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DU-KART NEDELIS1S LAIKRASZTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVISZKAS LAIKRASZTIS AMERIKB 

KURIS ISZEINA DU-KART ANT NEDĖLIOS.

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.
Prenumerata Kasztuoja:

Amerike j ^Europoje)

KAS GIRDĖT?
Rinkime amerikoniszkus do

lerius del amerikoniszku— lie- 
tuviszku vaikeliu. Statykime 
jiems mokslaines, idant galėtu 
iszmokti pritinkiau savo mo- 
tiniszka kalba o tada turėsime 
isz to dydžiausia nauda. Ame- 
rike daug daugiau yra reika
lingos lietuviszkos mokslaines 
ne kaip Lietuvoje universite
tai! augsztos mokiklos! ir t. t. 
ir t. t. isz kuriu iszejna tik 
pusiau iszkepti “szviesunai!” 
kurie pribuvia vėliaus in Ame 
rika, daro nesupratimus, pers- 
kyria Lietuvius, supiudyna 
dranga nog draugo, szeimynas 
ir parapijes ir t. t.

Nedeloje biskupas Hobanaa 
paszventino nauja Lietuviszka 
bažnyczia Wilkes-Barre. Da- 
libae paszventinime eme konia 
visos draugystes isz aplinkines 
o ir kitu pavietu— kuningu 
buvo daugybe. Nauja bažny- 
cze kaeztuos in 100,000 dole 
riu. Lietuvei gali pasigirt teip 
puikia bažnyczia, bet....

INIS TAVOU
□ labai puikia 
ežia, Užpraszomevijasitun" 
a, kokio kituos* Sitoraten? 
susideda isz Naajaasia fe 
iu Apatiniu Drapana, 
ir viską ta ka jn rdup'j 

Zaiku ir Kūdikio.
Szlubiniu Szlebio oirfeK|f 
o turime visokia Szlebda 
is įnamis pigiam pirkti ir? 
e kad pas mos geriatsa [čfi 

ag mus dirba LieWa 
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žinia kreipkitės in mcsil 
raliszka kontora. J

r Aru. ) 27 Broadway,

erikoniszka Linija.
lija tarpe Amerikos ir tirs | 

mikli

Ana diena užsibaigė prova 
Pottsvilles sude už žudineta 
Aleksandro Tiezkevicziaus. 
Kaltininkas Kazie YTuszkevi- 
cziue kuris nudure bu peilu sa
vo auka 28 diena Juniaus Ma- 
hanoy City prisipažino prie 
kaltes, per ka užezedina daug 
kaszto pavietui o ir ilgos pro 

H vos, per tai eudže Bechtelis nu 
baudė jin ant $100, užmokėji
mo kaeztu ir prie sunkaus dar
bo in Eastern Penitentiary ant 
10 metu.

Sudže Bechtelis kalbėjo buk 
gyvastis Skulkino paviete yra 
laikomas pigei ir buk neszioji- 
mas ginklu per atejvius turi ka 
necz būti uždraustas ir smar- 
kei nubaustas. Jago kaltinin
kas ne butu prisipažintas, tai 
tikrai butu pripažintu per 
džiure ant pakorimo.

Moteriszkia galima priligin- 
ti prie stiklo alaus. Kaip tik 
iszteka už vyro, dingsta putos 
skaistumo, toliaus iszvesta o 
ant galo pasilieka lig smert 
raugalu.

Tula motereCzikagoje inne- 
sze prova in suda ant atsiski- 
rimo nog savo vyro, užtatai 
kad in jiaja per septinis metus 
ne karta nenusiszipsojo. Dabar 
tai vyras ne tiktai ka szypsosi, 
nes pilvą suemias juokėsi.

“Saule” prasklaido žmonių 
nuliūdima, apsaugoja nog ap
gaviku, tikras žinias paduoda 
ir t.t. o ir mandik, daugeli pa- 
klidelu ant doraus kelio atve
da ir szimtai iszmoko skaityt 
ir raszyt. Tai jau nog tojo lai- 
kraszczio invales. Tegul tik 
vadovai dorybes ant tiek žmo
nis pataiso, ant kiek laikrasztis 
“Saule”, tai jau bus garbe 
Dievui.

Jagu europiszki sveczei pri
buvo in Amerika rinkti ame- 
rikoniszkus dolerius del mo
kyklos tai reikėjo tik ir tuom 
užsiymti o ne inžeidinet, kriti- 
kuot ir iszkiszineti to kas prie 
jiu nesikisza.

Geriause padarytu sveczei o 
ypatingai kun. Tumas idant 
jeszkotu to, ko in Amerika 
pribuvo jeszkoti o daug geriau 
ant to iszkirstu ir dydesne nau 
čia turėtu.— Czion luosas Ame 
rikas ne maskoliszkas sklypas!

ISZ AMERIKOS

II SVARBUS! SKUTI®IN LIETUVI $24
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Lietuvei turi, navatna buda 
jog senovės priežodžio laikosi, 
kaip padekime: “muszk su 
kumszczia in stala, o žirkles 
atsilieps”. Laikais “Baltruvie
ne” savo straipsniuosia prime
na, jog prie uliczios Main, 
Broadway, Centre, Canal Ri
ver ir 1.1.— kas tekis pasida
ro, tai tuojaus mislin a apie sa
ve. Kas czesnako nevalgo, tam 
isz burnos ne atsiduoda. 
Augszcziau minėtu ulieziu ra
sime kožname mieste, o ir prie 
tuju ulieziu visokie žmonis gy 
vena. Tankei atsiranda tokie 
vyrai ka arzina moteres ir sta- 
czei kalba: “tai toji ir toji ap- 
raszyta,” o paskui ir mislina, 
jog tai apie jiaises apraszyta.

“Baltruviene” gerai daro, 
jog piktus papratimus peikia, 
doros moterėles turi isz to 
džiaugsma, nes lustaunos baisei 
nekeneze, o tuju lustanuu kož- 
noje apigardoje ne stokuoje.

Skaitome buk Dr. A. Žibu- 
ra, prabaszczius naujei sutver
tos parapijos Clifton Gray Fer 
ry (arti Filadelphios) likos pra 
szalintas nog pildimo dvasiez- 
ku reikalu per arcibiskupa— 
isz kokios priežastios tai lig 
sziam laikui yra nežinoma, nes 
viskas yra užlaikyta slaptybė
je.

Pardavinėjo velniukus.
Reading, I’ll.— Regina 

Frenhel, židelka, likos paymta 
per policija už apgavysta ir 
nubausta ant dvieju metu in 
kalėjimą.

Frenkeliene gyvendama už- 
miestije paleido paskala terp 
gyventoju, buk isz priežasties 
turinti dydele loska ir susine- 
szima su pikta dvase, parduos 
visiems tiems, kurie nori jiojo 
pagialba, stovileli o kuris vi 
same kožnam pagialbes, viso
sia rupeszcziuose ir nelaimėsią.

Biznis su velniukais buvo 
geras ir in trumpa laika ži
delka pralobo. Nes Vladas 
Szimanskis, kuris geide sudėt 
kalte ant savo velniuko už ku
ri užmokėjo 10 doleriu idant 
galėtu iszsigaut isz kalėjimo, 
supratęs jau po laikui, jog li
kos apgautas, iždave židelka in 
rankas palicijos.

Kulka jin iszgyde.
St. Paul, Minn.— James H. 

Slocum buvusia firmos Tho
mas & Co. rasztininkas, turbut 
isz priežasties melankolijos in 
kokia buvo nog tūlo laiko in 
puolės, pražudė protą ir szove 
sau in galva isz revolverio. 
Bet kulka daktaras iszeme o 
Jamesas pasveiko: iszgijo gal
va o teip gi ir protas; kulka 
tad jin iszgyde visai. Daktarai 
tvirtina, buk isz priežasties 
nutekėjimo nog smegenų krau 
jo, kuris buvo ant jiu užejas. 
Jamesas pasiliko protiszkai 
sveiku ir szendien visiszkai 
sveikas.

(Stebėtina— bet ir pavojin
ga gyduole, kuria naudot an
tru kartu net ir pate Jame
sas— vargiai bandytu. R.)
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Ilga kalba, tuszti žodžei, 
Veluk trumpai, 

O gerai,
Longa Solent Sperni, 

Gaudent brevilate moderni.
Laikraezcziu ne peikime, tik 

tai szelpkime, vieni kitiems ne 
užvydekime isz drauges 
kime.

dirb-

Vcrsziukas su trimis gal
vomis.

Peoria, I’ll.— Ant ukes 
Charles Elliott atsirado ver- 
ežiukas su trimis galvomis. In 
kėlės dienas po tam dažinoja 
locnininkai cirkuso, nupirko 
navatna gyvuli už keturis tuks 
tanezius doleriu.

Milionierka zokoninke.
New York.— Gertrūda H. 

Lymman, milionierka isz Nor- 
vich, Conn, naszle nog keliu 
metu, pribuvo m czionais ir in- 
ženge in klosztori. Visas savo 
brangenybes, piningus ir kito
kius brangius dahkus aty- 
dave del zokoninkiu, o isz že- 
miszko turto kuris atnesza ge
ras inejgas, atydavines klosz- 
toriui ant užsilaikimo.
Mirtis nog szungrybiu.

New Rochelle, N. Y.— Mi
kola Loprete 27 metu senumo 
pririnko su savo sunum arti
moje girraiteje szungribiu, ku
rios eme už tikrus gribus. Po 
vakarienei visa szeimyna ap
sirgo. Pirmiause mirė pati 
Lopreto, o negalėdamas isz 
gaileszczio dalaikyt, buk tai 
isz jiojo priežasties pati mirė 
inbego in kambari paezios szo- 
ve kelis kartus sau in krutinę 
ir tuojaus ant vietos atliko. 
Sūnūs mirė vėliaus. Teip tai 
visa szeimyna pražuvo nog 
szungribiu.
Paslėpė piningus pecziuje.

York Springs, Pa.— Neti
kėdamas in bankas, Jonas 
Funk isz Arendsvilles pašlepi
nėjo savo piningus visosia da
lyse namo. Praejta nedelia pas 
lepe jisai 700 doleriu in pecziu 
kurie radosi skurineje maszne- 
leje. Funkiene praejta diena 
nutarė uždegti pecziu, idant 
praszalint drėgnuma stuboje 
nog nuolatinio lietaus. Kada 
peczius insikurino, pajuto de- 
ganezia skūra, atydarus pecziu 
rado gerai apdegusia maszne- 
le. Piningai buvo gerai apde
gi a tik vos szimta doleriu bu
vo geri o likusius turės siuns- 
ti in Washingtona ant permai- 
nimo.

Žudinsta už kaziras.
Washington, Pa.— Susiki- 

virezinia už kaziras namieje 
Williamo Pierco, pakylo įkru- 
vina musztine terp losziku. 
Stevertas Palmeris teip inirszo 
jog atsinesze isz namu karabi
ną nuszove ant smert Piercu 
duktere o pažeido mirtinai tę
va ir motina ir pažeido sveczia 
vardu Roberta Browna. Gy
ventojai jeszko žudintojaus, o 
kada suyms tai kerszina pako
rimu.

“Velnes” plesziku.
Tonawanda, N. Y.— Pana 

Mary Barett nakties laike pa
budo per smarku patraukima 
už rankos. Atmerkus akis, 
paregėjo stovinti prie jos lo
vos vyra. Persigandus sukli
ko: “Motin gialbek! velnes 
stovi szale manias!”— Gal 
pleszikas pasirodė mergi
nai velniu del to, kad tūrėjo 
raudonas panezekas ant kojų, 
nog kuriu nuavė czeverikus 
priesz insigavima in namus. 
Motina iszgirdus kliksma duk
ters, szoko isz lovos o girdėda
ma kad pleszikas vaikszczioje 
po stuba suszuko: “Mano gy
vastis ar tavo!” ir leidosi vytis 
“velne” kuris su velniszku 
smarkumu smuko per langa ir 
dingo tamsumoje nakties.

Nepaprasta baidykla.
Hopotanag, Mont.— Szimas 

Cripple, nuėjo žuvaut artimam 
ažerelije. Kada užmėtė tink
lą, pajuto, jog kas tokio labai 
pradėjo tinkle krutet. Tuo
jaus tinklą isztrauke ir vos 
neapalpo kada paregėjo ne
paprasta baidykla— žuvi. Ne 
buvo panaszi ne in žuvi ne in 
žveri. Turėjo asztuones kojas, 
viena milžiniszka aki, galva 
buvo panaszi in kiaules su il
gais szereis. Cripple turėjo tą
ją nepaprasta baidykla nu- 
szauti ba ne galėjo paymt jo
sios idant parneszt namon. 
Dovanojo jia tautiszkam mu- 
zejui.

Milionieriu kriauezei 
straikuos-

New York.— Kriauezei 
prigulinti prie “Ladies Tailors 
and Dress Makers” kurie siu
va tik del milionieriu ant 
penktos uliczios kerszina strai- 
ku jago darbdavei nepadidins 
mokeszczio. Jago neaplaikis 
atsakimo lig 12 dienai tai sus
tos dirbti suvirszum deszimts 
tukstaneziu darbininku.
Darbas nelabos motinos-

Minneapolis, Minn.— Isz 
priežasties kad Mrs. Mary 
Metzger ne turėjo piningu ant 
nupirkimo savo trijų metu 
dukriukei dovanu ant josios 
varduvių, neiszmintinga moti
na isz gaileszczio paėmus brit- 
va norėjo papjauti mergaite. 
Ant riksmo kudykio adbego 
in laika kaimynai ir kudyki 
atėmė iez ranku motinos, kuri 
teip-gi bandė atimti sau gy
vastį. Pažeista mergaite likos 
nugabenta in ligonbuti ir ba
dai isz to numirs. Metzgerie- 
nes vyias nog kokio tai laiko 
randasi be darbo ir per tai ne 
buvo iszteklaus ant dovaneles, 
del kurios neiszmintinga moti
na isz gaileszczio ketino papil
dyti žudineta.

Nutraukė sau galva.
Syracuse, N. Y.— Jurgis 

Luttinger, 65 metu senumo 
žmogus, papilde savžudinsta, 
ko priežastim buvo liga vėžio 
po liežuviu. Isz dydeliu skaus
mu nuėjo in skiepą savo na
mu, prisipylė in burna parako 
ir uždege. Eksplozije nutrau
kė visiszkai galva nog stuob
rio.

Nelaba pati.
Detroit, Mich— Vyras pa

ti ir burdingieris daugiause 
atlosze role czionais Amerike 
terp czionais gyvenaneziu atej- 
viu. Kokis tai Franas Žalevs- 
kis puolė auka nelabos pa
ezios ir burdingieriaus. Za- 
levskis priesz mirimą, apsakė, 
buk nakties laike kada mie
gojo, pati drauge su burdin- 
gierium Jonu Kulsinskiu už
klupo ant jio ir mirtinai pa
žeido. Žalevskis iszbego isz 
namo ir gavosi pas pažinstama 
sztorninka o vėliaus nusidavė 
pas savo sesere Ona Berantie- 
ne ir ten nog aplaikytu pažei
dimu mirė. Berentiene tvirti
na buk josios brolis daugeli 
kartu jiai kalbėjo buk jiojo 
pati jin geidže nutrucint. 2a- 
levskei gyvena po No. 1214 
Hastings uliczios turėdami ket 
verta vaiku. Žalevskis turėjo 
37 metus o Kulsinskas buvo 
pas juos ant burdo per tris 
metus. Nelaba pora 
aresztavota.
Perejo Suv. Steitus iu 79 

dienas.
San Francisco, Cal.— John 

Mooney, sąnaris Najorkines 
drauguves, ugnagesiu, atėjo 
ana diena in Oakland, iszlai- 
medamas 10 tukstaneziu dole
riu dovanos už perėjima grei- 
cziausia per Suvienitus Steitus 
in laika 79 dienu, sumuszda- 
mas Paysona Westono kelione, 
kuris perejo in 105 dienas. 
Mooney turi paliudimus nog 
visu burmistru miestu kur tik 
radosi.

Isz Eosijos, Lietuvos

Nužudė gubernatorių.
Nerczinsk, Aziatiszka Rosi- 

je.— Panedelio diena likos 
nužudintas gubernatorius Za- 
raptni. Buvo jisai gubernato
rium kalininku kolonijoi. Ko
kis tai jaunas žmogus, kuris 
save persistatė kaipo kariume- 
niszkas inžinieris, liepesi save 
nuvesti in privatiszka kambari 
gubernatoriaus, kuris pasilikęs 
vit<nas su savo auka, szove ke
lis kartus, užmuszdamas Ze- 
railtii ant vietos. Žudintojas 
prasiszalino.

Tildomus atsitikimas-
Rusu laikrasztis “Step” pa

duoda indomu atsitikima kai- 
melyj Novy Kumliak.

To kaimo gyventojai prasze 
popo atlaikyt pamaldas. Po
pas pareikalavo 15 rubliu. 
Bet, ne turtingo kaimo gyven
tojai pinigu nesurinko, o mels
tis reikia, ir nutarė vargezai 
pasiimt isz savo namu paveiks- 

ir be popo nueiti ant ka
poju pasimelsti.

įlaip ir padare.
Popas smarkiai supyko ir 

sū.pane pabaugyt savo dva- 
siszka kaimine. Apsisiautęs 
balta paklode ir pasiėmęs di
dele lazda dvasiszkasis tėvas 
pasirodė priesz meldžiancziuo- 
siijį ant kapiniu.

Sukaleno dantim, sukniaukė 
kaip numirėlis.

Isz syk apėmė baime susi
rinkusius.

— Numirėlis!
— Numirėlis isz kapu atsi

kėlė!
Vienok, mažiau baimingi 

tuojaus suprato, kas priesz 
juos stovi ir paaiszkino ki
tiems.

Dvasiszkasis tėvas pamatęs, 
kad “numirėliais” ne galima 
pabaugyt valstieczius, paleido 
in darba savo lazda ir visus 
iszvijo nuo kapiniu. Ant ryto
jaus pasakė smarku pamoks
lą, iszkeikdamas valstieczius 
bedieviais ir baugindamas ki
tokiais nebūtais daiktais.

tikos

§ Pittston, Pa.— Dukriuke 
Martino Lastaucko likos in 
kasta per žiurkia kuria suėmė 
kate. Žiurke pabėgo nog ka
tes, szoko ant mergaites ir 
baisei sukandžiojo.

§ Cambridge, Mass.— Ne
deloje galima bus regeti nauja 
Brookso kometa kuri yra ati
tolinta nog žemes tiktai 45,000, 
000 miliu.
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Metas XXIV

Pats inlipo in savo graba.
Kijevas.— Ne senei pribuvo 

in namus savo ketinanezio but 
uoszviu, arba savo sužiedotines 
tęva, jaunas židelis idant pa
kalbėt su szeimyna sužiedoti
nes apie svodbos reikalus. Isz 
priežasties kad be daleidimo 
valdžios joks židas neturi tie
sos pribut in miestą o kad at
sirado judoszius kuris jin po- 
licijei iždave, pribuvo policije 
in'namus jeszkoti pribuisžo. 
Dažinojo apie palicijos pribu
vimą, jaunas židelis pasislėpė 
in skryne, kurioi jin uždare o 
kuri pasiliko jiam grabu, nes 
kada po iszejimui policijos 
skryne atydare, iezeme isz jios 
jau tik lavona. Nebagas už- 
troszko skrinioje del stokos 
oro.

Trumpi Telegramai.
§ Erie, Pa.— Du trukei su

si musze arti czionais. Ketu
rios ypatos likos užmusztos o 
kelioleka maž daugiau pažei
do.

§ Belgrade, Serbija.— Ko- 
lera kuri vieszpatauje Turki- 
joi, gavosi per rubežiu in Ser- 
bije. Dvileka ypatų mirė o 28 
serga.

§ Lima, Peru.- - Laivas 
“Fert” kuris iszplauke isz New 
Yorko susimusze arti Portuga- 
lios. Visi iszeigialbejo.

ISZ VISUSZALIU.
Parižius dings kaip So

doma.
Parižius.— Mele Chesdon, 

arba kitaip vadinta per žmo
nis “Aniolas isz Rne Paradis” 
pranaszauje buk vienuolika 
perskyriu vidurije miesto. Pa- 
rižiaus bus ^sunaikinta teip 
kaip likos sunaikinti miestai 
Sodoma ir Gomora, nes Die
vas yra baisei užsirustinias 
ant paleistuvingo gyvenimo 
žmonių toje daliję miesto. 
Daugelis isz Chesdonienes 
pranaszistu jau ne karta iszsi- 
pilde o žmonis tiki, jog rūsty
be Dievo ne užilgio iszsipil- 
dins toje daliję miesto Pari 
žiaus.
100,000 kinieczlu pražuvo

Hankow, Kinai.— Ameriko 
niszki misijonieriai Wuhu’je 
aplaike žinia buk paskutiniuo- 
sia tvanosia pražuvo szimtas 
tukstaneziu kiniecziu. Jevai ir 
rižiai likos sunaikinti. Dau
giausia pražuvo prie upes 
Yang, kada toji iszsiliejo isz 
savo lovio.

Žvėrių aukos.
Londonas.— Pagal ižduota 

per Indijas valdžia statistika 
1910 mete pražuvo nog žvėrių 
28,121 ypatų. Pagal statistika 
tai 1460 ypatų pražuvo nog ti
gru, 905 nog lepardu, 737 nog 
vilku, kitu laukiniu žvėrių au- 
ku tame mete buvo 604. Nog 
inkandimu per trucinantes 
kirmėlės mirė 13,603 ypatų.

Žmogus tuom tarpu užmusze 
12,984 draskanezius žverius ir 
18,428 kirmėlių.
Navatnas sapnas kuris tik 

tai iszsipilde.
Chile, Argentina.— Ernes- 

tinas La Paz vargingas ūki
ninkas, gyvenantis czionaiti- 
neje aplinkinėje sapnavo na
vatna sapna, kuris suvisai isz
sipilde. Sapnavosi jiam, jog 
laike arimo savo dirvos, iszare 
geležine skryne ne toli artimo 
aržuolo. Kada skrynios ant
vožą atidarė, rado jioje kelio
leka szimtu auksiniu piningu 
ir daugeli auksiniu indu su 
brangeis akmenais.

Ant rytojaus iszejo ant lau
ko art,— užmirszes suvisai 
apie savo sapna. Bet ardamas 
užtiko sena skrynia teip kaip 
jiam sapne pasirodė ir atsimy- 
ne tuojaus žmogelis apie savo 
sapna. Atkasės skryne rado 
teip kaip sapnavo. Randas tuju 
skarbu ne pasilaikė, bet žmo
geliui liepe užsilaikyt kaipo 
savo locnaste. Pardavės savo 
radini aplaike $964,500.

Pagimdė penketą 
kudykio.

Tokio, Japonije.— Japonisz 
ka motere vardu Va-fun-go 
29 metu senumo pagimdė pen
ketą kudykiu ant kart. Dvi 
mergaites pasiliko gyvos o tris 
sūnūs tuojaus mirė.
Bado netikėtus skarbus.

Oporto, Portugalije.— Ran- 
daviszki assesorei kurie atėjo 
in czionaitine katedra suraszy- 
ti bažnytines brangenybes, už
tiko sklepuosia milžiniszka 
skarba apie kuri zokoninkai 
nieko ne žinojo. Tasai skar- 
bas paejna nog keliu szimtu, 
metu, susideda isz aukso sidab
ro ir bažnytiniu indu iždeti su 
dydeleis rubinais. Badai ran
das viską užgriebs.

Suvienytos Valstijos 
Amerikos Auga.

Szi szalis gali labai didžiuo 
tis tuomi, kad del jos, užaugi
nę kitu szaliu motinos savo su 
nūs ir Jdukteris atiduoda su 
pilna sveikata, ir czionai ga
besnis svietas amerikos, ju 
ateiviu pajiegomis laisvai nau
dojasi. Tie ateiviai darbinin
kai, jau tiktai prie darbo be 
mažiausios rupesties ameriko- 
niszku tėvus pralavinti, ir tuo
mi Suvienytos Valstijos gali, 
didžiuotis, kad ne viena margo 
svieto vieszpatyste nepasigau- 
na tiek užaugusiu žmonių in 
savas szalis, kiek Suvienytos 
Valstijos Amerikos. Galop de- 
siejo prie to, kad jau szi sza
lis ateivius priskaito prie ne
geistinu svecziu .ir net nenori 
kad jie in czionais eitu kad ir 
Europoj užauginti; nors ru- 
bežius neuždaro, tai bent svei
kata ateivio iszcziupineja, 
iszgnaibo teip kaip Lietuvoje 
jomarkuose židauka visztas.

Juk tai neszposas kad per 
7 metus nuo 1900 ik
Suvienytos Valstijos laime dy
kai gyvo sveiko tavoro, svei
ku isz svetur žmonių 5,832,000 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904
1905 m.
1906 m.

1906 m.

m.
m.
m.
m.
m.

448,000 
487,000 
648,000 
837,000 
812,000 

1,026,000. 
1,100,000

Sykiu 5,832,000
Mete 1906 daugiausei atei-

viu pribuvo isz svetur szios
tautos.
Isz pietines Italijos 140,528
Žydu 153,748
Lenku 95,835
V okiecziu 86,813
Skandinavu 58,141
Isz Sziaur Italijonu 46,286
Angliku 45,079
Charvatu 44,272
Vengru 44,261
Eirisziu 40,959
Šlapoku 38,221
Greku 23,127
Szkotu 16,463
Rusinu 16,257
Lietuviu 14,257
Japonu 14,243
Kinu 14,136
Czeku 12,958
Bulgaru 17,548
Rumunu 11,425
Francuzu 10,379
Holendru ir Belgu 9,735
Portugalu 8,729
Sirijcziku 5,824
Ruskiu 5,814
Kubanu 5,591
Iszpanu 5,332
Dalmatu 4,568
Atrikonu (juodu) 3,786
Valijcziku. 2,367
Turku ' 2,033
Armianu 1,899
Iszpanu Amerik 1,585
Kinu 1,485

ATSAKYMAI.
J.F.K. Blissville, L.I.— Ne 

galime tai pyti tamistos dane- 
szirno nes ne esi “Saules” skai- 
tytojum. Gromata gurbe.

Taigi szitoki skaitlei in szia 
szali pribunaneziu ateiviu isz 
visokiu tautu, neiszpasakytai 
pakelia in virszu Suvienytas 
Valstijas Sziaur. Amerikos, 
tuomi szi szalis ir gali didžiuo
tis, nes tie svetimi ateja dirba 
jau ne szalu kurioje užaugo 
bet szalei Amerikos, nes nuo 
kiekvieno atėjūno, prakaitavi
mo darbuose, pasilieka naudai 
Amerikos virsz puse uždarbio, 
ju pragyvenimo laszai krinta 
vėl nekam kaip Ameriko pra- 
monijai.

Dabar nuo 1906 m. teip pat 
ateiviai grūmėsi szuolemis in 
Suv. Valstijas ir daugina czion 
žmonija o savas szalis kur gi
mė silpnina,

Visiems jau dar paskuti
niuose metuose matoma, kad 
ir Suvienytose Valstijose gy
venimas negeresnis negu Eu-

ropos Bzalise, bet tartum ty- 
ezioms vis szuolemis in czion 
smelkėsi. Sziuose laikuose visa 
produkcija aptiekoriszkai pa- 
brangyta, uždarbei toki pat 
jei nemažesni kaip buvo tai 
žiūrint nereikėtų kitu szaliu 
žmonėms kopavytis ant keptu 
Amerikos karveliu, bet kur 
tau.

Atėjūnai czion atvykę, 
Tėvynėms jie, pranykę. 
Senoviszku Amerikonu veis 

le susilpnyta invairiu priežas- 
cziu 1 oras nekas-žin koks: 2. 
valgei tai tik saldžiuszkos: 3 
moteris ir mergas, velnio ža
bangai (gorsetai) užsmaugė isz 
ju veisle užperos, ir sausi pa- 
gaikszcziai,4. lytiszka demora
lizacija iszsipletojusi pilnybė
je. Jos priežastis senoviszka 
amerikoniszka žmonija pastū
mėjo prie fiziszkai placzios 
silpnybes, ir niekados ameriko 
nas prie saldžiuszku ir mėsos 
augės neatstovi atejunu darbe 
prie barszteliu maisto užaugy 
tam. Atėjūnai sustiprins ame
rikoniszka žmonija, kada su- 
maiszys veisle su veiste stipriu 
atejunu. Atėjūnai in savas sza 
lis retas gryžta, jie pilnai liek- 
tis jau Amerikoje. Vieni ne- 
gryžta isz prasigyvenimo, o ki 
ti sako; Ka maezina gryžt, pi
nigu nėra sveikata czion Ame
rikoje patrotyta vaikai apie te 
vyne mus nenor nieko, girdėt 
tai užbaigsim gyvenimą ameri-

>|koj..
Lietuvos inteligentija anais 

tarpais laikraszcziuoje bedavo- 
dama kad per daug jaunas 
svietas dauginasi svetur, kad 
užbėgt kelia tai pragaisztingai 
iszeiviu karsztiniai sutaisyt 
reiketu tam tikras agitacijos 
su paaiszkinimais, kad užsie
niuose nieko geresnio kaip 
Lietuvoje nėra. Tokios agitaci 
jos gal kiek prigelbetu, bet 
Lietuvos agitatoriai ar galėtu 
szviesioje formoje nurodyti 
Bzaltinius, kad Amerikoje lie
tuviu sveikata ir tautyste žū
va.

Jeigu tiktai sustos isz Lietu
vos tirsztai svietas in Amerika 
plaukes, tai už 50 metu ar vė
liaus, ir lietuvystes tautiszku- 
mo szirdis plakt nustos, nes ta 
aiszkei pranaszauja czion gimu 
siu lietuviszku atžalėlių žings
niai ir būdas. Kuriu tėvu vai
kai lanko nors parapijines 
mokslaines, tai tuose da kiek 
nors gal tiktis lietuvystes pėd
sakas bet kurie insisega tik
tai in angliszka užganyma, tai 
nuo tu nėra ka tikėtis. Faktai; 
Sūnūs arba dukteris daugumo 
lietuviu lankydami Amerikos 
auksztesnes jau mokyklas, ne
moka ne skaityt ne raszyt tėvu 
kalboje, o su tuomi pasilieka 
amerikoje tik prie vienos kal
bos vietoj ka galėtu naudotis 
keliomis kalbomis nei vaikinai 
gabus atėjūnai.

Jaunimas apleisdams savo 
tautas tuomi padaro skriaudas 
dvi, viena tautai antra patsai 
sau kad liektis vienkalbis o 
tuomi tarpu kas moka kalbu, 
daugiaus tas stovi auksz- 
cziaus. —S.K.

Sziupinis.
* Kada vienas isz ameriko- 

niniu tureziu likos užklaustas 
kaip galėjo daeitie teip didelu 
turtu, atsake jis:

— Turekie drūta norą, o 
turtu daeisi.

* Jeszkotojei aukso Alasko 
je per gazietas pajeszko mer
gų del apsipaeziavimo. Lig 
szolei ne atsirado ne viena ba 
kožna mergina ant tiek turi isz 
manimo, jog geriaus gyvent 
malszume, negu prie visokiu 
vigadu o turetie nuolatos bai
me gyvasteje.



DVĄROKE
Kaimine Apisaka.

— Tai teisibe—pritarė gas- 
padoris — tegul dedasi vale 
Dievo, mes nesipriesziname.

— Ir tu Agnieszkele, ar ėj
ai už jiojo?

— Ar asz žinau!
— Pasakikie tiesiog.
— Na, jagu jau reike pasa- 

kitie—tarė ne drasei—tai.'...
tai....

— Sakik, sakik!
— Tai ir ejsu!— tarė su ne

drąsą.
— Ar be privartos ?
— Tai-gi.
Jau pasakė drasei norint tu

rėjo užsidengus akis su žiurste- 
lu.

Tai ir ko daugiau reikėjo ? 
Jis jaje milejo—jis turėjo ne 
daug, jije nieko ne turėjo,Jprie 
vargo gal dvieje geriau seksis, 
jis darbszus jije apsukri.

Daugiau apie tai ne raszisu 
kaip buvo ba tai žinomas daig 
tas. Vaga iszkele veseile savo 
augitinei ir davė pasogoje kar
ve verszinga, Raulas szeip teip 
aptaise savo grinezele o jauna- 
vedžei pradėjo del saves gas- 
padoraut.

Isz pradžios ėjo jiarn sunkei 
tai to, tai szio stokavo; reikė
jo gerai sukt galva, kad apsi
gint kasdinineis rupeszczeis, 
nes pamaželi pradėjo invikt 
szioks toks davadas. Po teisi- 
bei geroves ne ‘buvo, nuolati
nis vargas laikėsi, nes sutaiką 
viską saldino.

Po veseilei ne buvo kadai 
glamonėtis, Raulas nusidavė 
in laukus, o motere triusesi 
grinezioja, kada nusidirbias 
sugrižo namon rado valgi ; pa
gaminta, grinczeleja szvaru [ir 
linksma pacziule. Tada jiam 
tosios bulveles gardžiau per 
gerkle lindo negu pirmai, ka
da mate, jog tai turi isz [malo
nes savo pacziules, tai da la- 
biaus jaje milejo.

Pamaželi pradėjo nustotie 
senovės ergelei o viltis szirdise 
atsigaivinet, ba szeip teip pra
dėjo geriau sektis.

Viena diena, jau ant vaka- 
karienes turėjo geresni virala, 
ba turėjo kruopas uždaritas 
su spirgeleis, o Nedeloje atsi
rado ir szmotelis laszinelu.

Raulas net apsilaižė pama
tęs laszinius ir paklausė:

— O isz kur tu Agnieszke
le paemei lasziniu ?

— Kaiminuose kaip kada 
pamaezinu darbe, tai gavau 
szmoteli. Juk dirbi kaip arklis 
no rito lig tai turi norint Ne
deloje turetie szmoteli laszi
niu.

Tolaus pradėjo atsirastie ir 
mesa galvijine, o kada paklau
sė už ka pirko?

— Nu-gi prisiveisiau visz- 
tukiu! Pardaviau ana diena 
miestelije dvi Kapas kiausziniu 
ir pora žaselu, tai ir piningelo 
sziek tiek padariau.

— Tai valgik ir tu ba man 
vienam netelpa gardžiauses 
valgis: būtumei sau koki dra
buži nusipirkus.

— Juk da nuoga ne vaigsz- 
czioju. O velei ne mėgstu da
bintis, jago mano Jvirelis lau
kuose alkanas dirbtu.

Raulas norint buvo gana 
kietos szirdies ir ne greitas 
ant žlumbimo, o bet 'dabar su 
rankove akis nusiszluosti ir ta
re:

— Agnieszkele mano. Ma
tomai ant manes Dievas pasi
gailėjo, jagu mane teip giara 
pacziule apteikė, kaip tu esi!

Nes tai da tik buvo pradžia 
ka czion pasakiau, po praėji
mui kėlu menesiu suvis užsto
jo kitokie paredkas. Per pri
žiūra Agnieszkos dasilauke 
givulelu, tvarte parszu in va
les, karvuki turėjo gražu ver- 
szeli, parsidavė per jomarka 
meiteluka, židas nupirko ver- 
sziuka už du rublus.

Raulas matidamas triūsa, 
darbezios moteres, suvis nesi- 
kiszo prie josios prie naminiu 
reikalu, tiktai žiurėjo savo 
darbo laukuose ir gerai tame 
iszkirto.

Po dvieju metu po apsipa- 
cziavimui, tarė karta Raulas 
in paeze:

— Isz malones Dievo ir ta
vo darbsznmo kas kartas mums 
geriau einasi, vienok ba da ta

Jau tik ant tu karu, 
Žmogus turi daugeli ergeliu, 

Riebios moters ant kojų atsistoję, 
Ant prispaudimu stoję.

Ne maža džiaugsma kunduktoris isz to turi, 
Kada ant kancziu muse žiuri.

— Kur Kunduktoris?

me, jog turime per mažai dir
vos, jog sunku iszsiverst. Mis 
linu ne viena karta: oj kad 
mudu turetuva dauginus dir
vos, tai viskas ejtu geriau. 
Juk dėkui Dievui uždera ge
rai, ba yra meszlo, in vales,, 
nes kad tosios dirvos mažai

— Tai reike pirkt daugiau: 
girdėjau, jog Grigorius Zima- 
ka, prasigėrė karezemoje, tai 
nori szmota dirvos parduot.

— O isz kur paimt pinin
gu? Tai ne juokas tiek pinin
gu. Už marga nori „po szimta 
rubliu!

Motere tik mirktelėjo aki
mis ir tarė:

— Piningai rasis, nesirū
pink.

— Kur rasis?
— Pas mane skrinioje.
— Szposauk sau kad tau 

linksma! Juk pasogos jokios 
no savo dėdės ne gavai apart 
karves, o savo ne turejei.

— Teisibe, nes per du me
tus buvo galima daug padari- 
tie!

Isztare tuosus žodžius tikrai, 
jog vi ras neisztikedamas net 
akis iszverte.

Ar isz tikro — paszauke vi
rai—tai gal butu stebuklas.

— Atsitaiko ir stebuklai 
ant svieto, tiktai reike tikėt 
mielaszirdistei Dievo.

O isztarus tuosus žodžius 
atidarė skrinia ir iszeme net 
no dugno mazgeli su ketureis 
szimtais rubliu.

— O del Dievo!—kliktele- 
jo Raulas— tiek daug piningu 
yra tai viekas tavo!

Pasakikie geriau muso. 
Drauge dirbova ant skatiko, 
drauge teipos-gi turiva nau
dot.

Ne trukus dasipirko taje 
dirva.

Ne yra ka kalbėt, dabar jau 
Raului ėjosi daug geriau. 
Jau dabar kluonelis buvo už 
mažas ant patalpinimo rugiu 
ir kviecziu, o tvartai buvo Jpe- 
rankszti del givulelu. Raulas 
pastate naujas triobeles, priė
mė ir berną, be kurio da lig 
sziolei apsiejtinejo. Agnieszka 
-gi turėdama daugibe visztu, 
žasu ir anteziu, dažiurinejo vis 
ka kaip del gaspadines reike.

Mums vienok apraszant apie 
pasisekimą tosios darbszios 
poros, ne priguli užmirszt apie 
Lukoszi ir jio dvaroke, su ku
ria apsipaeziavo.

Szitai, kaip jau pasakiau, 
apsikvailinias savo poniutėje 
prastas žmogelis pardavė da ne 
kirstus jevus, užtraukė skole, 
kad tiktai intiktie josios no
rams, Kol da buvo kas ant 
pardavimo, o židas davinėjo 
rublius, dvaroke norint susi
raukus kaip 'pusantros nelai- 
laimes, sėdėjo malszei, kada 
vienok pritruko piningu, pra
dėjo pakelinei tokius armide- 
rius, jog Lukoszius vaiksztine- 
jo kaip paklidus avis isz kam
po, in kampa ne galėdamas 
rast atsilsio.

Viena diena inejo in grin- 
cze baisei susirupinias, mat 
szaltiszius inteike popiera isz 
sūdo, ant kurios buvo para- 
szita, jog už neužmokejima 
czižios bus licitacija ant daig
iu ir givulu.

— O ka tu tingini! kamisz- 
ka duszia!— paszauke indu- 
kus dvaroke — vietoje dirbt

del paezios, tai tu po kairna 
valkiojęs!; asz ne turu kavos 
ne paperosu no pats rito ne rū
kiau. ... apie kokia jkvaraba 
tu mistini?

Praėjo tiejei laikai kada 
biedniokelis turėjo szioki toki 
smagumą ir mėgino savo po
niute pagąsdint; szendien kaip 
nulitas, nuleidias auses klausė 
žodžio ne isztardamas.

— Na kalbėk givuli kodėl 
man ne duodi vigadu prie kat
rų esmių pripratus.

-- Norėtu duot nes piningu 
isz niekur ne galu gaut.

— Kad ir velniui savo ta- 
jo kami°zka duszia parduok, o 
man turi būtie. Žiūrėkis tu 
jio. Užsinorėjo kamui panos 
isz dvaro ir dabar ne gali už- 
laikit.

— Ka asz dabar pradėsiu, 
kad ant kart viskas ant manes 
užguli.

— Kas man do to su tavo 
ergeleis? Galekis kaip gali su 
beda kad tiktai asz turecze ko 
man reike.

— Moteriszke, pamislik ka 
tu kalbi. Dirbau kaip galėjau 
norėdamas idant tau nieko ne 
pritruktu, dabar kada sprendže 
ant pragaiszinimo mano levi
nes, tu vietoje su manim rū
pintis, tu ant manes visaip isz- 
randi ir pludi.

— Ba niekam ne tikias ka- 
miszkas bostre, mane prigavai 
prižadėdamas aukso kalnus, o 
tuom laik asz sutverta del pa- 
lociu, sėdžiu ant tojo meszlino 
kensdama varga ir neiszteklu.

Tokia neteisingiste gali da 
estie ir lecziausius žmonis. Per 
jiaje tai žmogelis susigraibsti 
paskutinio galo.

Jau tojo buvo uždaug!
Sugniauži kumsztes, sugrie- 

ži dantimi, ir....
— Ir ka ?— gal ne vienas 

paklaus.
Nieko. Užmigto pritruko 

drąsos, nusikrankszte tiktai, 
spjovi, o paskui ižbego isz 
grinezios.

Iszbegias ant kiemele pra
dėjo keikt, kiek tik galėjo. 
Ant gilukio poni Juletuju 
keiksmu ne girdėjo, ba jiam 
ant sauso ne butu nueja.

Gana pasakitie, jog ir tasai 
nuspjovimas baisei užpikino 
motere, ba szauke pilna gerk
le:

— Gremėzdas! karnas! duo
siu jiam kaip sugriž! Nes ar 
tokie mužikas ka pajus? No- 
lint isz koloju no paskutiniu 
žodžiu, tai tik apsilaižo ir ve
lei kaip paskutinis in kojas da 
puola. Geriau bus kaip ejsiu 
pasivaikszcziot, gal ant szvie- 
žie oro kiek atsigriebsiu.

Ne mėgo ijje vaiksztinet, ba 
reikėjo ejtie per kaima, ir pa
sitikt su kaiminais, kurie ant 
josios, kaip ant meszkos žiurė
jo; tuom kart vienok pergalė
jus savo nenorą, iszejo.

Szis ir tas matidamas pasi
putusią motere, palingavo su 
galva kalbėdamas:

— Grinczia griūva, o peles 
joja gaepadoriauja!

Dvaroke vienok ne paisė 
ant jiuju, tiktai sau ėjo toliu.

Szale kelio buvo didelis dva 
rinis daržas apviniu: in ten pa 
suko savo žingsnius.

(Toliaus bus.)

kokio

Moteriszkes mastys: Mote
riszke visados yra kantanta isz 
savo ligos, jei tik kiekvienas 
pažis, kad ji serga arba sirgo.

E Į)yKili—Pirkite pas mus už. >6 vertes Tabako
* ir iszsinnkit sau dovana isz sekau 

ežiu daiktu: Naujausias importuotas Fonografas 
su didelis nikeliuota dūda ir rekordu, kuris gra- 
jina gan>ei ir aiszkei. Kievienas galituret savo(* A

-S

Ne vienas girdėjo, 
Kaip anglikai kalbėjo: 
Prakeikti “p danderei,” 

Dydelei girtuoklei!
Reikėtų visus iszvaryti, 

In Europa ir mariuosia nus- 
kandyti;

Jiejei viską gadina,
Ir biznius 1 spoilina,

Kad juju ne butu, 
Kitaip czion butu! 

Vyrai!
Laikykitės gerai!

Tegul ne vienas ne gerkluoje. 
Tikumoje darbszauje.

Asz ir slaptybia užlaikysiu, 
O kam baisa duosiu, ne sa

kysiu.

Wasliingtone keli sportai smar 
kus,

Ant pažiūros gana skabrus, 
Tai kaip užkure pirti cziuta- 

bakei, 
Salune, o vyreli smarkei, 

lai net salune ne buvo vietos, 
Iszsiverte ant atritoSj 

Ir teip supere vaikinus,
Jog nuplesze nektaras 

kalnierius!
Vieno net kelnes truko, 

Net smirdantis daigtas isz- 
smuko,

Badai ir dvi ausis ant strito 
liko,

Tai szunes suede— ne patiko!

Gyvenimas mi’lionierkos.
Turtingiause motere Hetty Green pirko sau puiku narna 

ant 5 West 19-tos uliezios New Yorke. Per daugeli metu to
ji skupi milionierka gyveno name kuri randavojo už 14 dole
riu ant menesio.

Teisdarys:— Jeigu, kaip sa
kai, radai ta laikrodėli irjvisai 
nemislijai pasisavinti, tai del
ko neatidavei policijai, arba 
nepadejei redakcijoj 
nors laikraszczio?

Apskustas:— Prisipažisiu 
ponui sudžiai, kad su policija., 
nemėgstu susitikti, c su redak
cijomis neturiu jokiu.... prie 
tikiu.

Moteriszke labiaus didžiuo
jasi savo gražumu, ne kaip sa
vo protu.

Moteriszke tankiausiai laiko 
ta vyra už geriausia ir.tobu
liausia, kure yra kitos vyru.

Kada vyras eusirupines arba 
užsimislijas, moteriszke tuo- 
jaus mislija, kad jis yra insi- 
mylejes.

Beveik visi turi silpnybe 
saikuot prietelyste pagal tur
tingumą.
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ir KUR BUNA
Jonas Juszkas paeina isz Kauno 

gub*. Panevėžio pav., pirmiau gyve
no Curtain teiposgi ir Jonas Kuczes 
paeina isz Kauno gub. Panevėžio 
pav. jie pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso;

J. Rokas
2129 W. 23rd. Pl. Chicago Ill.

Kaip szuo be uodegas, 
Teip moteres niekados, 
burdingieriu ne gali būti, 

Turi ant burdo laikyti.
Amerikonai retai burdrngie- 

rius laikei/
O ar ne geriau gyventi pa

taiko^ 
Vaikelus in moksle leidže, 
Už tai dukreles teip greit 

nepasileidže.
Grincziosia tikrai szvaru, 
Ne matyt kampuosią azasz- 

lavu, 
Valgi puikei pagamina, 
Ne byle kaip suterlina, 

Lovos szvarei užlaikytos, 
Blakes visos iszvaikytos;

Vaikuczei suszukuoti, 
Ne maklakoti,

Raugalas grincziosia ne at
siduoda,

Ka sveikata žmogaus ėda. 
Jagu Lietuvei tokeis butu.

Tai dalibuk garbe aplaikytu, 
Visi juosius guodotu, 

“Stinkereis” ne vadytu, 
Ar mums kas draudže ;tokeis 

būti?
Ar ne galime szvarei užsilai

kyti?
Tiktai kad bobeles nog gėri

mo susilaikytu, 
Ir szvaruma užlaikytu.

Viskas butu gerai, 
Kad ne tie girtavimai, 

Pakol girtuoklaus, 
Tai giaro ne sulauks, 

Nieko vyruezei ne sakycze, 
Kad to visko ne matycze, 
O ka, skaityti ne mėgsta, 

Tiktai girtuoklyste, mirksta 
Kaip tamsunas pasigėrė, 

Tai beragio neatstoję, 
O jagu blaivas proto ne turi, 

Tai pasigeriąs suvis kvailu 
iszžiuri!

Maskolius kalba:— 
Iszmintingas greitai ižsipa- 

girios,
O kvailis niekados;

Girtas kaip kiaule ir bež
džione,

Tpfu! atleisk man Dieve ko- 
rone!

Vyruezei bus geriause, 
Kaip svaigulu neragausyte, 

Sveikata turėsite, 
Daktaru nereikalausyte, 
Ir niekad nedejuosyte.

Be

Pajieszkau sau mergynos ant apsi- 
vedimo nesenesnes kaip 20 m. ir ne 
jaunesnes kaip 16 m. kad butu moli
nos akys ir geltoni plaukai praszau 
atsiszaukt ant adreso;

St, Žilinckas
Munson Sta., Pa.

Mano tikras brolis Jurgis Pranaitis 
kokia 15 m. amerike 5 m. adgalios 
gyveno Brooklyne. Paeina isz Su
valkų gub. Naumiesczio pav. Rudos 
parapijos Kaimo Tamosbudžio. Te
gul atsiszaukia ant adreso: (g£ o;) 

Andrius Pranaitis,
409 E. Raspberry al. Shenandoah Pa

Pajieszkau sau merginos ant apsi- 
vedimo nejaunesnes kaip 17 m. ir 
nesenesnes kaip 20 m. asz esiu isz 
Suvalkų gub , Pajevonio pav , Ant
kainio kaimo, 19 m kaip amerike 
turiu buezerne, katra turi akvata te
gul atsiszauke ant adreso: (to 74) 

Ch. Oznioris
Warehouse Point Conn.

Mano draugas Andrius Ciakevi- 
ozius paeina isz Suvalkų gub., Gar- 
levos para., Poderiszku kaimo, pra
szau atsiszaukt ant adreso:

Ant. Abramavicz
Box 138 Ware, Mass.

Vincas Szvoklia jiojo pati atvažia
vo in czionais jis pats' ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

J. G.Bogden
Box 232 Du Bois Pa.

Mano tėvas Izidorius Mankus paei 
na isz Kauno gub., Raseinių pav., 
Raupe kaimo apie 15 m. įkaip ameri- 
ke pirmiaus gyveno Bostone o pas
kui Chicago o dabar nežinau kur gy
vas ar numiręs praszau duot žine ant 
adreso:

Miss Marcele Mankuti.
1003 N. 9th. st. E. St. Louis Ill.

Pajieszkau mergynos ant apsivedi 
mo nejaunesnes kaip 22 m. ir nese
nesnes kaip 25 m. asz esiu 27 m. tu
riu atsakanti darba paeinu isz Kauno 
gub. Vėliavos para, praszau atsi
szaukt ant adreso;

F. Masaitis
224 Ames St, Brockton Mass.

Pajieszkau mergaites ar suaugu
sios siratukes ar teip biedna užaugy 
tine jeigu kur toko randasi o nori 
gautis in gerus namus tai apie plates 
nes žines raszykit ant adreso; o,) 

Mrs. A. Swartz
3430 Lander St. Los Angeles Cal.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

Kataliogas Dykai!
Puikiausių ir geriausių: Armonikų. 

Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
kių muzikališkų instrumentų, taipgi, 
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.

Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir 
saugiai per express^ ar pačtą. Pasiusk 
savo aiškų adresų ir pačto markę, o Katalio- 
gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant;

M. J. DAMIJONAITIS
812 W. 33-rd St, CHICAGO, ILL

Parduoda Szipkortes ant visiu 
Gerinusiu Linijų in ir greieziausiu 
isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.

S’unczia Piningus in visas dalis 
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti 
Agentai. Mano agentūra yra po 
priežiūra Ohijos Valstijos.

Su virsz minėtais reikalais galite 
pas mane kreipits per gromata ai 
įsabiszkai o visame kanogeriause 
patarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpino 
Paszportus su patvirtinimu Konsulio.

Parsiduoda visur-

Jeigu Patemysi
koki nors apsireiszkima

..SEVEROS..
Gyvasties Balsamas

75 Centai Bonkute.

Kas Skundžiasi
kad kenti ant

tai imk

..SEVEROS..
Bahama Plaucziams

Preke 25c. ir 50c.

tai atmink, kad pasekme 
atnesz ir sugražis sveikata

Tuos, kurie su mus nuomo
ne tinka mes papr s ai laikom 
už iszmintingiausius žmones.

‘‘Kad butu neturėję Severos Gothardo Aliejus ant 
MUSU FaRMCS, tai butu maine pasidaro sau 
kali t ėjimą, nuostoliu ir ntreikalingu iszkaszczi't.”

M. Votruba, Hay Springs, Neb.

* Viename koriję medaus, j 
no pėdos ilgio ir pėdos plo- 
ežio ira 2 tukstanezei kama
rėlių.

Tik apmislik! Deszimts korkiniais galais isz 
brangio kvepanezio tabako už 5 centus! Geriausi 
cigaretai už tuos pningus. Daug metu darbszavimo 
ir didele dirbtuve daleidže mumis tokius gerus 
cigaretus daryti.

“Skaitau Sevens Aliejų Gothardo už geriausi ir 
vereziauee vanta del KALNAKASIU, kadangi anie 
tankiai inginja reumatizmą ir kad kiekviena isz ju 
kožuoje valandoje gali palikti nelaime.”

B Hribar, Vick Haven, Pa.

SKAITYK KA KITI SAKO APIE JI
“Severos Gcthardo Aliejus pasirėdė lai ai pase

kmingas mano prietikyje, teijgi pagelbėjo keliems 
mano draugams mutu 1)1 R bT U ĖJĘ.

Geo. Mortus, Kipling, O.

Korkini-Galais

*) namo koncertą. 2- 
Geriausia Armonika 
vokiszko iszdirbimo 

su notom Ir t t.
3- Gražus, nikelinis 
Laikrodis su mužikę 
kiekviena kaita mu
žike grajina 10 mina.

I 4.- Vyriški arba mo- 
t teriszki laikrodėliai. 
q5 Stalavi tarankiai 
■ gražioje dežuteje: 6 
ij peiliai, 6 szauksztes,6 
•'dideli szauksztai, 6 

6 maži, 1 peilis švei
stu i, 1 szanksztukas cukrui. 
Apart tu duodame iszsiskirti: 
albumą fotografijoms su muži 
ke, lOĄcol. gražu užbonaalni, 
su muzike, ŠĄcoL, sugražioms 
figūroms, kada užbona

. . paimi muzike grajina,okada pastatai vėl jierstoja. Už
hniisn dovanas vien norime, kad pagarsintumet minis firma. Atsiuskit mus ant 
trankos 50c. pacztioiais ženkleliais, o mes, jums prisiusime 40 pakeliu tabako už $6 
Į dovana per expresa. Kam prekes nepadks, gali ji sugražinti.
English-Asiatic Tobacco Co., Dept. S. 115 E. 7th. St., New York, N. Y.

Mokytinis klausia mokyto
jo: — Delko ne galima pertik- 
ryti bedievi, idant tikėtu in 
Dieva?

Mokytojas:— Kaip juos 
pertikrinsi, kad jie proto ne 
turi, nes jie netiki in ta, ko jie 
ne mato, o kadangi jie savo 
proto namato, tai jo ne turi.

Vaikas klausia tėvo:— Ti
te, kas tai yra socijalistas?

Tėvas:— Socialistas yra tai 
žmogus, kuris nenori savo nie
ko turėti, nori kad viskas bu
tu visu, ir nori, idant visi su 
juom viską dalintųsi!

Vaikas:— Tai kaip jis gali 
norėti sykiu savo nieke netu
rėti ir vėl viską turėti? Ir 
kaip vėl gali būti viskas visu 
ir jo?

The American 
Tobacco Co.

Ill Fifth Ave., New York City

| Dirbtuvėje 

f Ant Farmos 
® Kasyklose
Rh Nelaime gali patikti ant farmos dirbtuvėj
(įj arba angliakaskylose ir gali pridaryti daug
ZTĮ) kentejimu, nesmagumo ir daug laiko

sudildyti, jeigu neturi prie saves

| SEVEROS
I ALIEJŲ
I GOTHARDO
@Į) Vartojimas to vaisto atnesz greita pagelba, 

kuri yra taip geistina per pacientus.

Runiatizmo, Neuralgijos, 
Scijatikos, 
recziuose,
MesUjSztyvumOjIsztinimo 
taipgi lygiai nuo skaudėji
mu pavirszutiniu.

50 Centu Bonkute.

Skiriamas 

teipgi 
nuo:

skaudėjimo 
skaudėjimo

Geltliges
Apsunkintu kepenų

Užkietėjimo
Dispepsijos ir

Nupuolimo jiegu

Kosulio
Užkimimo

Astmos
Kukliuszo

Kaklo skaudėjimo

Severos Vaistus gali gauti artimiausioj Aptiekoj. Pasakyk 
aptiekoriui staeziai, kad nori Severos ir nepriimk jokiu kitu. 
Musu Vaistai turi užrasza Lietuviszkoj kalboj. Reikalauk 
Daktariszka patarimo. Gausi ji dovanai.
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- Moteriszke labiau . ■ 
i jasi savo gražumo, u į.

- vo protu.

Moteriszke tankinįĮ 

ta vyra už geriausia k 
liausią, kurs yra

Kada vyras susinipįS|, 
užsimislijas, moterių,, 
jaus mislija, kai jį 
tuylejes.

Beveik visi turi 
saikuot prietelystepiĮį' 
tingumą.

* Viename korijęs 
no pėdos ilgio irpe.js į 
ežio ira 2 tukstan®i į i 
relių.
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Del muso vaiku.
Varle keleive.

Gyveno pasaulyje varle. 
Sėdėjo jin baloje, gaude uo
dus ir^ museles; pavasaryje 
garsiai kvarke kartu su sa 
vo draugėmis. Ir visa amžių 
ji butu laimingai pragyvenu
si, žinoma, jei neprarytu jos 
gandras. Bet atsitiko szia kaip.

Viena karta ji sėdėjo ant 
szakutes. iszkiszusi isz vande
nio galvute ir gėrėjosi sziltu 
lietucziu. “Vai koks sziandie 
gražus drėgnas oras! — maste 
ji.— Koksai tai linksmumas 
gyventi pasaulyje!”.

Lietutis lynojo per jos gry
na kakleli: laszai tekejo jai 
po pilveliu ir už kojelių, ir 
taip buvo linksma, malonu, 
kad ji vos nęsukvarke, bet, 
atsiminė, kad tai buvo jau ru
duo ir kad rudenyje varles 
nekvarke— tam yra pavasa
ris.

Viena karta plonas, szvil- 
piantis, pertraukiantis garsas 
girdėjosi ore. Yra tokia an- 
cziu veisle: kuomet jos skren
da tai ju sparnai, perskildami 
orą, taip szvilpia, tarsi dainuo
ja. Tokiu tai ancziu pulkas ats 
krido ir nusileido in ta bala, 
kur buvo minėtoji varle.

Varle tuojau pasislėpė. Bet 
indomu jai buvo pažiūrėti ats
kridusiu ancziu, todėl neiszken 
te ir iszkiszo isz vandens gal
vele. Varle ilga laika žiurėjo 
in antis, o antis jos negrebe, 
nes varle buvo labai didele, 
kurios negalima butu praryti.

— Ponios antis! — pasidrą
sino pagalios pratarti varle,— 
girdėjau, kad jus skrendate 
pietuosna. Sakykite, kas tai 
yra tie pietai? §

— Gerai pietų kraszte!— 
tarė antis.— Dabar ten szilta! 
Ten yra begales dideliu szil
tu balu! Kokiu ten vabalėliu!

— Paimkite ir mane su sa
vimi!— praszesi varle.

— Tai man nuostabu!— su 
riko viena antis.— Kaip mes 
tave paimsime? tu neturi spar
nu.

— Asz sumaniau, kaip 
skristi su jumis!— tarė ji:— 
tegu dvi isz jusu paims in savo 
snapus vytele, o asz užsikabi- 
siu už jos per viduri. Jus skri- 
site, o asz važiuosiu.

Vežti varle tris tukstanežius 
verstu nekoks gerumas, bet 
nepaprasta varle taip antis 
nustebino, kad jos sutiko ja 
neszti. Nutarė persimainyti 
kiekvienas dvi va landi ir var
le su savim neszti. Sutarta— 
padaryta. Iszkilo varle augsz- 
tyn.

— Protinga galva musu 
varles— tarė neszanezios antis.

Varle vos susiturėjo nepa- 
dekojus, bet atsiminė, kad isz- 
sižiojus ji nukris nuo baisios 
augsztybes, ir nutarė dar tvir- 
cziau laikyties ir kentėti ligi 
galo. Ji kratėsi tokiu budu 
isztisa diena. Neszanezios antis 
persimainydavo, vikriai su- 
cziupdamos vytele: tai buvo 
labai baisu, nekarta varle vos 
nenukrito isz baimes. Vakare 
visas ancziu pulkas nusileido 
in kokia tai bala, bet vos pra
dėjo brekszti vėl nuskrido to
liau.

Skrendant apaezioje maty
ti buvo nuvalyti laukai, pagel 
tusi miszkai ir kaimai su pil
nais kluonais javu; ir ežia gir
dėjosi žmonių eznekesys ir 
spragilu garsas. Žmones žiurė
jo in ancziu pulką ir, pamate 
neszama varle, rode rankon1 is. 
Varlei labai buvo smagu ir 
garbinga.

— Ar negalima skristi 
areziau žemes?— paprasze var 
le, norėdama, kad ja aiszkiau 
ir geriau kas matytu.

Gerosios antis nusileido že
miau.

— Žiūrėkite, žiūrėkite!— 
szauke vieno kaimo vaikai,— 
antis varle nesza.

Vis tai varle girdėjo ir jos 
szirdis szokinejo.
. “Ar žino jie, kad tai asz su

maniau, o ne antis?”— galvo
jo ji.

— Žiūrėkite, veizėkite! — 
reke trecziam kaime.— Kokie

Naujas virszininkas|G.A.R.
Sudže Trimble isz Princeton, Ill, likos iszrinktas augs- 

eziausiu vadu senu zalnieriu G.A.R. (Grand Army of the Re
public.)

stebuklai! ir kas tai sugalvojo 
tokia gudrybe?

Czia varle neiszturejo ir, už- 
mirszusi visoki atsarguma su
riko, kaip tiktai galėjo:— Tai 
asz! tai asz!

Ir su tuo riksmu ji nukrito, 
iszkelusi kojutes in virszu ant 
žemes. Antis garsiai suriko, 
viena isz ju da norėjo sueziup- 
ti nabage keleive begyje, bet 
nenutiko. Varle, kratydamasi 
visomis keturiomis, smarkiai 
krito žemen, bet jos laime kad 
ne krito ant kietumos o teksz- 
telejo in purvina tvenkinį.

Ji greitai iszszoko isz van
dens ir tuojau vėl suriko kaip 
tiktai galėjo:

— Tai asz! tai asz suma 
niau!

Bet aplinkui jos nieko ne
buvo. Iszsigande nelaukiamo 
teksztelejimo vietines varles, 
pasislėpė in vandeni. Kuomet 
jos pradėjo pasirodyti isz van
dens tai su nuostaba žiurėjo in 
nauja sesute.

Ir ji papasakojo joms ste
buklinga istorija apie tai, 
kaip ji maste visa gyvenimą, 
ir pagalios, iszrado nauja ne
paprasta būda keliauti anti
mis, kaip pas ja buvo savo
sios antis, kurios nesziojo ja 
kur ji tik norėjo, kaip ji buvo 
puikiame pietų kraszte, kur 
taip gerai, kur tokios puikios 
balos ir taip daug uodu ir in- 
vairiu kitu vabalėliu.

— Asz atvažiavau pas jus 
pasižiūrėti kaip jus gyvenate,- 
tare ji.— Asz iszbusiu ligi pa
vasario pas jus, pakol nesu- 
grisz mano antis kurias asz at
leidžiam Bet antis niekuomet 
nesugrįžo. Jos mane, kad var
le krizdama užsimusze in že
me.

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
kavoniu. Iszsiuncziame dykai geras informs 
cijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokyte:

J.M.Brundza Co; New York & Brooklyn.

B. RAGAŽINSKAS

j £

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, 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.

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

Introligatorne.--*’
APD1BBTŪVE KNYGŲ.

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

Linksma Valanda, Dilgele^
Dagia, Draugas, Tėvynė ir Lt 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ar 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Binderye
514 W. Spruce. Mahanoy City, 'Pa

Užlaikimas ranku.
di-
no

ran-
pas

Aukso mįsles garsingu 
rasztininku ir poetu.

Ar-gi tai ne dyvai, jog teip 
labai už tikybe užstojam, o 
teip mažai taje tikybe pildo
me?

— Moteres privalo už viską 
labiause pamint, idant ne žo- 
džeis taje viera pilditu ir gar
sintu, nes darbais ir doru pa
sivedimu.

— Ne naudok tavo staigu 
jausmu ant piktybes kitiems. 
Jagu bituki jeszko progos ka 
inkanst, tai mažai medaus par- 
nesza in savo avili.

— Ne tasai žmogus vadina
si sierata, katram tėvas ir mo
tina numiri; nes tas, kuris li
kos ir ira tamsunu.

— Pasirūpink apie žinista. 
Jagu josios reikalauji, ira del 
tavęs turtu; jagu josios ne rei
kalauji tai azdaba.

— Kninga, katra ne ira ver 
ta tiktai viena karta skaitit, 
tai ira niekam ne tikus.

— Kas tave su meile per 
sergsti, o su guodonia peikia 
tas tegul bus prietelum tavo.

— Jagu kam gerai darai, 
tai ne turėk tosios misles, kad 
tau kame atligintu.

— Ne užmirszinek apie se
nus prietelus, ba ne žinai ko- 
keis bus nauji.

— Meile ira namu moteres, 
pastovu josios cielos esibes. 
Motere be meiles ira kaip pa
vasaris be žiedu.

— Jagu-gi motere ne jesz- 
kotu užsiėmimu už namu, tu
rėtu didesne valdže name.

— Jagu motere turi protą 
ir ira szviesi, tai tegul su tuom 
priesz kvailesniu.? ir tamses
nius virus no saves ne iszsi- 
duoda, ba labai tokie virai su 
sisarmatina,

— Tegul motere tiek su sa
vo iszmincze pasistato ant 
kiek gali suprast viras, jog 
ijje ira iszmintinga.

— Ira tai didžiause nelaime 
del viro, jagu gauna griežle 
paezia.

Puiki ranka moteres yra 
dele gražna del ijosos, jau 
labai senu gadiniu moteres ru 
pinosi apie savo rankas. O 
kad užlaikit puikumą ranku, 
reike biskuti apie tai pasirū
pint, kurios tankei yra apleis
tos per neeziuinas moteres. 
Murzinos ir sziurkszczios 
kos yra ženklu navalistos
motere, czistos-gi rankos yra 
ženklu szvarios moteres.

Moteres Ritu szaleje (Azijo) 
kad rankas turėt baltas ir 
gražės, ant nakties apdestineje 
su teszla isz rižiniu miltu mai- 
szita su pienu. Ant apdėtu ran 
ku su taje teszla uždeda pirsz- 
tinaites. Vienok pirsztines ga
lai pirsztu buna nupjauta, 
idant nagai ne butu baltais.

Norint užlaikit rankas bal
tas reike laikais mazgot jaises 
karsztam vandenije? ir daug 
muilą naudot,-paskui gerai 
nuszluostit ir trint citrinos si- 
vais. Moteres, kurios turi grin- 
czioje trustis, valit, kept duo
na ir visokius darbus dirbt 
tegul ant to laiko paima pirsz
tines, o tas pamaezis ant užlai 
kimo czistai ranku. Ne gerai 
yra praustis su drutu labai 
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 arba 
lietaus, ba tai geriause numaz
goję juodulus. Jagu kas ne tu
ri minkszto vandenio tegul in 
kieta vandeni indeda szmoteli 
sodes ir tai geriau in szilta van 
deni. Ant avižiniu miltu usz- 
pilus sziltu vandeniu ir tuom 
rankas mazgot, tai labai gra
žios iszrodo. Szaltis ir vejei, o 
ipatingai kada kas iszeina ant 
szalto oro su nenuszluostitoni
rankom tada rankos buna sto-1 
ros ir prastos o ir suskildia Ga 
Ii padailint mazgojent rankas 
s uskirduses, su pumeksu o ir 
su kvepeneziu muilu.

Jagu labai rankos prakaituo 
je, tai yra ženklu vidurei ne 
sveiki tai reike vidurius pa- 
taisit, iszvalit pirma ir leng
vus o prastus valgius valgit.

Prigelbsti ir tas, jagu tan
kei rankas mazgot drungnam 
vandenije idejus biskuti alūno 
arba amonijakines druskos 
(maža szankszteli).

Ant daugelo ranku daugibe 
duodasi matit karpu (warts).

Gali jaises 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 rytojaus isztrupes, 
szilvasariu gali iždegint arba 
pekliniu akmeniu (lapis infer- 
nalis.) Ne kurie daktarai sa
ko, jog nieko ne reike darit,— 
paezios iszniks. “

Popiežiaus sodas.
Kuris yra puikiauaes visam Rime o yra locnastis Vatika

no. Popiežiaus gyduoles parengineje patis zokoninkai kurie 
yra geriauseis aptiekoriais.

Karpos laikais no mažo 
daigto dingsta-no baimes no 
džiaugsmo ir t.t. Moteres viso
kius spasabus ant karpu žino 
ipatingai katros turi stebu
klinga pirszta, su kurio turkli 
adzagare ranka su tuom pirsz- 
tu užmusza arba kurmi numa
rina.

Jagu kas nenori turėt kar
pu, tai tegul czistai rankas už 
laiko.

Sziupinis.
* Prūsine armije naudoje 

10,000 karveliu pacztiniu.
* No filipiniu salų kas me

tas iszveža 400 milijonu ci
garu.

* San Antonio, Tex. atrado 
požemine upe Hale ir Lub
bock pavietuosia.

Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kaucij’e, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Gobszus užveizda.
Turtingas pirklys sunkiai 

sirgdamas, pasiszauke savo už 
veizda ir duodamas jam užli
pinta laiszka pasakė:

— Asz po keliu valandų 
mirsiu, palikdamas didžius tur 
tus ir maža sunu. Imk, valdyk 
mano turtus, mano sunu leisk 
in mokslus, o kai jis užaugs, 
tai isz mano turtu duok jam 
tiek, kiek pats norėsi, tik žiū
rėk, nenuskriausk jo. Sztai 
sziame laiszke visas mano no
ras rasztu patvirtintas.

Pirklys tai isztares numirė. 
Užveizda sugriobes valde jo 
visais turtais ir maste sau:

— Palauk, pirklio sunaus 
mokinimas nebrangiai apsieis, 
o kada jis užaugs duosiu jam 
koki auksini pinigą, o visus 
turtus asz pats sau paliksiu...

Pirklio sunns paaugės parei 
kalavo savo dalies. Užveizda 
parode jam tėvo laiszka ir ’da
vė jam tik viena auksini pini
gą-

Simus pasijutes nuskriaustu 
nuėjo pas teiseji ir pasakojo 
viską, kas su juom atsitiko. 
Teisejis suprato, kad [užveizda 
pasielgė neteisingai, liepe pa- 
szaukti jin.

Užveizda savo pasiteisini
mui, parode teisėjui mirusiojo 
pirklio laiszka. Teisėjas laisz
ka perskaitęs paklausė,

— Kiek-gi tu duosi pirk
lio sunui ?

Viena pinigai— atsake už
veizda.

— O kiek manai sau paim
ti?

— Visus turtus...
— Na tai gerai,— iszaiski- 

no taisejas ir prisakė užveiz- 
dai. Atiduok pirklio sunui vi
sus jo tėvo turtus, nes jo laisz 
ke aiszkiai pasakyta “Duok 
jam tiek, kiek pats norėsi.” O 
pits nori visu turtu, tai ir žiū
rėk, kad pirklio sunui atiduo
tum visus jo tėvo paliktus tur
tus.

C > r”®
I UNION RATIONAL gANK,

M AH AN 0 Y CITY, PA.
CATITOL STOCK $125,000. SUBPLUS IB PBOFITS $300,000f300,000.CATITOL STOCK $125,1... ---------------------------------------

Snv.Valst. Randas turi mmn Banke sudėta pininga.

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga- 
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą sa 
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Harrison Bali, Prezidentas. 9 ryte lyg 3 popiet
F.J.Noonan, Vice-Prezidenta*. ...Subatomis...
W. H. Kohler Kasijcrias. 9 ryte lyg 12 ad.

— Ar tamistos uoszvis davė 
kiek su dukteria dalios?

■— Ne, paėmiau ja tuom 
tarpu ant bargo.

NAUDINGI PATARIMAI 
visai Šeimynai randasi musų No. 3 katulioge. 
Jame telpa aprašymui suvirS 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip Ja? 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduole? 
naudoti, kiek Jos prekiuoja ir kur jas gauti. Nu 
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c Iki f 1.00. Telpa 
paveikslai ir pnkės yvalrių kvepenčių ir gydan 
čių muilų, l’erfumų, Elcktro-gydančių aparatų

Robcrlnlų iSdirblmų, Painų, Štukų. Drukuojanu; 
Mafiinėllų, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavln 
Ccvonių ir Rimtai kitokių kožnam reikalingų da 
lykų Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pro 
vn rd į. adresų ir keletu markių apturės musų No. 8 
katullogų dykai. RaSyk Sendicn, o už keletos die
nų Rito naudingu knyga bus tavo namuose.

JOHN’S SUPPLY HOUSE 
UJ4-23J8 SO. OAKLEY AVE, CHICAGO. IU

Garsingas aviatoris.
Harry Nelsonas Atwood isz Bostono, 27 metu senumo 

yra pramintu karalnm lekiotoju. June 30 iszkele isz Bostono 
in New London, Conn, su pasažierium. Isz ten in New Yorka, 
At lantic City ir net in St. Louis.

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotografistas 

205 E. Centre St. Mahanoy City.
--------- o---------

Pulke! ir pigei nutraukė visokesFotografijas 
Padaro Dideles Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reimus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir L L Parduoda visokes Relmas 
Lietuvei su virez-minetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Fotograpijas ant Post-Karcziu.

Vienatine Lietuviszka
Agentūra Amerikoje.

Ka užsiima pardavinėjimu visokiu 
bižuiu kokiu tik randasi. Pasekmių 
gai savo darba atliekame. Jaigu nori 
savo bizni parduoti tai kreipkitės pas 
mus, mes rasime pirkėja. Pirkėjui 
patarnaujame dykai. Jaigu mislini- 
nate pirkiti Farma arba Namus krei- 
pkytes pas mus asabiszkai arba per 
gromata. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresą vokite

A. K. Abraitis & Co.
...REAL ESTATE...

137 N. 13th. St., Philadelphia, Pa.

PASARGA: Mano ligon- 
butyje ir klinikoj turiu po 
savo priežiūra svetimtaučiu 
daktarus spocijalistus pagel 
bai prio operacijų ir pavo
jingų ligų. Pas mano visi li
goniai išsigydo ir pasilieka 
sveiki. Vaistus siunčiu ir Į 
kitus šteitus ir į visas šalis.

įrengė ligonbutį ir klynika 
su laboratorija Philadelphi- 
jos mieste. Tame pačiame 
namo įrengė savo locną ap- 
tieką, kurioje randasi naujo 
išradimo goriausi vaistai

----  (J.

Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig. 
Stankus su pagelba elektros šviesos 
(X—ray) permato visą žmogaus kūną 
ir atranda pavojingas ligas.

Su sena ir nauja metodą su 
chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hy
drotherapy), kraujo skysti
mu (serotherapy), su moks
lu psychologijos (psychothe
rapy), kaip tai žodžiais, nu
rodymu, atkreipimu atydos ______
ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permalanti visą ku
na žmogaus), greita elektra (hyfroquency) Galvana elektra, Faradėjaus elek
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau viso
kias organiškas ligas, kurių negalima išgydyti vaistais ir kitais prietaisais.

4bw Boll Telephone, Dickinson 3757 w.

’ DrT Ignotas Stankus
Vienatinis tikras daktaras-lietuvis

Gydau Visokias Ligas.

Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.
Visisreganti kreipkitės prio daktaro STANKAUS asabiškal arba laišku, o< 

busite užganėdinti nes jis gydo pasekmingiausiai visokes ligas ir daro viso- 
kos operacijas savo locnam ligonbutyjo. Daktariška rodą su teisingais pata
rimais duoda DYKAI, — ypatiškai par telefoną ir* par *laiškus beskirtumo 
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalis© svieto. ,

DR. IGNATIUS STANKUS
1220 So. Broad St., Philadelphia, Pa.

Valandos ofico: Nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 0 iki 8 vakare.
Nedėldioniais nuo 1 iki 4 po pietų..

W. Rynkewiczius
-:NOTARIUSZAS:- 4

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Apsaugoja Namas ir Namines Rakandas aog Ugnies.

Jidžiaaie Lietuviszka Agentūra. Kontoras Bankinis ir pardavute Szipkorczia ant visokia Unija.

Parduoda Szipkortes ant h J)eĮ DraUgySCZlU.^.
risokiu drueziausia ir J \ .
reriausiu Laivu. 1/ Pnstataa pmkes Szarfa.
Biuncsiu Piningus in Juostas,Kepuras,Karūna*

Visas Dalis Svieto V Špilkas ir L L
rreieziause ir pigiause. V kokiu nors reikalu
visi tie kurie per mus m kas-link Bzipkorcziu,
lunte apie tai geria žino f Piningus ir UL

Tszduoda Dostovierne Raszykite pas mane •
lel tu ka nori savo dali a pi ai k ysita teisinga
lietuvqje kam pavesti. atsakyma.

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad a§ 

perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro- 
tižių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
Gerų pritvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 

fflry fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal-
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu- 
žiną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

turite mano katalogą, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokiiį daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Pcrkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą 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. Dept. s. Chicago, Ill.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway Kampas Reade Ulicze

New York, N. Y Telefonas: Worth.^2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai likta greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848in.

Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo, 
Szipkortes parduodame ant geriausiu G aylaivių visa Linijų in ir isz 

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

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta f
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nuo 10 iki 12 ad, 

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

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu §75,000 
ž \ kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 

talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
S150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalia 

' svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECTJNAS & CO., parduoda 
Laivakortes nnt geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 

1^01 J**an^u®.no8 ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus Varasziaus Notariuszo už 

ūiiW| tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
IJIĮlj kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russyos Konsulis. 

b ALL NATIONS DEPOSIT BANK
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO. 
Cor. 12-th, & Carson St., S.S. Pittsburg, Pa.



ISZPAHBAVIMAS
VASARINIU DRAPANIU.

i Vyrams ir Vaikams Siutai ir 
visokiu Vasariniu Apredaliu.

Sziame laike kada Vasara baigėsi, musu 
sztore lieka daug Vasariniu Drapaniu ir kitokiu 
apredaliu kurie daug vietos užima ir nenorėdami 
laikyti ta tavora per Rudeni ir Žiema, pastana- 
vijom iszparduoti visus vasarinus apredalius 
už labai pigia preke. Žinoma dar vasara 

\ nepasibaigė ir da turėsime szilumos invales, 
bet visgi szitam laike sztorninkai jau perka 
Rudenini ir Žiemini Tavora ir turi padaryti 
vieta kur jias padėti. Todėl jaigu reikalaujate 
vasrinio siuto arba kitokiu apredaliu, tai dabar 
turite gera proga pirkti pigiai ir suczedint 
piningus. Ateikyt patis .peržieureti szita 
tavora o jaigu reikalaujate kokiu vasariniu 
apredaliu tai geresnes progos neturėsite teip 
pigiai pirkti kaip dabar.

W. RYNKEWICZ
233-235 W. CENTRE UL.

Žinios Vietines.
— Szendien “Užgimimas S. 

P. M.”
— Nedeloje “Vardas Mari

jos”.
— Subato bus kelios pedes 

Užkyte broliczei kiek tik in- 
steiget, juk tai dydesnis pakė
limas lietuvystes.

— Lietuviszkoje bažnycžio- 
je, utarnyko, vakara turėjo 
prakalbas kunygai Tumas ir 
Olszauckas. Priek tam buvo 
rinkimas auku ant pastatymo 
“Saules” liaudies mosytoju 
kursu namu Kaune.

— Mokslaines tuojaus atsi
darys. Pirkyte vaikams siute- 
lius pas Refaviczia už $1.50, 
$2, $2.50 ir $3 yra jie geriausi 
siutai už tuos piningus visam 
mieste. 138 W. Center St. (g j,

— Nesiranda bjauresnio 
papratimo ir regėjimo kada 
galima matyti salune sedin- 
czias jaunas mergaites, laikau- 
ežias rankoje stiklą alaus o 
aplinkui jia keli žaleblekei. 
Angliszkas saluninkas paymtu 
už ausu ir iszmestu laukan nes 
muso lietuviszki biznieriai turi 
tai už “unara” kad pas jin to
ki sveczei atsilanko, lupinėje 
apie žaleblekius kaip apie ko
ki kuningaikszti nes ne temi- 
nia kad tieje žali žalczei tiko j e 
tik ant muso lietuvaicziu do
rybes, stenkdamiesi jiaises nu
girdyt o po tam.... Lietu- 
veites privalo szalintis nog to
kiu žalcziu, nes tas ant giaro 
jioms ne iszejs. Tokiu jaunu 
ir patogiu lietuvaicziu turime 
apie tuziną Mabanojui kurios 
gautu kanogeriausia vyra nes 
mat “žaleblekis” geresnis, nes 
tai amerikonas apseiluotas su 
cziutabakiu, su užriesta nose 
o veidas pilnas papuczku. Ge
da mergaites kad teip darote, 
jog in “žaleblekes” nepavirsy- 
te o kad ir isztekesite už tokio 
tai lig smert jus vadine “po- 
landerkoms” o kada pradėsit 
pasenst ir jau ne tiksyte Žaleb- 
lekiui, tada numes jus in kam
pa kaip jau daugelis teip pa
dare su lietuvaitėms. Pravar
des tokio pasileidueio tuzinelio 
turime užsirasze ir atejteje su
naudosime del visu žinios.

— Jaigu norite suczedint 
$3 lig $5 ant savo rudeninio 
siuto, tai užeikyte pas Refavi
czia. Jie užmoka už kelia 
tiems ka atvažiuoja isz She- 
nandoro, Girardviles ir t. t. 
Neužmirszkite numato: 138 
W. Center St. (gjĮ o,)

— Rinkimai jau po szonu 
o ar muso tautiecziai apsvarstė 
gerai, ka rinks ir kas tinki- 
miausee bus pildyt savo dins 
ta, kurio jeszko? Juk visi ži
note koki buvo rinkimai ant 
lietuviszko skvajero— pasida
rė dvi partijos, vieni kitiems 
szoko už akiu, su tuom pasise
kimu jog ne laimėjo dydžiau- 
sio urėdo, su kuriuom szendien 
galėtu pasigirt po visa Ameri
ka. Buvo tai ajszkus užvideji- 
mas ir pardavimas savo tau- 
tieczio, už ka szendien gailesi, 
nes po laikui.

Tai-gi tuom kart isžejo du 
lietuvei vela ant urėdu: pp. 
Juozas Milauckas ir Julionas

Mockaitis, pirmutinis ant asse- 
soriaus antras ant konculma- 
no, abudu vyrai czion užaugę, 
kalba savo tevyniszka kalba 
ir angliszkai, kurios kanecz 
turime iszrinkti.

Assesoriaus dinstas yra svar 
bus o ypatingai pirmam War- 
de kur randasi tiek Lietuviu, 
Lenku, Slavoku ir Rusnaku. 
Turėdami savo tautos assesori 
galėtum su juom susikalbėti o 
kuris muso tautieczius ne 
skriaustu, daridamas asses- 
menta ant “prapereziu” teisin
gai ir pagal jiuju verte.

Bet daejna gandas, buk ir 
tuom laiku yra prieszininku 
vieni kitiems. Kam-gi broli
czei užkirst kele savo tautie- 
cziu ? Ar ne geriau atsitraukt 
ir palikt kele luoša ir dienoje 
rinkimu stotie in glitas kaip 
vienas ir iszrinkti saviszki. 
Juk nog amerikonu mažai ga
lime tikėtis, jieje prižada nes 
savo prižadėjimo neiszpildo 
tik idant ant jiu duoti balsus 
o apie “foreigneri” suvis nesi
rūpina, kaip jau patis persi
tikrinote paskutiniuosia rinki- 
muosia.

Neužkirskyte kele savo bro
liams, nes rinkime tokius, ku
rie yra tinkami o laimėdami 
taja politiszka kare, bus leng
vesnis kėlės del atejties.

— Žiurekyte in Refaviczio 
langa. Nektaizos vertes 50^ už 
25^ marszkinei vertes 75^ už 
50^. Vaiku siutelei 50^ lig $1 
pigiau negu kitur. 138 W. 
Center St. (gį o;)

— Utarninko vakara poni 
Luckiene isz Szenadorio pa
ėmė Redingo truki in vieta 
Lehigh Valles, nes kada jau 
trūkis judinosi isz vietos su
prato motete savo klaida, nie
kam nieko nesakius iszszoko 
isz greit ejnanczio trūkio ko
kia 100 mastu nog tilto. Kun- 
duktoris trūkio davė žinia isz 
St. Niklis ant stoties idant 
jeszkotu moteries, nes tikėjosi 
kad motete užsimusze. Nusis
tebėjo labai jeszkotojai kada 
užtiko motete ejnante prie jiu 
sveika. Turėjo tik perkirsta 
galva ir rankas. Sėdus ant 
elektrikinio karuko nuvažiavo 
namon.

— Seredo suėjo deszimts 
metu kaip prezidentas Mikin- 
ley likos nažudintas per Leona 
Czolgosza (lenką) ant iszkel- 
mes mieste Buffalo.

GRINA TEISYBE.

Mahanojaus gyventoje! 
'apie szita gerai žino.

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E. 
Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa 
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka 
da tik ateina proga vis rekamendavo 
ju szitas pigulkas asz pažinsta keletą 
žmonių kurie plikos iszgialbeti nog 
skausmo pecziuose ir inkstuose. Szi
ta pati liga mane vargino per ilga 
laika, būdavo mane apkvaitina ir pai 
kino kad negalėjau atlikti namini 
darba. Turėjau ženklus kad mano 
inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas 
Timms aptiekoje, ir jie tuojaus man 
pagialbejo ka kitos gyduoles nega
lėjo padaryti todėl veliju kitiems 
naudoti taisės pigulkas.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
po 50o. baksukas. Agentai amerike 
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo, 
N, Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans” 
ir neimkyte kitokiu.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

SHENANDOAH, PA.
— Dukriuke kancelmono 

Navicko mirė ligonbuti nog 
aplaikytu pažeidimu.

— Tris vagie bandė apvog
ti klebonije ajrisziti, nes likos 
iszbaidyti per vikara Rev. 
Brentona. Tame laike radosi 
$3000 Kassoje kuriuos bandė 
vagis prisisavint.

Chicago.— Isztvirkumas 
terp czionaitines jaunumenes 
platinasi baisei. Pirmutinis 
žingsnis prie to yra visokios 
sales del szokiu užpakalije 
karezemu, in kuriuos jaunu 
mene susirenka „ir pasigėrė. 
Kiek tai jaunu nekaltu mer- 
gaieziu, iszejdamos isz namu 
vakarais, kalbėdamos motinai 
buk ejna ant szokiu, o in- 
puole terp senesniu ir pasilei
dusiu draugiu, patrotina savo 
garbe ir ejna kas kart žemyn. 
Tosia tai salese galima matyti 
ne karta 13 ir 14 metu senumo 
mergaites, kuriuos ejna vėliaus 
in urvas paleistuvystes. Pre- 
kysta gyvųjų tavoru czionais 
židi ant giaro o kupezei nau
doje prie to visokius būdas. 
Iszsiuntineje jaunus vyrus ant 
farmu, kurie pradeda balamu- 
tyt jaunas mergaites atyma 
joms panysta idant vėliaus ras
tu priglauda urvosia paleistu
vystes. Jau susitvėrė drauguve 
isz geru obivateliu mierije in- 
neszima protesto palicijei idant 
tokes užpakalines sales užda
rytu, kur daug blogo atsitinka 
terp jaunumenes.

Carbondale, Pa.— Dar
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir visi sutikime gyvena.

— Surinktos aukos del Jo
no Langes.
Ant. Saladuonis 500
J. Lenciaviczius 50
M. Siedlickas 50
J. Wawerchak 30
J. Bartuszkevicz 25
P. Wawerchak 25
J. Vinickas 25
V. Aleksa 25
J. Salickis 25
J. Dadurkevicz 25
J. Donbak 25
P. Dzvonszczik 25
K. Kadiszus 25
J. Gaponikas 25
J. Galaviczius 25
S. Vieniersz 25
A. J akialis 25
J. Karkota 25
A. Krisinielius 25
K. Vinicki 25
F. Pienkauskas 25
W. Kitavicz 25
S. Midlison 25
J. Jankauskas 25
A. Lieskauckas 25
V. Murauckas 25
M. Razinkiavicz 25
J. Meilūnas 25
L. Namanauckas 25
J. Galinis 25
M Makusiavicz 25
Ig. Kiszonis 25
W. Grajauckas 25
Fr. Blaszki 25
V. Biloki 20
F. Vinicki 15
J. Obielienis 10
J. Trapkiavicz 10
A. Brusgo 10
L. Alekso 10
Kaz. Cennewski 10
W. Filips 10
J. Aleksa ° 10
J. Lieskauskas 10
J. Urban 5
M. Urban. 5
A. Biednias 5
Isz viso auku surinkta $10.60.

Poquonock, Conn.— Dar
bai pusėtinai eina.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda.

— 2d. Sept. Dr. szv. Kazi- 
mierio karalaiczio turėjo dide
li balių, kuris laibai puiku nu 
sidave, svecziu buvo daugybe 
isz ko visi buvo užganadinti, 
teipos-gi guod. musu S. L. R. 
K. A. prez. Jonas Rikteraitis, 
buvo užpraszytas ant prakal
bu kuris kalbėjo trumpai ir 
aiszkei, paaiszkino apie nau
dingumą susivienijimo'ir jio už 
manymus ir visiem laikytis 
vienybei isz ko draugai ir su
sivienijimo sanarei buvo užga
nadinti.

Iszmokytas amerikoniszkas vilkas.
Pana Katalina Laird, turtinga mergaite isz Spokane, 

Wash, turi iszmokyta amerikoniszka vilką (Coyote) su ku
riuom glamonėjasi kaip su szunycziu. Vilka aplaike dovanu 
kaip da buvo kelp nedeliu senumo o apsiejdama su juom mei
lingai per tai jiojo laukinis būdas suvis iszniko o kur tik pana 
Katalina ejna, tai paskui jiaja seka ir vilkas. Iszmokino jin 
kelioleka szposu kuriuos atlieka su noru.

Chicago, I’ll.— Darbai 
povalei eina, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu didelis, būrelis 
isz tu visokiu atsiranda, tner- 
gynu daugybe tai ir veseiliu 
nemažai, del nekuriu p. Bal
truviene labai reikalinga.

Rainbow, Conn.— Darbai 
slobuei eina.

— Lietuviu mažas būrelis.

Užprazom visas Moteris kurios geid. e 
pasilikt “Sveikos ir Drūtos’’ pilnt s 
gy vibes ir moteriszkumo, kaip tai kita
dos buvo jaunistoje, pribūtu pas mane 
ir pamatitu ka padarėm del kitu Mo
terių kurios ir kentėjo ant moteriszko 
nesmagumu. Jaigu jautiesi silpna ir 
ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk be 
jokios abejones.

Tokie dalikai yra per svarbus ant 
atydejimo ant kito liko, o pas mus 
aplaikisite geresne PR ZURA ir 
gydimo ne kaip gautumėte namie no 
savo d aktaro.

Dr. A. O’Malley
158 S. Washington St., Wllkes-3arre, Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma. '

Suvirszum 30 metu daktaravimo 
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas 
ofisas. Prisiusk 2c. marke o gausi 
Knygute apie Ruptura dykai. (*’PI-U)

Ant Sudžiaus
A. L. SHAY

Repu bl ikonas. Isz Pottsville, Pa.

Chicago.
Sziomis dienomis apleido 

spauda knyga, kurioj yra su- 
raszyti visi Chicagos gyvento
jai. Isz tos knygos suraszo 
matyti, kad dabar Chicagoje 
priskaitoma 2,264,184 gyven
tojai. Naujoj knygoj yra 28-, 
550 pavardžių daugiau, negu 
pereitais metais iszleistoj.

Surasze matyti invairiu in- 
vairiausiu sukombiniuotu pa
vardžių. Pagal dauguma vie
nodu pravardžių, daugiausia 
Chicagoje yra Johnson’u— 
7,749; Smith’u— 5,315; An- 
derson’u— 4,402; Miller’iu— 
3,795; Nelson’u— 3,134; 
Brown’u— 2,933; Jones’u— 
2,111; Kelly— 1,153.

...PERSITIKRINKITE SAVO PROTĄ...
____________  f užstojimas vyduriu kankina

Į per visa laika?
Dispedsia szirdes deginimas 

ir atsirūgimas?
' Galvo pleiskanos ir nežei- 
|jas papuczkaiir dedervines? 
Plaukai slenka arba nori

■ "■ j kad užauktu story? 
Tai neat bok apie ligas; pats iszsipydfei be 
daktaro su gyduolėms kurios milijonai yra 
užganedynti per 34 metus. Neiszduokite po 
desetkus ar szimtus doleriu. Jeigu netikite, 
tai raszykite pas:

Reliable Specialists
lb. 106.W,8 South &, B’way; Brooklyn.N.Y.

Ant Supervaizoriaus
SILAS DAVIS

Republikonas. Balsuokyte už ji.
Isz Mahanoy City.

Ant Clerk of The Court

Frank J. Bastian
Demokratas. Isz Mahanoy City

Nemokėk dykai $10.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 5^S 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
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.

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

Senas Britvu pardavėjas 
ir Agentas.

Jeigu tamista reikalauji geros 
britvos, tai pirk nog manes, o ne kur 
kitur.

Ne vienas nesigraudino katras nog 
manes pirko nesigraudysi ne tu.

Torrey yra barberines britvos jeis 
visur parduoda po 3 dol., nog manes 
perki už 2 dol.

Paklausk savo sztore po kiek par
duoda “Torrey” britvas, o kada per- 
sitikrysi kad pas {pane daug pigiau, 
tada atsiusk Money order, arba re
gistrą votam laiszke 2 dol. o in pora 
dienu per paczta apturėsi “Torrey” 
britva. Szitos britvos yra padirbtos 
isz puikiausio plieno, o barzda teip | 
lengvai skuta kad net darosi szilta 

in smakrą. Atmik tamista kad cze 
neperki tavora 20 dol. vertes, o tik 
tai perki tikra tavora biski pigiau 
negu kitur Jeigu tamistai nepatiktu 
tai mainau ant kitos arba gražinu 
tamistos pinigus pasilikdamas 20c. 
už savo klapata: (gj ’deg)

Fr. Uokas,
Box 86 Minden, W. Va.

ei MOKYKLA SZOKIU.
r/l r Waltz, Two-Step, Side-Step, Barn

Dance, Puck & Wing, Ir.sh Jig Clog, 
Spanish Waltz ir 95 kitokius.
Prof. Julius, 2124S. Halsted St;Chicago,Ill.

S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas 

Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku. 
Geriau-ius skurinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dat ba drueziai, puikia' 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiaviraus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezedinsite piningu*1.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu 
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir 
Pan'aplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte passvetimtau 
tezius p.rkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
526 W. Centre UL, 

Mahanoy City, Penna.

VALSTIJOS KASIJER1US LAIKO PININGUS BANKEMERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Invales geras del valstijos yra gana atsakantis 
del tavęs.
Surplus ir Kapitolas Stakas yra 33 procento 
sudėtu piningu.
Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal 
padaryti pininga ir prietelius per sudėjimą 
piningus in szita banka.
Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada 
tokia diena kad tau padarys giaro.

D. M. GRAHAM, Prezidentas.
C.L.ADAMS, Vice-Prezidentas.

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

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

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

Ar gali pasakyt kokis yra geriausirs Peczius Mahanojuje?
Kokis Peczius yra daugiause naudojamas?
Visur galima rasti Model Keystone Peczius?
Už tai kad kaiminai viena ju turi ir sako kad tai geriause 
Peczius del kepimo.
Piningus sugrąžinime adgal arba’ duosime nauja Keystone 
Pecziu jaigu ne bus atsakantis.

Visi gire Guinano Peczius.
f—* 1 I I IX.I /\ IX. I Mahanoy City, ShenandoahO’ I I >1 I >1 M t. Carmel, Landsford.

Polithania 'State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per 

paežius lietuvius ir randasi po priežinra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mos 
{rinigus mokam 4-ta procentą, priskaitani 
:as 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 

dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkelia 
bilietus Amerikoj ir Kauadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajut. Reįentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notare 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums 
justi bankinius reikalus o pereiti krisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paezedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Ex preso Money Orderi.

Kiisiszkai Amerikoniszka Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8Ą dienu in Roterdama 11 į dienu in Liepoja

III klasa $2J. smulkesniu žinių kreipkitės in musuj rT^ 
t »> L Agentus ir centraliszka kontora. J ‘

A. E. Johnson & Co.,(Cener>l Pui.ojer A,t,.) 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
J ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu,

Didelis susirūpinimas.
Kiekvienas minties intempi- 

mas, susirūpinimas, baime, isz- 
gastis, tužba, protiszkas nusi- 
dirbimas labai tankiai sugadi
na, isztvarkos iszstumia vidu
rius ir virszkinamuosius orga
nus. Reikalingas tam tikras 
jiems maistas. Vartotina Tri- 
nerio American Elixir of Bit
ter Wine. Jis stimutiuoja virsz 
kinamus organus, tai yra or
ganus, kurie perdirba reika
linga muso organizmui mais
tą taip, kad jie butu atsako
mas. Jis iszvalo kuna nuo vi 
šokiu nebereikalingu medegii, 
gydo viduriu užkietejima ir 
visas jo nemalones pasekmes, 
kaip antai, galvos ir strėnų 
skaudėjimus, neuralgija, geltli 
ge, daugeli moteriszku ligų, 
pilvo ir žarnų ligas, nerviszku 
ma ir invairias kraujo ir odos 
ligas. Pataiso apetitą ir susti
prina visa kuna. Visose aptie
kose. Jos Triner, 1333—1339 
So. Ashland avė. Chicago, Ill.

Visu Biblija!
Yra tai didžiausia lietuviszkoje 

kalboje knyga turinti arti 1200 pus
lapiu susidedanti isz 00 knygų ir 
dvieju daliu. Szita knyga pritiktu 
turėti kiekvienam lietuviu o labjau- 
sia jauniem, kurie atras joje galybe 
puikiausiu ir pažadinaneziu apsaky
mu su didiai naudingais pamokini
mais didžiausiu pasaulės žmonių kaip 
tai Jėzaus Kristaus Szy. Povilo, Petro, 
Jono, Lukosziaus, Salamono, 1 )ovydo, 
ir kitu. Skubinkitės iszsiraszyt nes 
tik kol szis apgarsinimas bus tol ji 
persiduos po $2.25 lietuviszkoms li
teroms ir po $1.75 vokiszkoms ap
daroma su prisiuntimu in namus.

Adresas. (q£ o;)
John Lieporuslav

Box 360 Scranton Pa.

Ant County Commissioner
T. A. Flanagan

Demokratas. Isz Pottsville, Pa.

Ant Korinoriaus
Dr.W.J. WINTERS

Demokratas. Isz Shenandoah, Pa.

Ant Sudžiaus
J. J. MORAN

Demokratas. Isz Pottsville, Pa.

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

Už kompanijų preke ant geriausiu 
ir greieziausiu Lsivu. Pardarau 
visokius Dokumentus ir paliudyju 
per Konsuli. Duodu patarimus 
visokiuose reikaluose.

J. Kazlauckas
73 West St. New York, N.Y.
Isz Pittsburg Padangio.

Naujausios mados Popietei Gromatom 
rasziti tuzinas 25c. Labai gražus atidaromi 
Altorelei ir Stainelei nuo 15c. lig 50c. 
Gražiausios Maldų Knygelios ir visos 
knygos kokios tiktatyra randamos Lietuvi-*z 
keje kalboje ir daugybe visokiu dalyku.

JONAS IGNOTAS
6 22nd. St., S.S. Pittsburg, Pa.

Teisinga Krautve. nes tikras Lietuvis užlaiko 
Malonus Viengencziai:

Turiu sau už garbe praneszti jums 
kad, užlaikau krautuve su daugybe 
visokiu tavoro. Pas mano galima 
gauti naujausios mados Laikrodėliu, 

Žiedu, Kryželiu, Armo
nikų, Skripku visokiu 
Mužikalisku Tnstrumen 
tu, Britvu, drukuojamu 
Maszinukiu, Albomu 
Poto^jafijoms laikitie, 
Istonszku ir Malda 
kningu,visokiupopie u 
Gromatoms rasziti tu

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinai už 
$1 Perkupcziams 1,000 už $6 Magisz 
kos Kazyres $3. Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2c. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu.

Maloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn, N. Y.;

Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
Jaukias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Storuose ant pardavimo, kad musu 
taubeezei reikalą'.darni galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuviszku-Lenklszku Vaistu.

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.

hB GlOllB { Pae n.us dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, Pe

I 
i 
i 
I

Egiutero No.l.............................. 25c.
Egiutero No. 2.............................. 50c.
Zinijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai...............................35c.
Mcszkos Mostis............................. 25c.
Trejauka................................  25c.
Linimeutas vaikams ................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c.
Liepiu Baisumas ........................ 25c.
Anty-Lakson del vaiku ...... .....25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu.........................25c.
L’gniatraukis.................................25c.
Skilvio Laszai...................... 25o.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios...............................75c.
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo............50c
Milteliai apslabdymui Galvos

skaudėjimo................................ 10c.
Laszai nuo Dantų......................... 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų...........................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
V’aistas nuo Papauto..................15c.
Gyd. nuo Grippo......................$1.25.
Plauku apsaugotojas....................50c.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Rožes Balsamas............................ 25c.
Kinder Bahamas..........................25c.
Bobriaus Laszai...........................50c.
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................25c.
Pamada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Riemens................. 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu......... 15c.
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles..........-...............25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25. 
Gyd. nno Parku ir Niežu.......$2.00.
Gyd. nuo Dedervines.............. $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

PRANESZIMAS
Sveikatos Jieszkan tiems!
Jeigu kiti daktarai taip pasekmin

gai išgydytu sergančius kaip kad 
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOJE, 
tai ir jie būty taip mylimi žmonių, 
taip populariški, jiem dėka voty taip 
kaip iš daugybės išgydyty, nors ke
lios padėkavonės žmonty žodžiais 
kalba, neminint tokty padėkavonty 
už išgydytus nesveikumus, apie ku
riuos paejentai nenori kad kas bent 
būty žinoma.

Aš St. Suska turėjau didelius skaudėji
mus ausyje, kilo skauduliai arti metą lai
ko, gydžiausi pas daugelį daktarų bet be 
pasekmes. Kuomet atsilankiau gi prieg 
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOS 
daktarų, tai Į trumpą laiką man aiwį ir 
galvos skaudėjimą visiškai išgydė. Dabar 
esuvisiškaisveikair labaidekavojuPHI- 
LA. M. KLINIKAI. Su guodone —

St. Suska 2835 Calowhlll-St. Phila. Pa. 
GUODOT. M. PHILA. KLINIKA.
Ilgai sirgau sunkumu krutinėję ir a bei

nu silpnumu skaudėjimu galvos ir didelio 
kosulio, nors gydžiausi pas keletą dakta 
rų per ilgą laiką, bet niekas nemaczyjo. 
Jau buvau visai nusilpęs kad negalėjau 
nO lengvą darbą dirbti. Bet kaip atsišau
kiau prie PHILA, M. KLINIKOS dak
tarų, tad manę į greitą laiką pilnai Išgydo. 
Dabar jau galiu gerai dirbt ir sveikas esu, 
todėl širdingai dokavoju už sveikatą.

J. MELNICZAKS. Coatesville, Pa. 
GUODOTINI DAKTARAI.

Negaliu atidekavoti Tamistoms už ge- 
radojystę kurią man padarote. Pas daug 
daktarų buvau, bet nieko nepagelbejo. 
Kaip tik atsišaukiau prie Tamistų, gavau 
Jus vaistus dabar antrus, tai tik pusę su
vartojau, tai jau aš nejaučiu jokių skau
dėjimų ir viskas jau gerai. Kada nors tik 
reikOs daktariškos rodos, tai visada tiktai 
pas Jumis šauksiuos ir prašau neatsakyt. 
Mag. Weiwerene, bx 64 Hardwick, Mass.

Kurie tik norit išsigydyt, tai pri
būkite bei atsišaukit lietuv. kalboj 
o apturėsite tikrę, pagelbėt. Geras ir 
greitas atgavimas sveikatos, verta 

j žygio. Jaigu dėl tolumo negalit pri- 
j būt asabiškai, tad parašykit, aptu- 
rėsit rodg. ir pagelbę sveikatai.

| Jeigu liga neišgydoma, tad išsyk aptu- 
rOslt teisingą pranešimą, nes čionais yra 
teisingas, lietuvis daktaras, kad lietuviam 
tarnautų ir gelbėtų nelaimingus iš ligos.

PHILA. M. KLINIKOJ, visokias ligas 
kaip vyrų taip moterų pasekmingai, ge
rai gydo; slaptas, užsikrečiamas ir visas 
ligas, kurios tik užpuola ant žmogaus kū
no bei organizmo.

Visuomet kreipkitės šituo adresu:
The Phila. Medical Clinic 1117 Walnut St. 

Philadelphia, Pa.
Vai. ofiso: Nuo 10 ryt.ik 4popiet. Neda
liom Nuo 10.30 ryto ik 3 po plet Utarnį- 
kais ir Fctoyčiom. Nuo 6 ik b vakaro. ,

I

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

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

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pr

Pigus lotai.
31 lotai su stuba ant vienos 

frmilijos Pottsville, arba lotai 
parsiduos pavienium. Turiu 
teipgi 44 lotu St. Clair ir par
duosiu labai pigiai. Da turiu 
ant pardavimo namus Potts
ville ant 6 familiju kurios at- 
nesza $45 randos ant menesio, 
ir parduosiu jias pigiai atsi- 
szaukyte ant adreso; (Sep. 15) 

Jos. Mauer,
422 N. 2 St. Pottsville Pa.

FR. STRAWINSKAS
Lietuviszka Krautuve

...Vyno, Likern, Areilkoi ir Alaus...
Atraszykyt man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut 
tavora pigiau ne kaip kitur.

Fr- Stravinskas-
ISO7 Carson St., S. S.

Pittsburg, Pa. „ „h

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

Lakioja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Ryginus ir Vežin>G« del Pa>ivRŽiūej*rao 

Krausto Daigius ir t. L
Viską atlieka ka nogeriause ir pnikiunsei 
Su virez minėtais reikalais kreipkitės pas 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre St. Jiabanoj* City.

Kas Nori Pirkti Ar Pardooti
savo Namus ar Farms te- 
f* ui atsiszaukia pas mane.

'irkejiai tarmu atvažuojs 
pas mane isz visu szahu 

^Amerikos ir Kanados. 
— Farmos Mass., ir Conn., 

ateituose yra geriausios 
už tai kad randasi daugybe fabriku. Grojus- 
tas praszau raszyti lietuviszkai arlenktszkau 
J.f.Richard, 140 Maple St., Holyoke, Mas*.




