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KAS GIRDĖT?
Gal dvasiszka administraci- 

je “Draugo” užsirūstino kad 
mes apie Tuma raszome be 
“dozvolenije cenzūros” ir už 
tai atsiliepe: “kaip tai iszdriso 
Boczkauckai talpyti tokius da
liklis ant grinoriszku szventi- 
nybiull!— Ntlime tangerel — 
Geriau kad dvasiszka admi-
nistracije “Draugo” padarytu 
kaip angliszkai priežodis skel
bė: “let well enough alone". 
Kad tai butu užkabinęs koki 
angliszka laikraszti tai butu 
jiems paliepęs go to perdi
tion (ka ir mes paantriname). 
“Saule” nesiklaus daleidimo 
cenzūros nog nieko, talpina ir 
talpius viską kas yra tinkama 
geram laikraszcziui, ar tai 
dvasiszkiems patiks ar ne. O 
ant galo verbum sol ant szen- 
dien.

Varle norėjo sloniu būtie, 
Ir tuom baisei save pute, 

Sudejavo, 
Gala gavo!

Tai paveizda del kritiku, 
Užpuolancziu ant kitu!

Tomis dienomis pasirodė ne
teisinga deszimts dolerine bu- 
maszku su paveikslu Mikinle- 
jo, litara E. isz 1902 - 1908 
metu su vardu bankos “Coun
ty National Bank of Tyrone, 
Pa. Žiurekyte gerai ant pinin
gu ir nesiduokyt apėigaut.

"Tėvynėje” dabar pasirodė 
visai netikėti apsireisžkimai. 
Pirmiaus nors tai buvo mato
ma žmonių neužsiganedini- 
mai isz naujos Susivienyji- 
mo L. A. konstitucijos, bet 
suuku buvo tikėt, kad tiek 
daug sąnariu delei konstituci
jos trauksis szalin, o [dabar 36 
—37 No Tėvynės ir toliaus, 
matome prasitraukent dideli ir 
labai dideli skaitli szalin nuo 
Susivienyjimo net tu sąnariu, 
kurie pirmiaus stiprei su pasi- 
szventimu kovojo už Susivie
nyjimo tiesas. Kas žiu ar liksis 
puse skaitliaus nepasitrauku
siu szalin.

Susivienijime Lietuviu Ame 
rike tebyriam laike randasi 
pilnu sąnariu 5,294, suspen
duotu 1,164 iszbrauktu 3,773.

“Darbininku Viltis” prane- 
sza, kad Szenadorij kunigas 
Polujanskis iszneszes isz baž- 
nyczios parapijines Szvento 
Jurgio Szvencziausi Sakra- 
menta, ir bažnyczia lietuviu 
parapijos pasiliko be kunigo. 
Ten kercikai tarp kunigo ir 
žmonių jau prasideja ne dabar 
parapijonai prova su vyskupu 
turtus laimeja, dar gauna nuo 
vyskupo nors tokia pabauda, 
kad neduodant kunigą toki 
koki parapije nori, isznesze 
szvencziausi Sakramenta in 
lenku bažnyczia, muset pas 
kunigą Kaminską.

Parapijonai Szenadorio S. 
Jurgio parapijos, pradėjo asz- 
trei kovot su kunigu A. Milu
ku, su kunigu Kaminsku stip
rei vis beviaik laikosi, ir gal 
prie szitokiu aplinkybių pri
eit prie to, kad didele parapija 
pakryps prie nezaleznos pu
ses.

Arcibiskupas Prendergastas 
isz Filadelfijos tomis dieno
mis pirko (?) du lotus nog J. 
Gallagher ir Dougal Mc Phee, 
Coaldale, ant kuriu ketina pa
statyt Lietuviams bažnyczia.

Isz to pasirodo, kad Coalda- 
les Lietuvei yra gilukningi 
kad arcibiskupas teip buvo 
geras ir pirko jiems lotus ant 
kuriu statytis bažnycze.
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Dev. Dr. Peter Roberts, se
kretorius krikszezioniszkos 
drauguves Y. M. C. Asso. ku- 
ris yra dydelu socialogu iszda- 
ve tomis dienomis akyva knin- 
gele po vardu “Emigrantu 
Tautos Sziauriniam Amerike” 
Toje kuinguteje paduoda jisai, 
buk in laika 10 metu pribuvo 
in Suv. Steitus 8,000,000 emi
grantu. Isz tojo skaitlaus buvo 
6,000,000 nemokaneziu kalbė
ti angliszkai. Prie anglekasik- 
lu Pennsylvania! randasi 44,- 
675 anglekasiu o 32,232 lebe- 
riu. Isz viso prie kasikiu ran
dasi 171,195 darbininku isz ku 
riti puse yra ka ne moka an
gį iszkos kalbos.

Miuksztu anglių kasiklosia 
randasi 152,424 darbininku 
dirbaneziu po žeme o 33,497 
ant virszaus—isz viso 185,921. 
Isz tu 60$ nemoka kalbėti 
angliszkai.

Kur tiktai Y. M. C. draugo
ve randasi, tai užsiyma moki
nimu visu “foreigneriu” ang. 
liszkos kalbos.

Clevelande tūla moterele 
prasze sūdo idant duotu jiai 
atsiskyrimą nog josios vyro 
kurie naktimis niekur ne iszej- 
davo, nerūkydavo, ne losze isz 
kaziru ir ne giardavo svaigi- 
naneziu gėrimu. Turime pri
pažinti moteriszkei teisybei ir 
gerai daro, jog su tokiu asilu 
ne nori gyventi. Kožna mote- 
re geidže turėti vyra o ne toki 
kutvala.

Rev. Eugeniuszas. F. Abbot, 
kuningužis prie presbiterionisz 
kos bažnytėlės CapeGirardean 
Mo. apreiszke parapiniam ko
mitetui, jog apleidže juos o nu 
siduoda in Fultona, Mo., nes 
tenais moka tik 1800 algos ant 
metu o pas juos aplaikydavo 
$2.000. Ne daug kuningužiu 
sutiktu ant tokios permainos 
nepriymdami didesnes algos o 
nusidavė in ten, kur mokėdavo 
mažiau.— Isz tikrųjų mažai 
tokiu apasztalu randasi sziam 
szimtmttije.

Pliiladelphijoj (Frankforde) 
lenkai turi susitveria nuo tre
jeto metu nauja parapija, po 
vardu Szvento Valento; a. a. 
arcivyskupis Ryan jiems tvert 
parapija pavelijo ir žadėjo 
duot kunigą, bet regis kad 
kun. Kop. tuos žmones ne nori 
nuo savo parapijos atleist, tai 
lenkai in nauja parapija ku
nigą negauna ir po szei dienai; 
dabar-gi 10 Rugsėjo parapi
jos komitetas vėl nusidavė pas 
Philadelphijos arcivyskupi 
kur teip-gi nieką nelaimėjo. 
Regis toji nauja parapija pe
reis puseu nezaležnu.

Visur nesutikimai žmones 
sklaisto szalin nuo vieni kitu, 
isz ko pakrinka kaip grigo bi
tes tankiai padarant tarp sa
ves nemaža skriauda.

Isz Lietuvos svecziai kun. 
Tumas ir Aliszauckas surinks 
tarp lietuviu Amerikos ne ma
žai pinigo statymai prie Sau
les Kaune Kursu.

Rengimas mokslainiu yra 
vienas isz protingesniu darbu, 
bet Amerikos lietuviai marsz- 
kinelius pasiuva pirmiaus ki
tam, o sau tik renges pasiūti, 
dar užtenka maiszu apsimaut. 
Jie toli Lietuvoj mokslaines 
paremia, o czion Amerikoje 
sau ne turi, užtenka mat kad 
czion gimė vaikai iszmokt 
skaityt ir paraezyt tik anglisz
kai, ir tuom tarpu lietuviu 
vaikai arti iszsineria net isz 
savo tėvu, seniu ir proseniu 
kalbos.

Miiliimoy City, Pa. Utai ninkas 26 Rugscjo (September) 1911

Philadelphijoj girdima kad 
17 diena Rugsėjo Sanjungai 
Pageliai Imigrantu turėjo sa
vo susirinkimą kur isz ju nu
tarimu regisi, paims in puca 
neteisinga “Kovos"’ korespon
dentą Jakeztu kursai “Kovoj” 
korespondencija paduodamas, 
daug sumelavo priesz draugys- 
ežiu ir kliubus.

Mat, raszant korespondenci
jas ypatingai pažymint žmo
nių ar draugyseziu vardus, 
prisieina korespondentams da- 
botis nuo melagyseziu, nes 
melagystes tai yra rieszkuczios 
netikusiu purvu drapstanezios 
ant žmonių akiu ir veido.

Atsitikimas panaszus in 
pasaka.

“Wiatskey Wiesnik” apra- 
szineja atsitikima kuris yra pa
naszus in senoviszkas pasakas. 
Per upe Jalta atplaukė laivas 
su daugeleis kalininkais isz 
Kaukazo, terp kuriu radosi 
patogus jaunikaitis apie 30 me
tu senumo buvusis mokitinis 
gimnazijo kokis tai J.... sū
nūs nialkiaus kuris turėdamas 
9 metus pabėgo isz namu ir 
atkeliavo in Moskva, kur rado 
priglauda pas namini sarga, 
gymes tam paežiam kaime ka 
ir jojo tėvas. Turėdamas jau 
15 metu insimilejo in 50 metu 
senumo kupeziaus paezia pas 
kuri radosi ant tarnystes.— 
Kupczius ne poilgam mirė, 
kaip vėliaus isztirinejo valdže 
ant užtrucinimo. Jaunikaitis 
užgriebė visa turtą po kup- 
cziui, kerezindamas naszlei, 
jog jiaja iszduos in rankas tei- 
singystes, ir privertė jiaja in- 
žengti in kliosztori.

Naszle prasze ir melde mi- 
lemo, idant josios neapleistu, 
nes tas nesidavė prisikalbyt 
ir ant galo iszmete isz jiosios 
namu. Naszle perpykus ant 
tokio nedoraus apsiejimo save 
milemo davė žinia valdžei, jog 
jiaja prikalbino užtrucinti sa
vo vyra. Abudu likos areszta- 
voti ir nubausti prie sunkaus 
darbo.

J.... pabėgo kelionėje in 
kalėjimą in Japonije. Tenais 
susipažino su kokiu rusiszku 
iszgama, nužudė jin ir su jojo 
rasztais ir paszpartu sugrižo in 
Rosije. Pribuvęs in Rosije 
papilde 17 žudinseziu, kaip 
pats prisipažino. Ant galo vie
nam paleistuviu name Rostone 
po Donu susipažino su mergi
na nepaprasto patogumo, in 
kuria teip karsztai insimilejo, 
kad iszpirko jiaja isz paleistu
viu namo ir nutarė vesti dora 
gyvenimą.

Su dokumentais nužudinto 
Japonijoj, aplaike dinsta mo- 
kitinio vienam isz czionaitiniu 
gimnazijų. Czionais per 6 me
tus vede gyvenimą doraus 
žmogaus. Kada atėjo laikas 
kada jojo milema ketino pa- 
gimdyt kudyki nutarė su jiaja 
apsivesti priesz atėjima ant 
svieto kudykio. Pradėjo rū
pintis apie savo milemos me
trikus ir kitokius davadus su 
kuria pergivenus kelis metus 
kaipo vyras su motere, ant ga
lo pasirodė, buk motina lau- 
kema kudykio, yra.... jojo 
tikra sesuo.

Trumpi Telegramai.
§ Hazleton, Pa.— Vagis 

insigavo in karezema Lewis 
Luckse Beaver Meadow, už- 
migdino locnininka, paėmė 
$300 ir kitokes brangenybes, 
prasiszalino.

§ Savannah, Ga.— Visam 
paviete Chatham užėjo dyde- 
lis lietus. Su lietum nupuolė 
milijonai mažu varlukiu didu
mo kaip bites,

ISZ AMERIKOS.
Sudegino drapanas idant 

ne galėtu su kitoms 
draugaut.

Wilkes-Barre, Pa.— Supy
kus baisei ant savo Patriko, 
už tai kad draugavo su kitoms 
moterimis, jojo milema pa- 
cziule Magde Reilley, sudėjus 
szventadienias drapanas in vie
na ruimą, kada Patrikas ra
dosi prie darbo, aplaistė kara- 
sinu ir uždege. Kaimynai pa- 
regeja durnus, paszauke ugna- 
gesius, nes jiu patarnavimas 
buvo nereikalingas, nes namas 
neužsidege tik drapanos Patri
ko sudege. Už tai Patrikas 
apskundė savo paeziule, kuri 
užmokėjo $5 bausmes, nes tu
rėjo taji užganadinima kad jo
sios Patrikas per koki laika 
ne draugaus su balandėlėms.

Žąsys turi po keturis spar 
nūs-

Columbus, Ind.— Henry 
King, murinas, atgabeno ant 
paukszcziu parodos kelioleka 
negirdėtų žasu turinezios po 
keturis sparnus. Antra pora 
sparnu turi apie 12 coliu il
gio.

Arklys perdūrė žmogų.
Kerfton, Mo.— Žine apie 

nepaprasta atsitikima paskly
do ana diena po visa miestą. E. 
W. Brown’as kuris tik apsipa- 
cziavo menesi laiko adgalos, 
važiavo su pora arklu isz arti
mo miesto sztai truko kama
nos. Iszlipias isz vežimo bandė 
pataisyti kamanas, laikydamas 
rankoje atidaryta peili: vienas 
isz arklu spyrė Braunui in al
kūne inmuszdamas peili in 
krutinia. Tuojaus užszoko ant 
kito arklo ir jiojo in miestą 
pas gydintoju, nes pakelije nu 
krito nog arklio mirdamas nog 
žaidulo.

Atsitikimas laike szokio.
Knoxville, Tenn.— Po už

baigimui szokiu, Elena Ellis 
ne norėjo ejti namon su O. 
Buttleru o in jo vieta paėmė 
sau už dranga 17 metu senu
mo Olney Phillipsa. Perpykęs 
tokiu apsiejimu savo merginos, 
Buttleris užejas in užpakali, 
szove in Phillipsa padedamas 
jin ant vietos. Tam atsitikimui 
prisižiurinejo keloleka szoky- 
ku. Vienas isz jiu pribegias 
prie žudintojaus iszbare už 
teip nedora pasielgimą nes in- 
dukias Buttleris szove, padeda 
mas ant vietos J. Ileadinga su 
vis nekaltai. Ant galo priszo- 
kes prie padūkelio kokis tai 
nepažinstamas szove karta in 
krutinę žudintojui kuris krito 
ne gyvu. Nepažinstamo nesue- 
me.

Nelaimes lekiotoji!.
Willamsport, Pa.— Lekioto 

jas vardu Castellane nupuolė 
150 pėdu augsezio ir užsimu- 
sze ant vietos.

Troy, Ohio.— Kranas Mil- 
leris, kuris lekiojo laike “feru’ 
sudege ant smert isz priežas
ties trūkimo bones su gazoli
nu.

St. Louis, Mo.— Vienas isz 
mekaniku kuris bandė lekioja- 
ma maszina puolė 200 pėdu že 
min užsimuszdamas ant vietos.

Sunki motere.
Wakefield, Mass.— Isz prie 

žasties milžiniszko sunkumo 
kuri Mrs. Lena Richards buvo 
priversta neszioti kas diena, 
teip nupuolė ant pajėgu kad 
turėjo mirti. Poni Richards 
svėrė 500 svaru, turėjo vos 33 
metus senumo o buvo szesziu 
pėdu augszczio.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

D. Macocho byla.
Buvusiojo Czenstakavo vie

nuolio Damazo Macocho byla 
jau neužilgio bus nagrinėja
ma. Macocho begediszkas gy
venimas, broliažudyste vienuo
lyne, apvogimas szveneziau- 
sios paneles Marijos paveikslo 
Czenstakavo bažnyczioje pra
eitais metais pakele dideli 
tfiukszma tikineziuju tarpe. 
Dabar lenku klierikalus labai 
užima klausimas, ar byla na
grinės prie uždarytu ar prie 
atviru duriu. Bylos nagrinėji
mas prie atviru duriu galėtu 
iszkelti aikszten daug žingei
džių dalyku iiz kataliku vie
nuoliu ir ju meilužiu gyveni
mo. Todėl klerikalai labai 
norėtu pastatyti visa ta daly
ką taip, kad bylos nagrinėji
mas butu prie atdaru duru, 
tiįda iszkeltu aikszten, ne tik 
vien vienuoliu “darbelius.” 
Dabar jie aiszkina, kad poli
cija jau senei žinojusi ne tik 
aį>ie vagystes, bet ir paleistu
vavimo orgijas vienuolyne. 
Galimas daiktas, kad tie už- 
nietinejimai nėra be pagrindu, 
b|t žingeidu, kodėl klerikalai 
tik dabar apie tai pradeda isz- 
sireikszti ? Labiausiai ne žmo
gus policijai busiąs buvusiojo 
Czenstakavo vienuolyne per- 
dįtinio Reimano paslapcziu 
uždangos atidarymas. Te- 
c^iaus vienuolyno perdetinis 
i’tmemane pakelti paslapcziu 
uždangos apie vienuoliu dar
belius, kol placzioji visuome
ne dar nieko nežinojo ir tikin
tieji katalikai isz visu pusiu 
nesze in vienuolyną aukoti sa
vo kruvinu prakaitu uždirb
tus, paskutiniuosius skatikus.

Po baliui pamigo.
Ventspileje, nedelioje, rug- 

pjuczio 7 d., Kotrinos gatvėje 
gyvenanti mergina nuėjo in 
balių, kur susipažino su kokiu 
ten “kavalierium” ir abu taip 
labai insimylejo, kad baliui 
pasibaigus net nebegalejo at
siskirti. Todėl mergina pasi
kvietė savo “numylėtąjį” prie 
save namon, praleisti dar atti
kusiąja nakties dali. Pereje 
abudu apsikabino ir sumigo 
taip saldžiai, kad ne pabudo 
rytmetyje jau gerokai saulutei 
pakilus, kada in vartus belde 
rėkaudamos turgaus pirkliau- 
tojos, todėl kad mergina neat
rakino vartų, kurios prieder
me buvo isz ryto atrakint var 
tus, nes tuju triukszmininku 
pirkliautoju “tavoras” buvo 
laikomas tame kieme. Nuo 
triukszmo pabudo “gaspadi- 
ne,” ir ėjo kelti merginos, bet 
atidariusi duris ji kone sustin
gusi. Isz lovos iszszokes pus- 
miegis “kavalierius.” Gaspa- 
dine pradėjusi klykti, kad va
gis insilaužes. Iszgirdusios tai 
už vartų stovinezios paszauke 
‘‘geradavyka”, kuris tuojau ir 
pribuvo. Bet tuo tarpu mer
gina savo mylimaji užrakino 
szepoje. Gaspadine su “gara- 
davyku” isz jieszkojo visus 
kambarius ir užkampius, bet 
“vagies” niekur neatrado. Ta 
da “gaspadine” liepe atdaryti 
szepa, bet mergina jokiu budu 
nepaklausė. “Garadavykas” 
nuėjo atsivesti “okolodoezna,” 
kad galėtu atpleszti szepa. 
Tuo tarpu mergina savo myli
maji laimingai isz szepos isz- 
leido, kuris iszszokes laukan, 
nubėgo, kaip zuikis ir atgal 
neatsižvelgdamas.
Arcsztavojo 30 moterių.

Petersburgas.— Palicije 
aresztavojo tomis dienomis 30 
moterių, kurias nužiūrėjo buk 
priguli prie revolucijonieriu. 
Dvileka tukstaneziu židu ap
leido miestą Kieva, nes tikysi 
skerdynes.

Kruvina drama.
Laikraszcziai raszo, kad 

Uralsko policmeistras Kivki- 
n’as “nervu sujudimo priepuo
lyje” nugalabijęs du pirkliu— 
žydus. “R. SI.” paduoda arti
mesnes žinias apie ta žmogžu
dyste. Abudu tuodu pirkliai 
esą skundėsi vyresnybei, kad 
Livkin’as reikalaujas kysziu. 
Kaip “R. SI.” raszo, kad Liv- 
kin’as atlikęs ta žmogžudyste 
visiszkai szaltai, kaip kad už 
tai ne butu jokios bausmes. 
Pirmąją auka Benjaminova 
pirmiau jis jieszkojo jo bute. 
Benjaminiovas ne buvo tuo- 
tarpu namie ir Livkin’as ėjo 
jieszkoti jo. Sutikės Benjami
nova gatvėje Livkin’as pagul
dęs jin dviem revolverio szu- 
viais, treti syki szoves dar, ka
da Benjaminas gulejes jau 
kraujais apsipylęs. Atlikęs ta 
kruvina darba Livkin’as nu
važiavęs prie Kazoku atoma- 
no. Isz ten su tuo paežiu ve
žiku nuvažiavęs prie antros 
aukos— Belostockio. Livki
n’as pareikalavęs, kad Belos- 
tockas iszeitu prie jo. Belos- 
tockas meldes, kad Livkin’as 
ineitu in vidų, Livkin’as, in- 
ejes. Pasisveikinus Livkin’as 
atsisakęs atsisėst. Jis turis ki
tus dalykus. Tares tai, Livki
n’as isztraukes revolveri ir 
szoves keletą sykiu in Belos- 
tocka. Belostockas parpuolęs 
ir akimirksnyje numiręs,

Rugpjuczio 9 d. palaidojo 
abudu policmeistrio Livkino 
nuszautoju žydu Benjaminova 
ir Belostocka. Livkin’as aisz
kina, kad nuszautieji jin ap 
szmeiže neteisingai apskusda- 
mi, buk jis reikalavęs kysziu.
Stolypino žadintojas tu

rės mirti.
Kievas.— Dimitry Bogro- 

vas, kuris perszove minister! 
Stolypina likos apsudintas ant 
pakorimo per kariumeniszka 
suda. Bogrovas buvo sana- 
rium slaptingos palicijos ir 
priek tam prigulėjo prie re
volucijonieriu.

Davatkos inskunde.
Prie szv. Alberto bažnyczios 

buvo atsiradęs naujas szkap- 
lierninkas, kuris pasodino bo
bele szkaplierius pardavinėti. 
Davatkos už tai supyko ir in- 
skunde klebonui koki ten Jo- 
deiki, buk tai jo ten szkap- 
leriai esą, visaip jin szmeižda 
mos. Klebonas paklausė da
vatkų ir dabar apskustamjam 
neleidžia pas bažnyczia pre
kiauti, ne in bažnyczia ineiti, 
ne baldakima su karūnoms 
neszti, ne szventoriu lyginti. 
Tai kai klebonas ta žmogeli 
nubaudė!....

Baisi viesulą— 50 
pražuvo.

Neapolus, Italije.— Baisi 
viesulą kuri praėjo pro czio
nais su lietum, padare milži- 
niszkas bledes ne tik ant že- 
miszko turto nes ir žmogiszku 
gyvaseziu.

Vejas nunesze namus, kiti 
likos užlietais per vandeni, 
daugeli laivu nuskendo ant 
Neapolines užtakos.

Kiek toji viesulą padare 
bledes, da ne galima apskai- 
tyt. Suvirszum 50 ypatų pra
žuvo.

§ Neenah, Wis.— Važiuo
jant nog veseilios su szieniniu 
vežimu, 13 ypatų likos už- 
musztos per greit einanti tru
ki, kuris trenke in vežimą. 
Nelaime atsitiko nakties lai
ke. Terp užmusztu pražuvo: 
Czeslakas, Liszek, Omnieczins- 
ki, du brolei Szedikai, Szie- 
nius, Sizgard ir Suckovskiute. 
Buvo tai Lenkai ir Anglikai.
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Akivos Žinios isz Lietuvos,
Apielinkes Mariampoles.

Pagal privatiszkas'.žines gro 
matose ateinanczias surandame 
szei:

80 Rugpiuczio 1911 m. Ma
lonus Draugužei! T.!

Trie jau menesiai kaip pas 
mus žmones užimti “Gudais 
Sasnavos.”

Nuo skriaudžiu kokia ten 
seniaus liustauna mergina, da 
bar senyva davatka (Baltru- 
szaicziute) pradėjo skelbt, kad 
ant senųjų Sasnavo kapiniu 
pasirodžiusi szvencziausioji 
panele. Isz visu krasztu žmo
nes eina ir važiuoja, pinigus 
duoda, vandeni isz balutes se
mia ir burnas mazgoja teip, 
kad toje balutėje vanduo nes 
peja prisisunkt. Prabaszczius 
kunigas Czesna isz Meszku- 
cziu, drucziai in tuos “cudus” 
tiki, o vikarijuszas kun. Juo
zaitis ir kiti visi kunigai isz to 
juokėsi, žmonėms nieko ne sa
ko, nes esą prabaszcžiui pini
gai reikalingi statymui bažny- 
czios naujos, ba parapijonai ne 
duoda, nes pastate pakajus, 
svirną ir kluoną daug tas kasz 
tavo tai jau dabar neisztesa.

Kunigai kiti in tai žiūrėda
mi szneka, kad kunigui Czes- 
nai negerai kas nors galvoje 
darosi.

Žmones vieni per kitus lei
džia visokius paskalus kad tas 
ir kitas nuo to “sudalino” van 
dens iszsigyde, bet ant teisy
bes niekas neiszsigyde ir isz to 
visko nieko dauginus nėra 
kaip tik paprastas muilinimas 
prascziokams akiu.

Delko kunigai tyli, valdžia 
nesikisza kad neteisybėms pa
daryt gala, tai to nežine. Isz- 
mintingesni mena, kad pra
baszczius bene tik dalinasi do- 
chodu isz “cudu” su tais, nuo 
kuriu priklauso sulaikymas ap 
gavystes. Kaip ilgai tas trauk
sis, kokia bus užbaiga ateitis 
parodis. Valdžia dvasiszka su 
svietiszka, vis-gi turės atkreipt 
atyda in tai, man rodos kad 
ta merga ir prabaszcziu reiktu 
atiduot in narna varijotu po 
observacija daktaru.
Z’— Už a.a. kunigo Senkaus 
Mariampolei pavogtus pinigus 
liokajus Vidzbara ir jo drau 
gas Mickus tapo nubausti pa
gal pasvieczyjima Mickuvienės 
ir sliesoriaus. Mickuviene pri
pažino, kad pas savo vyra ir 
Vidzbara macziusi daug pini
gu, o sliesorius prirode, kad 
taisės raktus nuo kunigo ka
sos: tokiu budu pagal tuos liu 
dytojus sūdąs vagilius nubau
dė bet jie prie kaltes ik galo 
neprisipažino.

— Reikaluose Sasnavos “cu 
du” buvo ir patsai isz Seinų 
vyskupas Sirtautas tyrinėt, o 
patyrė niekas nežino.

— Mariampoles juodukai 
(svecki) kuningai atkartoja 
kaip kada žodžius misijono- 
riaus kapucino, ale žmones ne
labai klauso, jau užmirszo ka
pucino pamokslus ir trauke po 
senovei degtine ir alų.

— Mojui iki 15 buvo szilta, 
gražu palynojo po biski viekas 
augo gerai. Nuo 15 Mojaus at- 
szalo, lietaus buvo mažai, tik 
Czervcziui paliji gerai taigi 
vasarojai geri.

Visa vasara naktis buvo 
szaltos, o lietaus jau nuo poros 
menesiu neturime, javus žmo
nes nuo lauku suvalė sausus, 
bulves ir daržoves nudžiūvo 
pūdymai daiktais ir in lyses 
suarti visai nesidavė per sau
suma, lietaus jeigu nesulauksi
me, rugius set negalėsim.

Metas XXIV

3 rub. 50 kap.
8 rub.
2 rub. 25 kap.
1 rub. 50 kap.

Turgus.
Bulviu’puskartis 1 rub.20 kap. 
Rugiu puskartis 2 rub. 50 kap. 
Kviecziu pus.
Semenu pus. 
Miežiu pus. 
Avižų pus.

Siuncziu szirdingas pasvei
kinimus ir daug labu dienu.—■ 
Tavo ^Vincentas.

Tiek tai isz Mariampoles 
aplielinkes gauname tuom 
laik žinių.

Sasnava kur dabar minetie 
cudai apsireiszkia, gana gerai 
man yra tai žinomas bažnyt
kaimis su maža medinia bažny 
telia senovės kun. Marijonu 
filija. Nuo bažnytėlės link sau 
leliaidžio ir sziaures, prie ke
lio yra senosios kapines kurios 
yra gana ant vandenines vie
tos: ten kada mirusiemis duo
bes reike kasti, tai duobkasei 
vieni duobe kasė, kiti vandeni 
lauk liejo, grabus su mireliais 
guide tiesiok in vandeni. Prie 
progos gi, tame kapinyne ne 
sunku buvo invykdint ir vadi
namas “cudaunas szaltinelis” 
dabar garsinamas: iszkast rei
ke kad ir negilia duobelia ins- 
tatyti rentineli o vanduo sunk
tis isz kapiniu neperstos.

Panaszus cudai, buvo apsi- 
reiszkia priesz 40 metu girioje 
Gudeliu parapijoj: ten girioje 
surasta buvo medis vuosi nepa 
prastai dviszakas. Isz kamieno 
(kelmo) tik viename už pusan
tros pėdos iszauges in du stuo
briu ir toliaus suaugės buvo 
vėl in viena medi. Ten pradė
jo žmones lankytis, ir per ji 
vuosi landžiot, po to pradėta 
vuosis garsint stebuklingu ir 
aukas žmones dėjo. A.a. pra
baszczius Gudeliu kun. Stel
mokas už cudauna vuosi gavo 
nuo prabaszczystos nustumt, 
ir Alvite apsigyveno tiktai 
kaipo emeritos užbaigdamas 
savo senatve ten.

Gali ir Sasnavos prabasz- 
cziui kun. Czesnai lengvai teip 
atsitikt, nes .toki cudai žmo
nėms garsint, yra ne szposai 
varinėt.

Marijonu senovei parapija 
ir kliosztori Mariampolen po 
mirimo kunigo Senkaus pas
kutinio Marijono, riktavosi 
ateiti už prabaszcziu isz Garle 
vos džiakonas Zalewskis, bet 
jis prie tos sziltos vietos nesiga 
vo: po mirimo kun. Senkaus 
ik dabar prabaszczevo kunigas 
koks Oginta, dabar atvyko 
tikrai paskirtas prabaszcziumi 
kunigas Augustaitis isz Peter
burgo. Kokia tarnysta turėjo 
Peterburge Seinų diecezijos 
kunigas A. Peterburge dar ne 
žine.

Po mirimo Mariampolej pas 
kutinio zokoninko Marijono 
kun. Senkaus, turtas jo tapo 
per ji pati tastamentaliszkai 
paskirstytas, bet jo kun. Sen
kaus turtą apvogė ir paskyrsty 
mai kaip reik neiszpildyta. 
Jo tikras brolis Matjoszius 
isz kaimo Aszmonu nieko ne
gavęs žada provotis, bet sako
ma kad Matjoszius esąs per lė
tas, ir jam už kunigo turtą pro 
votis busią sunku.

Lietuvoj Suvalkų gubernej, 
žmones bieglesnius girdima 
kalbant kad isz Mariampoles 
gimnazijos studentai nelabai 
prielankus eiti in kunigus ypa 
tingai siekia toliaus 4 kliasu, 
tai Seinuose investa progimna
zija tik keturklesine, kur stu
dentus mokysią daugiaus to, 
ko reikalinga einant in kuni
gus. Gal ir kaune prie “Sau
les” kursai tam likslui dar ren
giama.— Senas Kapsas.



Bukite atsargus.
(“Atsarga gėdos nedaro”).

Bankai, kur sukrauti nema
ži turtai traukte-trauk’a prie 
saves proszali einant vagi ar 
pleszika. (Taip-pat kaip mo
nopolis—girtuokli kad vilio
ja)-

Prie vieno bankieriaus Pa
ryžiuje atėjo syki dvi ponios, 
ir prasze ar jis negalis pasko
linti joms trumpam laikui 32 
tukst. auksu. Jos paczios užsii- 
manczios piningu mainu ir 
sziandien joms pritrukę 32 t. 
Bankierius prižadėjo pinigus 
atsiusti už poros valandų. Po
nios palikusios savoadresa isz- 
ejo. Bankierius nž 2 vai. šutai 
se nors ir nevisa žadėta suma 
(tik 25 tukst.) ir indaves tar
nams liepe nuneszti “Pinigu 
mainymo kontoran”. Ponas 
liepe būti atsargiems.

Pasiuntiniai, ateje pagal nu
rodyto adreso, iszklausinejo 
namu sargo, kame ežia gyvena 
ponios Kimbo. Sargas atsake, 
gerai jas pažinstas, jau visas 
menuo, sako, kaip tos ponios 
yra uždejusios pinigu mainimo 
kontora. Pasiuntiniai pinigais 
neszini inejo kontoran. Konto
ras, kaip paprastai: stalai ap 
krauti knygomis, popieriais, 
laiszku krūvomis. Kambarys 
pusiau perdalytas in dvi dali 
geležinėmis grotkomis. Žo
džiu, nieke intariamo.

Ponioms Kimbo labai nepa
tiko, jog negavo visu praezytu 
32 tuks., bet valandėlė pamis- 
lijus, rižos paimti nors tas 25 
tuk. ir pae me viena voleli ir 
suskaite auksa: kitus tik pa- 
cziupinejo ir sukrovė viską 
maiszelin. Sukrovusi pasilen
kė, ir noredadama paimti isz 
szepos bankinius biletus kuriu 
pasiuntiniai lauke, ir, pailesn- 
kusi dingo, tarsi žemen inlin- 
do! Kita moteriszke žaibo grei 
tumu spruko pro duris ir už- 
daužė geležini slensti.

Viskas atsitiko viename aki
mirksnyje. Pasiuntiniai liko 
uždaryti kaip kalėjime; prie 
langu negalėjo beprisiartinti, 
nes nuo langu skyrė juos ge
ležines krotkos. Pakolei iszgir- 
do ju szaukima sargai policija 
—panikių nei kvapo nebliko. 
Asloje rado iszpjauta skyle, 
pro kuria nusileido poni Kim
bo su 25 tukst. Buvo padaryti 
laiptai isz virvių, kuriais nu
lipo ji, o žemai rado sziaudu 
glebi, kad nesusidurdyti (nesu 
sitrenkti) kojas nuszokant.

* * *

Vienas garsus Dublino (An
glijoj) miesto gydytojas ėjo 
sau dienovidu ramiai gatve. 
Tik staigu, kaip viesulą, už
puolė ji dailiai apsidaręs vy
rukas ir eme maldauti dakta
ro atlankyti jo mirsztanczia 
paezia.

Gydytojas sutiko.
Kuomet inejo nepažinstamo 

žmogaus kambarin, jaunas vy
rukas užsuko skubinai duris ir 
paduodamas daktarui tuszczia 
portmana tarė: “Sztai, ponas 
gydytojau, szis tuszczias port- 
manas yra mano mylimoji žmo 
na. Kaip, sveikas, matai, ji 
serga nusilpnėjimu ir geidžia 
idant Tamsta papildytumei ir 
sutvirtintumei jos spėkas. Jei
gu neiszgydysit jos, tai pats 
turėsit pamėginti mano vaistu 
—sztai J sziu kulipku, kurios 
labai gydo užkietėjusias szir- 
džias”. Gydytojos nieko kito 
nebgaledamas bepadaryti, da
vė “ savo ligoniui” 120 rub.— 
visus pinigus kiek tik su sa
vim turėjo. Apgavikas paemes 
brangu vaista palydėjo dakta
rą ligi skersgatvio ir dingo.

* * *
Jieszkodamas lengvo uždar

bio, vienoje Rymo bažnyczio- 
je, puikiai pasipuoszes vagis, 
pasergėjo pas tūla ponia bran
gia auksine tabakierka, (po 
Rymo bažnyczias visados val
kiojasi ne maža ponybes, ne 
tiek delei maldos, kiek delei 
apžiūrėjimo gražiu bažnycziu). 
Vagis nenuleido alsiu nuo tos 
ponios; atsiklaupė jos užpa 
kalyje ir eme karsztai melstis. 
Pauoscziusi poni tabokos in- 
kiszo savo tabokine kiszenen 
ir eme toliau žioplinėti po baž- 
nyczia. Neką trukus auksine 
tabokine atsidūrė vagies ki- 
ezeneje. Bet nespėjo vagis pa-

Serganti motina ir josios 
tris dukters.

Petruli mielas, jau laikas ejti namon, 
Nes tėvas tuojaus atejs, pasakys “von!’
Petrulis nusigandęs laukan iszbego. 

Kada tėvas in kambarį atėjo.
— Kur tėvas?

sislepti, kaip poni pasijuto ap
vogta.

— Dieve! man tabokine isz 
trauke!— suszuko vartydama 
kiszenes.

— Tai ne galimas daiktas, 
poni, tokioje szventoje vieto 
je— atsiliepe poniszkas vagis 
kurs nebturejo kur bespruk
ti.— Pajieszkok, meldžiamo
ji, aplinkui, bene atrasi.

Poni jieszkodama skundžia
si:— Ak kokia nelaime, toki 
brangu daikta pavogė!

Tik besigraibydama apie 
save persigando ir dar didžiau 
pabalo ir suszuko:— Vieszpa- 
tie, ne laikrodžio neberandu!

Bet vėl atsiminusi, nusira
mino:— Ach, ne, aeziu Die
vui, szikart tur but busiu na
mie palikusi!

— Labai man gaila, Tams
tos, poni, ir kiek galėdamas 
norecziau padėti surasti Tams
tos tabokine. Asz tunu poli
cijoje gerus patinstamus ir 
nuėjės tuojaus pranesziu jiems 
apie vagyste. Tik teikis, poni, 
pasakyti savo adresa, idant su
radus, galeeziau Tamstai pra- 
neszti.

Apvogtoji poni nebeiszma- 
ne ne kaip bedekavoti tokiam 
gera-szirdžiui ir tuoj pasakė 
jam savo adresa.

Gudrus vagis staeziai isz 
bažnyczios nuėjo in apvogto
sios ponios butą. Paskambi
no. Iszejo tarnaite. Vagis už
kalbino:

— Poni prasze, idant Ta- 
mista induotumei man laikro
di, kuri jin užmirszo beskubė
dama bažnyczion....

Tarnaite nepasitikėdama tuo 
ponu, kuri mate pirma syk, 
norėjo uždaryti duris. Paste 
bejes jos abejojima poniszkas 
vagis tarė Matomai, mano 
miela, nepažinsti manes. Asz 
esmu baronas N. Poni numa 
ne, jog Tamsta ne norėsi isz- 
duoti laikrodžio. Todėl, idant 
intikinti Tamsta, sztai poni 
indave, kaipo priparodyma, 
savo tabokine.

Iszvydusi tarnaite gerai pa- 
žinstama daikta— savo ponios 
tabokine— tuojaus isznesze 
laikrodi. Vagis ne blogai pa
sipelnė.

* w *
Tai-gi dar syki sakau— bu

kite atsargus visados, visur ir 
su visais.— R. N.

20 Metu Senas Laikraszti

KUR BUNA
Pajieszkau mergaites ar suaugu

sios siratukes ar teip biedna užaugy- 
tine jeigu kur toke randasi o nori 
gautis in gerus namus tai apie plates 
nes žines raszykit ant adreso; (g^ O}) 

Mrs. A. Swartz
3436 Lander St. Los Angeles Cal.

Pajieszkau sau mergynos ant apsi- 
vedimo nejaunesnes kaip 17 m. ir 
nesenesnes kaip 195 m. asz pats esiu 
24 m. sveriu 15 svarus 5 pėdu 11 co- 
jiu augszczio, turiu atsakoma darba 
katra mergynos norėtu gaut gera 
vaikyna tegul atsiszaukeant szio ad- 

(to 77) 
Ant. Žolinas

So. Range, Micb.

Mano brolis Juozas Lomsargis pa
eina isz Kauno gub., Raseinių pav ., 
Szveksznos para., 15 ra. kaip amerike 
5 m. adgal gyveno Chicagoi isz ten 
iszvaževo in Washingtona, o dabar 
nežinau kur praszau duot žine ant 
adreso: (to 79)

Jno. Lomsargis
844 W 33rd. st Chicago, Ill.

reso:

Box 153

Ir Skulkino pavietas, 
Ne yra szventas, 

Dydesniuosia miestuosia, 
O ir mažeeneeia apigarduosia, 

Kvaraba gyvena, 
Terp bobų ir gana.

Ne gana kad namieje pasi
laka,

Nes tas ne užtenka, 
In miestą nusibaladoje, 
Tai vos parstrapaluoje;

O kada?
Kiti parveda!

Ba kur grabeje liktu, 
Kaip kiaule pastiptu.

Sarmata moteriukes darote, 
Del dukteriu, katrais auginate, 

Tos ne gali ant svieto akiu 
parodyti, 

Turi namie sėdėti.
Be jokio užsiėmimo, 

Ir kaip rodos ne gaus vaikino,
Su katrų apsiporuotu, 

Geresni gyvenimą turėtu, 
Negu prie mamos, 
Girtuokles tokios.

Jus-gi jaunos dukreles, 
Bukyte doros mergeles, 

Nesipiktinkyte isz tokios, 
Girtuokles motinos, 
Kaip doros busyte, 

Dorus vyrus gausyte, 
Laimingos busite.

rodos 
iszd- 
l'ga,

Mano tėvas Izidorius Mankus pa
eina isz Kauno gub., Raseinių pav., 
Paupe kaimo 15 metu kaip amerike 
pirmiau gyveno Bostone o dabar ne
žinau kur praszau atsiszaukt ant ad
reso:

Miss Mar. Mankute
1003 N. 9tb. st. E. St. Louis, Ill

Mano draugai Juozas ir Karalius 
Krasiniakai paeina isz Suvalkų gub., 
Kalvarijos pav., Kalvarijos para, 
Santakos kaimo praszau duot žine 
ant adreso:

Wm. Graidy
Box 158 Sturgeon, Pa.

Mano pusseseres Ona Marijona ir 
Liudvika Balkaicziute paeina isz^Kau 
no gub., Raseinių pav., Batakių vo
les., Gaures para., turiu svarbu rei
kalą jos pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso:

Ant. Balkoski
68 Greenod Pl. Gardner, ^Mass.

Mano uoszvis Antanas Dilerta 
paeina isz Kauno gub. Raseinių pav., 
Szilos volos., Zivingiu para, pirmiau 
gyveno Chicagoi o dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso:

Jno. Petrawicz
Box 75 Cedar Point Ill.

Mano giminaitis Adomas Žilionis 
paeina isz Vilniaus gub.. Traku pav., 
Jezno vai. Stakliszkiu miestelio 4 m. 
adgal gyveno Alex, Ark. 14 m. kaip 
amerike turiu svarbu reikalą jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso;

M. Židanavicz
25 Harlem St. Worcester Mass

“LIETUVA” A-B-Cela
Iszeina kas Petnyczla

Chicago, Ill.
Laikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu, 

didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik- 
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,000 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

-----ARBA PRADŽIA-----
Skaitymo ir Raszymo 

DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa.

-: “LIETUVOS” PRENUMERATA:-
Suvienytuose Valstijuose ( Metams $2.00 
Sziaurines Amerikos £ Puse Metu $1.00

„ i • • nr -i f Metams $2.50. Kanadoj ir Mexike j Puse Metu ?L26

Rossijos, 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.

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 
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avo.

Mahanoy City, Pa.

Montkarmu bobutes, 
Pripratę prie guzutes, 
Niekad ne buna gana, ' 

Traukia, bile tik fundina.
Tai labai ne sveika, 

Ir del moterių ne tinka,
Ba boba girta, 

Niekur ne pagirta.

Ilazletone badai, 
Darosi ne kas labai.

Dabar nutilesiu, 
Ant toliaus atidėsiu.

Kur ten Niudžersije dvi 
sutes, 

Turi labai puikes burnutes, 
Bjaurius žodžius plovoje, 

Kaip karves bliauja. 
Tai mergeles ne gražu, 

Ir labai bjauriu, 
Visi isz jųdviejų juokėsi, 

Ir piktinasi.
Asz to ne dovanosiu, 

Ba kaip da karta dagirsiu, 
Tada kaili iszkocziosiu, 

Grąžei kalbėti iszmokinsiu.

se-

Ir mergina savo iždaro,
Ne tiktai stovėdamos prie 

baro,
Nes jagu ir in kur nuvažuoje, 

Tai vaikinus aprubavoje.
Saugokytes isz Luzernes tokiu 

valkatų,
Jago pribuna isz miestu kitu, 

Ta gvardije vandrauna 
Daugeli vaikinu aprabina.

Nukelavau in ligonbute Asz- 
landa,

Tenais palinksminau sesutes 
valanda,

Džiaugėsi paregeja mane, 
Kožna gera žodeli davė.

Dievulėliau, isz visu szaliu 
ten užtikau,

Moterėliu visokiu, net pra
virkau, 

Vienos stena, kitos sėdi, 
Viena kitai sveikatos ne pa- 

vidi.
Daugiausia mane sugriaudino, 

viena sesute,
Su savo liūdna melina akute, 
Kaip rodos buvo isz Mahano- 

jaus
Isz to lietuviszko rojaus.

Badai vyras josios, bandė uog 
josios atsikratyt,

In Aszlanda nutarė patalpyt, 
Dabar moterele blogyn ejna, 

Vyrui tai suvis neapejna.
Asz su daktarais apie jia kal

bėjau,
Visa dalika jiems apsakinė

jau,
Badai valdže in tai insimai- 

szys,
Jago tas iszgama ant toliaus 

teip darys.
Jau laikas buvo taja ludna 

vieta apleist, 
Moterėles mane ne norėjo pa

leist,
Nes ka daryt, 

Turėjau namon runyt.

Vargingoi stubelei giveno 
naszle su trimis dukterimis. 
Visos buvo kaip stirnaites, 
kaip kraujas su pienu, nekal
tos kaip lelijėles darželije, o 
linksmos kaip pauksztelei va
saros laike.

Viena karia motina apsirgo 
smertelnai. Suvejo tris dukte- 
res prie lovos motinos ir daug 
visokiu moterių kurios žinojo
si ant visokiu ligų. Davinėjo 
visokias giduoles, nes viskas 
buvo unt tusztio, ba sergantei 
motinai ne biskuti nepagelbe- 
jo.

Nes viena vakara,pabalado- 
jo kas tokis in dūręs, |]o kada 
likos atidaritos, inejo senelis 
žilas kaip karvelis, o kuri mer
ginos pasodino ant suolelo ir 
pavalgidino, o senelis 
apie liga nežinodamas, 
klausinėjo apie motinos 
o ant galo tarė:

— Už treczio kalno, ir už- 
treczios upes vidurije tamsios 
ir dideles girrios, randasi szu- 
linis, isz kurio tiktai gere 
pauksztukai ir laukinei žvėris, 
o isz kurio vanduo gido viso- 
kes ligas. Nusiunsk motin vie 
na isz savo dukterų parneszt 
to gidanezio vandenio, o pas
veiksi tuojaus.

Tai palakias senukas aplei
do varginga grinczute, o i nasz
le iszsiunte viena isz savo e.uk- 
teru, idant parnesztu gidanczio 
vandenio.

Mergina ėjo per kėlės die
nas, o viltis parneszimo pagal
bos del serganczios motinos da 
davė jei pijegos. Perejo kaina 
pirma, antra ir trecze, perbri
do tris upes, o kada inejo in 
tamsia girria, stojo prie žino 
mo szulinio. Nes kada pasilen
kė pasiamt vandenio su uzbo- 
nu, pasirodė vidurije szaltinio 
baisi baidikla. Buvo tai ne 
smakas ne žaltis, nes diedas su 
sieksnine barzda ir ūsais, ir 
paszauke in mergina girždan- 
cziu balsu:

Penki mastai ūso, ant sieks
nio barzda!

Nori vandenio gautie, mer
gina jauna,

Tai su manim turi vinczevo- 
tis.

Tasik gali vandeni semt.
Mergina jauna!
Merginai isz baimes plaukai 

ant galvos atsistojo; paszoko 
no szaltinelo, o kriužas iszleis- 
tas isz drebanczios rankos su- 
simuszi. Sugrižo tasik nuludus 
namon, serganczei motinai sar- 
matinosi in akės pažiūrėt tik
tai pasakė, jog puldama ant 
slidaus akmenio kriuža jsumu- 
sze.

Antru kartu motina iszleido 
vidutine dukteri, nes ir ta, ka
da pribuvo pas szaltini, norė
jo pasisiamt vandenio iszlindo 
staigai ta pati baidikla ir pa 
szauke girgždancziu balsu:

Penki mastai ūso, ant siek
snio barzda:

Nori vandenio gautie, mer
gina, jauna, 

vincze- 
votis, 

semtis,

Tai su manim turi

Tada gali vandenio
Mergina jauna!
Kada ir vidutine duktė van

denio pasveikanczio ne parne- 
sze, tada motina tare in jau- 
niause dukteri:

— Mariute, paimk kriuža 
ir kelauk parneszt gidanczio 
vandenio.

Da serganti motina ne pa
baigė sakit, jau Mariute tris 
szuolus nubėgo. Ir bego kaip 
stirnaite per kalnus ir klonius, 
szitai paskutines pajėgas 
imant dabego prie szaltinio 
kad szitai ižgirdo baisa bai- 
diklos:

Penki mastai ūso, ant sieks- 
(nio barzda!

Nori vandenio gautie, Ma
riute jauna, 

Tai su manim turi vincze- 
(votis.

Tasik gali vandenio semt.
Mariute jauna!
Jauna mergina labai persi 

gando pamaczius toki baisu su 
tvėrimą, o už valandėlės tari:

— Asz vinczevuosiuosi su 
tavim.

Tada baidikla liepi ijai, 
idant ant rytojaus priesz tekė
jimą saules pribūtu pas ta pa- 
cze vieta, ir iszniko, o Marijo-

na eu pilnu kriuža vandenio 
skubino namon. Kada stojo 
priesz lova serganczios moti 
nos, tai prie szirdiee plakan- 
czios priglaudi motina duktė 
ri, o aszaros gailesezio pasipi
li ant auksiniu kasu Marijo
nos, palenki kriuža su vande
niu prie lupu ir likos sveika.

Pats skaititojhS gali dasi- 
prast koke džiaugsmas pastojo 
tarp naszles o dukteriu kada 
motina pasveiko.

Pikta dvase sznabždejo in 
ausi Marijonai, idant mergina 
ne iszpildintu prižadėjimo duo 
to baidiklai ir kad ne sisku 
bintu in ta pustine. Nes Ma 
rijona paguodoje duota žodi 
savo ir bijojo apie sveikata mo 
tinos, ant galo mergina pradė
jo motinai bueziuot kojas, nie
ko apie tai ne sakidama, jog 
neužilgo mažu ant visados na
muką gimtini turi apleist, ma
žu paskutiniu kartu bueziuoja 
ijei kojas. Per gailės ti ne ga 
Įėjo ne žodžio ieztart, kurios 
aszaros kaip žirnei ritosi, o mo 
tina mislino jog tai mergina 
isz meiles motinos teip gailei 
verkė.

Naktis jau atėjo, Marijona 
tiktai to ir lauki, pakol už
migs, kad nusiduot in baise 
kelone, tuom tarpu paszauke 
už duriu.
Penki mastai ūso, ant sieksnio 

barzda!
Atidarik dūręs, Maiiute jauna 
Mane vinezevojei, mano (van

deni gerei,
Marijona miela!
Marijona apalpo, nes duris 

sniarkei atsidari. Insirito ta 
sik in grineze apaugias ilgom 
kudlom baidikla ir paszauke: 
Penki mastai ūso, ant sieksnio 

barzda!
O užklok stala, Marijona (jau

na;
Mane vinezevosi, mano van

deni gerei,
Marijona miela!
Kada Marijona pastelavo 

vakariene, o baidikla toliaus 
murmėjo:
Penki metai ūso, ant sieksnio 

barzda!
Sėsk valgit su manim, Mari

jona jauna;
Mane vinezevojei, mano (van

deni gerei,
Marijona miela!
Marijona pastati priesz in 

bluda su valgiu, o kada bai
dikla pavalgi ir vela uždai

navo.
Penki mastai ūso, ant sieksnio 

barzda!
Paklok man lova, Marijona 

jauna;
Mane vinezevojei, mano (van

deni gerei,
Marijona miela!
Marijona iszbliszkus ir dre

bėdama paklojo lova. Kad 
szitai isz baisios baidiklos per 
simaini karalaitis, o po tam 
apsakė visa atsitikima, jog li
kos užkeiktas igi laikui, kol 
ne atsiras mergina kuri paims 
jin už pati, teip užkeiktas 
szimta metu pakutavojo....

Tam daigte kur stovėjo 
prastas namelis naszles stojo 
puikus palocius karaliszkas.

Naszle laimino Marijona ir 
karalaiti, kurie priesz ijaje 
klūpojo ant puikaus divono.

Po szlubui darinkta kara- 
liszka orkestrą užgraino puiku 
szmoteli, o po tam iszkeli pui
ku balių ant kurio radosi dau- 
gibe sveteliu.

Vienatine Lietuviszka
Agentūra Amerikoje.

Ka uŽBiima pardavinėjimu visokiu 
bižniu 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 Forma arba Namus krei- 
pkytes pas mus asabiszkai jirba per 
gromata. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydoliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresą vokite

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

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

į*TikAntTrumpoLaikffl
2-TRO. Meto “Linksma Valanda” labai 
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu 
talpinusi: 18 Ilgu Istorijų, 66 Trumpesniu 
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos 
Žineles.42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu 
Juoku ir Pamokinimai ir 1.1. Kas nupirks 
SzitaKnyga turės skaitinio per visus metus.

Nusipirkite o Nesigailesite.

Ilgos Istorijos.
Raganos augitine 
Atsitikimas Lietuvio Varszave 
Szakinas, nedoras židas 
Baisus razbaininkas (Tikra teisybe) 
Kuningaiksztis 
Ponas Storasta ir Velnes Boruta 
Motiejus Murma 
Istorije apie Jenerolo dukteri ir 
sodauniko sunu 
Sierata, Jonas Degutis 
Jurgis durnelis
Kaip Aguto del saves rinkosi jauniki 
Rustibe
Tuszczes dvaras 
Baime per tris naktis 
Gudri motore 
Nedoras tėvas 
Simukas ir Magduti 
Žvirblei

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove 
Milaszirdistes nagrada 
Iszmintingas mužikas 
Ar turi adata
Juokinga klajda 
Stasiukas ir Urszule 
Juokinga pasakaite 
Vaito prisukimas 
Netikėta geradojiste 
Pirkimas velnio
V aidulis
Jurgis kokiu mažai 
Tomila
Mokink tingini ne lazda nes badu 
Kupcziaus laime ir nelaime 
N usiszipsojimas 
Jasezultas
Ne imsi Vardo Dievo dovanai 
Razbaininkas Burauckas 
Petras Szaporas
Ne nutverus už rankos ne sakik vagis 
I .aidotuves
Senas sziauczius
Nagrada už pasiszventima 
Sziauczius Drotelis 
Kupcziaus sūnūs 
Apie Didėja Petniczia ir medžius 
Viernas tarnas
Sziauczius zokoninku 
Debesėlis
Lape, vilkas ir blusa 
Apie bajme 
Pirszlej 
Vandens laszelo kelones 
Su maskomis pleszikai 
Atsikėlė isz grabo 
Nuneszta per zuiki laime 
Eglinciszkes virai 
Negivelo ranka 
Indijonu pasaka 
Tėvas ir tris jio sūnūs 
z\ntanas Beržiukas 
Nekantrus artojas 
Trijų budu moteres 
Abramkes pavojus 
Maži musu kankintojoj 
G ūdras barzdaskutis 
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis 
Kaip maskolijo renka vaita 
Kaip pasidarė Pejpu ažeras 
Su kupriuku atsitikimaj 
Turreniuszas
Puiki Antano rodą del vaidijanezios 
poros 
Kaip ruski popai apsieina su 
parapijonais
Giduoles no sausgėlos 
Puikus nevidonas 
Naudingas priklodas 
Szuo atkerszintojum 
Smertis Nerono
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas 
Juokingas apsakimas 
Pabuczevimas kūdikio 
Jankelis Puče
Kaip ba^roezius pateko in pekla 
Kitras čigonas 
Netikus papūga

DAINOS IR EILES.

savo

Tris budrei (eiles) 
Lietuvos grožibe 
Žiemos laikas
Prainant
Gege ir gaidis
L&oon
Kas yra didis 
Teisybes priežodis 
Viltis laimingu laiku 
Sziauczius ir Evute 
Del ko židai ne valgo kiaulienos 
Lietuviu būdas ir paproezei 
Isz Petrapiles 
Del mergeliu 
Pavasaris
Lietuvos būdas
Artojaus skundas 
Jiojo pirmoi meile 
Sanietas
Nelaimiu gadinęs 
Ant Ringos kapu 1887 m.

KataBiogas Dykai!
Puikiausių ir geriausių: Ar mon ikų.

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

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

M. J. DAMIJONAITIS I
812 W. 33-rd Si., CHICAGO. ILL
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Szventas Petras
Visi ant Lietuviu
Vilnis
Persisk rimas.
Rūtos daina
Mislis
Apie jaunikaiezius 
Tikri szirdies jausmai 
Liet u vio kelone ir gailestis 
Pirma o dabar
Nekirstas rėžis
Mano turtai
Gaidis ir žemeziugas 
Pasza ūkimas
Ku-ku ir ku-ku
Matita arba regeta 
Daina
Atsiliktas pjovikas 
Daina sakalėlio 
Tututis ir peleda 
Ežis ir Katinas

Bite, uodas ir liepa
Atsiminimai
Skruzdės ir szirsze
Maniemsiems
Gandras
Jonas Zižka
Daina
Nelaiminga jaunamarti (su natom) 
Daina
Psalme
Skundas dukreles
Givenimas doro žmogaus 
Dainele
Apie tevinia 
O asz jio—jam kalta 
Dainele
Dainele
Malda darbininko

AKI VOS ŽINELES.
Kaip su savim givena pikta pora ir 

kaip privalo giventi
Kaip žmones apie paukszczius mena 
Meile ir budai terp septiniu tautu 
Trumpi pamokinimai 
Kaip apsieiti sergant ant akiu 
Kas reikalinga sveikatai 
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti 
Kaip pažinti arklo metus 
Ar yra liga kaltūnas?
Dideles pju vines ant svieto 
Sugedimas viduriu pas kūdikius 
Persekiojimas spaudos 
Biskutis apie moteres
Kaip butu Christusa iszluosave no 

židu
Isz bobiszku knygų 
Laime
Užtrucintos dovanos
Rodos del geru gaspadiniu 
Moterių budai
Kokiame amžiuje priguli poruotis? 
1 ntekme valgio ant balso 
Ar cukoris kenke dantim?
Pervirszinis naudojimas druskos 
Tikėjimas Kiniszkas
Geras spasabas
Sriuba isz duonos su vaiseis 
Kaip ilgai medžei buna ant žemes 

NAMINIS DAKTARAS. 
Del ausu
Kaip skanduoji atgaivinti 
Kaklo skaudėjimas 
Priesz cholera
Del plauku 
Del noses
Ant nuszalditu sunariu 
Szlapioji dedervine 
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuomirulis
Geltlige 
Influenza 
Dieglis 
Pažandės
Užkietėjimas viduriu 
Gėlimas dantų
Plaucziu uždegimas 
Ramatizmas
Ne noras valgit 
Niežai
Jago kojos prakaituoja
Del kosulo
Trūkimas ranku
Plauku auginimas
Niežėjimas kūno
Dantis czistai užlaikiti
Akis
Galvos skaudėjimas
Atgriebt nusinuodinusi
Szamas vaiku burnelėje 
Kirmėlės viduriuose
Pradūrimas voties
^enos ronos
Džiova arba sukatos
Kaip gidinti plaucziu uždegimą 
Krauja sulaikiti
Medus giduole no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užszaldimas 
No gėlimo viduriu 
Perdurimas voties
No kosulo.

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

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

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

perkėliau savo krautuvę į Chicago, ill., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, koičikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 

ĮKTfotografijoms, 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 katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
lavoras 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, Iii,
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Nesigailesite,

jzyentu Petru 
Visi ant Lietuvio 
Pilnis 
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Senovės gadinei. gyveno ba 
gotas kupczius, nes ant nelai
mes žmonis jin pramini drebu 
line kakta.

Viena karta vaikszcziojo 
knpczius po miestą ir norėjo 
gautie sau darbininką. Ir teip 
be vaikszcziojent po miestą, su 
sitiko Balda.

Balda pamatęs kupeziu pa
klausi:

‘‘Ko tu dėdulė teip anksti 
ezedien vaikszczioji, kaip ko ir 
jieszkodamas?”

0 kupczius atšaki:
— Asz noriu gaut darbinin

ke, nes kad butu: kukorium, 
furmonu ir stalorium.

Bet kur man atrasti toki, ir 
kad butu ne brangus.

0 Balda atšaki:
Služisiu asz tau, viernai ir 

visi reikalai ka tu dabar sakei 
bus užganadinti.

Nudžiugo kupczius ta ižgir 
dės, ir paklausi;

0 kiek tu nori usz ta užmo- 
kesties ?

0 Balda atšaki:
Asz jokio užmokesezio ne 

noriu, tiktai kaip ižbusiu me
tus tai asz tau duosiu tris sprik 
tukus per kakta.

Susirūpino baisei kupczius 
ir mislino, jog apriktas spnk- 
tui ne yra ligum o ir atlankit 
tris apriktus tai yra sunku 
nes kad labai buvo godus ant 
užmokesezio, o ir mislino ma
žu jis ne iszbus metu tai kak
ta vis bus sveika, teip jis ir 
apsiemi.

Ir liepi idant ejtu su juom 
ant dvaro, idant pamatitu jio 
mitrumą, nuvejo Balda ant 
dvaro su kupezium.
Apsigyveno Balda kupeziaus 

name, gulėjo sau kluone ant 
eziaudu, valgo už tris dirba už 
penkis.

Da priesz dienai, tai rodos 
darbai net szokineje, užsikėlė, 
arklus pakinko užarė kiek pri 
eakita, pecziu uszkure, pusri 
ežius iszverda, bulviu priszu- 
tina,įnulupa, gaspadine ir jios 
duktė ne galėjo atsidžiaugt 
isz tokio gero darbininko, o su 
nelis vadindavo tevelu, ba jis 
jam kosze iszverdavo o ir bovi 
josi su juom,

Tiktai vienas kupczius la
bai nuludias mislidamas apie 
tris apriktus kuriuos prižadėjo 
Baldai, o cze laikas smarkei 
teka, o ir metai ne per toli, die 
na ne gal nieko valgit o nakti 
nžmigkt, rodos jog jio kakta 
da be aprikto braszka.

Nes tai buvo slaptibe kurioa 
pati ne žinojo, ant galo pasaki 
kupczius savo paezei apie vis 
ka ir prasze jos kad duotu ro
dą no to iszsigelbet.

Bazumas bobos iszmislus, ir 
ant visokiu apgaviszcziu, tuo
jaus in vyra tari:

Liepk jiam padarit toki dal
ba kurio niekas ne galėtu pa
darit.

Jau metai baigėsi, kupczius 
biski linksmesnis gavės rodą.

Viena diena pasiszauke Bal
da ir tari:

Tavo metai baigės, služinai 
tu man per visa meta viernei, 
tai dabar da turi padarit viena 
darba, nes turi kanecz, ba cze 
eina apie dideli skarba. Vel- 
nei man prižadėjo duotie po 
maisza piningu ant metu igi 
mano pabaigai gyvenimo, o da 
bar ne užmokėta net už tris 
metus, kuriu tu dabar turi ejt 
ir atimt.

Balda nieko ne atsakęs ir 
iszejo, nuėjo pas kraszta mariu 

i atsisėdo ir pradėjo vijt virvu 
I kia, ezitai ateina senas velnes 
į ir paklausi; ko jis cze

kam veja virote.
Balda atšaki:
Asz cze sėdžiu ir 

' idant atnesztumet man 
ta mokesti, o jagu ne

i tai jus visus isz arsiu su tai vir 
į vuke.

Tasai velnes labai persigan- 
f do ir prižadėjo, jog jio anūkas 

tuojaus isznesz.
Nuvejes senas velnes isz- 

• siunti jaunikli, o tasai it-zejas 
tari;

Sveiks Balda mužikėli!
E Kokiu tu cze piningu reika

lauji !
Balda teip apsaki kaip ir se 

r hiui velniui.

sėdi ir

laukiu 
užvilk- 
atneszit
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suvis ne 
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Velnuks tari:
Gausi tu piningus, nes kada 

iszgraisi, ejsim mudu lenktin 
katras greieziau apibėgs aplin
kui mares, tai to bus piningai.

Balda ant to pristojo.
Ant rytojaus ateina Balda 

vėl pas mares, pasigavo du 
žuikucziu insidejo in maisza, 
ir lauke ateinanezio velnio szi- 
tai ne po ilgam laikui ateina 
tas pats velniukas.

Pamatęs Balda velnes tari:
Man su tavim tai nėr ka ne 

pradėt, asz atsinesziau jaunes 
ni broluka tai da su juom var- 
gei spėsi begkt.

Teip velnes ir tiko.
Kada sustojo in glitą o Bal

das tari.
Na bėkit! viens! du! tris!!!
Pasileido velniukas ir zui

kis.
Velniukas bego mariu pa- 

kraszcziu, o zuikis tiesiog in 
girre.

Balda iszsiemes zuiki ir glos 
to o kuris kaipo zuikio pa
pratimas iszkiszes liežuvi kve- 
puoje usz kokios valandos at
lėkė velnes, ir kada pamati 
pas Balda zuiki mislino jog 
tai jio brolis su kuriuo ėjo 
lenktin, pažiurėjo kreiva akia 
in zuikuti ir tari.

Ejnu atneszt tau piningus.
Nubėgo pas sena 

tari.
Beda su Balda, jis 

ėjo, tik leido savo
broli o ir tas mane aplenki.

Labai velnei susijudino jog 
net marios pradėjo siūbuotis, 
nežinodami kokiu spasabu Bal 
da galėtu nog saves atstatit ir 
kad ne reikėtų duot jiam pinin 
g“-

Isznere biesiukas ir tarė;
Gana mužikėli, iszgrainai 

piningus tuojaus atnesziu ir 
galėsi nesztis namo, tiktai da 
padarisi viena darba, kuri da
bar pasakiau, parodi ant laz
dos pirsztu kuria laike rankuo 
se, ir tari.

Jeigu tu szita lazda numesi 
tolau už mane tai tu neszi pi
ningus, o jagu asz, tai asz.

Balda tiktai žiurėjo ant 
dos, kurios nemislino ne 
kialt.

Velniukas paklausi:
Ko tu lauki?
O Balda atšaki:
Laukiu kolek ateis tas debe

sis o užmesiu ta lazda, tasik ži 
nosių ka su jumis padarit.

Isigandes velniukas volei 
nusidavi pas sena velne ir 
saki apie savo beda.

O Balda velei įnuvejas 
kraszta mariu, ir grasina 
ve velnius.

Iszlindes biesiukas tari:
Ajksze pas ta žila kumele 

ir katras tolau ja nuneszim tai 
to bus piningai.

Velnes paemes kumele ant 
pecziu ženge du žinksniu o 
ant treczio eme ir parpuolė.

Balda nusijuokė ir tari:
Asz tau sakiau pirmai jog 

tu man nieko ne giluoji, tu su 
rankom nepaneszi, o asz tarpe 
kojų insispraudes panesziu.

Usisedo ant kumeles, ir teip 
nulėkė jog ne ilgai velnes jin 
galėjo regeti.

Velniukas velei tuojaus nu 
leke pas seni ir apsaki jiam 
kaip atsitiko.

Kanecz velnei turejo duotie 
jiam piningus, surinko maisza 
piniugu, isznesze velniukas 
uszkele ant pecziu Baldei, o 
tas net kriokė no sunkumo ka 
da jau buvo ne toli namu pa
mati jin kupczius, baisei persi 
gando ir ėmėsi kavotis idant 
ne gautu spriktuku, ba ta die
na jau buvo suvejąs metas. 
Parnesze piningus, surado 
kupeziu, atidavi piningus ir 
užmokesties praszo, sudrėbėjo 
kupczius pamislines apie sprik 
tukus, nes suvis be abejones 
buvo, idant no ju prasiszalint.

Isztempe drebuline kakta, o 
tas be mielaszirdistes ir pradė
jo savo uszeislužita.

Kirto aprikta o tas net in 
siena atsimusze, kirto antra 
spragta, tai kupczius mažai ka 
givas likos, praszi pas Balda 
kupczius idant trecze dovano 
tu, nes tas ne klausi jokiu pra 
szimu, kirto trecze sprakta o 
to net sniegenai isztiszko.

O Balda muszdamas vis 
szauki:

“Gero ir pigaus darbininko 
niekad ne jeszkok, o kad ir at 
siras toksai tai ne imk.”

laz-
pa-

ap-

pas 
vir-

Amžis Maszinu
Baigentis deviniolekta amži 

tikrai gali pavadint amžių ma 
szinu, ba labiause atsižimejo 
iszradimu visokiu maszinu ku
rios iszvaduoje žmogų visame.

Po teisibei maszinos atėmė 
proga del ranku darbo visom 
darbinėm klasom, nes už tai 
atidarė nauje priesz tai nežino 
ma dirva del procios visuose 
miestuose. Tukstanczei darbi
ninku turi szendien užsiėmimą 
prie seniau nežinomu ulieziniu 
karu (street cars), prie dirbi
mo vagonu (karu) dirbimo 
szinu ir dratu elektrikiniu, dė
jimo sztangu, taisimo, kaipo 
motormonu ir kunduktoriu. 
Tukstanczei kitu turi užsiėmi
mą nežinomuose kitados fabri- 
kuose-varstotuose, ant geležke- 
lu ir t. t. “

Prie pagialbos maszinu isz- 
siima daugiau lobiu isz žemes 
negu seniau, susirenka dau
giau vaisiu, abelnai pasikėlė 
turtas visatinis teip, jog sze- 
dien gerbūvis žmonijos įcivili- 
zavoto svieto yra daug dides
nis, negu buvo priesz szimta 
metu.

Tas tai yra tose žemese, ku- 
rose žmonis užsiimineje vertel- 
srista fabrikine, dirbimu ma- 
szinu ir t. t. Ant tuju žemiu 
pirmibe naudu padidintos pro
dukcijos. Suliginkime tokias 
szales su szalem, kurose užsii
ma daugiause žemdarbiste ir 
auginimu givulu, o nužvelgsi
me didele atmaina. Reikalai 
žmonijos fabrikinėse szalise yra 
ženklivai didesni ir buna leng
viau apmalszinti. Laike kada 
žmonije žemdarbinga Rusijoje 
o ir dalise Lietuvoje ir Lenki
joje lig szendien vaikszczioje 
basi, "rėdosi in marszkonius 
drabužius, pakulinius arba pa- 
szukinius marszkinius locno 
iždarbio, o mesute vos szventa 
diena ragauje—giventojei kur 
vertelgiste židi, kaipo Anglijo
je Vokietijoje ir ‘ tt.— rėdosi 
daug, geriau, puikei givena ir 
geriau minta.

Da ir szedien gali nužvelgi 
vakarinėse szalyse Ameriko di 
dele atmaina, o žemdarbeis pie 
tines szalies Ameriko. Žmoni
je vakaru szalies turtingesni, 
ba daugiau visko turi, geriau 
gyvena ir minta geriau, negu 
pietines szalies gyventoje!.

Isz to matit, jog vertėlegiste 
maszinine yra szedien neatbū
tinai reikalinga. Ženklivai di
desnis dalie žmonijos kožnos 
fabrikines szalies pasiszventi- 
neje iždarbistei maszinu. Iždar 
biste maszinu yra vienu žodžiu 
svarbiausiu pamatu giarbuvio 
tautu.

Emigracije lietuviszka Ame- 
rike isz žemdarbines Lietuvos 
paeinanti, neturi jokio patrau 
kimo prie vertelgistes maszini- 
nes. O juk tai ne sunku ir yra 
atvira dirva, kurios ne galima 
palikt Įgulinte pudime, jago 
žingsnije civilizacijos ne l'nori- 
me pasiliktie užpakalije toli 
kitu gyventoju Ameriko, ypa
tingai užpakalije Yankesu ir 
Angliku. Tėvai lietuviszki 
privalo pasirūpint apie tai, 
idant juju da auganti sunelei 
tobulitusi ant bile kokiu ma- 
szinistu. In kožna fabriką ma
szinu priima jaunus, inteligent 
nūs vaikinus, no 16 lig 19 
metu ant mokiniu ir moka 
jiemis laike" mokslo,^ o 
po keturiu metu mokslo, tokis 
vaikinas.liekti maszinistu ir tu
ri ne tiktai szauna uždarbi ant 
cielo givaszczio užtikrinta, nes 
da) prie savo sziokio tokio 
akivumo ir gudrumo gali 
ne viena pagerinimą iszrast ir 
užpatentavot, o tokiu spasabu 
dasidirbt didelo turto.

Jus tėvai, jagu norite, idant 
paaugia juso vaikai no-.jus ne- 
runitu po velniu, ir jago nori
te idant senatvėje turėtumėte 
priglauda pas savo vaikus, o 
ir kad juso vaikai turėtu žen- 
klivuma tarp kitataueziu, tai 
turite duot vidutini mokslą, o 
paskui atiduot in koki fabriką 
ant mokinio.

Da karta paantrinu: Maszi
nos yra pamatu gerbūvio tau
tu tai ir mokikimes, kaipo tau 
ta, dirbtie maezinas.

Naujas Isz. rail imas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

E laukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
avoniu. Iszsiuncziame dykai geras informa 

eijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokyte:

J.U.BruDdza Co; Nu York & Brooklyn

M OHinn tiktai už V
-VA SU NUSIUNTIMU į

Iždavome Didelo Kuinga (h 
linu susidedanti isz. u 
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Paskutinis trūkis:— Ponas 
in tarnaite:— Eik ant stacijos 
geležkelio ir pažiūrėk, kada 
iszeina paskutinis trūkis..

Po dvieju valandų grižta 
suszilusi tarnaite.

Ponas:— Dievuli, kur teip 
ilgai buvai?

— Laukiau, nes ka tik da
bar iszejo paskutinis trūkis.

— Kas tai yra stebuklas?
— Pone profesoriau, nesu

prantu, kas tai yra stebuklas.
— Ar jauti, kad tave ple- 

sziu už austi ?
— Oi, jaueziu.
— Na matai, tai butu ste

buklas, kad nejaustum.

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotografistas

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

Puikei ir pigei nutraukė visoket-Fotografijas 
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reimus. Indetla in Špilkas 
Kompasas ir L t. Parduoda visokes Retinas 
Lietuvei su virsz-minėtais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstaina Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Fotograpijas aut Post Kareziu.

a

Knyga -Iruozei susiūta.
Kas nusipirks, ras visokiu L' 
Dainų isz visu užkaboriu ka t 
tlainoja Lietuvoj’a.

Nusipirkite o luresite Dainelu, H 
Per ciela meta aut visu dienelu. *

iįa Mithanoy City, Pa
SAULE”

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

£

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

Siunczia 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 ar 
tsabiszkai o visame kanogeriause 
patarnausią.
Keliaujantiems in Lietuva pampino 
Paszpurtus su patvirtinimu Konsulio.

VYRIU LIGOS
Ne Lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa \ 

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie ' 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovime 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydoma? 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingi 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daugiause ligoniu, bet ^varantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados isz 
gydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” vyru 
iszgydam in 14 dienu.
“Silpnus Vyrus” ju kana 
sugražinu in normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

“Rmnatiszma” visoki 
iezgydau labai greitai.
OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad. vakare.
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedaliomis 
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge 
nog 15 metu toj paezioj vietoj.

LAIMINGOS DIENOS.
yra ge- i \Vt J kuris
riauslns ^1L \\jį® BMW^bi
< I a k t a ra > 1 i go i c‘.

Žmonėms ką pirmiau gyvenimas buvo 
pilnas kartumo ir kankinę, dėlei ligos 
varginimo, kaipo aršiausio neprieteliuos 
žmogaus; vienok kaip l*hlladelphijos 
MEDIKAL KLINIKOS, daktaras padavė 
tikrą prietelišką ranką ir gerą Nekarštą 
pagelbą, tad tuojaus apturėjo savo gerą 
sveikatą ir vėl pastojo išgydytiems LAI
MINGOS DIENOS.

KADPHILA. MED. KLINIKA, išgy
do greit, gerai, teisingai, ligos noatsi- 
naujina ir dauginus išgydo kaip kiti 
daktarai; tad nepasigyrimai kaip kiti 
patys savo augština, o negali darodyti, 
Ikad ką nors išgydę; bet Pili LA. M 
KLINIKĄ žmonės giria. Iš daugybės 
padėkavonią pačią išgydyti. Ką rašo:

Širdingai dėkavoja ir tegul Jums Dievas 
atnngnulija, kad Jus kiekviena sergantį taip iš- 
gydytume! kaip mane.

Mano liga, kuri pirmiaus kankino, tad jau 
visi skaudėjimai prapuolė; ar tai lytus ar pagada 
dabar visada jaučiuosi sveikas ir nieko neskauda. 
Gerai valgau, taip, kad kiti pavydi man, tokios 
geros sveikatos. Vardas Philadelphijos Mod. 
Kliniko tegul pagarsėja po vlsį Ameriką.

Su guodone
W. Zbronskis, 110 BydlerSt. Muskegon, Mich.

Asz Julijonas Adomaitis, duodu žinoti, kad 
esu sveikas ir padėkavoju už geras liekarstas ir. 
kad taip greit mane išgydūte. Dabar ištariu šir
dingu ačiū ir nereikalauju daugiau gydytis.

Mr. Julius Adams,
1237 Buttonwood Str., Philadelphia, Pa.
GUODOTINI TAMTSTOS: Parašau a S dėka vo 

damas PIIILA. M. KLINIKAI už sugrįžiniinį 
man sveikatos. Kaip tik pabaigiau gert liekarstas 
Ir Išgijau. Dabar jaučiuosi sveikas ant visko. Dė- 
kavoju už rodį ir geras liekarstas, kad taip greit 
mane išgydė. Todėl atvirai dėkavoju, kad ser 
gauti žinotu kur reik kreiptis, kad apturėtgerį 
sveikutį. Toki daktarai visada yra verti pagyri
mo ir guodonės. Su tikra guodone,

Barnasius Grudinskas, Port Henry, N. Y.
THE PHILADELPHIA MEDICAI 

CLINIC, paties gubornatoriftna legali
zuota. Kaip daugelį, teip ir tavo gali! 
išgydyt nuo: skaudėjimo sąnariuos, gė
limą kauluose, pečiuose, šonuose, kojo
se, rankose ir kitur. Nusilpnėjimą, sėk
los nubėgamų nuo saužagystės, nervą ir 
krau jo ligas, inkstą, kepeną, ir viduriu 
ligas; kosulio, širdies, galvos skau
dėjimo, blogus sapnus ir visokias užsi
krečiamas piktas ilgas, telp ir moterių 
visokias ligas ir kurios tik užpuola ant 
žmogaus nelaimės ir varginime. Priimk 
asabiškai, jei toli gyveni, aprašyk ligą 
lietuviškai, apturėsi tai tikrą prieteliš- 
ką rodą, nes šitas geras KLINIKAS, 
labai pasekmingai išgydo šviežias ir 
seniau užpuolusias sligas.

Visada rašyk ar ateik, ne kitur bot ant 
šito tikro Kliniko adreso:

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Valandos: nuo 10 liti 1 po plot.
Nedėlioj nuo 10 Iki 3 po pietų.

"Ųtarninke ir l’ūtuyčioj nuo 6 Iki 8 vakaro

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
’ ' %. kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
r?"'talpinusi locnatn name kurios verte isznesa apie 

•■Atug, $150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siuncziu piningus in visas dalis 

' svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
. Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 

Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliuos Varasziaus Notariuszo už 

hj tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviemastis ir 
ui kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

i ALL NATIONS DEPOSIT BANK
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO

§įtį|cor. Carson St., S.S.Pittsburg, Pa.

‘‘Exzetna” ir kitas panaszas 
ligas iszgydaa lai ai trumpam 
laike.
“Paslaptingas Ligas” in 3 lyg 
5 dienas.
“Hydrocele” in 24 adynos, 
be operacijos.

Asz gydžiu: 
“Užtrucintas Kraujas” in 36 
dienu-be naudojimo merikuri- 
uszo ar potasu.

“Stryktura” bn peilo ir 
skaudėjimo.
“Varicocele” gydau in 15 d. 
“Ssaszius” ir skaudulus skuror 
iszgydau greitai ir ant visados 

Dr.lcreoz’“ !’= ;)"h;rgi,a 
Kalbame Lenkiszkai .Rusiszkaiir Vokiszka

9599 99999 999955 5955595 A <1

j NAUJA KNYGA |
-PO VARDU- |

j PRIEJGIAUSES t
MOKSLAS S0 M/

ATSISZAUKIMAS! LAIBAI SVARBUS! SKAITYKIT!

$24 SZIFKORTE IN LIETUVA $24
UŽTIKRINAM, kad niekur negausyte Sifkonziu isz Krajaus arba in Krauju pig’au 

kaij> PAS MUS (parūpinau! nakviue prižiūrime jusu bagaža).
UŽTIKRINAM kiekviena su Paspartu Rusko Konsulo.
UŽTIKR1NAM, kadniekas kitas nedali teip greit ir atsakaneziai ir pigiai aprūpinti 

jusu reikalu notariszku, teismi zku ir vaiskavu, atimt isz kraujaus skolas 
iszmokesczius, kontraktus, aktus dovierenostis ir t. t.

UŽTIKRINAM, tvirta kiekvienam užganedima visame, kas prie mus kokiam nors 
reikale atsikreipsis.

AMERICAN-EUROPEAN STEAMSHIP CO.
121 Norfolk Street New York, N. Y.

r—“KATALIKAS”—
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergas mieste Chicago, Ill.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00 
Europoje ir kitur - - - $3.00
Pusei metų: Amerikoje - $1.00 
Europoje ir kitur - - $1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iŠ 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis. ©

Užsirašantiems “Kataliką” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

PASTABA^ Kas prisius (4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes 83.50.
. Kas prisius 82.59, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Žalgiriais, Lietuvos žemlapį ir §v. Tėvo Pijaus paveikslą.

J. M. TANANEVICZE
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Įfi’iON RATIONAL ĘįANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K 8125,000. SURPLUS IR PROFITS 8300,000.
Suv. Vaisi. Randas turi musu Banke sedetn pininga.

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga 
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma 
diena Saurio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne. 
Mus norim kad ir jus turėtumėt 
musu Banka, nepaisant ar mažas

Harrison Ball. Prezidentas.
F. J. Noonan, Vice-Prtzidenta*.
W. H.Kohler Kasijcrias.

reikalą su
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 popiet.
...Sūbatomis...

9 ryte lyg 12 ad.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yya tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotat 

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimui 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozk 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegims 
Užaifinejusias Li^as kad ir pajinanozios nog Tėvu,

Reikale raazykite ant adreso
nn uni rn 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.
uty Ml L L D Adiao*; 9 iki 6 vakaro. Nedelqj aog 9iki 4peplsi

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE

PAGIALBOS KITO. &

Yra tai praktiozniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turejo. m

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 0/ 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos $ 
gali in trumpa laika pats per \l> 
save iszmokti Angelskai sziek 3/ 

tiek kalbėt.
Toji Knyga druozei apdarita $ 

in Franouzini raudona audima $ 
ir kasztuoje tiktai j e Kasztus $ 
nusiuntimo mes apmokame, $ 
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B. RAGAŽINSKAS

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

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

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

te.

s

Belt Telephone Dickinson 3757 w.
Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti 
pas Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laiš
ku ir iš kitų štoitų, taipgi Kanados.

’ — Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —-
Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo 
,miestavu daktaru miesto Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The New York 
Post Graguate Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra 
ofiso, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.

’ Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name 
padirbo pui kia mcdikaliiką klinika su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap
tinką su goriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:

„Nuo visokią spuogą ir išbėrimą, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 
nuo kitu odos ir kraujo ligą, norą goresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus. 
Daug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos. 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
„Šiuomi viešai išreiškiu sa
vo širdingą padėką Dr. Stan
kui už išgydymą nervą ligų 
ir sugrąžinimą vyriškumo, 
kuriu kiti daktarai atsisakė 
išgydyti. Ir visiems sušlap
tomis ligomis patariu kreip
eis pas dr. Ig. Stankų, o ne
pasigailėsite savo žygio.
A. Zmudzcn, Salem, Mass. _ _ ,

57 Pingree St. Dr- Stankus.

GARBUS DAKTARE: neiš- 
randu žodžiu padekavojimu 
Tamistai už išgydymą skau 
dėjimo šonuose ir po širdies 
gėlimo strėnų ir skausmin
gą mėnesinių, kurią kiti vi
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bot Tamistos operacija 
kaip ranka atomo kentėjimą 
nuo manęs. Ela Mažinacky 

1325 S. Front St., Phila.
John Akuotaitis, Montreal, Quo. Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.— 

,Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bot 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagalbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino 
mano ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių 
Tamstoms už pigų ir greitą išgydymą.” -

! Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:
' reumatizmo, skaudėjimą šoną, sąnarią kaulą, strėnų, kojų, pečią, nuo 
visokią kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligą, triperį, šankerį sifilį, užkietėji
mą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi
sokią spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, širdies, inks
tu, kepeną ir plaučių ligas, visokias nervą ligas neuralgiją, drebėjimą sąna
riu, greitą supykimą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunką 
'kvėpavimo, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias motorą ligas 
skausmingą ir nolegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su opo- 
cija rupturą, apondesitis, vėžį, skilvyo augančius akmenis visokius skadulius, 
guzus (tumors), kepeną, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų 
nervą, smegnų, motorą ir vyrą gimdančių organą, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir 
gerklės. k. -

Dr Ignatins Stata, M. D.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo G iki 8 vakaro. 

Švontadioniaisnuo 1 iki 5 popiet. a-4

BISCHOFF’S
287 Broadway

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

Seniausi
Bankini

Kama
Uždėta 1848m.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą,
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

K rajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

— : Del vygados Tautieoziu 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 greieziausei, teismgiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

BANKING HOUSE
Kampas lleade Ulicze

Telefonas.* Worth 2822,

W. Rynkewiczius
-:NOTARiUSZAS:-

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

Oidžiause Lietuviszka Agentūra. Kantorių Bankinis ir pardaviste Szipkorczin ant visokiu Linijc
Parduoda Szipkortes am 
risokiu drueziausiu ir 
geriausia Laivu.
Siuncziu Piningus in 

Visas Dalis Svieto 
greieziause ir pigiause. 
visi tie kurie j>er mus 
tunte apie tai geria žino

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

Del Draugyscziu—
Pristatau puikes Szarfaa 

Juostas, Kepures, Kartinas 
Špilkas ir t. L
§ų kokiu nors reikalu 
kaš-link Szipkorcaiu, 
Piningus ir LL

pas mane • 
teisinga

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

50,000 
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

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

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

vyrai kurie tur Užnuodljima kraujo, arba ayflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnelma, Abel- 
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky- 

stlmo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atffava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagelbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galot galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškele sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

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

Godotini: Aš esu užlnteresuotas jusu pasluliminui dykai 
slunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumot man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė.........................................................................

Adresas...........................................................................................

S te j tas.............................................................................. . ............



Lictuvaiies atsišauki-

ISZ PARDAVIMASVASARINIU DRAPANIU.
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 irnenorednmi 
laikyti ta tavora per Rudeni ir Žiema, pastana- 
vijom iszparduoti visus vasnrinus apredalius 
už labai pigia preke. Žinoma dar vasara 
nepasibaigė ir da turėsime szilumos invales, 
bet visgi szitam laike sztorninkai jau perka 
Rudenini ii’ Žiemini Tavora ir turi padaryti 
vieta kur jias paderi. Todėl jaigu reikalaujate 
vasrinio siuto arba kitokiu apredaliu, tai dabar 
turite gera proga' pirkti pigiai ir suczedint 
piningus. Ateikyt palis 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.

ZiniosMnes.
— Jau tik tris menesei lig 

Kalėdų.
— Laikas greitai bėga o ar 

nors pasinaudoji isz jio ir ka 
giaro padarei per taji laika ?

— Subatoje buvo Redingo 
pede. Ne kurie kele lietuviste 
ženklivai,

— Pono Radaucko (salu- 
ninko) pacziule randasi po pri
žiūra gydintoju Aszlando li- 
gonbuteje.

— Kaip farmerei kalba _tai 
szimet turėsime užtektinai 
obuolu. Obeles szakos net su- 
linkia lig žemei su gardžium 
vaisiu.

— Ketvergo vakara ant p. 
Margelio sales atsibus didelis 
extra susirinkimas Y. M. L. I. 
Klobo, kaslink ateinancziu 
pavietavu rinkimu arba no
minacijos. Ateikyte visi ne 
tik sanariai to klobo bet ir vi
si Lietuviai kurie turi popie- 
ras o bus tai jumis ant naudos. 
Todėl ateikyte visi o visi.

— Petnyczioje popiet Hillso 
kasikloje likos sunkei pažeis
tas per nupuolimą anglies del 
daugeliu pažinstamas Jonas 
Ancerevviczia pacziuotas žmo
gus gyvenantis ant W. R. R.

■f Po liga keturiu nedeliu, 
Subatoj ant 3:25 ad. popiet 
mirė Antanas Vaitunaitis 85 
m. senumo. — Sztai Maliano- 
jaus Lietuviai patrotino viena 
isz seniausiu gyventoju, ka
dangi nebaszninkas pergyveno 
szitam mieste per 40 metu ir 
buvo vienas isz pirmucziausiu 
parapijonu Szv. Juozapo pa
rapijos Nebaszninkas paėjo 
isz Suvalkų gubernijos, Kal
varijos pavieto, Ludvinavo 
kaimo ir parapijos. Paliko di- 
delam nuludime paczia Mari
jona 80 m. senumo, du sūnūs 
ir 0 dukteres, suvirszum 50 
anuku ir praanuku, daugybe 
giminiu ir pažinstamu. Vaikai 
visi apsivedusie o kurie yra:

Helena Aidukaitiene ežia 
Mahanojuje, pas katra senelis 
pasimirė. Jeva Augustaitiene, 
Mahanojuje Rože Mikuliene 
isz Brooklyno Ona Luckuvie- 
ne Mlddleporte, Agota Pa- 
cientiene Middleporte Marijo
na Kralikiene Newark e Vin
cas Vaitunaitis Big Run, Pa. 
Juozas Vaitunaitis Brooklyne 
Laidotuves kūno atsibus szen- 
die 10 ad. priesz piet su Szv. 
Miszom Szv. Juozapo bažny- 
czioje.— Amžina atsilsi, lai 
jam buna lengva szios szalies 
žemele.

- Simonas Milauckas nog 632 W. 
Mahanoy ui., pristato in namus 
anglius, krausto naminius daigtus, 
turi gera arkli ir bogie del pasamdimo. 
Savo darba atlieka atsakaneziai ir 
eisingai. Su virsz minėtais reikalais 

kreipkytes pas jin o busite užganedyti.
ijaok

— Ana nedelia perejo elek
triko kompanije Peoples Light 
Heat ant Power Co. in naujas 
rankas kompanijos Sch uykill 
Gass ant Electric Light Co. 
kuri priguli prie Harwood 
kompanijos Hazletone.

— “Kas tau nemiela, kitam 
ne daryk” giaras tai priežodis 
o kuris iszsipilde ana diena. 
Kokis tai beszirdis važiavo su 
mulu o kad tasai gana greitai 
ne bego kirto kelis kartus gal 
vijui su kuju, ka matydamas 
kokis tai žmogelis iszlipo isz sa 
vo vežimo paėmė botaga ir ge
rai paszokino nemilaszirdinga 
dreiveri.

— Demokratai perkele sa
vo rinkimus lig 7 Spalio, 
Oct.) Szita subata bus rinki
mai pavietavu virszininku.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Už perlaužima ižduoto 

“indžunkszeno” per suda gali 
papulti in nelaisve visas para
pinis komitetas, nes dare sa 
viszkai prieszindamiesi prie- 
szais sūdo paliepima idant ne- 
sikisztu in parapijos veikalus. 
Perklausimas atsibus Pottsvil- 
les sude 11 diena Oct.

Scranton, Pa — Kibirksz- 
tis isz pypkes Jono Vaskevi 
cziaus uždege tvarta JonoMat- 
levicziaus isz Mill City. Visas 
tvartas su padarais ir javais, 
tris arkleis ir pats Vaskeviczius 
pražuvo liepsnoje. Bledes mil- 
žiniszkos.

— Ejdami in darba, Mikas 
Donocz trenke su dinerke in 
kelnių kiszeniu Edwardui Be- 
nevieziui, kuriame radosi di
namitinei patronai. Eksplozije 
pakylo staigai ir baisei paže i - 
do abudu darbininkus, kurie 
likos nugabenti in ligonbuti.

Noblestown, Ptl.— Dar
bai povalei eina.

— Oras po biski atszala.
— Lietuviu didelis būrelis, 

ir visi sutikime gyvena. Del 
nekuriu moterėliu p. Baltru
viene labai reikalinga.

Detroit, Mieli.— Darbai 
gerai eina dirba pilna laika, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
nesunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda.

— Parafijos reikalai gerai 
stovi, 24 ta szio menesio pri
buvo biskupas dirmavot vai
kus, isz ko parapijonai labai 
užganadyti.

Auburn, 111.— Darbai po
valei eina dirba po 2 jr 3 die
nas ant nedėlios, isz kitur pri
buvusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda, ba 
per daug aluti trauke.

Alderson, Okla.— Darbai 
povalei eina.

— Oras gražus szilta.
— Lietuviu nedidelis bū

relis, daugiause, ungaru, bet 
visi gerai užsilaiko.

Pana, 111.— Darbai eina 
gerai dirba po 2 irj 3 dienas 
ant nedėlios, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis isz tu visokiu atsiranda.

— 13 ta. d. Rugsėjo buvo 
didele vėtra ka padare daug 
bledes.

mas.

Lietuvaite— motina! Me.sk 
senovės 'parnegždž ojima! Juk

kodėl tu juos skirstai ? Vienai 
lycziai tu teiki szlebes, o ki
tai— leidi pasipuoszti npszvie- 
timu ir mokslo žinioms. Toks 
tavo elgimąsi juokingas ir pai
kas mesk ta prietaringa papro
tį! Gyvenimas tavo dukters 
reikalauja ko kito negu tu jai 
dindi, negu tu ja mokini!

Lietu vaite-motinn! Tu esi 
atsakytoja už savo dukters pa
sielgimus ir darbus. Nuo tavęs 
priguli jos netik iszauklejimas 
bet ir tolesnio gyvenimo liki
mas. Tu geidi, kad tavo duktė 
butu gerbiama ir naudinga 
žmonijai, tu trokszti matyti ja 
laiminga ir geresniame padėji
me, negu pati esi. Tu esi jos 
motina ir motiniszkai ja myli. 
Bet jeigu neprireugi jos prie 
gyvenimo uždaviniu, jeigu ne- 
ikvepi jai meiles prie triūso ir 
pamėgimo prie visko, kas yra 
aukszta ir žmonijai pageidau
jama, tada darai didžiausia 
klaida, delei kuriuos tavo duk
tė tampa nelaiminga....

Tinginyste gimdo netiku
sias pasekmes. Tinginyste 
skriaudžia žmonija. Bet gerai 
žinau, kad tu, kaipo mylinti 
motina, geidi žmonijai labo. 
Tai-gi tavo priderme yra pa
sirūpinti patirti, ko ta žmoni
ja isz tavęs dabar reikalauja. 
Insigilink in tuos žmonijos 
reikalavimus, pažink jos takus 
kuriais ji vaikszczioja, paklau
syk, ka ji kalba, patyrinėk ko 
ji trokszta, patemyk prie ko 
eina.... Tada ^atgims tavyje 
meile prie tos žmonijos ir tu 
tapsi tikru veikianeziu jos na
riu.

Žinokime visos kad mus 
Lietuvaites, laukia ir geidžia 
pasitikti drauges kitatautes, 
kurios jau drąsiai žengia pir
myn už žmonijos gerove. Ne- 
kurios isz ju jau naudojasi sa
vo triūso vaisiais. Nepaisyki 
me in neiszmintinguju pajuo
kimus. Tas, kas pajuokia triū
sa, darbavimasi, žengimą pir
myn, — pajuokia save ir savo 
siaura protą.

Tad mieles Seseles, nesisza- 
linkime nuo mns laukianczio 
truso, nesibijokime, kad mus 
kas nepajuoktu, bet pasirody- 
kime, kad mes gyvuojame ir 
žengiame drąsiai drauge su ki
tu tautu moterims progreso, 
keliu pirmyn!....

Lietuvaite.

Svarbi opcracijc.
Žinome, kad kiekviena ant 

žmogaus kūno daroma operaci 
ja yra svarbus dalykas, ir nie
kas negali iszanksto pasakyti, 
ar operacija pasiseks, ar ne. 
Svarbiausios operacijos tai tos 
kurios pris eina daryti ant 
žmogaus virszkinamuju orga
nu ir gydytojai sako, kad jei 
žmones labiau atkreiptu aki 
in savo sveikata, tai ir operaci
jos nebotu reikalingos. Simp
tomai virszkinamuju organu Ii 
gos yra; nužudymas apetito, 
energijos, apsunkejitnas po 
kii’kv enam valgiui, viduriu su 
kietėjimas, galvos skaudėji
mas. Trinerio American Elixir 
of Bitter Wine yra geriausias 
vaistas, kurs greitai pataiso vi 
dūrius, juos sustiprina ir regu
liuoja. Ta vaista patariame var 
toti visokiuose ligos apsireisz- 
kimuose, kada tik reikalauja
ma iszvalyti žmogaus organiz 
mas nuo visokiu negeru mede- 
gu, sugražinti apetitas, susti
printi nervus ir abelnai pada
ryti kuna sveika ir gražu. 
Gaunamas visose aptiekose. 
Jos. Triner, 1333—1339 So. 
Ashland avė., Chicago Ill.

Joiiiszkis.
Sziauliu apskr. Musu apie- 

liukeje yra aklas laikrodinin
kas Jonas Balkauckas. Sutai
so visokius sieninius laikro
džius, tik kiszeniniu ne taiso, 
nes negali sugrabineti. Taip- 
pat jis griežia neblogai smui
ku. Dabar jau jis turi 30 met. 
amžiaus. Akis jam pagadino 
raupai mažu kūdikiu esant. 
Laikrodžius taisyti mokinosi 
aklu būdamas ir dabar taip 
puikiai taiso, kad net su savo 
darbais rengiasi in Sziauliu 
paroda važiuoti.

Sziupinis.
* Skaitlis žydu S iv. Valst. 

milžiniszkai auga. Mete 1877 
skaitėsi žydu tiktai 189,t>76 
gaivu, nes dabartės pagal nau
jausia aprokavima tai randasi 
jin 1,938,000.

§ Gardner, Mass.— Dr. L. 
E. Paole likos paszauktas in 
suda atsakyti ant užmetineji- 
mo dvieju mergaieziu Em. As- 
tramoviez 12 metu ir Rozalije 
Sukocka 13 metu kurias su
bjaurino.

Ant Clerk of The Court

Frank J. Rastinu
Demokratas. Isz Mahanoy City

Ant County Commissioner
T. A. Flanagan

Demokratas. Isz Pottsville, Pa.

Ant Sudžiaus

R. H. Koch .
Republikonas. Isz Toltsville, Pa.

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 50 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 

' nupuczkaye veidai. Tukstan- 
J czei dekavoja už dyka rodą, 
i Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 10G Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

Ant Korinoriaus
Dr.W. J. WINTERS

Demokratas. I<z Shenandoah, Pa.

Ant Sudžiaus
J. J. MORAN

Demokratas. I-z Pottsville, Pa.

Ant Kamisoriaus
J. A. Mandour

Demokratai. Isz Shcnandoa

Ant Konstabelio
(Firmo lordo) 

Bernard J. Moss 
Demokratas. Isz Mahanoy City.

Ant Sudžiaus

A. L. SU A Y
Republikonas. Isz Pottsville, Pa.

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKEMERCHANTSBANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PA.

Invales geras del valstijos yra gana atsakantis

SERGEKYS PEILO 
--------IR-------  

Pavojingu OperacijųRUPTURA t;™11,11, .ISZGTOINTAj Kfi ‘ 

VYRIU - MOTERIŲ - VAIKU

Naujas Krlauczlus-Tamapua, Pa.
Siuvu visokias vyriszkas drapanas 

kaip tai: Overkotus ir visokios mados 
Siutus. Meldžiu szelpt tautieti o 
busite užganėdinti. Turiu daugeli 
visokiu ceikiu; priegtam senas dra
panas czystiju ir taisau. Meldžiu 
kreiptis po adreso:

Vincas Bertneckis (|UO”
23 Pine St; (Raabs Name) Tamapua, Pa.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

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

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pr
Dainorius”

FR. STRAWINSKAS 
Lletuvlszka Krautuve 

...Vyno, Likeru, Areilkos ir Alau*...
Atraszykyt man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut 
tavora pigiau ne kaip kitur.

Fr- Strawinslcas-
1807 Carson St., S. S.

Pittsburg, P:i. .„.aoN

Surplus ir Kapitulas Šlakas 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, Pr.-iidenta*.
C.L.ADAMS, Vicc-Prezidentas.

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

.DIRDKT0RIAI...
W RYNKIEWICZA. DANISZEWICZ.

J. HORNSBY.
L. ECKERT.

M. GAVULA. 
W. I. MILES. 

FLANAGAN.

uszffl
v

| A.G. GROBLEWSKI I 
u Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa. K £3 ...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... M 
$ Garsiu Lietuviszku-Lenk szkuVaistu. R

□ 12 s

Kiekvienas Lietuviškas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikins Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
taut eezei reikalą tdami galėtu nusi
pirkti ir ner.ikalant-i iszduoti 
piningus doran..i kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai

musu tyras Lietuvi-zkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egi itero No.l............................... 25<-.
Egiutcro No.2............................... 50c.
Zmij.'cznik.......... 25c , 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai ............................. 35c.
Meszkos Mostis............................. 25c.
Trejanka...................................... 25c.

vaikams

I
Anty-Lakson del vaiku ............ ..
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių .25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.

Vanduo nuo Akiu.........................25c.

l.ęi-:ii'i:i .įkiš.................................25c.

Skilvio Laszai...............................25c.

Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios............................... 75c.

‘Uicure’ arba gyti. Rnmatyzmo $3.50. 
Gyd del nematinio Pilvo............50c.

Mikeliai apstalxlymui Galvos 
skaudėjimo............................. 10c.

Laszai nuo Dantų.......................  10c.

Mestis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų.......................................... 25c.

' lele/.iirs Midrulintojas sveikatos 50c.

Vaistas n.io 1'apauto.................. 15c.

Gyd. nuu Grippo......

Plauku apMiug-.tnjas..
Muilas del Plauku...
Milteliai uuu KepenųRožes Ealsama**......... .

S Kinder Bd^amas...... .
a Bobriaus Laszai..........................50c.
M Szvelnintojas................................35c.
H Kraujo valytojas......................$2.00.
m Nervu Ramintoja*...................$1.00.
H Egzema arba odos uždegimas
g pas Vaikus ..........................$1.25.
0 Pleisteris (Ka-zta.olo)............... 25c.
M Pamada Plaukams...................... 25c.
■ Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
” Gyduoles nuo K iemen?................. 50c.
Vengriškas Taisytojas Ūsu......... 15c.
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............................25c.
Gyd. nuo uždegimo Daniu arba

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

,25c.

.$1.25.

... 50c.
...10c.

Ar gali pasakyt kokis yra geriau-irs Peczius Mahanojuje? 
Kokis Peczius yra daugiause naudojamas?

Už tai kad kaiminai viena ju turi ir sako kad tai geriause 
Peczius del kepinio.
Piningus sugrąžinime adgal arbaj duosime nauja Keystone 
Pecziu jaigu ne bus atsakantis.

Į i I Z\ 5\J Mahanoy City, Shenandoah a I k m (jar|lie|) Land s ford.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sis.

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

paežius lietuvius ir randasi p<> priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suczedimmai 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 1-ta procento, priskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laaakortes ant vi-u linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajn1. Rejentelna 
kaneelarijayra rėdoma per valdiška nota ra 
J. (1. Mdiaticka. Už.kviecziarn lietuvius ir 
Lietuvaites kreiplisprie mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o per-i tikrini t, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yni teisybe 
ir bus išpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paczed-imui in Ranka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiške, ar pei 
Expreso Money Orderi.

liusiszkai Arnerikoiiiszka Linija. ———■ 
Vienatine be persedimo Linija tarpo Amerikos ir Rusijos.

dienu in Roterdamą 11 j dienu in Liepoju
111 k I a. a -,-J. r Del smulkesniu žinių kreipkitės in musui
t >> c-o L Agentus ir centraliszka kontora. J , ,,1% įibŽ.

A. E. Johnson & Co.,(General Fatseuger AEt>.) 27 Broadway, New York, N. Y.

NAUJAS PAVASARINIS TAVOPdS.^
Sziame laike aplaikcme visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu 
del Moterių Merginu ir Merguicziu. Lžpraszome 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, 
.lekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Mergintu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
Kepuraicziu ir t, t. Galima pas mumis piginus pirkti negu kitur, 
Ateikite o patis persitikrinsite kad pas mus geriausia pirkti.

1 n nichfl I Pas mus dirba Lietuvaites. 
įH L į H { 122 W. Center Str.
lU U1UUU I Mahanov City. P»

Diriaa numestas ant visados,
Visiszkai iszgydimas gvarantytas, 
abieju linzių, senas ar jaunas, nepai
sant kaip senei turi, be peilo.
Dr. O’Malley naujas būdas gydimo 
yra tikrai nepavojingas. Be pjausti- 
mo, be skausmo, be operacijos, be 
patrotima laiko. Nereike nesziot 
dirzio po iszgidimu.

Skaityk szita dėkinga gromata.
Formanas Penn. geležinkelio kalba 
in kentenezius ant Rupturos.

Sztai ka sako:

10 tuzinu tik už 8100
Gražiausiu gromatoms po- 

pieru su gražeis apskaitymais 
ir dainos 10 tuzinu už 1 dol. 
prisiuntimas 300 extra arba 
12 už 250 su prisiuntimu. Ge
riausios palanges Trajankos 
baksnkas 300 katalioga nuo 
knygų abrozeliu ir t.t. siuneze- 
me už 40. Reikalaujama par
davė ir duodame gera pelną.

M. Zukaitis
449 Hudson avė.

Rochester, N.Y.

390 
Visokiu Dtiinu 

368Puslapiu: 6x9 ccl. (lydumo. 
PREKE $1. 

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

=•: Adresą vokite := 
W.D. Doczktnvski-Co 

Mahanoy Cit v, Pa.

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA 
ARADISZKOS ISTORIJOS 

Perdėjo Lietuviszkai
D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
PREKE $1.

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

TV. B. Boczlrowski-Co. 
Mahanoy City, Pa.

Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

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

keletą

NO. 6.
Visam

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ate.

3 S3

| 390DA!bPJ

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lieluviszkas.

GRABORIUS

I.a’d-ji Kimus Numirusiu Pa<nmd 
Lyginus ir Vežimui del Pa>ivaž.inrj n 

Krausto Daigins ir t t.
Viską atlieka k& nugeriant.© ir puikinus*

.>2(1 W. Centre Si. JI. hanoy Cit.i

Gavau rnptura 10 metu adgalios. 
hzdavau šimtus doleriu ir bandžiau 
visokius dirž.ius be jokios pucelbos. 
Po tam nusidavau pas Dr.O'M alleys 
ir linksmai galu sakyt kad in keletą 
nedeliu po tarų aplaikiau pirma 
palengvinimą.

J. W. Bousum 
Berwick, Pa. 

Foreman Penn. R. R.
(Se'insgrove Div.)

NAUJA KNYGA 
-ro VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.

į j C

ŠI/ 
ŠI-

$

I

ZJ Knyga druezei susiu!

Isz Pittsburg Padangio.
Naujausios mados Popietei Gromntom 

raszi'i tuzinas 25c. Labai gražus atidaromi 
Ai torelei ir Sta indei nuo l*e. lig 5()c. 
Gražiausios Ma’du Knygelius ir visos 
knygos kokios tiktai yra randamos Lievuvi-z 
loji kalboje iv daugybe visokiu dalyku.

JONAS IGNOTAS
4 (> 22-nd St., S.S. Pisbnrg, Pa.

Teisinga Kraitine, nes tikras Lietuvis uilaiio 
Malonus Viengencziai:

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

, Žiedu, Kryželiu, Armo- 
n^u» si(ripkų visokiu 
^u*’i<ai’8ku instrumeQ 

-otj. tu>Britvu, drukuojamu
i Maszinukiu, AlborauW Potogjafijoms laikitie,

Istonszku ir Malda 
k ningu, visokia popieru 

'h])t' Gromatoms rasziti su
pašiskaity lūaiš^ir r : dainomis t u 
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinai už 
§1 Perkupcziatus 1,000 už§G Magisz 
kos Kazy ros §3. .Tai norietumote 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2c. marke ir aplankysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu.

Maloniesito kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

W. WA1DELIS
112 G<and Street Brooklyn, N. Y.

Or. A. O'Malley
I5B S. Washington St., Wilkes-Barre, 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.

Yra tai praktiezniauso Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

Ir telp sudėta, jog ka tiktai ši/ 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos ši/ 
gali in trumpa laika pats per ši/ 
save iszmokti Angelskai sziuk ši/ 
tiek kalbėt. 1

Toji Knyga druozei apdarlta $ 
in Franouzini raudona audima $ 
ir kasztuoje tiktai J j e Kasztus $ ---- ARBA PRADŽIA-----

Skaitymo ir Raszymo 
DEL VAIKU. 2Sc.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa.

Miriampo 
skiltai 

it ii n. «t
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...PERSITIKRINKITE SAVO PROTĄ,..
_ __ užstoji mas vyduriu kankina

■ ii | pOr visa laika?
n* Dispedsiaszirdes deginimas

I iJ I ii i I * irI į | ll II j Galvo pleiskanos ir nežei- l| ĮJ | N IĮ | jas papuczkai ir dedervines? 
fe ’ Plaukai slenka arba nori 

"■■■ '■ ■ ■■ ■ ■ j kati užsuktu story? 
Tai neat bok apie ligas; pats iszs;pydisi be 
daktaro su gyduolėms kurios milijonai yra 
užganedyuti per 31 metus. Neiszduokite po 
desetkus ar szimtus doleriu. Jeigu netikite, 
lai raszvkite pas:

Reliable Specialists
lb. I06.W.3 Souths,8’way; Brooklyn,N.Y.

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortcs

Už kompanijų preke ant 
ir greieziausiu Leivu, 
visokius Dokumentus ir 
per Konsuli. Duodu 
visokiuose reikaluose.

J. Kazlauckas
73 West St. New York. N.Y.

geriausiu 
Pa rd a ra u

paliudyju
patarimus

Geriausias Lietuviszkas 
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir I'antaplu del vyriu, moterių ir vaiku. 
Geriausius skurinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka datba drueziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezedinsite piningus.

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

Simona Waluna 
52(5 W. Centre UL, 

Miiliaiioy City, l’onna.
Ant pardavimo.

Parsiduoda selunas su nau- 
jeis laisnais ir stuba kruvoi ir 
du akerei žemes, bizni gera 
galima daryt viskas parsiduos 
pigei už §15.00 doleriu kas no
rėtu pirkt tegul atsiszauke ant 
adreso; ($/, oy)

Kas Nori Pirkti Ar Parduoti
. fuivo Namus ar Farma te-

gul atsiszaukia pas mane.
J *rk<*j>a>,ai ,uu ątvažnoja

V .. ■ V/?'”' I!IS n,anc kz visu szaliu ' 
1Amerikos ir Kanados.

Fanuos Muss., ir Conn., 
steiluose yra geriausios 

už tai kad randasi daugybe fabriku. Gronia- 
tas piaszau raszyli lietuvi.-zkai arlenkiszkiu. 
J.F.RIchard, 140 Maple St., Holyoke, Mass.

Introligatorne.-
Al’DlKBTUVE KNYGŲ.

Aysidiiba senos maldaknyges, istorinei 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgelee,
Dagis, Draugas, Tėvynė ir Lt, 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paežio ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery.
514 W. Spruce. Mebauoy City, P»

Ch. Pintveris
Box Cl R. R. 2 

Eharmandale, Ind.

■Wsh mergi: 
Isktin ko 
■®<8 bėga

' ffikgitiirivi 
' Stlkasiir jo 
■SiCiiot jos ai 
■Hitikita ne

’SąM randa 
ita® daigiai

Fasi«>,nair 
)r'šia ubagei 

czion 
i^fi.feje ski, 

atvykę 
į"5 tiokii

V’ ‘P5 
L' vsi®°j»,

fe




