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KAS GIRDĖT?
Laikraszcziuose randame ži- 

nes, kad ant Susivienyjimo L. 
A. 26 Seimo atvažiuoses isz 
Prusu laikrasztininkas ir re 
daktorius Vanagaitis. “Lietu
va” pranesza kad atkelevimo 
tikslas esans— dalyvauti Sei
me S. L. A. Baltimoreje idant 
gyvu žodžiu supažydyti lietu
vius Amerikos su Prusu lietu
viu tautiszku judėjimu ir ju 
svarbiauseis szios dienos rei
kalais.

Noras p. Vanagaiczio užma
nomas gražus, bet ne in laika 
atkeliaus pamatyti ir susipažyt 
su Amerikos tautininkais. Re
gisi sziurpu bus svecziui girdė
ti ir matyti 36 S. L. A. Seimo 
judėjimai. Pradžia su parodo
mis isz sižiures malonei, bet 
kada prisieis dirstelt in akis 
pagimdytai suirutei, tada kils 
tamsus ergeliai.

Dabartiniame priesz šeimi
niame laike, laikraszcziuose 
labai apie Susivienyjimo L.A. 
Seimą ramu, niekas tartum 
nieko nemislija, bet politika 
keleriopoj spalvoje verda. Vie 
ui rūpinasi kokiu budu da
bartine spaustuve i anaikyti, 
reksnininkams kad atiduoti; ir, 
žmones žiūrint žymesni, po to 
geidžia riebu kontrakta pasi
gaut. Apie tai jau ir “Tėvy
nėje” galvocziai apie pora pro 
pozicijas tokias žmonėms pa
siūlė.

Kiti rūpinasi kaip ta Susi- 
vienyjima dabar silpstanti at
gal in geras vežias invežti, tre
ti nieko ne mislija, ir tik sako 
kad jau Susivienyjimas nudun 
dejas.

Po teisybei smūgis užgavo 
Susivienyjima vidutinis, bet ir 
niekad netikėtas; dabar 26 
Seime jeigu delegatai ne eis 
keliu palitikieriu, tai ateitej 
duosis viskas atsitaisyti, bet 
jeigu paklausys balso paliti
kieriu kurie žiuri lokamna ake 
tiktai in Susivienyjimo pini
gus o ne in gerove, kurie nori 
kad tik silpuetu, tai ateitis ne
smagi.
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Philadelphijoje kelios drau
gystes, Laisves Kliubas ir 10 
S. L. A. Kuopa iszrinko viena 
pasiuutini in 26 Seimą kuris 
nuvaževes in Baltimore nuo 
Seimo reikalaus rezoliucijos 
kad pinigai duoti pirkimui 
kolionijos su prieglaudos na
mu, butu gražyti aukautojams, 
nes pirkimo tokios kolionijos 
jau nesimato.

Insirangiusi in Susivienyji
ma suirute, visas labdarystes 
nublaszke szalin, gimė darbai 
Susivienyjime jau nauji, tai 
drugyscziu pasiuntinys gavo 
informacija kad pinigai nuo 
26 Seimo ik 27 butu gražina
mi aukautojams, o aukautojai 
juos panaudos reikalams, in- 
vykstantiems o ne marinan
tiems. Kokia rezoliucija pa
siuntinys nuo Seimo iszgirs, 
ne žine.

Mat prie dabartiniu aplin
kybių, jau žmones Susivienyji
mo užsitiket ne nori, nes Su
sivienyjimo palitikieriai spran
dus užrietia isz žmonių reika
lavimo sau tik juoką daro.
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įsei, teistngiauBei, ir

Tai jau ir po S.L.R.K. sei
mui. Virszinykai likos iszrink- 
tais tie patis iszskyriant p. Bur 
bo isz Fdvvardsvilles kuris ta
po iszrinktas ant kasijeriaus. 
Organu pasiliko “Draugas”. 
Seimas atsibus Bostone ^,912 
mete.

Ant vargoninku seimo su
važiavo labai mažai delegatu 
per ka ir mažai nutarė.

Seimas S.L.A. prasidėjo 
panedeli teipgi Baltimoreje ir 
ketina būti dydele revolucije.

“Lietuvoje” 21 numerij skai 
tome kad Newarke N. J. kilę 
yra dideli nesutikimai. Prie
žastis to visko, esą prakalbos 
laikybos F. Bagocziaus kuris 
kalbėdamas pajuokė, tikėji
mą.

Ar-gi prakalbos negalėtu 
būti be pajuokos tikejimisz- 
kos? Visados galima to apsi
lenki. Visiems žinoma, kad 
jeigu akiveizdoje žmonių ti- 
kincziuju apjuoksime tai, in 
ka žmogus tiki, tuomet mes 
tycziomis tinkinczius erziname 
ir nuo tikinczio reik laukt rūs
tybes. Užgama tikėjimą susi
rinkimuose tiktai tokiuose, ku 
rie buna parengti vien kriti
kai; tikinti žmones priesz už- 
gavimus atsispiria, buna isz to 
diskusijos ir t. t. bet kad pra
kalbos buna rengiamos tiks
lui ne tikėjimo kritikavimo 
ale bent ko kito paminėjimui, 
tai kalbėtojai tokiose kibdami 
prie tikėjimo klausimo, tikin- 
czius tik erzina, o erzinimas 
ten nereikalingas. Bagoczius 
buvo ant prakalbu paminėji
mui 16 metu gyvavimo drau
gystes, o tame kibo prie pajuo 
kos tikėjimo kuomi suerzino 
Newarko gyventojus, czion re
gis iszkrypta isz vėžiu, kad 
net Bagoczius ne norėjas duot 
ant užklausimu atsakymus.

Tokie žmonių erzinimai ne 
reikalingi, Biržietis “Lietuvo
je” sako, kad nesutikimus tuos 
Newarke pirmiausei pagimdė 
kunigas Szesztokas. Szitame 
gana aiszku, kad pradžia pa-, 
dare erzasties ne kunigas 
Sesztokas, bet prakalbose F. 
Bagoczius, kunigas iszgirdes, 
atsiliepe in katalikus tikybos 
apgynime ir Bagoczius pajuo
kas juk kunigas jokiu budu 
pagyrt negalėjo, nes jisai, ku
nigauja tikybos apgynimu o 
ue ardymui; tai-gi už tuos ne
sutikimus kaltint prisieina pir- 
miaus Bagocziu o ne kunigą.

S. L. A. Reikalai, tik 
asabiszka svajone?

(Prisiunsta.)

“Saules” 36 num. p. Mainie 
ris Suffolko, apraszo neva pasi- 
kalbejima Tautieczio su Ex— 
Ciciliku apie S.L. A. reikalus, 
25-ta Seiman ir kad tautie- 
cziai tyczioms priėmė nauja — 
pataisyta konstitucija kad cici 
likus atsikratyti nuo susivieny 
jimo ir, kad Domijonaiti cicili- 
kai iszrinko prezidentu ir t. t. 
Neatkartosiu daugiaus p. M.S. 
sakyniu, nes “Saules” skaity
tojai pats mate ir skaitė virsz 
minėtame numary.

Isz viso to rasztelio, matoma 
kad p. M. S. ne apėjo ir neap
eina tiek tikras S. L. A. reika 
lu stoviu kiek noras buvo, ma 
no ypatos pažeminti, nes, kas 
penktas žodis tai Damijonaitis 
ir Damijonaitis. Rodos kad 
asz visas nelaimes buczia Su- 
siv. L. A. atneszias ir buczia 
tokis užsispyrėlis, jog matyda
mas juodan, sakycziau kad 
balta ir tiek. Raszejas nori in 
kalbėti skaitytojams, buk cici- 
likai mane S. L. A. Preziden
tu iszrinko! Isz szito jau gali
ma matyti kad yra absurdas ir 
kožnas buvias 25 seimo dele
gatas gali pasakyti kad p. Mai 
nieris Suffoko, klejoje ir nieko 
nežinodamas bando dalikus 
auksztin kojoms apversti Isz 
kur galėjo ir iszsvajoti tokius 
stebuklus? Gal nuo “gintarel- 
kos” užmigias sapnavosi?

Kaip ten nebebuvo bet asz 
buvau tautiecziu, ir pasiliksiu 
juotni, neguodoju tu kurie pa
taikauja aplinkybėms ir savo 
nuomones keiczia prie progos. 
Del asabiszku nesutikimu, ne
verta todėl raszyti in laikrasz- 
czius ir užtai savo priesza nie- 
lynti, yra prastas darbas.

AL J. Damijonaitis.

ISZ AMERIKOS.
Negalėjo laikyti nobažan- 

stvos.
Minersville, Pa.— Ergelis 

rusnaku parapijoj da neužsi- 
baige o idant kanecz praszalint 
popa Kaminski parapijonai 
insigavia in cerkve isznesze 
visas drapanas ir misziola isz 
cerkves o atejas popa Kamins
kas ne galėjo laikyti nobažan- 
stvos. Badai cerkve bus užda
ri ta.

800 nnglekiisiu sustojo 
dirbt-

Wilkes Barre, Pa.— Asz- 
tuoni szimtai anglekasiu dir- 
bancziu kasiklosia lloUenback 
sustojo dirbti už tai, kad kom- 
panije nutrenkinejo (dokavo) 
už daug augliu. Anglekasei 
tvirtina buk jiems nutrenkė 
bosas 600 karu anglių.

— Kingstone fabrike King
ston Mfg. Co. sustojo darbiny- 
kai dirbt už tai, kad virsziny
kai be jokios priežasties pra- 
szalino viena isz darbininku ir 
I >osa.
Uoszve apraganavo savo 

žentą
Wilkes-Barre, Pa.— Fili- 

pas Starkas isz Harveys Lake 
atejas pas Skvajeri Donahue, 
melsdamas idant iszduotu va- 
rauta ant savo uoszves už ap- 
raganavima jio teip, kad jiam 
visi plaukai nog galvos dings
ta. Tvirtina, buk jojo uoszve 
pakurstineja idant jojo pati jin 
apleistu ir nusiduotu su uoszve 
in New Yorka. Įsilipąs toliaus 
kalba, buk:

“Mano pati man prižadėjo, 
buk mane neapleis pakol turiu 
plaukus ant galvos. Nog tos 
dienos mano uoszve pradėjo 
mane apraganaut, jog pradėjo 
plaukai nog galvos nupuolinet 
saujoms ir bijau, jog neužilgio 
ne teksu ne plauku ne pa- 
czios”.

Skvajeris pakratęs su galva 
atsiliepe: “Filipai, gailuosiu 
tavęs labai, nes Pennsylvanios 
tiesos nerandu idant dirbtu 
vaistus ant auginimo plauku 
ir nieko negaliu tam prigial- 
bet”.

Jaunikis iszžude visa 
szeiniyna.

Pawnee City, Neb.— J. A. 
Mc Vittie, jojo pati ir dvejetą 
vaiku, likos nužudintais o fre
ezes kudykis likos pažeistas in 
ranka per Džima Fielderi dir
banti ant McVittie farmos.

Fielderis geide apsipaeziuot 
su farmerio duktere, nes tėvai 
ant apsipaeziavimo su bernu 
nesutiko ir tame pasiprieszino. 
Po žudinstai bernas privertė 
mergina idant su juom bėgtu, 
nes mergina isztruko isz ran
ku žudintojaus ir davė žinia 
palicijai. Szerifas suėmė žudin 
toju mokslaineje kur buvo pa
sislepiąs ir uždare jin kalėjime.

Du juodvarnej.
Sz rentas Meinradas turėjo 

ant pustiniu stubele, kuroje 
kaip pustelninkas gyveno per 
daugeli metu. Turėjo jisai 
prisisavintas du juodvarnius, 
kuruodu kasdiena ant 11 adi- 
nos po piet atlėkdavo kaip ro
dos du egzekutninkai ir kran
kė kad duotu jiems lest. Po 
26 metu tasai pustelninkas li
kos per du razbaininkus už 
musztas. Nes tiedu juodvaruei 
stojosi iždavejei razbaininku, 
ba ne atleido juodvieju nuola
tos laksti paskui ir krankė, 
jog valdže per tai nužiūrėjo ir 
liepi abudu suimt, tiedu latrai 
ne trukus prisipažinę prie pa
darytos piktibes ir likos per 
budeli nukirsdinti. Ant atmin
ties tojo atsitikimo, kada pas
tojo ant tosios vietos miestas, 
tai ant miestines peczeties li
kos padėti du juodvarnei.

ŽUDINSTOS, BAUDŽE- 
VA IR BADAS

SL1ECTVA JAU PRASIDĖJO WEST 
MORELAND PAVIETE.

Washington, D. C.— Jog 
vieszpatauje baudževa, apga- 
vistes, praliejimas kraujo ir 
žudinstos Westmorelando pa
viete, likos isztirineta laike 
slieetvos darytos per rauda ant 
paliepimo kongresmono Wil- 
sono, kuris spyrėsi idant ran
das isztirinetu padėjimą czio- 
naitiniu Straikieriu jin gyve
nimą ir kaip su jais apsiėjus 
darbdavei.

Franciszkus Feehanas, dis- 
trikto prezidentas U. M. W. 
of A. buvo svarbiausiu liudi- 
nyku, kuris tvirtino buk de
putis nuszove in dvideszimts 
straikieriu be jokios priežas
ties kada tieje radosi prie savo 
stubu.

Iszgirdus tai kongresmenas 
Madison užklausė Feehano ar 
deputis likos už tai nubaus
tais, ant ko ETeehanas atsake: 
“Teip asztuoniuolika isz jin 
likos nubaustais nog trijų lig 
szesziu menesiu, bet lig sziam 
laikui jau randasi ant luošy- 
bes.” Madisonas paszoko su 
kliksmu: “Ar-gi tieje rakalei 
tiktai aplaike teip maža baus
me už žudinsta? negalima bū
ti!” Bet pasirodė kad tai tei
sybe.

Toliaus Feehanas kalbėjo 
priesz isztirinejimo komisije, 
buk kompanijos state laikas 
nog laiko dideles sziopas ku- 
riuosia laike uždare darbi
ninkus grinorius priversdami 
juos prie darbo. Isz viso sus
tojo dirbti in 18,000 darbinin
ku o isz to skaitlaus pasiliko 
aplinkinesia vos szeszi tuks- 
tanezei, o tieje ka pasiliko li
kos ižgutais isz kompanieznu 
namu ir likos priverstais gy
venti budikesia ir “szantese” 
kensdami neiszpasakita bada, 
varga ir szalti (nes ir laike žie
mos gyveno ant kalnu) už tai 
kad prigulėjo prie unijos.

Kalbėjo, buk anglekasei 
Westmorelando disirikte aplai 
kydavo tik 45 centus už tona 
anglių o anglekasei Pittsburgo 
distrikto aplaikydavo už ta 
pati darba nog 60 lig 70 centu 
už tona. Darbininkai yra lai
komi kaipo tikri nevalninkai, 
baudževa vieszpatauje visur.

Toliaus Feehanas kalbėjo 
kokiu budu kompanijos intrau 
ke in savo kilpas grinorius 
prie darbu, ir teip: “Kada gri 
norei pribuna in czionais, kom 
panijos agentai pasitinka juos 
ir prikalbina važiuot in West
morelando pavietą. Karta pa
gauna in savo letenas koki gri- 
noriu, tai sunku jiam isz ten 
isztrukt, nes payma nog trū
kio in automobilus ir nuveža 
tiesiog in szopas.

Toliaus likos paszaukta už 
ludintoja poni Fox, isz Pitts
burgo kuri radosi czionais per 
asztuones nedelias iszsznipine- 
dama padėjimą czionaitiniu 
anglekasiu. Sztai ka poni Fox 
pripažino:

“Praleidau czionais asztuo
nes nedelias ir per ta laika su
radau asztuonioleka moterių 
kuliuos buvo neszczios o ne 
buvo pasirengus ant priėmimo 
laukemo kudykio, ne turėjo 
ne szlebukiu ne palukių. Asz 
pasirūpinau drapanas del ma
žiukiu, ir iszdalinau del nelai 
mingu motinu. Pittsburginei 
laikraszczei apie padėjimą 
straikieriu nieko ne raezo nes 
yra papirktais per kapitalistus 
ir už tai tyli. Ne senei man 
kalbėjo vienas isz Katalikisz- 
ku Biskupu, buk panaszus pa

dėjimas vieszpatavo Francųzi- 
joi ir isz tokios priežasties pa
dare revolucije visam sklipe, 
ijes žmonis turezei teip pat 
Kankino kaip ir Westmorelan
do kapitalistai.”

Po perklausimui anglekasiu 
szalies, payms perklausinet 
szali darbdaviu.

Anglekasiu paezios aresz- 
tavotos.

Greensburg, Pa.— Vienuo- 
leka verkeneziu moterių ne 
kurios su savo kudykeis prie 
krūties, likos atitrauktos nog 
savo szeimynu ir uždarytos in 
pavietava kalėjimą, kur turės, 
atsedet 30 dienu už “nepado
ru apsiejima.”

Moteris paejna isz West
moreland City o kurias skunde 
kompanijos virszininkai už tai 
kad moteres szauke ant dirban 
ežiu anglekasiu “blacklegs ir 
skebs.”

Teipos-gi sudže McConnell 
iszdave paliepima del 20 strai
kieriu kurie likos atvestais isz 
Latrobe ir Bradenville kad už 
mokėtu kasztus arba ejti atse
det už tai kad perlauže sūdo 
“indžunkszena.” Priek tam pa 
liepe anglekasiaras idant krau 
stytu savo abaza kuris randasi 
Superior No. 2 in penkes die
nas laiko arba bus aresztavo- 
tais.

Tokis tai szendieninis padė
jimas anglekasiu Westmore
land paviete, kurie kariauna 
už savo tiesas ir szmotelio duo 
nps.

Ąrgi ne geda daro muso 
draugystes!

Aplaikem nog musu skaito- 
jaus lapeli iszplatintu apgar
sinimu, kuriais viena lietuvisz- 
ka draugyste, Szv. Mikolo, isz 
Elizabeth, N. J. pranesza apie 
savo rengiama balių. Apgar
sinimas matomai spauzdintas 
kokioje žydyezkoje spaustuvė
lėj, todėl iszejas taip netikusiai 
ir sudarkyta lietuviu kalba, 
kad vargiai suprantamas. 
Draugyste, matomai nenori 
lietuviams duoti spauzdinti, 
nors aplinkui pilna spaustuvių 
ir sužargonavusi ta apskelbi
mą, matomai, norėjo parodyt, 
kad gali ir be lietuviu apsieit. 
Ales ežia del kurjeso perspauz 
diname ta apskelbimą ir ypacz 
atkreipiame atidžia ant musu 
pabrauktųjų tame apskelbime 
žodžiu. Apskelbimas sziaip 
skamba":
Nepiorskoitos nenumesk.

Guoduotinei Lietuvei ir Lie 
tuvoites seni ir iouni nepo- 
mirszkit kot drougistie kerei- 
niezka szventno Mikuoluo Ar. 
Poriengie po szime pipku di- 
dieli Bolu del visu wszdika ku 
ris Acibus 29 diena Gieguzuo 
1911 m. Penedieluo wokore 
priesz Dekereiszin, Ant Sve- 
toinies Ponos Yanczaitienes, 
Po No. 109 Pine Ulicezuos, 
Elizabeth’o N. J. ir priek tom 
Bus trenkimas groinamos ma- 
szinos arba grafpon kuri kosz 
tuoie 45 dorielei, kotras isz- 
grais tikrai tam bus gilvkas, 
grais muzikantai gražus szo- 
kus kurvos portrovkem niat isz po 
rizovs kuriei louki ioiu Akis posta- 
tia mus balous, ir proneszam 
Lietuvioms katriei norit prisi- 
roszi ink mus draugistia kur 
inetoimos dika usz mikieius 50 
centu mienesines ba norim pa- 
didit draugistia kereiviszku 
draponu nerėikolovnam balus 
prasidies nok 6 ir troukeis liki 
wieliuoi nakti katras acilankis 
bus wszganiedintos intieimas 
wisiems wszdika wszpraszno 
visus isz Elizabeth ir isz kitu 
miestu wspraszuo.

Komitetas suguoduonie.
Ar gi tai ne puikus užpra 

szimas ant balaus. Su takeis 
apgarsinimais nužemina tauta 
ir daro geda visiems lietu
viams.

Isz Itosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Kudikis su dviem galvom.
Kaip danesza laikraszczei 

isz Lvavo— Radzechove, te- 
naitinei gyventojai Teklei Lit- 
vinaviezienei užgyme kudykis 
su dviem galvom. Antra galva 
randasi užpakalije pirmos. 
Pirmutine galva yra kaip visu 
žmonių nes antroji yra daug 
mažesne. Kudykis yra virisz- 
kos lyties. Daktaras Alerksz- 
teinas nuveže kudyki in Lvava 
ant daktariszko isztirinejimo.

Žvcriszkumiis aficieriiius.
Isz Carycino danesza in pe- 

tersburginius laikraszczius: 
Kokis tai girtas gizelis užrūs
tino ant uliezios paezia aficie- 
riaus Ugatovo ir už tai likos 
aresztavotu. Ne gana to Uga- 
tovas nuėjo navies laike ant 
policijos ir pareikalavo nog 
dažiuretojaus idant atvestu 
kaltinyka, szaudamas in jin 
kelis kartus, nes szuvei nepa
taikė. Tada pasiutėlis isztrau- 
ke szoble ir nudure ne kalta 
gizeli. Policije ne driso pasi- 
prieszint tam užpuolime.

Ir mergos ymasi prie lekiojamo.

Prova plcsziku.
Vilnius.— Garsinga prova 

apie užklupima ant trūkio Bez 
denuosia likos perkeltas ant 
toliaus. Vilniaus laikraszczei 
raszo apie tai sekanezei:

Diena 22 gegužio priesz sū
dą Vilniuje stojo Czeslavas 
Svirskis, Czeslavas Zakrzews- 
kis ir Cezerina Kazakevicziute, 
apkaltintais už apipleszima 
trūkio ant stacijos Bezdenu 
ir pavogimo 395 tukstanezius 
rubliu. Pirma karta pirmutini 
likos nubausti mirsią o Ka
zakevicziute ant 7 metu in ka
lėjimą prie sunkaus darbo.

Kuopina vaiska.
Peterburgas.— Pagal pas- 

kutinias žinias tai skaitlis ki 
niszko vaisko Mandžiurijoi 
randasi 140,000 žmonių.— 
Juodas debesis vela kerszina 
Rosijoi.

Žudinsta kliosztorija.
Tiflis.— Aplaike czionais 

žinia apie nužudinima zoko- 
ninko Ililariono ir diakono 
Mikolo klosztorije Troickam. 
Nužudintu’ kūnai yra baisei 
supjaustinti. Badai žudinsta Ii 
kos papildyta isz kerszto. Ke
lios ypatos jau likos suymtos, 
kaipo nužiūrėti už papildinta 
žudinsta.

Miss. Harriet Quinby isz Californijos nutarė mokytis 
lekiot lekiojima maszina. Norints kelis kartus iszsisaugojo 
mg sulaužimo sprando bet nepalove mokintis.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Palavenele. ?

(Ežer. ap., Kauno g.). Mies
telis visai mažas, stovi gražio
je vietoje ant Lavenos kranto. 
Bažnyczia murine, pereita va
sara atnaujinta triusu kun. 
Svoinickio. Mokyklos jokios 
nėra, kuri ežia butu labai rei
kalinga.

Valakiszkial.
(Raseinių ap.). Czia apie tris 

sykius apsilankė “stebuklin
gas” gydytojas. Tai jaunas vy
ras, mažais ūsiukais, kalba 
sunki (miksi), sziek-tiek api- 
plyszes, su skrynute rankose. 
Nėra tokios ligos, kurios szits 
“daktaras” neapsiimtu pagy
dyti. Jis taip-gi ir kortas me
to; sakosi atvažiavęs isz Mask
vos. Žmonėms reikia tokio 
“daktaro” saugoties, juk tai 
apgavikas.

Isz Visu Szaliu.
Eksplozijc fortecoi užmu- 

sze 150 Žalnierių.
San Juau del Suv, Nikara- 

gua.— Forteca ant kalno Tis- 
copa ekplodavojo kuriuoje 
pražuvo 150 žalnierei —visas 
garnizonas. Visa aminieije eks 
plodavoje. Priežastis eksplozi
jos yra nežinoma nes mena, 
kad tai darbas revolucijonie- 
riu.

Devini metai adgalos toji 
pati forteca eksplodavojo ku
riuoje pražuvo in 400 Žalnie
rių o gyventojai miesto La ho
me isz baimes apleido miestą. 
Isz emigracijos in Kana

da.
Pasklido sziuomi tarpu ži

nios po visus laikraszczius 
apie Kanada kaipo žiamia nau 
dingą ipatingai del darbinin
ku.

Neperseniai matome laikra 
szcziuose, kad isz Austrijos pri 
buvo vienu menasiu 400 pami- 
liju ungariszku, teiposgi lei
džiasi ten daugumas žmonių 
lenku ir yra apie 500 lietuviu: 
bet kuomi toji emigracija užsi 
baigs vargas inspetie; gal užsi
baigs tuomi pat, kuomi užsi
baigi Brazilijos emigracija.

Apie dovanojamus ten lau 
kus Wincas Slavskis teip pra
nesza: Kanada yra tai Sziaur- 
sau leleidije Britiszkosios Co- 
liumbijos apaugus neamžino
mis giriomis. Taje szalije va
sara esti tik viena menasi,] o 
per 9 menesius asztri žiema: 
per ta platu kraszta eina tik 
vienas geležkelis “Canadian 
Pacific.”.

Miestai ten kur nekur 100 
miliu no viens kito atskiriami: 
produkus ukininkiszkus par- 
duotie negalima, nes transpor- 
tacija geležkeliu brangesne 
už produktus. Prieg tam tame 
kraszte nieks netikras su gy- 
vasezia. Visiszkai yra krasztas 
liūdnas ir apmiręs.

Daugumas Prancūzu mėgi
no apgyvenditie, bet neilgai 
prabuvia turėjo begtie.

Ungarai ar tai lenkai kurie 
dabar in ten emigravoja, to 
paties gali patirtie negerumo, 
nes szaltis daeina ant 60 laips
niu žeminus zero.

Lietuviai ten Kanadoje ran
dasi pagal p. Szmito praneszi- 
ma daugiaus isz Vokietijos.

Apipleszimas klebonijos.
Brzeszcze, Galicijoi, praejta 

panedeli, apie 7 valanda vaka
re, laike Mojines nobažanstvos 
czionaiūnipje bažnyczioje insi- 
gavo kėli vagis fn klebonije, 
pasinaudodami isz nebuvimo 
prabaszcziaus ir apiplesze gy
venimą. Tarnaite girdėdama 
vagius, nubėgo in bažnyczia 
duot, žinia apie vagyste, bet 
vagis paemia apie 300 krone- 
riu ir auksini žiegoreli dingo.
Pavogė Szv. Vaitiekaus 

karima.
Praga.— Laikrasztis “Illas 

Narodu” garsina, buk vagis 
pavogė isz skarbeziaus karūna 
Szv. Vaitiekaus. Toji karūna 
yra didžiausiu skarbu czekisz- 
kos tautos, nes paejna da isz 
1374 meto, svėrė keturis sva
rus ir yra iszdeta brangeis ak- 
menais.
Arabai paciue turkiszka 

forteca.
• Hodeida, Arabia.— Pasike- 
lelei Arabai už klupo ant tur- 
kiszkos fortecos Abha, paym- 
dami in nevalia 3000 vaisko, 
kėlės armotas, szuvius ir dau
gybe karabinu.

Randas iszsiunte vaiska in 
pagialba del suimtuju.
7.000 svecziu ant kriksz- 

tynu. t
Longshaire Anglija.— Ne- 

senei kokis tai Me Williamas, 
75 metu senumo senukas, susi
laukė sūnaus. Isz džiaugsmo 
isz kele balių, ant kurio su- 
prasze net septinis tukstan
ezius svecziu. Ant tu krikszty- 
nu buvo iszkepta 60 jaueziu 
ir daugiau kaip tris tukstan- 
czei visztu ir žasu. Alaus ir 
guzutes iszgere apie viena tuks 
tanti kibiru.

Nukirto savo prieszanis 
ausis.

Cape Ilaitien, Haiti.— Pasi- 
keleliu vadas jenerolas Saint 
Just, susiremias su randavisz- 
ku vaisku suemias kelioleka 
isz savo prieszininku, kanky- 
damas juos žveriszkai, nukirto 
ausis ir vėla paleido ant luo- 
sybes.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po no. 604—606 
W ėst Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (p j )

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy C ity, Pa



Vargingo Žmogelio Sūnūs
(ISZ ANGELSKO)

Antra nakti ir teip buvo 
kaip ir pirma nakti.

Treczia naktis-gi buvo bai
siausia, ba perplesze in ketu- 
res dalias. Kada atėjo pana 
surinko visas ketures pusias 
jaunikaiczio, sudėjo in krūva 
sukaisti su liekarstvom ir velei 
atgijo ir buvo sveikas kaip vi
sada. Kaip tik jis pražiūrėjo, 
pamate prieszai save balta pa
na visi palocei, kurie priesz tai 
buvo juodi, dabar žiba kaip 
no saules; ant dvaro radosi 
daugibia visokiu tarnu ir tar 
naicziu; jodinėjo pulkais žal- 
nierei; te kur kapelije grajijo 
puikius grajus1— žodžiu kal
bant visur buvo neiszpasakita 
linksmibe.

Toji juoda pana buvo už 
keikta karalaite per nelaimin
ga isztariina savo tikros moti
nos.

Tada toji karalaite apsikabi 
no jaunikaiti ir paszauke su 
džiaugsmu:

. — Dėkui tau mano milimas 
jog mane iszgelbejei!

Po tam paėmė karalaiti jau- 
naikiti už rankos ir iszvadžiojo 
po visa paloci, kur radosi viso
kiu brangenibiu.

Pagivenia koki laika tame 
palocije, sutarė Jurgis su taja 
karalaitia važuot pas jio tėvus, 
paskui pas biskupa jio moki
toju ir ten imt szliuba.

Kada pribuvo pasjtevo grin 
cziute, jaunikaitis tuojaus isz- 
lipo isz karietos ir ėjo in grin- 
cziute o karalaite paliko ka
rietoje, ba sarmatinosi rodit 
jai vargingus tevelus.

Inejas in grincze tuojauspas 
sisveikino su teveleis ir apsa
kė, jog jau rasztus tėvo, ka jin 
buvo užraszia velniui, atėmė ir 
jog ižgelbejo karalaitia, o da
bar važuoja pas biskupa szliu
ba imt. įTevai dažinoja apie 
viską labai džiaugėsi, jog jin 
sūnūs tokia laimia aplaike.

Po tokiam mielam pasikal
bėjimui atsisveikino su teve
leis ir ėjo važuot, nes kada isz 
ėjo, tai jau karalaites ne rado, 
tada persigando labai ir pa
szauke su verksmu:

— O tu mano mielausia! 
asz už tave tiek kankiu kentė
jau kol tave isz tamsibiu iž- 
gelbejau, o tu dabar mane pa
metei!

Jam teip be verkiant ižgir- 
do koki tai. baisa:

— Tavo pana nuveže raga
nius kitam tokiam jaunikai- 
cziui, kuris ir buvo užkeiktas 
kaip ir ta karalaite, o dabar 
jis buna pas ta raganių, tai da
bar skubik kelaukįin ta dva
ra nes ne iszsiduok, jog tu jios 
ižgelbetojas.

Tada tas jaunikaitis nusida
vė m ta dvara ir praszesi už 
agrodninka sakidamas, jog 
sausa medi per nakti prigido, 
ba da jis turėjo Tu liekarstvu 
ka jin karalaiti atgidindavo, 
kaip buvo nukankintas per 
piktas dvases. Ir tuojau likos 
priimtas in soda Juž agrodnin
ka, o ta karalaite pamaczius 
jin tarė:

— A tu cze Jurgi?
— Asz!— atsake jaunikai

tis.
Ir velei tarė:
— Ar atsiminė karalaitia 

kaip asz užtave baisias kau
kiąs kencziau ir tave ižgel- 
bejau isz tamsibiu, o tu man 
prisiekei, jog mudu nesiskir 
sim igi smert, dabar sulaužei 
savo prisiega!

O karalaite tarė rustum žo
džiu:

Ne ilgai tu cze agrodnikau- 
si, tu buvai man prietelum, o 
asz tau busiu 'neprietelum!

Tada tas jaunikaitis nieko 
jai ne atsake tik nuėjo in savo 
darba. Pasisodino daugibia 
sausu medžiu ir pradėjo laistit 
gidancziu vandeniu, o Karalai
ti aplejo kokiu tai vandeniu ir 
ne vienas medis ne prigijo. 
Ant ritojaus kada atsikėlė 
valdonas to dvaro pamatias, 
jog visi medžei, kuruos isz 
vakaro pasodino, ne vienas 
ne prigijus. Tada tas ponas 
perpikes, jog jin prigavo liepe 
tuojaus jio nukirst galva. O ta 
karalaite nors buvo ant jio 
labai rusti, bet pasigailėjo jin, 
kada dažinojo, jog jiam kirs 
galva, tada priėjus prie to p“-

no ir prasze, idant ne daritu 
jiain emertes.’ Tada tas ponas 
liepe jin inmest in kalejiriia.

Viena karta ėjo toji kara
laiti per kalėjimą, pamati ver- 
kenti Jurgi, nuludo labai ir ta 
ri in save:

— Kodėl asz tokia esu? ko 
del azs teip padariau, juk jis 
mane ižgelbejo isz tamsibiu o 
dabar per mano priežaste sėdi 
kalėjime!

Ir priėjus prie to pono pra- 
szi, kad jin paleistu,— ir tuo
jau likos jis isz kalėjimo o tas 
ponas tari in jin:

— Žiūrėk tu daugiau ne pri 
gaudinek žmonių, ba kita sik 
gali kas tau smerti usz tai pa- 
darit.

Tada jaunikaitis atsisveiki 
no su visais rengėsi in kelone- 
ne o karalaiti prisiartino prie 
jio ir tari:

— Dabar tik eidamas ne už 
mig, ba jagu užmigtum, tai 
jau daugiau mane niekad isz- 
leistas, ne matitum.

Tada jaunikaitis iszkelavo 
kada jau buvo gera gala 'nue- 
jas, pailso labai, atsisėdo szale 
kelo ir užmigo užmirszdamas 
ant persergu karalaites ir ne 
jauti kaip ijje pravaževo. Ka
da pabudo, rado palei save 
kortele, kurioi karalaiti teip 
raszo:

— Mano railimas, nors asz 
tave varginau bet itpie tave 
nuolatos mislinau, a kad da
bar mane ne paklausei, tai lik 
sveikas jau daugiau tu mane 
ne matisi, o asz tave, kibą teip 
galima matitis, jagu nakties 
laike menuo matis, saulute ap- 
szvies ir vejei supus.

Jaunikaitis perskaitias tuos 
žodžius labai nuludo ir ėjo to
lau, paejas kelis žingsnius su
tiko tris žmonis, kurie tari in 
jin:

— Kur tu žmogeli teip grei 
tai eini?

Tada tas jaunikaitis apsaki 
jiems apie viską. O tiejei tris 
žmonis, tai buvo menesis, sau 
lute ir vejas. Teip menuo su
veju tari:

— Tu cze per nakti palauk 
o mes pajeszkosim tavo kara
laites.

Ant ritojau suėjo visi pas 
jaunikaiti ir apsaki, jog ne me 
nuo mati ir vejas suputi. Tada 
ėjo saulute per ciela diena 
szviest ir toji niekur ne rado.

Tada vejas uszsirustinias ta
ri:

— Szenakt pusiu kaip gale 
siu, griausu visokius nuirus, 
skalas ir kalnus, o turiu tavo 
pana rast!

Kada prisiartino naktis, pa
kilo baisus vejas, griovi dide- 
lus murus ir verti kalnus per 
ciela nakti tik apie diena nus
tojo pust, pargrįžo pas jauni
kaiti ir tari:

— Jau radau tavo pana 
prakeiktam dvare szedien bus 
ijos veseile, tai turi gerai sku 
Liūtis pas ija, asz tau duosu 

gera kancziu ir ploszcziu, ir 
in ten nunesziu, tai tu uszsi- 
dek su tuom ploszcziu ir ineik 
in paloci, ten tu rasi savo pa
na su kitu jaunikiu ir svoczia 
su svotu, o jie tave ne matis, 
tai priejas kirsk po ipa visiem 
tik viena karalaitia palik, o 
tuosus vienu kirtimu užmuszi, 
o jagu tu juosus ne užmuszi, 
tai jie tau padaris smerti.

Jaunikaitis viską prižadėjo 
iszpildit, o vejas akimirksneje 
nuneszi jin in ta uszkeikta 
dvara. Kada inejo jis in palo
ci tuojaus nukirto visus, o 
paskui pasirodi karalaitei, ku
ri puoli prie jio ir tari su džiau 
gsmu:

— Mano brangus prietelau 
kaip tu in czion pribuvai?

Tada jaunikaitis tari in ija- 
je:

— Matai mano milima? asz 
tiek vargo nukencziau, o tu 
mane buvai užmirszus.

Tada karalaiti puoli jiam 
ant kaklo ir praszi atlaidos.

Tuojaus juodu iszkelavo isz 
to uszkeikto dvaro pas savo 
mokitoju biskupa.

Kada pribuvo pas biskupa, 
tuojaus emi szluba ir sugrižia 
in karalaites dvara laimingai 
abudu gaveno.

A5 GALAS ■ Oy

Saluninkai kanecz turi karve 
turėti, 

Tada moterėles mėgsta atsi
lankyti, 

Ba kaip paklausė: Kur kū
mute buvai?

Ar aluczio dinerkele pirkai? 
Kur-gi alų! Neszu pienuti, 
Ne turiu kuom valgidyti ku 

dikuti....
O tai melas! Aluti neszioje, 
Suėjusios misiukes, gere ir 

sejmavoje, 
Kožna per dantis trauke, 

O nuolatos aluti riaukė.
Ne žiuri ne szventos dienos, 
Jai ne rupi jokios maldos, 

Susimeta in kokia grinezia, 
Tuojaus su dinerke alaus siun 

ežia;
Ir tai rūteles mano, nepasi- 

lauja,
Kol svaiguli guogeje gauna!

Isz visur atejna telegrapai, 
net mano galvoje dūzgė. Isz 
visur szauke:

Baltruvienele pribuk, 
Taisės misiukes pakoeziok! 
Dievaž ne galiu persipleszti, 
Ne galiu in visur pribūti;

Jau tik teip daro priesz gala, 
Tosios misiukes olabrala, 

Dievulau mano kas isz to bus, 
Isz tikro lietuviszka tauta

žuvs,
Ba kas isz tu vaikelui bus, 
Kaip suaugs ir pareis in me

tus?
Sumuria kaip cigonukai, 
Auga kaipjndijonnkai, 

Nieko ne žino api mokslą ti
kybos,

Pilni indikimo, kaip bjaury
bes.

Paveizdos nog mamos ne turi, 
Vaikeliu savo ne prižiūri, 

Vos vyras spėja in (Urba isz- 
ejti,

Misiukei nike pas kūmutes 
ejti.

Grinczioje vaikus palieka, 
Nesirūpina apie juos nieką, 

Kėlę alkani isz lovos, 
Ne mato savo mamos, 

Ne turi kaip reike pareda, 
Ka nutvėrė tai suėda, 
Ant uliezios iszbega, 

Pusnuogi, ar-gi tai ne geda? 
Ne bus giaro isz tokiu vaiku, 
Ba ne turi paveizdos nog tėvu, 
Ant ulieziu angliszkai keike 

Kaip padukia staugė.

mi-

Dirbanczios rožes ant f ar mos.
Hempstead, N. Y. randasi farma ant kuriuos dirba devi- 

nios merginos,Jo kuria padovanojo Mrs. Belmont—isz viso 200 
margu. Merginos turi apdirbt paczios visus darbus, už ka 
aplaiko po $16 ant menesio. Merginos dirba tenais mierije 
iszsilavinimo ukystes ir del savo sveikatas.

Szenadori, penkto vardo 
siukes,

Tai dievaž kaip veluiukes, 
Karta buvo kriksztinos, asz 

po langu stovėjau, 
lu vidų stubos žiurėjau!

Kaip paleido savo burnas, 
Tai to ne plovos ne durnas, 

Tai misiukes ne gražu, 
Juk ten buvo ir vaiku mažu. 
Rodos iszrodote ant poniueziu, 

Nes juso žiotis kaip pas ežiu 
ežiu!

Tpfu ant tokiu misiukiu, 
Jagu ne moka kitokiu sztuku.

Žiotis uždarikyte, 
Žmonių nepiktinkite, 

Tai yra bjauru, 
Ir ne gražu.

Brooklyne yra mergų, 
Kaip tvarte aviu, 
Ne yra tu namu, 

Kad ne butu mergų. 
Vienos ant rakinezer u supasi, 

Kitos ant lovos kuopinasi, 
O ne yra kam blakių iszmuszti 
Ne szaszlavu isz grineziu isz 

neszti.
Kakroczei visur laipioję, 

O merginos guma maumoje, 
Juokus provije, 

Angliszkai porije.
Misiukes teip-gi susirenkineje, 

Alų trauke, mitingus atpro- 
vineje, 

Kožna per dantis trauke, 
Ir nuolatos alų riaukė.

Moteriukes! Kelnes ir marsz- 
kinius apžiūrėkite,

Knipkuczius, kur reike pri
siūkite, 

Tai vyrai ne rugos, 
Ir Baltruviene ne koezios.

Tik Ant Trumpo Laiko!
2-TRO. Meto “Linksma Valanda” labai | 
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu 
tai pinasi: 18 Ilgu Istorijų,. 66 Trumpesniu 
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos 
Žineles.42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu 
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks 
SzitaKnyga turės skaitinio per visus metus,

PREKE TIK $1.00.

Nusipirkite o Nesigailesite.

Ilgos Istorijos.
Raganos augitine
Atsit'kimas Lietuvio Varszave
Szakinas, nedoras židas
Baisus razbaininkas (Tikra teisybe)
Kuningaiksztis
Ponas Storasta ir Velnes Boruta
Motiejus Murma
Istorijų apie Jenerolo dukteri ir

Paroda New Yorko policijos.
Ne senei turėjo paroda New Yorko policijų, kuriuoje 

dalibavo ir palicejski szunes kurie teip yra i-zlavinti, jog 
seka prasižengėlius. Eure dalibis toje parodoje apie 6 100 
licij-iutu: pekszti, aut baisikeliu, raiti ir ant motorciklu.

KUR BUNA
Mano svaine Kosi e Valincziute 

apie 20 metu senumo, katra' atvažia
vo isz Lietuvos in Laurence, Mass.

eziamiesto gmino, Val< 
Tegul atsiszauke ant a

Paeina

Petras Plauszka5“

lietuvos ten kur apie Mahanoy City, 
paeina isz Kauno gub., Raseinių pav 
Szveksznes para., Jurkaiczio soti-

A. Zonsitis

pati ar kas kitaspraszau duot žine ant 
adreso:

A. Januszaitis
Box 258 Donora, Pa.

Mano broljs Stanislovas Sakalaue- 
kas paeina isz Kauno gub., Szauliu

gal gyveno Spring Valley 111. isz ten 
isz važevo in Oglesby. 111. is*z ten in

lynos akys, czystas veidas gyvas ar

gul duoda žine ant adreso:
Ant. Sakalauckas

Box G3 Spring Valley Ill.

Mano pusesere Adele Degucziute 
po vyru pravardes nežinau, paeina

Szimulu kaimo praszau atsiszaukt 
ant adreso:

J no. Karaszauckas
Box 4 W. Frankfort III.

Mano brolis Kazimieras Januszai 
tis apie 35 metai kaip amerike pir- 
miaus gyveno Shenandori o dabar

Wilkaviszkio pav. Bartruku gmino 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso:

A. Januszaitis
Box 258 Donorą Pa.

Juozapas Moszkus paeina isz Kau-

turiu svarbu reikalą praszau dupt ži
ne ant adreso:

I Ant Zonsitis
Box 102 Pawnee Ill.

Mano sesuva Petrone Waitiniuke 
4 m. adgal gyveno Torrington, Conn, 
isz ten iszvaževo in Brook lyną ji pa
ti ar kas kitas praszau duot žine ant 
ant adreso: (gp o))

Miss Maggie Waitiniuke
33 Summer st. Tonington Conn.

su-

Tūlas vyras mylintis savo 
moterį, melde daktaro, idant 
jis iszgydytu jo paczios akis.

Daktaras atsake: - Tegul ji

sierata, Jonas Degutis
Jurgis durnelis
Kaip Agute del saves rinkosi jauniki
Rust i be
Tuszczes dvaras
Baime per tris naktis
Gudri motere

Szventas Petras
Visi ant Lietuviu
Vilnis
Persiški rimas.
Kutos daina
Mislis
Apie jaunikaiczius
Tikri szirdies jausmai
Lietuvio kelone ir gailestis 
Pirma o dabar
Nekirstas rėžis
Mano turtai
Gaidis ir žemcziugas 
Paszaukimas

Siniukas ir Magduti

Trumpos Istorijos.

Iszmintingas mužikas

Netikėta geradejiate

Jurgis kokiu mažai

ki su degtine o bus sveikos.
I’o keliu sanvaieziu tas pats 

daktaras sutikės vyra užklausė 
ar gelbėjo bent kiek minėtas 
vaistas.

Vyras atsake su nusimini
mu:— Stengėsi kiek galėjo,

ties nepasiekė teip au grafai 
kaip akys ale visados prie lu
pu sustojo.

, Raseinii

Mano pussesere Anele Asliszkiutr 
po vyru pravardes nežinau, paeina 
isz Suvalkų gub., Vilkaviszkio pav. 
Karkliniu gmino pirmiau gyveni

pat< ar kas kitas praszau duot žin 
ant adreso:

P. Lukoszius
Box 37 Erd. Donora, Pa

DYDYS GYDYTOJAS 

Dr. Ig. Slankus M. D. 
Pabaigė* medikai iszka mokslą Universitete

<iuju (laktam mokslas,

mane, o busi iszgydintu.'

''C’ganti alsiszuukia pas mane atras teisinga 
laktariszka gydimą ir geresni pa sis t orą v imu 
negu pas koki sveitimtauti. Kožnas k ri'

Apsiimu Pasebiiingal Iszg-dyti Ilgis 
rumatizmo, skaudėjimas szonu sąnariu kau 
lu, streinu. kojų, neeziu. nuo visokiu krauj< 
ligų užkreczemu liiiszkn ligų, trypei- szankn

bėrimą, nežepma ir augimu

kepniu ir plaucz'u ligas visok'ii nervu ligas 
neuralgija, drebėjimą sąnariu, greito supy
kinto, negalima miegot ir iszgasczio greito 
pailsimo, sunkaus kvėpavimu, perszalimo 
slogu ir nusilpnejimassveikatos visokiu mo
terių ligas skausmingu ir neregnlariszku 
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo. 
Jaigu negalima prib .ti asabiszkai tai para 
szykite o asz supras i, isztirsu ir duosiu rodą 
o jaigu reikė tai prisiimsiu gyduoles. Ne 
yni skirtumo kaip toli gyvenate Amerike, 
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Biednus Gydau Dykai!
Turiu Speciuliszka Diplonui del 

Darinio Visokiu Operacijų
Su pagelba op» racijų galiu iszgydyt no viso
kiu organiszku ligų Neįeik kankylis ir 
būti ubagu visa tavo amži nes |x> operacijos 
gali būti iszgydytas už maža preke, 
lezgydau su operacija rupi ura, apende it:s, 
vėžio skilvije, auganezin ak reniu, visokiu 
skauduliu, guzu (tumors), kepeniu, ink-tu, 
ir pusliti. Darau operacijas ant gisbi, kaulu, 
nervu,smegenių, moterių ir vyriu gyn dančiu 
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytai.-au 
ir padarau sveikais. Del operacijų kviecziu 
pas mane. Turi usavo locna narna ui ba 
ligonbuti (Sanitorium).

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

Ofiso
Valandos J

9 lig 12 priesz pieL

Mokink tingini ne lazda nes badu 
KuĮicziaus laime ir nelaime 
Nusiszipsojimas

Razbaininkas Bu ra tiekas
Petras Szaporas
Ne nutverus už rankos ne sakik vagis

Senas sziauczius

Sziauczius Drotelis
Kupcziaus sūnus
Apie Didėja Petniczia ir medžius 
Viernas tarnas

1 )ebeselis
Lape, vilkas ir blusa 
/\pie bajme

Vandens laszelo k clones 
Su malkomis pleszikai

Nuneszta per zuiki laime 
Eglinciszkes virai

Indijonu pasaka 
Tėvas ir tris j'o sunite 
Antanas Beržiukas

Trijų bud u moteres 
Abramkes pavojus 
Maži musu kankintojoj

Pigus kopūstai ir lasziniu paltis
Kaip maskolijo renka vaita
Kaip pasidarė Pejpu ažeras 
Su kupriuku atsitikimaj 
Turreniuszas
Puiki /Antano rodą dvi vaidijanezios 
poros
Kaip ruski popai apsieina su savo 
parapijonais
Giduoles no sausgėlos

Szuo atkerszintojum
Smertis Nerono
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas
Juokingas apsakimas

Jankelis Puče
Kaip bagoczius pateko in pekla 
Kitras čigonas

DAINOS IR EILES.
Tris budrei (eiles)
Lietuvos grožibe
'ž;......... i..;i....

Kas yra didis 
Peisybes priežodis

Del ko židai ne valgo kiaulienos 
Lietuviu būdas ir paproczei 
Isz Petra p i les 
Del mergeliu 
Pavasaris
Lietuvos būdas
Artojaus skundas 
Jiojo pirmoi meile 
Sanietas

Ant Kingus kapu 1887 m.

Matita arba regeta 
1 )aina
Atsilikias pjovikas 
I )aina sakalėlio 
Tututis ir peleda 
Ežis ir Katinas 
Bite, uodas ir liepa 
Atsiminimai 
Skruzdės ir szirsze 
Maniemsiems 
Gandras

I )aina
Nelaiminga jaunamarti (su natom) 
Daina
Psalme
Skundas dukreles
Givenimas doro žmogaus 
1 )ainele
Apie tevinia
O asz jio—jam kalta
Dainele
Dainele
Malda darbininko

AKIVOS ŽINELES.
Kaip su savim givena pikta pora ir 

kaip privalo giventi
Kaip žmones apie paukszczius meni 
Meile ir budai terp septiniu tautu 
Trumpi pamokinimai 
Kaip apsieiti sergant antakiu 
Kas reikalinga sveikatai 
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti 
Kaip pažinti arklo metus 
Ar yra liga kaltūnas? 
Dideles pj u vines ant svieto 
Sugedimas viduriu pas kūdikius 
Persekiojimas spaudos 
Biskutis apie moteres 
Kaip butu Cliristusa iszluosave do

Isz bob’szku knygų
Laime
Užtrucintos dovanos
Kodus del geru gaspadiniu « 
Moterių budai
Kokiame amžiuje priguli poruotis?
Intekme valgio ant balso 
Ar cukoris kenke dantim?
Pervirszinis naudojimas druskos
Tikėjimas Kiniszkas
Geras spasabas
Sriuba isz duonos su vaiseis
Kaip ilgai medžei būna aut žemas
NAMINIS DAKTARAS.
Del ausu
Kaip skanduoti atgaivinti
Kaklo skaudėjimas
Priesz cholera
Del plauku
1 >el noses
Ant nuszalditu sunariu
Szlapioji dedervine
Sausoji dedervine
Priesz baltlige
Nuomirulis
Geltlige
Influenza
Dieglis
Pažandės
Užkietėjimas viduriu
Gėlimas dantų
Plaucziu uždegimas
Kamatizmas
Ne noras valgit
Niežai
Jago kojos prakaituoje
1 )el kosulo
Trūkimas ranku
Plauku auginimas
Niežėjimas kūno
Dantis czistai užlaikiti
Akis
Galvos skaudėjimas
Atgriebt nusinuodinusi
Szamas vaiku burneleja
Kirmėlės viduriuose
Pradūrimas voties
Senos ronos
Džiova arba sukatos
Kaip gidinti plaucziu uždegimą
Krauju sulaikiti
Medus giduole no daugelio liga
Skausmas galvos ir kojų užszaldimM 
No gėlimo viduriu
Perdurimas voties 
No kosulo.

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paczta.
'Jįgf^Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.

Adresavokite

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

-:AGENTAS:- 
Szipkorcziu in ir isz Europos 

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

Hamburgo ir Liverpool tiesiog in 
Piningus munozia grietai ir pigei o 

eama po kaucija ima turita abejoti mano teisiu -



Tikybe, Tautiste ir Mes.
Muso sz. Tikybe, žinome 

kad tai yra tikėjimas in Die
va, in Christusa ir Dvasia 
szventa.

Lietuvei teipos-gi, besiniau- 
jant, net keletas kuningu isz
parapijų iszszoko, o kiek bar
niu tarp žmonių ir kuningu? 
Ant laimes da Lietuvei niekur 
nezaležna nepastatė, ir dinami

1 “linkiMlt,, 
« M*. jį

1 Istorijų,, fili O' 
inos ir Eiles, j.™1 
ris Daktaras,tejO 
irimai ir t.t 
s skaitinio per

įve

teisybe)

Szventas Peta 
V1S Ut Lietini 
Vilnis 
Prraivkintm 
Hutu* dui 
Malis

iruta

ukteri ir

jauniki

Įjos.

les badu 

le

anai

sakik vagis

medžius

u paltis 
aita
eras

vaidijanczius

tina su savo

ralbejimas

io pekla

EILES.

kiaulienos 
oczei

Tikri skridę 
Lietum 
Pinuodilt* 
N Aims Ha 
Mino tunai 
Gūdis ir iatapi 
Pisnobo* 
Kt-kūff ku-h 
Mauta iria 
Daiaa 
Atsiliktas ppda 
llŪMikikb 
Tututis ii pW 
Ežb ir kiti- 
Bltr.Uuiuifty 
AtŠUĖlEli 
Skraidei ir ex- 
Maoirn&ia 
Gandras 
JuOU Žiliu 
Daina 
Nrlaimioęi uzqix S!a 
Daiu 
Psalme 
Skundas dibria 
Girenimai 
Dainele 
Apie kriū 
0 an jio-ja ta 
Dainele 
Dainele 
Mikli didinu

AklVOSZMlf' 
Kaip h arini p b:!

kiipĮflnkp4
Kaip ifcfclje ĮU£2E 
Meile ir bailiu šalie 
Trumpi ps 
KiipijėkmMįunc 
Kas rtihli^ 
Kaip ir kokli tnb^u . 
Kaippniibn 
Aryra Egakakoe.' 
Dideles pjnMriiH 
SuJrtilE4jrkZ>įt£n 
Persekiojau pis 
Biskutb ip b*s 
Kaip butu Gobšui 

žala 
1st bubsi® ūgi 
Laime
Laraciitaiw 
Rodosddptp?® 
Moteris budi
Kokiame iEt>J^*[’jar 
InkkienL’^“ 
Ar rukus būt 
PeniisĖs uuis® 
Tikėjimu kišu 
Gens spali!
Sriuba s hili’8 
Kaip ilpiiNK**1* 

MIS
Del IBS 
Kaip skudttt If® 
Kaklu skiūį» 
Pries cWen

5 Del plauko 
Delaots

' AntassūlM*1 
Silapiuji ddsfa 
Sausoji dsėre 
Pries bahlf< 1 
Nuumirals 
Geltlige 
laflaeua 
Diegia 
Pabadės t 
Cikietej®nk5 
Gėlimu diiu 
Plaocci dips 
Ramčiai!
Neaonsnlįi 
Nidai 
Jagu kojas 
Del kask i 
Trakimu run 
Plaukump® 
Nieirjimu b»> 
Dantie ®ui ė*** 
Akis 
Gains sbūt? 
AtgrieU«s»* 
jįaaniil* 
Ktoela 
Padarius 'a i
SdMitW L
D®nl’Si=k<*L. 
Kaipgi. 
k»>
Slnus^ri®* į
Nori* !
Peidaritfiri 
No kask

n, Doleri o toji" P*11 g 
pmohmerisM to“lsia3

.: Adresavote-

jinskas
ENTAS:- 
i ir isz Europo- 
lo Vim Mli s'1'"

t., 

ai ti«s«į»

Visas tikėjimas riamesi ant 
mokslo Christuso ir mes krik- 
szczionis katalikai privalome 
ta mokslą ta tikėjimą iszsirao- 
kytie gerai suprastie. O jaigu 
žmogus neszioja tik varda isz 
pažintojaus Christuso, darbai 
gi kada eina visai kitokį kaip 
kad Christusas mums rodo tai 
tada esti menkas ižpažintojas 
to mokslo.

Kas skaitydamas nors dali 
to mokslo, gerai su "atyda jin 
nori sau szirdije ineziepytie, 
tai isztikro tame moksle, tik 
vienas žodis tveria platu pa
mokslą visokiu szaltiniu. Žy- 
diszkos tiesos senoveje, sugrie 
szijusius liepe užmuszt akme- 
nais, Christusas niekindamas 
tokias tiesas, nes žinojo kad 
žmogaus nėra be grieko; kada 
židam pagal tiesas tais prisiėjo 
užmusztie akmenais moterisz- 
kia, Jis keliais žodžiais, sutre- 
me ta darba pasakydamas: 
“Kas esate be grieko, tas mes
kite akmeni ant nusidėjėlės!” 
žydai ue vienas nedrįso pakelt 
ranka nes isz tiesu ne vienas 
nebuvo be grieko.

Taigi matoma, kad keli tik 
žodžiai Christuso, ne tik ka už 
sarmatijo žydus, pakėlime ran 
kos kaip ir ju tokioms tiesoms 
ir nelaiminga moteriszkia sto- 
vinezia ant krento duobes 
smerties, ižgelbejo.

Daugybių daugybes rasime 
Christuso labai szventu ir 
szveneziausiu žodžiu, kurie ira 
altoriui! teisybes ir mokslo.

Taigi, dabar prisiartindami 
mes prie savo gyvenimo, turi
me nors apieziupa matytie, 
kaip tarp mus esti, kurie vadi
namės! Christuso mokslo iszpa 
žintojais?

Jagu žmogus neszioja varda 
savo tikybes, tai neatbūtinai 
reikia ir jios ženklinimus žino 
tie mažiaus dauginus.

Mes kasdien kalbame poteri 
“Teve musu”, bet ar supranta 
me visa reiszkima tos trumpos 
maldeles? Isztikro, kibą ant 
szimto tik deszimta dalis, ar 
greieziaus da-ir tiek ne! Asz 
nors trumpai paaiszkinsiu: Ig 
žodžiu ‘ Duonos musu” yra tai 
malda garbinanti Vieszpati; 
no žodžiu duonos musu prasi
deda ir ig “Amen” praszimas 
Vieszpaties visu reikalingu 
daigtu musu gyvenime.

Toje trumpoje maldelėje, ne 
tik ka garbiname Vieszpaties 
bet ir reikalaujame praszyda- 
mi viso to, ko mums reike.

Maldele “Teve Musu” yra 
padalinta ant septiniu daliu; 
tos septinios dalis, reiszkia mu 
mis atminima septiniu žodžiu 
Chnstaus isztartu ant križiaus 
kabanezio.

Teiposgi, tas mus kas dieni
nis trumpas poterėlis yra kal
bamas per kuninga laike mi- 
sziu “Peter noster” del atmini 
mo isztartu žodžiu Christuso 
ant križiaus.

Dabar vela, nors trumpai 
pasakysiu su klausimu: Ar-gi 
daugel mus kataliku moka pri 
deraneziai klausytie misziu sz? 
Asz misliju kad labai mažai! 
Miszios ir visa ceremonija, yra 
svarbiausia atmintis kentejimu 
Christuso, nes teip rubai, kaip 
ir kožnas pasijudinimas kunin 
go, ženklina dalelia mukos ru- 
bu ir t. t.

Taigi vietoje ka reikia isz- 
simokytie dalyku reikalingu 
prie žinios t.kybiszkos, tai žino 
gus iszsimokina plovotie nesus 
kaitomus keiksmus, ir kitas 
bjaury bias!

Tikybia vainikuoja tik geri 
darbai, geri pasielgimai, bet 
ne viens tik žodis, kad “asz ka 
tulikas.” Kitus mes labai grei
tai teip kaip žydai moteri ir 
su akmenais gatavi užbelstie, 
bet ant saves mažai žiūrime.

Isztiesu, daugybe nius Lietu 
viii yra tik grabai pabaltinti, 
o viduje smarve.

Ypatingai Lietuvei ir Lan
kai, tai labjausiai atsilžimi sa
vo tikėjime. Lenkai pats po sa 
vo bažnyczioms dinamitą tūlo
se vietose pakisza, norėdami 
suardytie, provos ant provu 
parapijom! su kuningais, kad 
net inpykia, ir nezaležnas baž- 
nyczias pasistatė,

to nepakiszo po bažnyczioms! 
nors ant parapijiniu mitingu 
ir pakila kur musztines, tai vis 
da nieks.

Jeigu žmogus toks ar kitoks 
atėjės ant parapijiniu mitingu 
drįsta musztis arba bartis, na 
tai kaip ne dris tn darba kai-- 
czemose veiktie? Ant mitingu 
susi vėjus, jaigu tik teisingi bu 
tu, nereikėtų, baltis bet ap- 
svarszczius reikalą atliktie, 
jeigu kas reike ir galime, ta' 
dirbtie, o jaigu nereikia, tai 
nereikia ir po viskam.

Bet, kad-gi tarpe mus gana 
prasipletojus dirva suktibiu, 
ir jieszkinis tuszczios garbes, 
tai ir teisybei yra ankszta vie
ta: nes už teisybia, aplaikes 
korpusus velniu, no tu kurie 
ne persižegnotie pridereneziai 
nemoka, turi trauktis szalin, 
ir dauginus gerinus nesikisztie, 
tarpu tik ergelninku ir kvai
lu.

Anot priežodžio “tila, gėrės 
ne bila.” Ir žinome gana ge
rai, kad daugel teipos jau ir 
padare czionai Amerikoje. Jai 
gu kada galima, pasipoteriau
ja nuvejes in bažnyczia szita 
ar kita, o visus barnius palie
ka tiems, kurie skuroje nerims 
ta.

Jaigu mes visas iszligas tiky 
bes suprastumem tai ne paže- 
mitumem bet darbais ja pa- 
augsztintums. O kad kasatsi tin 
ka negero tarpe katalikystes, 
tai ne katalikyste kalta, bet 
mes pats. O jaigu mes kalti, 
tai nieką ne galima kaltintie.

— Turime trumpai pasaki- 
tie tik iszsimokykime genaus 
surastie tikybia, tai ja supras
dami, nenorėsime kaip žydai 
senoveje viens kita ne tik ak- 
menais užmusztie, bet nenorėsi 
me ne liepia, tik liepia mus pa 
ežiu neteisybes arba sukty
bes artima kastie.

Kad mus daugybe neturime 
gero apsipažinimo su tikibe ir 
už tai patis kalti, tai teip pat 
ir su tautysta. Mes mažai ka 
esame insimileja in savo moti
na tauta už tai mažai ir vei
kiame: musu daugumas yra to 
kiu aptemusiu, kad matydama 
motina skestanezia vandenuo 
se, nusijuokdamas, negelbėtų, 
bet sakytu, ‘'tuszczejos, tegul 
sena skėsta, ugi kas isz jos?” 
Teip daug rašyme kad sako 
“tuszczejos tos lietuvystes, ugi 
ka iszjios!?

Toki tai sūnūs ar dukteris, 
kurs skestanezia motina, žo
džiais ar darbu ne gelbsti, ne 
guodoja, bet pastumi ant pra
žūties; tai kuomi galime vadin 
ti? Ižgama, suskurdulu dory
bes ir užmuszeju. Teip pat ir 
su musu skandytojais tautos 
lietuvystes, neturime jiems ki
to vardo, kaip skandytojai sa
vo senos motinos!

Žinome gerai, kad sūnūs ar 
duktė žinant pelną, arba pinin 
gu gerai keszeniuje senutes, ta 
da gelbėtu no praskandos no
ringai senutia, bet ne senutia 
ale pelną. Teip ir musu lietu
viai, kad žinotu tik, jog jo pa- 
sidirbejimas ant lauko lietu
vystes, bus su geru pelnu, su 
garbe, tai kibtų bet kada ži
no, jog atjaueziant lietuvys
tes reikalus, reikia duotie koks 
centas, reikia gal nuveitie 
pas koki mus varginga nesu
prantanti žmogeli, ar tai jam 
ka labo ape tautystia paszneke 
tie, ar tai skatikėli ant tos nau 
dos iszpraszytie, tuojaus mur
ma: “ugi Le ne kas naudos 
man bus!?” ir nenor negražu 
žodeli primesti, ne kad pavarg 
tie arba skatikėli duotie.

Puikiauses knyginas ant svieto.
New Yorkas tomis dienomis atidarė puikiausia knygina 

(biblioteka) ant svieto, kurio pastatimas kasztavo 10 milionu 
doleriu. Jame randasi 4,000,000 tonu knygų. Tik vieta ant 
kurio tasai knyginas stovi kasztuoje in $3.000.000. Augsz- 
cziau paveikslas parodo narna ir.vidurį knygino. Randasi jisai 
aut Fifth Ave.

BUDAS MUSU MO
TERIŲ.

- ^Vienatinių feleriu mer
gų ir moterių yra kad pasirodit 
žraonim puikeis paredais ir 
blizguczeis. Tankei eina in 
bažnieze ne isz nobažnumo, 
kad pasimelst, nes del to 
idant savo nauje szlebe ir skri 
bele parodit.

— Iszpanijo yra paprati
mas jog mergina isztekejus 
už viro užlaiko savo pirmutine 
pravarde— jagu nori. Vaikai 
teipos-gi gali užlaikit dvi pra
vardes - motinos ir tėvo.

- Didesni dalis moterių la
bai rūpinasi ir ergeluojesi apie 
tuosus daigtus kurie niekad 
ne atsitiko ir tokiu spasabu 
sau ir kitiems trumpina gyve
nimą. Ir velei da ka: ne pa
mena ant savo praleisto gerbu 
vio.

— Linksma motere yra sale 
namo. Savmiles moteres rūpi
nasi bile kuom nes kožnam sa 
vo rupeszczius pasakoje ro
dos kad kiti savo rnpeszcziu 
ne turi. Drąsi ir linksma mo
tere storojosi savo rupesezius 
užmirszt ir niekam ne pasakot 
o geru ir linksmu budu save 
ir kitus linksmina.

— Nekurios merginos meg-O o
sta kramtit kavinius grūdus.

Tas tai iszpalangvo jaises 
trucina. Katros mėgsta kram
tit grudus kavos tosios silpni
na savo kuna, trumpina pome 
te ir in kelis metus numirszta, 
Patis grudai yra trucizna: nes 
gėrimas kavos yra sveikas.

— Griecznumo gali iszmokt 
nes puikus apsieimas yra pri
gimtu Žmonis puikiu jauslu 
ne reikalauje mokintis griecz 
mimo. Nes žmonis ne stokiu 
prigimtu puikiu jauslu, norint 
juosus kas diena mokinsi szvel 
nietes ir puikaus apsiejimo ne 
gali niekados su staigume isz 
sirangit. Tarp moterių lietu- 
viszku labai ir mažai nesiran
da prigimto szvelnumo. O del 
moteres ne szvelnū apsiejimu 
tai labai ne pritinka.

— Motere teip buna no vi
rti vieszinta, kaip katra sau 
nori. Jagu pati yra greczna ir 
puikei auginta motere, tai ir 
priesz visus atsakanezei persi- 
stato ir uszsilaiko tada ir vi

Taigi jau matome ir žinome 
kad imtie ir visi nori, bet duo
ti mažai. Ir už poterelus arba 
kitus tikybes darbus, už piniu 
gu, strima galva, o isz liuoso 
ir teisingo noro nieko.

Bet gi, nors matydami save 
apsilpusiais, nors ir kaip sako 
atsilikusiai visame, neturime 
vilti gesintie, bet reikia gaivin 
tie ir su tuomi, tik mokikimes 
visame elgtis, teip, kaipo su
nns musu motinos Lietuvos ge 
ri, o ne blogi, nes geriems gar
bes vardas, o blogiems papei- 
ka teip dabar kaip ir atejteje.

Skaitytojai nesupykite jog 
asz per staezei czion iszmetine 
jau, bet bukime vis-gi kant
rus. Geras Lietuvis.

Del muso vaiku.
Tris ar penki.

Viena karta gudrus kaimie
tis su savo sūnum mokiniu at 
sisedo už stalo valgyti. At- 
neszta tris kiausziniai.

— Kas tai yra?— tarė tė
vas,— priderėjo atneszti bent 
keturi kiausziniai, kad abiem 
iszeitu po pora.

Tuo tarpu sūnūs mokinys 
prabilo:

— Asz galiu tamsta iszpa- 
rodyti, kad czion atneszta ne 
tris, bet penki kiausziniai.

— Na, norecziau žinoti, 
kaip tu iszparodysi?— tarė tė
vas-

Simus, tardamasis esąs gud- 
r lolis, sziaip pradėjo:

— Kur yra tris kiausziniai, 
ten yra taipo-gi ir du kiauszi- 
niu. Ar ne taip ?

— Žinoma,—- tarė tėvas,— 
apie tai niekas neabejoja.—

— Gerai,— tese toliau mo
kinys,— tad lekszteje yra du 
ir tai-pogi tris kiausziniai.—

— Tegu ir tai bus tiesa,— 
atszove tėvas,— na kas toliau?

— Dabar žiūrėk, tamsta, — 
vare toliau mokinys,— ežia 
lekszteje yra du ir taipo-gi 
tris kiausziniai, du-gi ir tris— 
tai yra penki. Aiszku tad, kad 
ežia lekszteje paduota penki 
kiausziniai.

— Gerai,— atsake nusiszyp 
sojes tėvas, imdamas už leksz- 
tes,— asz suvalgysiu sziuos 
tris kiauszinius, tau gi pakaks 
ir likusiųjų dvieju.

[Virai tiktai prie paplauszku ir 
I plurziu buna drąsus ba su sa
vo apsiejimais ant to nusipel
no.

Giedorius;— Turiu labai ge 
ra ausi.

Klausytojas:— Kaip gaila, 
kad tamista negiedi ausia.

Namine Mokykla.
; Gramatika angliszkos kalbos moky
: ntis be mokintojo (apdaryta)
: Valku Draugas arbn kaiP mokintis 
j skaityti irraszyti be mokintoja 15c.
i Naujas Budas mokintis rokundu, 
i be mokytojo 10o.

Aritmetika mokininmusi rokundu, su 
: paveikslais (apdaryta) 35o. ■
; Pinigus siuskit per money-order, adiesas

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

^“MUSO PASAKOS” '
—:arba:-

Surinkimai viiokiu raiaku 
iiz visokiu liežuviu.

288 Puslapiu; 5x7į Coliu Dydumo.
Telpaii lekanczioi htorijoc

. Karalių sultoną, jio aunu, dideli 
galioeziu ir karalaite gulbe, 
rrapuoluse karalaite ir 7 

galincziuB.
i Juozas ir Marijona.

Jussupas.
| Neteisi pati.

Karalaite Miranda.
Kaip tai giliukis mainosi. 
Ragana.
Elnes, velioribas ir arelis. 
Medėjus, 
Dvideszims keturi razbainikai. 
Szluocziaus duktė.
Vaiskas Sz. Jadvigos szale 

Lasovicu.
Vaitiekus.
Protingas Jonelis.
Nelaimingas bagoezius. 
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Staliorius daktaru.
Nedora pati ir tris popai. 
Ilgasis, platusis ir smark-akis. 
Tris jaunikei.
Meszkinai.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Juokingas atsitikimas.

PREKE TIK 75C. 
Nusiuntimo kasztus mes 
apmokame. Adresą vokite:

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

Užlaikimas ranku.
Puiki ranka moteres yra di

dele gražna del josios, jau no 
labai senu gadiniu moteres rū
pinosi apie savo rankas. O kad 
užlaikit puikumą ranku, reike 
biskuti apie tai pasirūpint, ku
rios tankei yra apleistos per 
neeziuinas moteres. Murzinos 
ir sziurkszczios rankos yra žen 
kiti navalistos pas motere, czis- 
tos-gi raukos yra ženklu szva- 
rios moteres.

Moteres Ritu szaleje (Azijo) 
kad rankas turėt baltas ir gra
žės ant nakties apdestineje su 
teszla isz rižiniu miltu, maiszi- 
ta su pienu. Ant apdėtu ranku 
su taje teszla uždeda pirszti- 
naites. Vienok pirsztines galai 
pirsztu buna nupjauta, idant 
nagai ne butu baltais.

Norint užlaikit ran'kas bal
tas reike laikais mazgot jaises 
karsztam vandenije ir daug 
muilo naudot,— paskui gerai 
nuszluostit ir trint citrinos si- 
vais. Moteres, kurios turi grin 
ežioje trustis, valit, kept duo 
na ir visokius darbus dirbt te
gul ant to laiko paima pirsz
tines, o tas pamaezis ant užlai- 
kimo czistai ranku. Ne gerai 
yra praustis su drutu lai ai 
muilu, ka tai naudoje del skal 
bimo, del to, jog daro skūra 
ant ranku sausa stora ir žiban- 
te. Del mazgojimo ranku reike 
naudot minkszta vandeni, ar
ba lietaus, ba tai geriause nu
mazgoję juodulus. Jagu kas ne 
turi minkszto vandenio tegul 
iu kieta vandenio indeda szmo 
teli sodes ir tai geriau in szilta 
vandeni. Ant avižiniu miltu 
užpilus sziltu vandeniu ir tuom 
rankas mazgot, tai labai gra
žios iszrodo. Szaltis ir vejei, o 
ir ypatingai kada iszeina ant 
szalto oro su nenuszluostitom 
rankom tada rankos buna sto
ros ir prastos, o ir suskildia. 
Gali padailint mazgojent ran
kas suskirduses, su pumeksu o 
ir su kvepeneziu muilu.

Jagu labai rankos prakaituo 
je, tai yra ženklu, vidurei nes
veiki, tai reike vidurius patai- 
sit, iszvalit, pirma ir lengvus o 
prastus valgius valgit.

Prigelbsti ir tas, jagu tankei 
rankas mazgot drungnan van
denije idejus biskuti alūno ar
ba amonijakines druskos (ma
ža szaukszteli).

Ant daugelo ranku daugibe 
duodasi matit karpu (varts).

Gali ’aises pragaiszint, paė
mus žalos mėsos jautienos isz- 
mirkitos per 24 adinas uksuse 
(aste) ir ant nakties ant karpu 
uždėt; tai tuojaus iszniks.

Antras spasabas tokis: ant 
karpos uždėt nesudintu laszi- 
niu, tai ant ritojaus isztrupes, 
szilvasariu gali iždegit arba 
pekliniu akmeniu (lapis infer- 
nalis). Ne kurie daktarai sako, 
jog nieko ne reike darit,— pa- 
czios iszniks.

Karpos laikais no mažo daig 
to dingsta no baimes, no džiau 
gsmo ir tt. Moteres visokius 
spasabus ant karpu žino ypa
tingai katros turi stebuklinga 
pirszta, su kurio turkli adzaga 
re ranka—su tuom pirsztu už- 
musza arba kurmi numarina.

Jagu kas nenori turėt karpu 
tai tegul czistai rankas užlaiko.

20 Metu Senas Laikraszti

ST “LIETUVA”
Iszeina kas Petnyczia

JL Chicago, 111.
Laikrasztif, “LIETUVA” 8 puslapiu, 

didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
ninku ir vi tuomet pilnas naujausiu ir tik- 
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,0(10. 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugvszcziu.

-; •-LIETUVOS" PRENUMERATA :-
Suvienytuose Valstijuose ( Metami $2.00 
Sziaurines Amerikos ( Puse Metu $1.00

,, . . .. J Metams $2.50.Kanadoj ir Menke j Puse Melu $1 25
--------- o----------

Bossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. 
užrubežinese vieszpatystese l Puse ”$1.50.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.

Užsiraszant “LIETUVA” reike 
drauge ir prenumerata siusti per 
Paczta 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.

’“LIETUVISZKAS 1 
PASAKORIS” I
—:arba:-

Snrinkimas visokiu Pasakų isz 
visokiu Liežuviu.

414Puslapiu; 5Įx7Į Coliu Didumo.
Telpasi sekanezios Istorijos:

Jonas karalaitis, pauksztis ir 
vilkas.

Paikszas Jonukas, arkliukas 
antaite ka auksinius kiauszinius 
dėjo ir kiaulaite žemeziugpile. 
Karalaite paversta in varle. 
Karalaite stebukl-merge.
Jonukas karalaitis ir nematomai 
muszanti lazda.

i Netikėtas karalaitis.
Remuneles vainikėlis.
Velnesir mužikas.
Melagis.
Giliukningas zbrajus.
Zerkolas.
Gudras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Milžinai, maži žmones ir 

niksztukai.
Du brolei.
Karalaitis vargutis, szunitis 
lojutis, katinėlis niauklclis ir 
raganiszkas žiedas.
Petras Bude.
Tris brolei karalaiczei ir 
sergantis ju tėvas.
Szleivis (tikras melas).
Mužikas karaimu.
Mikutis kupriukas ir niksztukas. 1 
Raganiszka pleezkute.
Jonukas pauksztukas.
Karalius vargutis.
Žuvininkas, geniuszas ir juodu 

salų karalius. |
Akmedas ir raganaite Paribana.

PREKE TIK $1.00.
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

=: Adresa vokite :=

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

Aysidirba senos maldaknyges, istorines 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles.
Dagia, Draugas, Tėvynė ir Lt.

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

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

A. G.GROBLEWSKI
Cor. Elm. & Main Sts,. Plymouth, Pa

... SAVININKAS IR FABRIKANTAS...
Garsiu Lietuviszku--Lcnkiszku Vaistu

Egiutero No.l. 25c. 
Egiutero No.2 50c. 
Zmijecznik 25c. 
GuiuIm) laszai 35c. 
Meszkos Most is 25c. 
Trejanka 25c.
Linimentas Vaikams 25c. 
Gyduoles nuo Kosulio25c. 
Liepiu l’»alsamas 25c. 
Antylakson del Vaiku 25c. 
Milteliai Vaikams nuo 

Kirmėlių 25c.
” nuo Kirmėlių del 

suaugusiu35c. 
Vanduo nuo Akiu skaudeji 

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

vimo ir Kruvinosios 75c. 
“Uicure” arba gydymas 

Rumatyzmo - $3.50 
Gyd. del nematinio Pilvo 

(50c.
Milteliai apstalnlymui

Galvos skaudėjimo 10c. 
Laszai nuo I>antu 

skaudėjimo - 10c. 
Mostis nuo gedimo ir 

prakaitavimo Kojų 25c 
Geležinis sudrutintojas 

sveikatos - 50c. 
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c. 
Vaistas nuo Papauto 

Com Cure 15c.

Del Visu 
Kentėjimu ir Skaudėjimu.

Geriause gyduole del skaudėjimo 
Galvos,Katara.Pecziu, Krutinės 
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio, 
Nuralgija ir nukandima visokiu 
vabaluki't.
Pasarga: Kas nori parsitraukt 
gyduoles per ekspres turi atsiusti 

isz augszto, o už kitus siunezi- 
ame per c o.d. Mažiau negu už 
$1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo 
kasztus apmoka pats apturejas. 
Siunsdamas piningus i>er Money 
Oredr visada paduok tikra ir 
aiszku savo adresa.

Gyduolis nuo Grippo 25c. 
Plauku apsaugotojas 50cj 
Muilas Plauku saugoto 

10c.
Milteliai nuo Kepenų 35c 
Valytojas Plėniu Drabu. 

žiuose - 25c. 
Rožes Balsamas - 25c. 
Kinder Balsamas - 25c. 
Bobriaus Laszai - 50c. 
Svelnitojas 35c.
Kraujo valytojas $2.00 
Nervu Rami toj as $1.00 
Egzema arba odos uždegi

mas pas Vaikus $125 
Groblevskio Pleisteris

(Kasztavalo) 25c. 
Pamada Vaikams 26c. 
Uchotyna nuo skaudėjimo 

Ausise 25c.
Gyduoles nuo RiemensSOc 
Vengersko Fixator del

Ūsu 15c.
Inkstu Vaistas (mažesne) 

25c.
Inkstu Vaistas (didesne) $1 
Akines Dulkeles - 50c. 
Gydimas nuo uždegimo

Dantų arba alielnai 
skausmo ir skurbutis $1.26 
Gyduolių ir mostis nog 
Parku ir Niežu $2.00
Gyduolių ir mostis nog

Dedervines $2.00
Gyduolių nuo Paslaptingo 

Ligos $50.

W. Rynkewiczius
-iNOTARIUSZAS:-

233-235 W. Centre St., -:- Mahanoy City, Pa.
Apsaugoja Namus ir Naminus Rakandus nog Ugnies.

)idžianse Lietuviszka Agentūra. Kantoras Bankinis ir pardaviste Szipkorczio ant visokia Linija.

Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drueziausiu ir 
'eriausiu Laivu.
Šiuncziu Piningus in 

Visas Dalis Svieto 
ęreieziause ir pigiause. 
Visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geria žino

Iszduoda Dostovierne 
(ei tu ka nori savo dali 
Jeluvoje kam pavesti.

Del Draugyscziu...
Pristatau puikes Szarfas 

Juostas, Keporas, Karūnas 
Špilkas ir t. L

Su kokia nors reikalu 
kas-link Szipkorcziu, 
Piningus ir L.L

pas mane o 
teisinga

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš 

perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro- 
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
Gcril britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu- 
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c«narkę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tavorų daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
3225 So. Halsted St. Depts. Chicago, Ill.

P. V. OBIECUNAS & COMPANY
(ALL NATIONS DEPOSIT BANK) 

Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užruliežines 
kapitolas $40,000.00. Locnas Namas vertas $150,000.00. 
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-ta. 
procentą nog szimto. Sziuncziame piningus in visas dalis 
svieto ir parduodame Laiva-Kortias ant visokiu Linijų. 
Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi irUžrube- 
žiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats P. V. 
Obiecunas organizatorius tos Bankos. Kreipkitės su visokeis 
reikalais prie Musu Bankos per giomalas ar asabiszkai o mes 
iszpildisime visokius jusu reikalus greitai, teisingai ir gerai. 
Piningu ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi 

^_per Express ar b Pacztini Money-Order.

A 181 Baksukas, Del Iszbandymo 
Ar Reikalauji Sveikatos?

Jaigu • si patrotes sveikata ir mitrumą 
ir esi silpnas, nerviszkas, be energijos, 
jaigu kenti skaudejima pilve, inkšto
je. kepeniu, szirdije ir szonuose, per- 
ddirbes, 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 
szitos pigulkas sugražins tau sveikata, 
mitrumą ir pajėgas, tada prisiusk 
man $1.

Ne privalai mokėti nei cento pakol 
tu pats persitikrinsi kad szitos pigul- 
kos sugražins tavo sveikata ir galybe. 
Paraszyk varda ir adresa ant žemiaus 
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.
Praszau prisiųsti man del iszbandimo 

$1 baksuka “Nauju Nerviszku Pigulku.”

Vardas.....

Ulicza .

Miestas............... .

— Kaimynai, ar girdėjot 
naujiena?

— O ka toki?
— U-gi, sako, už metu bus 

pabaiga svieto.
— Tai del manes tegul bu

na, juk mes jau ežia nebusime: 
už dvieju nedeliu važiuosime 
in Aprika.

— Ponas gydytojau, jus 
prižadejot iszgydyt mano žmo
gų nuo visokiu ligų o dabar 
jau jis numirė.

Daktaras: — Na ar ir dabar 
ka jam skauda?

Klebonas:— Oi Jonai, kaip 
tu gali teip pasigerti? Tiktai 
stebėkis, gyvulis kaip geria, 
žino kada perstoti.

Jonas:— Meldžiu kunigėlio 
asz kaip geriu vandeni, tai ir 
žinau kada perstoti.



Žinios Vietines.

Vasarinei Siutai Pus Rynluviczia.— - - - - - - - - - - - -  - - - - -
Dodson, M’d.— Darbai 

■ pu-ctiuni eina, uždarbei vidu-

^daugybe Nauju Vasariniu Siutu 
g)del Vyru ir Vaiku. Szitic Siutai 
š>yra gražiausi visam miesto, pa- 

siūti pagal naujausia mada. zg/p,
D Szitus Siutus parduosime už 
^pigesne preke negu kiti sztoruin- 
^kai, todėl jaigu reikalaujate 

Naujo Siuto tai ne eikyte kitur 
kitaip tik pas mus o patis persiti- Sggj’ 
^krinsyte, kad gerinus ir piginus oA 
įgalima pas mus pirkti negu kitur.

VISOKIU MADŲ.
Į) VISOKIU PREKIŲ. (gį
D Teipgi visokiu kitu Vasariniu (gįįj^ 
i)Drapanų; žinome kad perkant pas (gfei 
^mus busite visame užganėdinti. (Cr 
Pirkyti savo Varasini Siutą pas 
W. RYNKEWICZIU

233-235 West Centre Street.

— Mahanojus tikus mieste
lis. Negirdėti jokiu ergeliu ir 
tasiniu.

— Patrikas McCauley likos 
paženklytu “faierbosiu” Buk- 
maute in vieta McShea.

— Kas ketvergo diena po 
piet visi mesinykai ir sztorny 
kai uždarines kremus laike va 
saros idant duoti atsilset trupu 
ti darbininkams.

— Koroneris Donahoe savo 
mėnesiniam raporte danesza, 
buk laike Gegužio Sknlkino 
paviete buvo isz viso 36 nelai
mes: kasyklosia pražuvo 23, 
ant geležinkeliu 3, kitokiu ne
laimiu 1, savįudinscziu 1, žu- 
dinseziu 1, szirdies liga 1, kito 
kiu, 6.

— Petras Szeszkeviczius, 
saliunykas, tomis dienomis pa
dirbo puikia kletka del pauksz 
ežiu isz medžio, kuria gėrisi 
ne tik musu tautieczei nes ir 
angliszki laikraszczei gire dar
ba musu biznieriaus. O gal 
svetimtauezei lig sziol nežino
jo, jog terp musu randasi pui
kiu artistu visokiuosia amatuo 
šia.

— Ashlando ligonbutis yra 
pripildytas visokeis ligoniais. 
Karitoriai, ruimai ir visi kam
pai yra pripildyti. Kitados ja
gu būdavo daugiausia szeszi 
apdeginti anglekasiai tai buvo 
daug nes szendien randasi te
nnis apdegusiu 22.

— Ne kurios moterėles 
yra ant tiek neiszmintingos, 
jog vietoje ejti pas daktara va 
žiuoje kur kitur jieszkoti pa
lengvinimo o ypatingai in Ta- 
makve, Lehighton ir kitur pas 
teip vadinamus “stebuklingus 
daktarus.” Ne senei tūla mo- 
tere nusidavė su skausmu in 
Lehighton pas koki tai Gerbe- 
ri kuris gydo ligonius “cziupi- 
nedamas kuna” o ypatingai 
jaunas moteres. Ant savo lai
mes persitikrino jog tai yra 
didžiauses apgavikas ir žmonis 
apgauna visokeis budais. Ir 
czionais Mahanojui randasi to
ki “stebuklingi daktarai” ku 
rie tik iszjuoke “dum polan- 
derius”, jog teip lengvai intiki 
in juos. Jau laikas praėjo ti
kėti in tokius daktarus ir ra
ganas.

— Emerikas Ratkauckas 
dirbantis prie Kaierio bravo
ro už bendoriu apsidegino la
bai karszta smala kada leido 
in baczkas.

— Isz priežasties pasirodi- 
mo amaro (locust) atejnantis 
metas bus vaisingas — ketina 
užgimti daug vaiku.

— Jagu kas geidže in vesti 
blektrika in namus arba intai- 
syti fanus, tegul taji darba 
paveda musu tautiecziui elek- 
troteknikui p. Piuszui Juodesz 
kai gyvenanezio ant Spruce 
uliezios. Darba atlieka gerai, 
pigei ir puikei. Szelpkyte sa- 
viszki.

— Jaigu reikalaujete patai
syti stogą, investi paipas, isz- 
kvarbuot stogą ir t. t. tai'nusi 
duokyte pas Larkin A: Berger 
126 W. Water St. Darba atlie
ka kageriause už maža preke.

_ o (to 46J.

— Redingo kompanije 
aresztavos visus kaltinykus ku 
rie pils pelenus arba kitokes 
szaszlavas ant-jiu locnasties.

— Szia nedelia užsibaigs 
mokslas pualikinesia mokslai- 
nesia. Vaikams dydelis džiaugs 
mas; nes ar tėvai pamisima 
apie koki naudinga^ižsiemima 
del savo sūnelio idant neple- 
szintu tiek czeveryku lakstyda 
mas po uliezes.

— Ketverge 4 ad. popiet 
ant daržo, lietuviszkas klobas 
grajis bole su klobu isz Slie- 
nandorio. Eikyte pažiūrėti.

— Parsiduoda naminei daig 
tai geram padėjime. T ri but 
tuojaus pai duoti už tai kad 
locnininkas važuoja in vestus. 
Parsiduos labai pigei. Kas 
pirks gaus ir stubas del gyve
nimo. Mat. Burdulis 714 W. 
Center St. (gf o;)

ISZ LIETU VISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, FA.
— Czionais užėjo parapi- 

joi dydeles permainos. Kun. 
Kaminskas iszkeliavo in Re- 
dingą o vikaras kun. Mickų- 
nas pasiliko lig pribuvimui 
naujo prabaszcziaus kaip ro
dos kun. Dalgio o vikaras 
Mickunas po tam iszkeliaus in 
Philadelphia.

Kaip duodasi girdėt, tai ant 
tikrųjų užsidėjo antra lietu- 
viszka parapije ir daug jau 
susirasze parapijonu— neužil- 
gio statys nauja bažnyczia.

Dayton, Ohio.— Darbai 
pamaželi slenka, pribuvusiems 
sunku darba aplaikyt.

— Czionais randasi tris 
draugystes: Tėvynės Miletojai, 
Lietuvos Sūnūs ir Szv. Petro. 
Visos stovi ant drutaus pama 
to.

— Day tonas jau nog senei 
apgyventas musu tautiecziais, 
randasi 4 salunai, ir 4 mesiny- 
ežios, bet musu lietuvei gyve
na nesutikime terp kuriu atsi
randa visokiu ardintoju sutai
kęs.

— Parapijos veikalai ejna 
pamaželi, rinkimai arba kalėk 
torei ant naujos parapijos pra
dėjo protestuoti idant jiems 
žmonis duotu už juju darba 
10 procentą nog surinktu pi
ningu o nekurie iszkele save 
dydžiauseis patrijotais, bet 
tuom apsiriko. Gegužio 14 bu
vo parapinis susirinkimas Ate 
jo tris “kas tai mes” kurie no
rėjo visus vedžioti už nosių. 
Perskaitė savo protokula ir ap- 
reiszke visiems buk ne turi tie
sos ne vienas duoti koki nore 
inneszima ne patvirtinimą. Bu
vo tai prezidentas, sekretorius 
ir rasztinykas. Nes žmonis su
pratę jiuju mierius tame pasi- 
prieszino, skudurnyko žentą 
praszalino nog dinsto.—■ Gerai 
daro parapijonai kad tokiems 
nesiduoda trauktis už nosių, 
juk didumas balsu nutarė ue 
keli ten “ka tai mes!”

Waterbury, Conn — Pra
eita Subata pabaigė daktarisz- 
ka mokslą Medico Cliirurgical 
Kolegijoj Philadelphijoje, p. 
Juozas W. Zigmontas sūnūs 
saluninko Jurgio Zigmonto 
nog 795 Bank ulyczios. Vėli
name naujam daktarui viso 
gero.

— Lietuviu yra apie 7 fa- 
milijos, ir pora de-etku pa
vieniu, ir v.si sutikime g^ve
ua.

— Likosi surisztas mazgas 
moterystes; Antanas Uksas su 
p. Zose Kriimpbiite, veseile 
buvo puiki, tik atsirado toks 
ka norėjo kelt liarma bet ne- 
pasiseke.

Likos surinktos 
Jono Langes: 
Ant. Langes 
Fr. Miksnius 
Fr. Jogiella 
Jos. Kielminskas 
Alek. Krumplis 
L. Krumplis
A. Uksas 
J Tirunas
J. Walantas
K. Danius 
P. Jonutis
B. Rimkiene 
A. Czepaitis 
A. Butienas 
A. Sadauskas 
A. Lengvinas 
Jos. Uli. 
J. Kazlauskas 
T. Stoszkauskas.
L. Adomaitis

Isz viso surinkta $8.05.

aukos del

$1.00
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50

Severance, Colo.— 20 d. 
Gegužio (Mojaus) garnys pra
lėkdamas pro Juozo Mikulio 
namus paliko patoge, dikta ir 
sveika dukrele, dieve augink 
ant džiaugsmo tėveliams.

WilgUS, Pa.— Darbai 
rai eina.

— Lietuviu mažas būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda, del ne 
kuriu moterėliu p. Baltruvie
ne labai reikalinga.

Prasargos moraliszkos.

— Szedien turi pataisit, ka 
vakar dirbai.

— Ne skaitik piningu, apie 
kuriuos sapnavai.

— Už klaidas reike užmo
kėt ar piningais ar sarmata.

— Nesileisk in szulini, kol 
ne apžiūrėsi, kaip isz jio isz 
lipt; ne pradek tokiu daigtu, 
kol ne pamislisi, kaip pa- 
baigkt.

— Kas kitam duobele kasa, 
pats in jia in puola.

— Kas lengvai maža daigta 
apsvarstineje, tasai ir apie di- 
delus nesirūpina.

— Turi suvalgit baczka 
druskos, kol žmogų pažinsi.

— Jagu ne teisingai sveti
ma naudoji, tai palaikik už 
niekesni, negu savo ne tek
tų m.

— Ka norint darai, tai žiū
rėk pabaigos.

— Ne prižadinėk per daug, 
idant ne galima per mažai isz 
teset.

— Per sutaiką mažas daig
ias auga, nesutaika ir didžiau- 
se niksta.

— Kaip tu tavo tevelems, 
teip sulaukus busi ankakle ta
vo vaikelems.

— Kaip muse inpuola in 
striova, teip nuobradas maiszo 
si in kožna prova.

Ilgai mislik, greitai darik.
— Ne duokie insiszaknit 

piktibei; ka szedien iszravesi 
Lito ne ingalesi.

— Tasai ira ponu savo lai
ko, kas tuom laiku grąžei kal
ba.

— Ira pirmutinis spasabas 
in turta-paezedumas.

— Ka vienas kvailas paga
dina, tai tankiause tukstanezei 
protingu ne pataiso.

— Tasai labiause teisibeje 
milisi, kas del saves teisibe 
kalba.

— Ira tai ne maža iszmin- 
tis, iszmintingai kalbėt, nes 
ira tai didžiause iszmintis, ge 
rai darit.
- — Jagu kas milejo, nesigai 
Įėjo, o kas daug sznekejo ne 
viena karta gailėjosi.

— Nerangus moka rugot, 
iszmintingas aav rodą duot.

Farnios-Farinos.
Sztai proga ingyti farma tarpe UI 

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

(9T ounf oi) 
.Anton Kiedis,

Peacock, Lake Co. Mich.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Procentas auga diena ir uakti.
Dekyte Piningus szitam Banke, tegul jie 
uždirba dauginus.
Bankas uždirbs jumis tiek kiek jusu mažas 
vaikas brekerije.
Geriause palieti savo Piningus prie darbo o 
vaika in mokslnine.
Pradekyte czediuti Piningus szitam Banke ir 
pamatysite kaip Piningai auga.
Procentą pridedam prie jusu Piningu kožiia 
6 menesius.

D. M.GRAHAM, Prezidentą".
C. L. ADA MS, Vice-Prezidentas.

D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.

Nubodo gyvenimas “Cowboy”.
Sir Genille Cave-Browne-Cave tonus dienomis prisirasze 

prie “Iszganingos Armijos ’ New Y orke. Kalba jisai, jog gy 
venimas “Cowhoy” jam nubodo o ant senatvės nori atvertinet 
nusidejelus.

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas FotogrnCistas

205 E. Centre St. Mnli.tiiuy City. 
---------o --------

Fuikei ir pigei nutraukė visoket Fotografijas 
Padaro Didelus Fotogr.ifij:w i«z mažių ir 
indeda in Reimus. Indedn in Špilkas 
Kompasas ir L L Parduola visukes Reunas 
Lietuvei su virsz- uinetais reikala s netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyvent «ji 
ir patinstama Varžinska kuris pa laro 
viską kanogeiiause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Fotograpijąs ant Post Karcziti.

...DIRDKT0RIAI...
A. DANISZEWICZ. W RYNKIEWTCZ M. GAVULA’.
J. HORNSBY. C. F.KAIER. W. I. MILES.

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

Oydells Pardavimas

Puikibes pilna.

Po smertei vieno grafo liko
si duktė, kuri gyveno puikem 
palocije, paliktam po tėvu, o 
labai ijje kėlėsi in puikibe, 
jog isz grafu paėjo, Viena die
na atėjo pas ijaje duktė bied- 
iio muloriaus sakidama:

— Tėvas mano guli ant 
smertelno patalo ir liepi man į 
papraszit szviesiaipos grafaites! 
pa i save, ba turi ka tokio svar 
bo pasukite.

Ant ko grafaiti pilna puiki
bes atšaki:

— O-gi ka jis turi man ka 
toki sakit? Ejkie sau, asz ten! 
ne landisiu po kokes ten guž j 
tas ?

Už valandos volei atbėgo to 
ji mergina ir pritroszkus pa- 
szauki: Tegul panaiti eina 
greitai pas mano tęva kuriam 
yra prisakita per nebaszninka 
grafa, kad pasakilu man tėve
lis apie uszkavotus piningus 
ir brangenibes laike vainos, ir 
jog tada paliepta pasakit pa
naitei kaip sueis “20 metu.

O kad jau vos gyvas tai bi
jo kad ne numirtu nieko apie 
tai nepasukęs panaitei apie ta 
je vieta, kur piningai paslėpti, 
pasakit.

Dabar grafaiti paszokus, ir 
konia tekina bego pas mūri
ninką, nes kada in grineze ine- 
jo, tai buvo numirias. Isz pik 
tumo irgailesezio, ka tiktai ue 
pasiuto; liepi visose vietose 
jeszkot, kone puse palociaus 
sugrovi nes niekur skarbo ne 
rado. Visa gyvaste gailėjosi 
jog per savo puikibe, teip do
ra žmogų valandoja, siuerties 
nuludino o pati tiek skarbo ue 
teko.

Ant Pardavimo pigiai.
Sztoras su narni* Coaldale, 

Schuylkill Paviete, Pa. žino
mas kaipo Charles Powell na
mas. Bus tnsezias 1d. Jnh 
1911. Apie dauginus kreipki
tės pas,

YVm. G. Jonės

Didelis Pardavimas
Auksiniu Ziegoreliu. & 

l’as Ziegorninka Milleri

arba pas.

1109 Grandview Ave.
Scranton, P .

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Aie.

Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka 

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu geriiuu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite «avo 
uderi o bus jums pristatyt?

keletą

NO. 6.
Visam

----- ARBA PRADŽIA------

Skaitymo ir Raszymo 
Dl-.L VAIKU. 25c.

'aule” Mahanoy Cty, Pa.

Ant pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Senas 

Ceikiu ir groser sztoras. Pui
kus popieru ir knygų szto»a“. 
Gerai užmokama duonkepiu* 
ve Teip gi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už neper-

Turiu ant pardavimo lieteli 
su Inisnais ant Main ulyczios

246 E. Broad st. Tamaqua, Pa.

P. J. CUMMINGS 
KRIAUUZIUS

Siuva siutus pagal naujausia mada isz visokiu 
ceiku. Darbas gvarantytas, preke nebrangi. 
Teipgi czistina, taiso ir prosija visokias 
drapanas. Atneszkyte darba pas mane o 
busite visame užganedyti. (j23)
34 S. 2nd.St.(prie Krlkcn)Mahanoy City.

Lawler ii' ITircell
l'liiMIIS Iii. ISOS X.U.I IA1

U . I’ine St , Mahanoj City.

i'/ka dailu kanogeiiause. 
M linine-' Tulsz s ir 1.1. Su 
ka'ais kiu pkites pas mus o 
'ganed nii. (p eunf)

p-

Naujausias paveikslas Prezidento Tafto.

Gryno Aukso Zirgnreli vertes $50 už $35
„ „ » » j3o >» |22
»» » » ” $25 ” $19
„ „ » »> »» fI2

Pigus pardavimas Nikeliniu Darbiniu 
Ziegoreliu szia nedele.

—tLencugeli duodame dykai:—
Nužeminti s prekes ant visokiu'

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0

Parduoda Szipkortes ant visiu 
‘irusiu Linijų in ir greieziausiu 
Lietu vos ir kitu daliu Svieto.

Mano agentūra yra po

visame kanogeriause 

in Lietuva pampinu

sz

RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
Kagažinskas pargabeno visokiuB

gėrimu, Amerikoniszka ir Jmportitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio. Dziniu irt. t.
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St., 
Mahanoy City.

Kvietkos—Kvietkos
Del kapiniu ir daržu;’ vaszkines 
kvietkos del szertnenu irt.t. Teipgi 
visokiu gyvu kvietku del veseiliu, 
izerinenu, irt. t. pas: (sounf

Keusher, 215 W. Centre St.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

La’duja Kimus Numirusiu Pa«nm<l 
Ryginus ir Vežimus del Pa-ivažinej m-

520 W. Centre St. Mahano.v Cil.i

Nemokėk dykai 810.00.

Apsigarsintoju. Jeigu apsei 
gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: koi 
nūs aut kojų, tai gausi po 5( 
gyduole. Jaigu nepagelbeti 
bus sugražinti piningai. Tei| 
gi iszsius placzes informacija- 
no ko plaukai slenka ir plin 
ka, pleiskauu atsiradymas ii 
uupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą 
Raszyk tuojaus ant adreso

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W.Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

i^Tik už Piningus ne ant Bargo^J
Naminiu Rakandu ir Pecziu.

Pigiausias Sztoras Visam Steke.
Brussel 1 Karpetai
Ingrain
Begs i n es ”
Pluszines ”
Bydelis Ferzins
Bed Boom Siutas
Vaikams Vežimukai 83.98.

69c. mastas.
20c.
33c.
89c.

828.00.
831.50.

Jtuhanoy City, Shenandoah
Mt. Carmel, Landsford.

į

G. MILLER
113 W. Centre UI. 

Mahanoy City.

Spilku
Guzikn

Bronzoletu 
ii' kiloki daittai.
Pirkite ital artelei yra

Polithania [State Bank ’
Cor. 22d. & Parson Sts.

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka Bunka, uždėta per t 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra I 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui I I 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtu- pas mm I 
pinigus mokam 1-ta procentą, pnskailut I 
kas 3 menesiai. Siuneziam pinigus in riss I 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam r 
laivakortes ant vi>-ii linija ir tfelezkelio Į 
bilie’us Amerikoj ir Kanadoj. Iszdirbam [ 
visokios ruszics Rejentalnus Dokumentas ir 
vedam provas senam krajn1. Reientelm 
kancelarija yra rėdoma |>er valdiškanotan 
J. G. Mdiaiicka. L’žkvieeziam lietuvius ir r 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mum Į 
jusu bankinius reikalus o jier-ilikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pioips 
siunezant paezed mini in Banka, arh'iat 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money K 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per I 
Ex presu Money Orderi.

Rusiszkai Amerikoniszka Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.

SĮ dienu in Roterdania r Laivai isz NtwYorko: Birma 13Gegažio*| 11Ą dienu in Liepoja 
III k laša $31. |_Kursk 27 Gegužio; Lithuania 10 BirrelioJ III klasa$35. 
U Del smulkesniu žinių kreipkitės in musu gotus U ”
1 ’ $52. jj. eentraliszka kontora. ”

A. E. Johnson & Co.,(General Pas.enger Agts.) 27 Broadway, New York, N.Y

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^
Szianie laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Ta vora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
•lekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga dol 
apredimo Moterių, Alerginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipn, 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsite kad pas mus geriausia pirkti.

[įf Pas ims dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City. P?fle GloUe {

I
 UNION RATIONAL RANK.

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STO K $125 000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.

Suv.Valst. Randas turi musu Banke sudėtu piningu.

. Mokame antra procentą ant sudėtu piningu.
Procentą pridedant prie tavo piningu pirma

B , d’ena Sausio ir Liepos menusuose, nepaisant
ar atneszi parodint knygute ar ne.

musu Banka, nepaisant ar mažas 
Harrison Ball, Prezidentas.
F. J. Noonan, Vice-Prezidentai.
W. H. Kohler Kasijeriai.

reikalą su

9 ryte lyg 3 popiet.
. ...Subatoois...

9 ryte ly| 12 ai

BISCHOFF’S
287 Broadway 

Actr York, 1\'. Y.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
tlikti tegul atsiszauki in

BANKING HOUSE 
Kampas Beade Ulicze 

lelefonas.* }Vorth2S22.

Seniausi
Bankini

Naina
Užlieta 1S4S1H.

Pinigus siunczinie in Kraju kuo greicziausei.
Pinigus visu krasztu iszuiainome pagal kursa.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Garlaiviu visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujencziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

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

paliudytam Konsulio.
Atji szkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greicziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.




