūdna, jog pasidavineja pra
vardes angliszkai duodami gar 
be svetimtaueziams o lietuvius 
pažemina. Nesisarmatinkyt sa
vo pravardžių atejteja!

— Vaikams siūleliai po 98^ 
lig $5 pas Refawiczia. Pas mus 
galima suezedint $3 lig $5 ant 
kožno siuto 138 W. Centre St.

(io gg).

— Nedėlios vakara, 
miszparu Szv. Juozapo 
viszkoje bažnyczioje,
jauna paeziuota moterele kuri 
nepalove malus liežuviu per 
visa miszpara. O josios kalba? 
Dievulelau, net buvo bjauru 
klausyti, keike angliszkai kiek 
tik insteige josios bjaurus lie
žuvis, jog arti sedinezios mote- 
res tuom labai persieme ir no
rėjo už kudlu iszmesti laukan. 
Ar tai del to ejna in bažnycze 
idant savo piktumą iszreikszt 
prie Szvencziausio Sakramen
to? Veluk kad tokios bjaury
bes nepražengtu slengsti szven 
tos vietos nes už viena gali 
Dievas nubausti daugeli. Ant 
gilukio kad taji vakara ne su
griovė, nes perkunine kulka 
butu nupuolus ant tosios neisz 
nokusios jaunos kvailukes.

Ant Pardavimo.
Farma 30 akeriu, 10 akeriu 

iszdirbtos žemes o 20 girrios. 
3 ir puse miles nog Mahanoy 
City, lį milos no Vulkano bre 
kerio. Gera, stuba ir tvartas, 3 
karyes, visztos ir geras sodas. 
Parsiduos pigei. Atsisžaukyte 
pas! °1)

Dr. ITaverkost,
115 E. Centre t.
Mahanoy City, Pa.

Simsbury, Conn — Dar
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu ne didelis būre
lis, mergynu apie 4, vaikynu 
apie 10 ir visi sutikime gy e- 
na.

Tarriffville, Conn — Dar
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas ne sunku gaut.

— Lietuviu yra didelis bū
relis, ir visi sutikime gyvena.

Ansonia, Conn.— Darbai 
prastai eina isz kitur pribuvu
siam sunku darbas gaut, daug 
isz czionykszcziu yra paluo- 
suotu nog darbo bet ant to su
vis ne paiso sau aluti trauke, 
net seiles krinta.

— Oras gražus.
Del ne kuliu moterėliu p. 

Baltruviene labai reikalinga.

Jaunos Motinos.
Kiekviena jauna moteris 

susilaukus kudykio reikalauja 
but sveika ir stipri, kad galė
tu pildyt savo naujas pareigas. 
Jis turi dabot, kad jos kraujas 
butu tyras jos nervai stipri, jos 
viduriai kuogeriausi. Ji niekad 
neturi daleisti kad apsunkinau 
tis dalykai pasiliktu kūne ir 
nuodytu krauja. Mes norime 
jai nurodyt Trinerio Ameri
can Elixira isz kartaus vyno, 
kurs greit iszvarys apbudu nu
valys krauja. Jis yra padary
tas isz gero raudono vyno ir 
kareziu žolių ir gali but reko
menduotas visuosia atsitiki
muose dalinio ar visiszko ape
tito nustojimo, esant nesuviri- 
nimui, galvos skaudėjimui ar 
remeniui, rierviszkumui, szir- 
dies pykimui ir vėmimui, silp
numui, jaknu sugedimui ir 
sumenkimui. Vaistas neturi sa
vyje mažiausios daleles vody- 
janeziu dalyku. Vaistu sankro 
vose 1333—1339 So. Ashland 
avė. Chicago, Ill.

[ žioju daktaru mokslas, ežia specinliszkai in 
silavinn daryti visokias operacijas ir gydyti 

> lygonius serganezius su sunkiomis ligomis.
Dabar kvicczia ScrganciiuR pas save suk)darnus: 
“Jaigu sergi, pribuk arba paraszyk pas 
mane, o busi iszgydintu.” Daug yra ligų 
katrų negalima iszgydint, bet toki serganti 
apturės pas mane tikra tautiszka ir broliszka 
rodą. Neteik dykai metint sunkei uždirbtus 
centus nes neiszsigydes ir paleidęs savo pi
ningus inpulsi in sunkesni padėjimą.
Serganti atsiszaukia pas mane atras teisinga 
daktariszka gydimą ir geresni pasistoravima 
negu pas koki sveitimtnuti. Kožnas kuris 
tikini gydinsis pas mane supras kad asz esu 
pabaigęs didesni daktariszka mokslą if k’ad 
galu gerinus gydyti negu kiti daktarai.

Apsiimu Pasekmingai Iszgidyti Ligas 
ruinatizmo, skaudėjimas szonu, sąnariu, kau
lu, streinu, kojų, peeziu, nuo visokiu kraujo 
lign.užkreczeinu litiszku ligų, try per, szankry 
sifilis, užkietėjimą ir nedirbima viduriu, isz- 
berima, neže|ima ir augima ant veido ir 
kūno visokiu spugu, dedervinių ir slinkimą 
plauku, galvos skaudejima, szirdies, inkstu, 
kepniu ir plaucziu ligas, visokiu nervu ligas, 
neuralgija, drebejima sąnariu, greito supy
kinto. negalima miegot ir iszgasczia, greito 
pailsimo, sunkaus kvepavima, perszalimo 
slogu ir nusilpnėjimas sveikatos, visokiu mo
terių ligas skausmingu ir neregulariszku 
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo. 
Jaigu negalima pribūti asabiszkai tai para- 
szykite o asz supras i, isztirsu ir duosiu rodą 
o jaigu reike tai prisiunsiu gyduoles. Ne 
yra skirtumo kaip toli gyvenate, Anierike, 
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Biednus Gydau Dykai!
Turiu Specialiszka Diploma del 

Darinio Visokiu Operacijų
Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
kiu organiszku ligų. Neveik kankytie ir 
būti ubagu visa tavo amži nes po operacijos 
gali būti iszgydytas už maža preke.
Iszgydau su operacija ruptura, apende-itis, 
vėžio skilvije, auganeziu akmeniu, visokiu 
skauduliu, guzu (tumoru), kepeniu, ink-tu, 
ir pusliu. Darau oj^racijas aut gislu, kaulu, 
nervu, smegenių, moterų ir vyriu gymdančiu 
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytaisau 
ir padarau sveikais. Del operacijų kviecziu 
pas mane. Turi usavo locna narna arba 
ligonbuti (Sanitorium).

Dr. Ignatius Stankus M.D.
1220 So. Broad St., Philadelphia, Pa.

Ofiso

Ant Pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Se

nas Ceikiu ir groser sztoras. 
Puikus popieru ir knygų szto 
ras. Gerai užmokama duonkep 
tuve. Teipgi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. (tpni I

Wm. Shugg.
246 E. Broad st. Tamaqua Pa.

Ęcikiilaujaine.
Kožnam mieste Lietuviszku 

(agentu del gavimo orderiu ant 
moteliu opredimu, teip-gi sztor 
n nku ir , edloriu kurie norėtu 
imti orderius ant moterių ap- 
redimu. Musu fabrike galima 
gauti kanopigiause. Del agen
tu pristatome sempelius ir ki
tus reikalingus daigtus. Raszy
kite Lietuviszkai aut adreso:

J. F Richard (to 26.) 
140 Maple St. Holyoke, Mass.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po no. 604 - 606 
West Center ulyezios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (y j )

Thomas Ilaughney

9 lig 12 priesz piet.
2 lig 4 popiet.

tt | i ( 6 lig R vakare.V a landos J Nedeliomis2-5popiet

PUSE PEEKES PARDAVIMAS.

Padaro

keletą

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS.

fts Gis

B. RAGAŽINSKAS

tV. RYNKIEWICZ. 
ANT. DANISAVICZ. 
CHAS. F. KAIER 
JOHN J. MEYER 
CHAS. L ADAM. 
CHAS. BURCHILL

$62.50
$57.50
$-13.50

NO. 6.
Visam

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

lieiuviszas Fotografistas
M. Varzinskas

205 E. Center St. Mahanoy Cit) 
Puik ei ir piga’ 
nutraukė viso

Jį fotografijas in 
J maziuir indedfi 
1 in reimua. In- 

deda fotografi
jas in špilkas.

25, Kovo 1911
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Sziomis dienomis muso tautietis 
B. Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio. Dziniu irt. t.
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

B. RAGAŽINSKAS
54-56 N. Main St., 

Mahanoy City.

Jaigu esi patrotes sveikata ir mitrumą 
ir esi silpnas, nerviszkas, be energijos, 
jaigu kenti skaudejima pilve, inksto- 
tse, kepeniu, szird'je ir szonuose, per
sidirbęs, jaunistes klaidas arba priva- 
tiszkas ligas, tai atsiusk man savo 
varda o asz prisiusiu per paczta baksu- ‘ 
ka mano nauju Nerviszku Pigulku 
vertes $1, Po sunaudojimą szitu 
pigulku jaigu busi užtikrintas kad ’ Vardas, 
szitos pigulkas sugražins tau sveikata, j 
mitrumą ir pajėgas, tada prisiusk1 
man $1. ] Miestas.

Moterių Kotu ir Siutu. 
Pardavimas pigus tik per szita menesi. 

Vyru 50c. Marszkinei 29c. 
Vyru audeklinei Kalnierei 5c. 
Vyru juodi Overkotai 85. 
Vyru nauji Siutai S10.

Vaiku Siutai po puse prekes.
I I I IK I IK I Mahanoy City, Shenandoah LJ I I I >1 Mt. Carmel, Landsford.

No. 6
Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka ___

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duoKite savo 
orderi o bus jums pristatyt?

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
...MAHANOY CITY, PA... **

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA LINIJA
Vienatine be, persedimo tarp 
Amerikos ir Liepojaiis[Rusijos], 
(Russian American Mail Steamers)

Ruski Pacztavi Laivai iszeina:
LITUANIA
RUSSIA 8,
KURSK 22,
BIRMA 13, Gegužio

Tieeog in Libava, apleidžiant Rotterdama.

Prekes Lalvakorcziu (Szipkorcziu):
In Roterdama. In Liepoja.
$33.00 — III. Pagerinta — $40.00 
$43.G0 — II. Kliasa B — $50.00 
$50.60 — II. Kliasa A — $60.00 

...Isz Liepojaus in New Yorka...
I. Kliasa
II. Kliasa
III. Kliasa

Apart visko keliauninkai (emigrantai) 
III. Kliasos moka $4.00 taksu paskirtu 
Amerikos valdžios.

A. E.Johnson & Co.
Gen Pass. Agent, 27 Broadway

New York, N. Y.

Po priežiūra Pennsylvanijos Valstijos Bankinio, 
Departmento, Peržiuretas per Valstija du kartu am 
meto. Pennsylvanijos Valstija turi audėja piningus' 
musu banke.

Pinigus skoliname ant pirmo morgiezio.
Procentą mokame ant sudėtu pinigu 
Turime klerkus katrie kalba Lietuviszkai, 

Lenkiszkai, Slavokiszkai, Rusiszkai, Vokiszkai ir 
Angelskai
Banko turtas iszneszaant700tukstacziu doleriu vertes.

Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes 
mokam 2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu banke

-----  DIREKTOREI SZITO BANKO YRA!--------
D. M. GRAHAM. 

MICHAEL GAVULA. 
JOHN HORNSBY.

THOS. F. FLANAGAN. 
W. J. MILĖS.
LEON ECKERT. 
DANIEL F. GUINAN.

Mahanoy City, Pa.

Plono Modelio 21 Akmeniu 
$50 Auksinis Ziegorelis 

$3.95 pirks szita puiku plono 
modelio amerikoniszka isz vir 
szlatie užeukoma ir užstatim.i, 
Vyriu ir Moterių Ziegoreli, i 

GVARANT1TAS 25 M4.TC I
Uždaroma ar atidarytas. I 
Peržlurek' ant xepre, ofiso 
jagu patiks užmokėk $3 95len
cugelis dykai Vienas ziegorelu 
dykai jaigu pirksi 6 už $23.70 Ji»t - ■■ 
gu atsiusi $3.95 bu gromata gau-i Jkm žiedą 
Kandalph Watch Co Dept. 24. Chicago. III.
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Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Rudeninu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Ūžpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu 
Mados Ceikiu. Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
•lekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu, 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str. 

Mahenov Citv.

Kataliogas Dykai
..Visokiu..

Muzikaliszku 
Instrumentu, 

vpatingai:
Puikiu

Armonikų 
DrukaYojlrrui Gromatas Maszineliu 
Lietuviszku Knygų 
ir kitokiu Daiktu.

Prisiusk savo adresa ir 2c. 
naczto ženklą, o katalioga gausite 
dovanai. Adresas

M. J. Damijonaitis
8I2 33-rd. St., Dept 2. Chicago, I’ll.

Ant Pardavimo.
Namai aut 5 familiju ant 

viso loto po No 600 ir 602 W 
Centre uliezios Mahanoy City. 
Atnesza $50 randos ant mene
sio. Dasižinokyte apie dau
giaus pas. (eg o?)

Mrs. Ryan,
231 W. Mahanoy Str.

Mahanoy City, Pa.

Atyda.
Sena, visiems žinoma Lietu- 

viszka Banka, A. Grochowski 
afe Co., iszdave puiku knygini 
kalendorių 1911 metams, kuri 
dykai aplaikys kiekvienas at- 
siszaukiantis ant szio adreso:

A. Grochowski <fc Co., 
Bedford Ave. A Grand St., 
(gi.) Brooklyn-New York.

Ant Fardaviino.
Ilotelis su laisna’s

Namas ant trijų laiptu auksz 
ežio, yra sale ir gali but 
laikomi mitingai namas turi 
50 pėdu ploczio teipos-gi di
delis sztebelis, ir ant 4 famili
ju stubos ir žemes ne toli 2 
akerei, medžiu 200 visokio 
sztamo,- vasara ant parko ne 
toli nog ezionais buna laikomi 
piknykai, labai linksma ir gra 
ži vieta parsiduos pigei isz 
priežasties locninykas važuoja 
ant farmos kas norėtu pirkt 
tegul raszo ant szio adreso:

(ęs o?) 
Jno Kasputis,

Box 22 Rainerton, Pa.
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? UNION NATIONAL BANKAS
J- MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK 5125,0(10. SURPLUS ir PROFITS $300,COO'

Suv. Valst. randas turi musu banke sudėtu piningu. ; 

f Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procentą! 
I‘ pridedam prie tavo piningu pirma diena Sausio ir Liepos! 

menesuose, ne] aisant ar atneszi parodint knygute ar ne. ! 
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka,! 

nepaisant ar mažas ar dydelis.VYRSZININKAI:

Harrison Bali Prezidentas
F J. NoonanVice-Prezidentas.ha W. Barnes Kasijerius.Ffi, LABANAUCKAS

Lietnviszkas Auksorius
PITTSBIBGE, PA.

ANT PARDAVIMO. 
Naudokite isz progos!
Eina ant Imitacijos didele 

farma 98 akeriu žemes su daile 
gire prie to didele stuba su 11 
ruimais, vanduo atbėga in stu
ba kaip mieste, kluonas teipgi 
didelis, antras biski mažesnis 
ir teip visoki trobesei, prie to 
yra didele melnycze su 2 val- 
czeis ir su 4 girnom viskas va- 

arba garu 
ba prie melnyczios yra didelis 
boileris, 60 arkliu, parsiduoda 
visi gyvulei ir visoki padarai, 
kaip tai vežimai, žagres, ake- 
czios ir visos maszinos, jevam 
kultie, szienui pjaut ir t. t. tas 
viskas parsiduos 28 March 
1911 mete 10 vai. ryte Roar 
siog Creek Locust Township 
Columbia County Pa. pas G. 
Martuza ant farmos norėdami 
dasižinot platesniu žinių pra- 
szau atsiszaukt ant szio adreso: 

(io čt).
Jur. Martuza 
R. F. D. no. 1 

Roaring Creek Pa.

Plantation, Conn.— Dar 
bai gerai eina.

— Oras maiszytas.
— Lietuviu yra pusėtinas (roma su vandeniu

būrelis, tik maž s būrelis mer- 
gynu, jagu isz kur pribūtu po 
ra tuzinu tai gautu po gražu ir 
dora vaikyna.

— Tabacco Co. szimet so- 
dys tabacco 500 akerius, tai 
nog 1-mos dienos aprilaus pri
ims in darba darbinyku in po
ra szimtu.

Mt. Carinei, Pa.— Dar
bai povalei eina, dirba po tris 
ir 4 dienas ant nedėlios.

— Žmonelei per gavene 
malszei užsilaiko, nors per už 
gavenes ne kurie ir apsipjaus- 
te ir gerokai apsidaužė ale tai 
vis ant sveikatos.

— Parapijos reikalai gerai 
stovi.

Ateinanczia nedele atsibus 
40 adynu nobaženstva ant ku
rios 
ežiu.

VV. TRASK Al CK AS
PIRMUTINIS LIETUYISZKAS

GRABORIUS^-

V" -■

Laidoja kūnus numirusiu. Pasamdo 
lyginus ir vežimus del pasivažinėjimo.
Krausto daigtus ir Lt Viską atlieka 
ka nogeriause ir puikiause. 8u virsi 
minėtais reikalais kreipkities pas jin o 
busite visame užganėdintais.

520 W. Center St. Mahanoy Citj

ynu nobaženstva ant „„ 
ketina pribut daug sve-

Pardavė židas ūkininkui 
arkli kuris buvo aklas, szlubas 
ir be liežuvio.

Ūkininkas:—Juk tas ark- 
lis yra szlubas.

Židas:— Nu, juk jam ne ejs 
in vaiska.

— Nes jisai yra aklas.
— Kam jam akiu, jis ne 

skaitis gazietu.
— Ne turi liežuvio.
— O-gi kam jam liežuvis, 

jis ne bus advokatu.

Nauji Velikiiici Siutai.
Szimet pas Refawicziu piges 

ni ir puikesni negu pas kitus. 
Turime teip—gi naujus siutas 
vaikams prie pirmos komuni
jos. Pirkyte ežia o suezedinsite 
piningus. 138 W. Center St.

(io go).

Naujausias Importuotas Fonografas Dykai!
Bus duotas kiek 

vienam kas nupirks 
nas mus Rusiszko 
Tabko, už $0.

Nieko nuo justi 
daugiaus nereika
laujame tik kad 
patartumėte savo 
draugams pirkti isz 
musu firmos tabaka 
Szitas Importuotas 

Fonografas 
yra padarytas isz 
geriausio metalo, 
turi didele nikeline 
truba ir labai gerai 
skamba. Turėdami 
musu Fonografu ga 
lite surengti namie 

puiku mužikos 
koncertą.

Užsuksite tik 
maszinele, uždėsite

voliuka, ir galesite iszgirste gražiausias tautiszkas, darbininkiszkas ir kitokias 
dainas, isztraukas isz opera ir < perccziu, žaidimą visokiu instrumentu pavieniu ir 
orkestroje. Klausant tai viską bus malonu ne tik jums ir justi szeimynai, liet ir 
jusu pažystamiems ir kaimynams. Musu Fonografas yra geriausias, koks tik 
dabar gali būti. Už toki Fonografą už.moketumet mažiausi $12. Mes duodame 
jums ta Fonografą suvis dykai. Prisiuskite tik 50c. markėm ir mes atsiųsim jum 
geriausjo.Rusiszko Tabako už $6 ir ta Fonografą draugie su voleliais ir nurodymai 
kaip reikia apsieiti. Apturėję tai per Expresa, užmokėsite likusius $5.50.

Namie galite iszbaĖdyti musu Fouografa, o jaigu jis jums 
nepatiks, tai galite sugražint mums Tabaka ir Fonografa, o 
mes sugražinsime jums visus inmoketus Piningus.

Szi Dovana yra suprantama ir puiki, nėra ežia jokios rizikos, taigi naudokitės, 
pamatysite, kad busite užganėdinti, rarsargs: praszome neeuUgltomuaunniiaeukUom 

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO. ^1S neVyork,' n.y.

Didžiausia Lietnviszka 
Aparatu Dirbtuve 

Amerikoje.
Vertelgyste egzistuoja 14 metu.

Taisau visoki us 
auksinius daiktus, kaip 
Laikrodžius mažus ir 
lidelius labai pasek

mingai. Teipgi taisau 
sulažitui žiedus, indedu 

iedam naujus daimen- 
us, perlus ir kitus

ft brangius akmenis. Dar 
gSĮnrie to esu gerai iszila- 

cinea taisit siuvamas 
f maszinas, revolverius, 

muszkietas ir kitas maszi 
nerijas. Parduočiau 
visokius brangius daiktus 
už maža preke.
Mano darbas ir pirkimas 
yra gvarantavojemas.

Szirdingai kvieoziu visus ateiti.

Fr. Labanauckas 
2104 Carson Street S. S. 

Pittsburg, Pa.

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut St., Philadelphia. Pa.

Iszgydo greit ir gerai vikokias ligas 
Vyru ir Moterų. Per laiszkus lietu 
viszkai duoda, labai geras teisynga- 
rodas. Rodyjame kreiptis ezion
visiems. Geriausi daktarai.

BANKO ADYNOS-;
9 ryte lyg 3 pępiet; 

Subatomis
9 ryte lyg 12 ad.

Godotinoms Tautiszkoms ir 
Bažnytinėms Draugystėms iszdirbame 

Karūnas, Amerikoniškas Vėliavas. 
Sarpas, Juostas, visokios ruszies, 
auksinius ir metalinius ženklelius 
Uniformas, Kepures ir Marszalkoms 
parėdus. Adresuokite sziteip: 
T. 1. Andruszevicz & Co. 
1421 DivisionSt., Chicago, III

K. K0NEWK0
UŽLAIKO PUIKU

SALUNA
98 Main St, Ashley, Pa.
F-jikiause užejga del Lietuviu ir 
svetingiauses priėmimas del visu. 
Arielkele. Alus ir Cigarai tinkame 
karatui. Sale del zobovu ir mitingu.

Fiirmos-Fnrmos.
Sztai proga ingyti farma tarpe 61 

Lietuviu farmeriu. Szitoi kolonijoi 
susiorganizavę Ukiszka Draugyste 
palengvinimo ūkininkavime ir susir
gus apdirbimu ligonio ukes. Szita 
kolonija randasi Mason ir Lake pa
viete vekarineme kraszte Michigan 
valstijoj prie Miczigan ežerio. Arti 
turtingesnių miestu ir miesteliu, prie 
4 geležinkeliu, daugybe czisto van
dens, upeliu ir žuvingu ežeruku. 
Szitoi kolonijoi turime ant pardavi
mo del tukstancziu farmu geros že
mes, del visokiu jevu, daržovių, so
dams, pievams, gyvuliu ir pauksz- 
ežiu auginimu, gali pasirinkti kokios 
žemes tik nori pigei ir ant lengvu 
įszmokescziu, Prekes nog §10 lig 
§25 už akeri žemes. Norintieji pirk
ti raszykite pas mane, asz pats gyve
nu ant tu farmu. Adresavokyte.

(0l aunf oi) 
Anton Kiedis,

Peacock, Lake Co. Mich.

... NOTARIUSZAS...
APSAUGOJA NAMUS IR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.
Didžianse Lietnviszka Agentūra, 

ir Pardaviste Szipkorcziu ant
3 2G-235 \fi.CEMFE ST..

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziamu 
ir geriausiu Laivu. Siuncze Piningui in v has 
d ales Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie 
k tirie p< r mus siuntė apie tai gerai žino.

Iszducda Dostovierene del tu ka nori savo
dali Lietuvoje kam pavestu

Del Draugysczlu pristatau pelkes Szarfas.
Juostas, Kepuras, Karūnas, Špilkas Ir t. t, ■

f u kokiu nors reikaln k a s-link Szipkorcziu, 
k iningus ir t. L, raszykite pas man“ o apla -

kydte teisinga atsakina.

liautoms Bankinis 
Visokiu Linijų.

W V / l\CV CITY, PA

nVIZAI REVOLVERIAI, BRITVOS, ZIEGORELAI IR DYiaMI KITOKĮ DAIGTAI TIK SKAITYKITE!
Idant greit parduoti daugybe mrso garsingu amerikoniszku ziegoreliu, mes j»cr 30 dienu 
duosim DYKAI su kožnu Ziegoreliu minėtas daigius. Puiku 7szuviu Revolveri vertes 
$5, Britva vertes $2, Diržas del britvos vertes $1, Lencugelis vertes 50c. poni Gužiku 
mankietams vertes 5Oc. Špilka in nektaiza vertes 25c. 4 Gi-ziku marszkinatus vertes 10c. 
visi Daigiai vertes $9.35, DYKAI j aiga pirksi viena Ziegoreli vyri zka ar moterisžka, 
gvanintytas 20m, gerai laiko ezesa, dubeltavai paauksuotas. Siusime per expresa c.'o.d. 
jaigu patiks užmokėk $5.95 jaigu nepatiks tai neprivalai imti. Nekasztvoja nei cento 
pamatyti. Jaigu prisiusi (Irai ge piningus su gromata tai duosime dykai puiku akmena 
galąsti britva. Viena Ziegoreli ir dovanos dykai jaigu pirksi 0 setus t ž $35.70. Szitas 
pardavimas tik ant 30 dienu. Carroll Cutler * Co., 396 Manhattun Hhlg., Chicago, 111.

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 50 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes‘> informacijas 
no ko plaukai slenka ir,,. ,pl.in- 
.ka, pleiskanų atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

Ali $1 Baksukas, Del Iszbandynio 
UTr\AI, Ar Reikalauji Sveikatos?

Neprivalai mokėti nei cento pakol 
tu pats persitikrinsijkad szitos pigai- 
kos sugražins tavo sveikata ir galybe. 
Paraszyk varda ir adresa ant žetumus 
padėtu linijų, iszkirpk ir prisiusk man 
o gausi baksuka pigulku vertes $1. 
per paczta.

, Dr. F. Hartman
231 E. I4-th. St., New York,N. Y.
I’raszau prisiųsti man del iszbandinio 

$1 baksuka “Nauju Nerviraku Pigulku.’




