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KAS GIRDĖT?
Ajszku d dyku yra, jog Suv. 

Steitai kas metas muzikaliez- 
kai kyla. Sekantis skaitlis tai 
patvirtins. Mete 1909 likos 
iszdirbta 382,895 fartapijonu.

Grajimas ant vargonų labai 
nupuolineje žemyn, nes 1909 
mete likos jiu padirbta tik 
65,335 o mete 1904 likos ju 
padirbta 113,065. Jau ir far- 
merei ant tiek susiprato, jog 
muzike ant fartapijonu yra 
linksmesne ne kaip ant vargo
nų ir perka fartapijonus. Tai
gi praejta meta likos parduota 
fartapijonu už $89,890,000, 
fabrikuosią turi užsiėmimą 38,- 
000 darbininku o fabriku 1909 
mete radosi 507.

Jau Kalendoris ant 1912 
teip kaip užbaigtas, velinam 
szirdingai visiems tiems ka da 
yra skolingi, idant tuojaus at- 
siligintu, nes po tam graudin 
sis. Kalendoris bus da gar
desnis už praejtus metus, o ka 
jau istorijų, pasakėlių ir t. t 
tai turės užtektinai. Tiejei ka 
da ne yra užsirasze “Saules” 
tegul priskubina užsiraszyt o 
paguodotu skaitytoju praszo- 
tne idant nog saves prikalbin
tu nors po viena nauja skaity
toju del “Saules” kaipo dova
na ant Kalėdų už’ ka busime 
dėkingais.

Angliję ketina permainiti 
kalendori teip, idant kožna 
diena pripultu ta paezia diena 
kožnam mete, kožnas meneeis 
prasidės su \edelia, Kalėdos 
vis pripultu panedeli o Vely
kos kas 14 Balandžio, Naujai 
Metas bus atskirtas nog visu 
dienu. Yra tai kvailybe Ang- 
liku, jog tebyriam laike gei- 
dže permainyt kalendori, ka 
kitos vieszpat stes kaip Bosiję 
geidže susiligint su Kataliki- 
niu kalendorium. 10VERSO MAINERIS.

Meksike vela kyla debesei 
naujos revolueijos, ir pertai 
randas Suv. Steitu da užlaikis 
vaiska prie rubežiu Meksiko 
idant užlaikyti paredka ir pri- 

~^*'iret idant meksikonai ne per 
~—“-‘iutiesu.

Szvente KaleduartTmran, • • 1 t*gal papratima nog senei, daJ 
vineje vieni kitiems dovanas. 
Ir czionaitinei pribuiszai te
gul atsimena ant teveliu, bro
liu, seselių ir giminiu, tegul 
nusiuneze kokia dovanele in 
Lietuva, jago ne kelolika rub
liu, tai noriuts laikraszti “Sau
le” užraszyt jiems ant viso me
to. Tada turės džiaugsmo in- 
vals. Ant viso meto kasztuoje 
$3,50 o drauge ir “Linksma 
Valanda” $5,00. Dabar lai
kas.

Kaip yra sunku tureziui 
gautis in karalista dangaus, 
teip yra sunku vargszui gavi
mos! ant dydesnio dinsto ant 
urėdo Suv. Steituosia.

Ne kurie lietuviszki 
raszczei nog kokio tai laiko 
terp saves vaidijesi, o už ka? 
už sauje pelenu. Juk tai lie
tu viszka mada,— be vaido ne 
gali ffuti.

rupinino atvykusiu in czion 
Lietuviu, tiktai suvis su kito- 
keis miereis. Pirmutinei Lietu
vei labai troszko dvasiszku va
dovu, ba mislino, jog prie giar 
būvio ir Dieva garbint savo 
kalbojo bus smagiau, o tada 
jau nieko daugiau ne reikes. 
Su laiku pradėjo atsirast ir 
dvasiszkieje kad valyt isznc- 
kusius vaisius. Ir gerai jiems 
sekesi o ir žmonis atvėrė priesz 
dvasiszkus savo jausla, sopulus 
ir kiszeniu; ėmėsi tvert parapi- 
jes ir statyt maldnamius nesi
gailėdami pininga.— Ir da vis 
buvo gerai. Turėdami ta viską 
ka jiu szirdes troszko, apsižiū
rėjo, jog da dydžiausio daigto 
štokas,— apszvietos! Ir pradė
jo szviesesni Lietuvei savo bro 
lūs budint in apszvieta. Dva- 
siszkieje tuojaus susiprato, jog 
su prasiplatinimu apszvietos, 
misije daug nukentės, pasikėlė 
ant prakilnesniu Lietuviu irtai 
ant tuju, per kuriu pasirūpini
mą likos instengtos parapijos, 
apgarsino juosus bedievei?. 
Jonvaikeis ir atskalūnais o tie
jei matydami dydeli neteisin
gumą, pasitraukė in szali, ne 
norėdami nieko žinot ir da ant 
dydesnio nužeminimo praminė 
bedieveis ir tt.

Ir ka szendien turime? Szi
tai apszvieta galop pasikeline- 
je ir jau niekasjne sztant su
trukdyt. Visi Lietuvei ryszasi 
in visokes kuopeles, viską pro
tingai apsvarsto, tvėrė klubus 
UnriA Hveinnn. nnndn fcmncrni 
atnesza— politikoje ir brolisz- 
koje paszelpoje. Szendien su
prato kas juosus per daugeli 
metu trukdino ir kaip gyvu- 
lus vieszino. Szendien matyda
mi dydeli neteisingumą isz sza 
lies tulu dvasiszku, drasei pa
sikėlė prieszais juosus reikalau 
darni savo tiesu ir iszkiszineda- 
mi jiuju pasielgimus.— Szen
dien tuliem dvasiszkiem nepa
ika, jog tiejei. “karnai" ne 
, Uv,"> jiems geluot ir nori vis
ką paim.. , .r -n savo ranka ir ap- rubežuot do a 4 .._ . . , ?us (jau ir pate
Popiežius nukirto -:n]£jma į 
ningu prie duriu ir uz’“nk^ 
ir kaip ana priežodis skani 
“Nesze vilkas aveles— nunesze 
ir vilką.

Szendien sujudia visi Lietu
vei, reikalauje refarmos ir sa
vo tiesu. O kas kaltas? Tūli 
dvasiszki vadovai ir už tai te
gul nerugoje ne ant laikrasz- 
cziu ne ant progresistu, tiktai 
ant saves. Niekas del jiu dau
giau ne pasilieka, kaip tiktai 
ejti paskui baisa žmoniu-ir da
ryt pagal jiu norą, o tada vis
kas sugriž in paredka ir užstos 
geistinas pakajus terp visu Lie 
tuviu Amerike,

Ka troszka isz visos szirdies 
Senas Mainieris isz

Gloverso.

ISZ AMERIKOS

“No

Dydelo viesulą ant mariu.
Boston, Mass.— Dydele vie

sulą kylo ant Atlantiko ma
riu. Paskutinei telegramai da- 
neeza, buk suvirszum 20 viso
kiu laivu nuėjo ant dugno. 
Viesulą siuto per 48 valandas 
be paloves. Daugelis laivoriu 
pražuvo su laivais.

Mirė isz džiaugsmo.
Wilkes-Barre, Pa.— Szeszi 

menesei adgalos, Andrius Zel-! nejimo in paženklinta 
na atsiskyrė su savo paezia. 
Ana diena vela suėjo abudu 
pas draugus, kurie sutaikė vy
ra su paeze ir abudu sugrižo 
in sena savo nameli. Zelna 
priėmė savo paeziule szirdin
gai, kuri džiaugėsi isz suėjimo 
vela in pora. Ant rytojaus 
kada Zelnae atsikėlė ir budino 
savo paeziule persitikrino, jog 
toji ne gyva. Daktarai nutarė 
buk Zelniene mirė isz džiaugs
mo, kuris pervirezino klabima 
szirdies ir isz to mirė.
Užmusze paeze—

priežaste.
Plymouth, Mass.— 

Mikules, czekas, yra pajesz- 
komas per palicije už nužudi- 
nima savo paczios su szmotu 
cinines paipos, permuszdamas 
jiai pakauszi. Badai Mikule- 
cas susinesze su kokia tai jau
na naezlaite, per ka apleidi- 
nejo savo pacz'a, kuri nuola-, 
tos jiam apie jojo ne teisingys- 
ta iszmetinejo ir iszbardavo, 
per tai atėjo prie žudinstos. 
Žudintoiaus lig, sziam laikui 
da nesurado.-
Nupjovė savo paezei ausis.

Frankford, Ky.— Teodoras 
Shermann likos patalpytas ant 
dvieju metu in pavietava ka
lėjimą už sužeidimą ir nupjo
vima savo paezei ausis su me- 
sininkiszku peilu už tai, jog 
ne norėjo jiam duoti kvoteri 
ant alaus nes ir teip jau buvo 
užsigeriąs.

Tai tau davatka.
Sedallia, Mo.— Tamoszius 

Moore innesze skunda ant at
siskyrimo nog savo pacziules 
su kuria gyveno septinis me
tus. Jojo pati buvo užsikiete- 
jus davatka ir užsiyminejo per 
daug bažnytineis veikalais, 
apleisdama vyra ir vaikus. 
Moore tvirtina, buk jojo pa
eziule iszejdavo isz namu asz- 
tunta valanda isz ryto ir nesu
grįždavo lig pusiaunakt. Ko- 

kožna diena turėjo paga- 
myt k. valgi ir apžiūrėt na
rna.

. Norint daugeli tu iezme. 
tinejo savo paezei, jog-^jog 
privalumu yra sėdėti namie 
rūpintis namineis reikalais tai 
ne klausydavo jojo, nes keik
davo ir kelis kartus net per 
žandus aplankydavo per ka 
jeszko atsiskyrimo nog tojo 
aniolo velniszkam kailije.
Tokius rūkalius iszkart.

Elmvood, Ind.— James 
Vint, 45 metu senumo, tomis 
dienomis likos nubaustas ant 
20 metu in kalėjimą prie sun
kaus darbo už sukąneveikima 
trilekos metu mergaites Dora 
Nagle.— Iszkart tokius raka- 
lus.
8400 ir pati dingo su

burdingieriuni.
Madison, Wis.— Jonas 

Kurstikas, lenkas, kada sugri
žo nog darbo ant ukes rado 
ant stalo sekanezia gromatele: 
“Mr. Bording Bass:— “Me 
got yur money me got yur 
waif. We go hev gud taim. 
You go tu hell.— Maik Mi- 
lovicz.

Krustikas tuojaus davė ži
nia palicijei apie iszvogima 
paczios ir piningu. Poreles da 
ne suėmė. Pliek tam Milovi- 
ežius padirbo bankini kvitą 
banke ant vardo Jono.

Isz Besijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

uaszle

Juozas

Ne dorus brolei.
Varszava.— Palicije aplai- 

ke žinia, buk vienam isz czio- 
naitiniu namu randasi uždari- 
tas kambarije kokis tai židelis. 
Idant persitikrint ar tai teisy
be kamisorias palicijos su na- 
czelninku nusidavė ant isztiri-

i narna 
kuriame gyveno Pantaplei, 
pareikalavo nog j u raktu nog 
gyvenimo. Pantaplei atsake, 
jog raktu nog virszaus ne 
turi. Tada palicije paszau- 
ke sliesoriu kuris spyna ati
darė. Palicije inejus in kam
barėli, turėjo tuojaus iszejt, 
nes smarse isz tenais iszejtine- 
jo baisei. Po valandėlei vela 
inejo ir paregėjo ant sulūžu
sios lovos, ant supuvusiu sziau 
du gulinti žida szaszlavosia 
ant kurio landžiojo visoki va
balai.

Buvo tai sūnūs locnininko 
namo Josek Pantaplus, kuri 
tame smirdaneziam kambare- 
lije buvo laikomas per savo 
brolius, mierije, idant neap- 
laikytu paženklintos dalies po 
tėvui— nes brolei norėjo visa 
turtą užgriebti.
Busije siuneze vaiska in 

Persije.
Petersburgas. — Isz prie

žasties neaplaikimo jokio atsa- 
kimo nog Persijos apie paduo
tas iszligas, kurios pareikalavo 
Bosiję, temis dienomis iszsiun- 
te kelis korpusus vaisko in 
Durai j -----—-------------- —
8,000,000 keneze bada.

Petersburgas. — Isz prie
žasties neužderejimo jevu dvi- 
deszimts gubernijose asztuoni 
milionai žmonių nukens bada 
jago neaplaikis tuojautinia pa 
gialba. Tose gubernese randa
si 12,500,000 gyventoju o ant 
suszelpimo jiu reike tuojaus 
60 milionu rubliu.

Italijoniszki kareiviai perkrato arabiszkus kupezius 
ar neturi kontrabandos.

Italijos su Turkija karas.
Pirmutiniai žingsniai karo 

lauke Italijai buvo pasekmin
gi. Manyta, jeigu taip sekesis 
ir toliau, tai už menesio ar 
dvieju Tripolis bus Italijos ko 
lonija. Paėmimai Tripolio uos 
tu, ypacz Tripolio, labai pi
giai atsiejo italams. Padrąsin
ti laiminga pradžia italai pasis 
kubino nugabent dikta skai- 
cziu kareiviu ir karui reika 
lingu inrankiu ant sausumos. 
Tecziaus, ant sausumos italams

gyventoju

Ne būkle godus.!
Nanticoke, Pa.— MSkolas 

Makovskis atejas in vietinia 
aptieka paprasze aptieki,riaus 
idant jiam duotu trupiai gu- 
zutes, nes jauezesi ne sveiku. 
Aptiekons paemias bonka nog 
lentines padavė Makoyskiui, 
reikalaujama gėrimą. Tas dė
josi užpakali kur aptiekoris 
parengineje del ligoniu recep
tus. Po tam aptiekoris huejo 
patarnauti in priszaki apiiekos 
kur radosi keli žmonis^ Ma
kovskis norėdamas pasiriiudot 
isz geros progos, paenr . kaip 
mislino ta paezia bonks) nes 
tame pabludo. Paemia? bon
ka užtraukė giara gurk, zni ir 
tuojaus puolė raitydamasis dy- 
delosia kankesia. Ant -ryksmo 
adbego aptiekoris dirstelėjo 
ant bonkos isz kurios^ Ma
kovskis gere ir pamate, jog ne 
guzute gere tik karboline 
ruk>zti (trucizna). Nėrinis gy- 
dintojei stengėsi Makovski at- 
gaivyt, bet mirė trumpąjį lai
ke dydelosia kankese.- Per 
godumą rado mirti.
Bužnycze uždaryta 

money, no tu’!-
Utica, N. Y.— Lenku baž

nycze New York Mil is likos 
uždaryta. Prabaszczius tosios 
parapijos kun. Steponas Pla- 
ga iszkeliavo in Europi ne 
duodamas apie tai joU 3 ži
nios savo parapijouanls rfįHns- 
kupui. Mat kuningelis iszaisz- 
kino savo biskupui prisiuns- 
damas gromata isz New Yor- 
ko kada jau sėdo ant laivo, 
buk Popiežiaus paliepimas 
idant ne rinktu piningu prie 
bažnytiniu duriu, jin prispyrė 
prie apleidimo parapijos, ir 
jog isz tos priežasties ne gales 
save ne parapijos užlaikyt. 
Badai visas parapines kningas 
ir kasa paliko dydžiausiam 
paredke. (Kas-žin ar tai tei
sybe ?)
Žiurkes duonkeptuvese 

New Yorke.
New York.— Pagal tvirti- 

'ma ludintoju, tai duonkep- 
czionais vieszpatauje 

neparedkas; žįur. 
kės ir kates ^Dgta te8zloje 
isz kurios dirba a

Kamisija sveikatos 4abar 
labai prižiurineja visas duo»- 
keptuves, jago kur randa ne 
szvares, tai liepe uždaryt.— 
Jau laikas.
Bando atpjaut sau galva.

Dolgeville, N. Y.— Arthu- 
ras Steenburgas, 25 metu se
numo norėdamas papildyti 
savžudinsta, pagriebė pjūklą 
ir pradėjo pjaut kakla. Ne- 
pasiseke jojo užmanimas o gal 
už daug skaudėjo tekis būdas 
atėmimo sau gyvasties, nubė
go pas gydintoju idant žaiduli 
susintu.
Baisi mirtis

pranesza, 
pasitraukt

Milemi valkelei! Jagu žmo
gų patinka kokia nelaime, tai 
pats tame yra kaltas. Ižganyto 
jas muso aiszkei pasakė, jos 
“Nieko sutemto ne mejs m   .net JLhuvaS 
( aDgU^N^HafzirdiDga8 ir “ne 
Xori mirties nusidejelo, tiktai 
idant pasitaisytu ir gyventu.” 

yra ant svieto. Tegul viena , ., ,----------------- ? .'n ta užmusza o paskui payma iil.. , , ..J p kaleiima ir apsu dne ant pakol. . . ,• . o. Ar-gi tatai žudintoias laukv ,., , .. , mas dienos ekzekucijos ne turi >..
ir dydelo rupesezio! Ar-gi pv 
ta laika neatkeneze už savo 
sunku nusidėjimą? Tas pats ir 
su vagimis: Atplesze vienas ki 
to kupareli, payma žmogaus 
kruvinai uždirbtus piningus 
ir bėga in kur kitur priesz 
žmonis slaptydamasis ir pilnas 
baimes. Ir teip kitosia atsitiki- 
muosia dedasi.

Kožnai nelaimei žmogus yra 
pats sau kaltas. Dabar ymsiu 
isz kitos szalies,— apie apsieji
mą Lietuviu Ameriko. Pribu
vome in czionais isz Lietuvos, 
isz tosios katalikiszkos žemes, 
kožnas iszmokintas sziek tiek 
apie tikybe norint pavirszinei; 
pagodavo tenais dvasiszkus, o 
in czion pribuvia, stojosi suvis 
kitokeis, ba isz Juozuczio sto
josi “Džio” o isz Jono ‘ Džia- 
nas” ir t.t. Nes su taja permai 
na vardo ir būdas tojo Jonuko 
Juozuko stojosi kitokeis, ba 
pamatęs kitoki svietą ir papra 
timus, apie ka ne buvo girde 
jas ne skaitės, pavirsta in žmo 
gu suvis kitokios nuomones 
Ir tiktai yra tam dėka, jagu 
katras isz prigimimo yra lėto 
budo ir doru tėvu vaikas, tada 
ir czionais buna doram. Jagu 
in czion pribuvia Lietuvei ras
tu tokius jau dvasiszkus kaip 
ir Lietuvoje, kurie atsiženkli- 
netu meile artimo ir dievobai
mingumu, tada ir visi žmonis 
butu kitokeis. Lietuvei pribu
via in czion po dydesnei delei 
jauni vyrai prasiszaline nog ka 
reiviszkos tarnystes ir tiktai 
maža dalele dvariniu tarnu ir 
nusibankrutinusiu ūkininku. 
Kožnas pribuvia in taja valna 
žeme sau bute pagerint.— Isz 
dvasiszku-gi, katrie pribuvo 
in czion, tai nežinau kaip apie 

Szvedu Juosns 8akyt veluk nutylė
siu, ba patįs gana gerai žinote, 
jog ne no vaisko ir ne del ap-

Akivos Žinios isz Lietuvos.

laik-

Clevelande panua Doris 
Von Kaenal apskundė 5 ir 10 
centini krorna F. M. Kirby 
ant penkių tukstaneziu dole
riu, už tai kad ne senei pirko 
jame pakeli špilkų in plau
kus, kurios permaine josios 
geltonus plaukus ant žalu.— 
Ar ne geriau butu padarus, 
kad pasiduotu in koki muze- 
ju o daugiau uždirbtu nog 
žiopliu, kurie mokėtu deszim 
tukus regeti teip stebuklingus 
plaukus panos Kaenalutes.

Tebyriam laike Kinuosia 
yra apsigivenusiu 141 872 sve- 
timtaueziu Suv. Steitu kon- 
sulis ne senei padare surasza 
visu svetimtaueziu tenais apsi
gyvenusiu. Amerikonu tenais 
randasi 3176, Australu 225, 
Belgiecziu 225, Angliku 10,- 
000, Duncziku 150, Francuzu 
1925, Vokiecziu 4106, Italu 
274, Japonu 65,438, Koreonu “ 
2356, Norvegu 188, Portugalu 
3377, Rusu 49,395, 
166, kitu tautu 231.

Trumpi Telegramai-
§ Trenton, N, J.— Trūkis 

ekspresinis ant“ Pennsylvanios 
geležkelio nusirito arti Mon- 
month junction. Tris trukinei 
tarnai likos pažeisti.

§ Reading, Pa — Charles 
Melcher, staigai iszejas isz pro 
to, nupjovė galva su britva sa
vo 10 metu sunui, supjaustė 
paeze ir pats sau atėmė gyvas- 
te.

* Jago Totorius nori ka to
ki uszpraszit pas save, idant 
jin pavieszint, tai ira idant vai 
gitu duona ir gert kumeles pie 
na — ima savo svecze už au
sies ir veda in grincze.

* Karai us Siamo turi gvar 
dije (vaiska)susidedant isz 400 
mergų iszrinktos isz terp dru- 
cziausiu, didžiausiu ir puikiau 
siu panų tojo sklipo.

kcturiu 
darbininku.

Y.— Inžinie-Auburn, N. 
ris, aliejus ir du darbininkai 
dirbanti ant laivo likos iszvir- 
ti gyvais, kada truko katilas. 
Visas kambaris prisipylė garu 
ir visus keturis teip iszvire 
jog kada juosius iszgavo tai 
kūnas nog kaulu nusimovė.

Turi keturis vyrus.
Philadelphia.— Mrs. Clara 

Roach, likos aresztavota už 
daug-ženista ir patalpyta ežio- 
naitiniam kalėjime. Roachie- 
nes visi penki vyrai stojo sū
dė prieszais jiaja ir pripažino, 
jog tai jiu pati. Toji boba 
nieko sau isz to ne daro, tik 
tuom susirūpino, jog da karta 
neapsivyriavo priesz areszta- 
vojima.

Kisiniszkiai.
(Vilkaviszkio ap.). Juozas 

Skirka, Kisiniszkiu kaimo 
grintelninkas, pardavinėdavo 
anodija, kuria pirkdavo Pil- 
viszkiuose isz kokio ten žydo 
ir paskui pardavinėdavo kaimo 
moterėlėms. Sziu metu spaliu 
16 d. (n. k.) parsivežęs isz mi 
netojo žydo didele bonka ke- 
turiudeszimtu svaru anodijos 
ir pasidėjęs savo grinteleje — 
patsai su visa šeimyna atsigu
lė. Bet sztai sumigę iszgirdo 
baisu sprogimą. Skirka szoko 
prie sprogusios bonkos, insaky- 
damas savo moterei kuovei- 
kiaušiai atneszti bliuda. Mote- 
r'». nesurazdama taip greitai 
bliuclo, užbrauke degtuką 
V os tik iižkvauke, kaip sztai 
užsidegė pasklidas grinezioje 
anodijos oras ir nuo to vįga 
grinezia. .Nors sziaip bei-taip 
Skirka su motere ir su vaikais 
isz ugnies iszlindo, tecziaus 
taip smarkiai apdege, kad tre
jų metu mergaite tuoj mirė, te 
vas (Skirka) ant rytojaus mirė, 
o moteris, mergaite asztuone- 
riu metu ir vaikas 9 menesiu 
dar baisiose kaneziose serga.

Veliuona.
Kauno apskriezio. Spaliu 2 d 

pas mus buvo Ražanczavos 
atlaidai.In atlaidus plau ke isz 
visu apielinkiu daugybes 
žmonų. Buvo atvykusiu isz 
užnemunės ir gerai gir
tuokliavo ypacz Iguviecziai. 
Iszgere visa alų ir degtine, 
nes manipoline buvo neva 
uždaryta. Septynios aludes 
darbavusi insiremusios, kad 
tik daugiau gėralu parduoti.

Pavakare baisi regykla pasi
rodė: Vyrai kaip ąžuolai 
vaikszcziojo gatvėse kruvini 
su lazdomis ir peiliais ir skerde 1 
vieni kitus, net baisu buvo 1 
žiūrėti. — Geda tokiems gir
tuokliams.

tik dabar atsivėrė priesz akis 
grabe per kuria nelengva bus 
perszokti Juk kol italai ne- 
iszlipo ant kranto, beveik ne
buvo karo. Tiktai dabar 
Afrikos karsztapieeka pradeda 
ma gausiai kvarbucti euro- 
piecziu ir vietinu 
krauju.

Paskutines žinios 
kad italai tureje
areziau prie kraszto taip, kad 
karo laivai galėtu apgint italu 
karumene. Po intekme tokiu 
nepasisekimu italu valdžia 
prisakė savo karvedžiui Tripo 
lyje žiauriai elgtis su neiszti- 
kimais ir paimtais nelaisvėn 
arabais. Sziuo laiku kasdien 
aresztuojama daug arabu ir 
teisia juos karo teismas my
riop. Taip nuteistu arabu jau 
suszaudyta daugiau 70 žmo
nių. Už toki žveriszka elgimą
si, arabai juo labjau piksta ant 
italu. Ir szitas turkams iszeina 
ant naudos: arabai noriai pade 
da turkams kariauti priesz 

i italus.
I Viltis, kad karas greit pasi
baigs, dabar jau nyksta.

kutinės žinios pranesza, kad 
ant italu karumenes vis tan
kiau ir tankaiu pradeda užpul 
dineti turku karumene, kartu 
su vietiniu gyventoju laisva 
noriais ir kad tuos užpul- 
dinejinius vis sunkiau ir sun
kiau buna atmuezti. Tie mu 
sziai, kurie neseniai buvo ne
toli miestu Tripolio, Dernos ir 
Bengazi, liudija narsu pasiprie 
szinima vietiniu gyventoju 
vedamu turku aficieriais. Ita
lams prisiėjo paleist in darba Į 
visa artilerijos galybe, kad 
atmuszti tenbuvius (arabus) 
laisvanorius. Tiesa,tenbuviai 
arabai paliko nemažai užmusztu 
savo kareiviu, bet in italams“ 
ne visai pigiai tat atsiejo Ypacz 
dideli narsumą parode turkai 
su arabais mieste Bengazi,kur 
500 turku su keleis tuketan- 
cziais arabu stojo in kova su - -
italu karumene. Tik dviems'mieata Singau-fu. Skerdyne 
dienoms praslinkus italams gyventoju buvo baisi terp ku 
pasisekė nuvyti tolyn turkus,)™1 Pražuvo ir kugelis svetim 
Suprantama, kad nuostoliai,taucziu 0 YP^ngai misiome 
arabu buvo labai dideli: in rlu'

ISZ VISUSZALIU.
Skerdyne svetinitaueziu 

Kinuosia.
London.— Telegramai dane 

sza buk pasikėlelei paėmė

400 užmusztu ir nuo 800 iki 
1200 sužeistu. Kiek kur yra 
žuvę italu kareiviu negalima 
žinoti nes italu valdžia laiko

Pasikeleliu pražuvo 800 o 
randaviszko vaisko 200.

Sinkeviezius perszautus.
Viednius.— Garsingas rasz-

uidejus asztria cenzūra ant(tininkas Henrikas Sinkeviczius 
tnlnm'O r»1 11 if nnnrolm'rl n n . Ttelegramų ir nepraleidžia ne 
vienos žinios kuri jai nepatin
ka. Tiesa oficijaliszkai pasisa
ko, kad italai tureje nemažas 
nuostoliu ties Tripoliu ir 
Bengazi, bet kiek istikruju 
yra žuvę ir sužeistu— nepasa
ko.

Visi szitie faktai, kitokia 
ižveizda priduoda karo laukui 
kaip kad buvo iszpradžiu. 
Aiszku tat, kad laimikis pasi
duoda nelengvai, o kas svar
biausia— negreit. Karo reika
lams Italija dabar eikvoja 
kasdien po 8 mil. lirų (apie 2 
mil. rubliu) taigi, jeigu kat 
ras prisieis ilgai vesti, tai 
valstybes kasa pusėtinai aptusz 
tęs. Italija dabar stovi prieszais 
dideles kliūtis. Jeigu jau 
paeziame" pakrasztyj szalies 
vietiniai gyventojai su turku 
karumene taip asztriai pasiprie 
szino italams, tai pastariem- 
siems einamt in vidurį szalies, 
vietiniai gyventojai dar drasau!

likos perszautu per savo drau
ge laike medžiokles. Szuvis pa 
taikė arti akies ir in kele.

Žaidulei gana pavojingi bet 
negrasina mirezia. .Randasi li- 
gonbutije Warszave.

Drebėjimus žemes Europoj
Berlin.— Praejta petnyczia 

davėsi jaust gana smarkus dre 
bejimas žemes vidurinėje Eu
ropoje. Palociai ir stovylai 
ženklyvai sujudo. Milžiniszkas 
stovylas ant paczto. Constance 
nukrito.

Wurtenberge 500 gyventoju 
praleido visa nakti ant lauko 
perimti baimėje.

Štutgarte sukratė gerai na
mus, jog net abrozai nog sienų 
nupuolė, rakandai slinko po 
kambarius ir szimtai kaminu 
nupuolė.

Szvaicarijoi, net stritkarei 
nusirito nog sztangu. Vied- 
niui, Austrijoi, drebėjimai nevieliniai gyventojai uar uraoau , U1U1) ----

pasiprieszins. Ir szitai Italijai j buvo teip smarkus.



Su kokiu saiku saike)1, 
Su tokiu bus atseikėta.

— Kad ir tave — kalbėjo 
jiam — nutvertu bevagent, tai 
ne prisipažink ir sakikie kad 
radai.

— Tai-gi Jurgis nuolatos 
prilaiki, jog tuosus liktorius 
rado ir ne žino isz kur ir ke- 
no; o ka jau apie kitus dingu
sius daigtus priesz tai, tai sta- 
czei uszsigini.— Nieko neži
nau, nieko ne macziau, — tai 
buvo visas jiojo teisinimasis. 
Vienok paemi jin in suda.

Laike, kada Jurgis sėdėjo 
arti du metus, da priesz tirine- 
jima sėdėjo, apie puse meto o 
paskui po virokui, szitai kada 
Jurgis atsėdėjo bausme, ateitai 
ki jog dedis Pelėdos staigai nu 
miri, o pati jau priesz tai bu
vo numirus, o po juju nepasi
liko jokiu užraszu, tai Jonas 
Peleda, kaipo artimiauses gi
mine, apemi ciela gaspadoriste 
ir su visu kuom, tai ira dirva, 
triobas givulus ir padarus. 
Po teisibei, ne jiam vienam tu
rėjo tektie, turtas likusis pode- 
dei ba ir da buvo naszle pone- 
baszninko Jono Pelėdos brolo 
kuris numiri pavasari: nes ap
sukrus ir suktas Jonas teip mo 
kejo sudirbt jog jiam teko vis 
kas, o jis kam prigul ketino 
užmokėt. Tokiu spasabu isz 
tojo nuskurusio vagis, stojosi 
ant kart turtingas gaspadoris 
ir aplaikias turtą permaini sa
vo vagiszka būda. Jisai ka Be
niaus turėjo nuomone, jog pri
valumu tureziaus ir szelptie 
biedniokus, o dabar jis giveno 
teip, jog ne ubagelui szmotelo 
duonos nedavi. Jagu pagavo 
svetima givuli ant savo dirvos, 
tuojaus nulupo ne milaszirdin- 
gai, kad ir karvuki butu bied- 
niausio žmogelo, ne turintio 
usz ka saujeles druskos nusi
pirkt: žodžiu, su kaiminais 
pjovėsi kaip szuo. O jagu kat
ram ūkininkui prie greitos ka 
paskolino, tai liepi sau gera 
paluka duotie. Biedniejei ne 
turėjo priejgos. Visi stebėjosi 
isz tosos permainos, jog Jonas 
Peleda ant kart stojosi davad- 
nu žmogum. O del to, kad tu
rėjo piningu, tai kad kur rei
kėjo pasirodit priesz žnonis, 
nesigailėjo, ar tai ant rinkimo 
del pastatimo križiaus prie ke- 
lo, ar ant karūnos in bažnicze, 
arba pavieszinimu vaito ir ro- 
dinku, tai ir žmonis užmirszo 
apie jin kokiu pirmai buvo ir 
noringai su juom taikstėsi, o ir 
kalbėjo jiam, jog kaip iszran- 
kai ateis, tai jin rodininku isz- 
rinko. O kad suvis isztrint po- 
meti apei savo praeite, pardavi 
savo szmoteli dirvos ka turėjo 
pagirrije, o sena stubele sugrio 
vi ant kuro- Neženklo ne pasi 
liko po senovės Jonui Pelėdai. 
Dabar-gi tasai Peleda sėdintis 
ant penkes-deszimts margu 
kaime, suvis buvo persimainias 
ant kitokio žmogaus: davad 
nas, ne vejevaikis, status ant 
biednuju, meilus del ligų sau, 
o kas da nobaznas stojosi ir už 
laikantis druezei pasninkus. 
Žodžiu pasakius persidirbo ant 
suvis pusėtino gaspadonaus, 
jog del visu kitu galėjo būtie 
paveizda. Kas jin mati, kaip 
dvejetą in tukusiu arklu kaus
tiniam vežimelije važevo in 
jomarka, arba isz jomarko, 
naujoje sermėgoje, su skribele, 
szale paezios, kuri teip-gi, 
kaip koke miesezionka, buvo 
apsiredžius in mezginelus ak
somus, ne butu pasakias, jog 
tai tas pats žmogų“, kuris priež 
du metus api pliszias, basas, 
slankiojo po kaima, slapstin- 
damasis no žmonių ir žandaru. 
Dabar jis drasei ir isz augszto 
žiurėjo ant žmonių, o žandara 
palaikinejo usz savo aniola sar 
ga, kuriu priesz tai bijojosi. 
Du metai ir turtas, padari taje 
atmaina. Seniau žmonis szali- 
nosi no jiojo, dabar apie jin tu 
pinejo. Vieni praszi in kumus, 
kiti ant rodos, tai ant pirszlo, 
bamego puikei pasirodint. Usz 
tat, kada maluninkas iszleidi- 
nejo savo duktere Onuka už 
kalvio, tai buvo usz pirmutini 
svoteli pakviestas ant veseiles.

Magde praszo piningu,
Pirkti nauju szlebiu, 

Nes Vinca kad užmuszti, 
Visi kiszenei jau tuszti.

Piningu ne turi, 
Nusiminias žiuri,

Ir uoszve žiuri ant žentelio, 
Kad ne turi prie saves ne centelio,

—Kur uoszve?

Reikeje teip ateitaikint, jog 
kada buvo Onukos uszsakai, 
Jurgis atsėdėjo savo bausme

kalėjime ir sugrižinejo in kai
mą. Jago butu pakelui užejas 
in parapine bažnicze, butu iž 
girdias, kaip kuningas uszsaki 
pirma uszsaka. Nes jisai sar- 
matinosi apipliszias in bažni- 
ežia ir pasirodint žmonim,' bijo 
jo, idant pirsztais ant jiojo 
ne rodintu ir sznabždetu, jog 
vagis isz kalėjimo, Gal ir in 
kaima ne butu sugrižias suvis, 
jagu ne tas, jog jin konia 
traukte trauki in gimtines Jbu- 
tinia.... Kas bus, tai bus, 
vienok kaime turėjo pažinsta 
ma, o tuom buvo Peleda, su 
kuruom voginėjo, o paskui 
Onute. Juk tai ne del ko kito, 
tiktai del josoe, davi prisikal 
bint Pelėdai ant nedoru darbu 
galėjo ijje dasiprast ir būtie 
prilauki del jojo Teip sau 
mielino Jurgis grįždamas in 
kaima nuvargias.

Ėjo uszkluonemis ir prite
mus. Po teisibei buvo nuejas 
pirmiause in pagirri kur stove 
jo Pelėdos grinezeli. Nes di- 
dei stebėjosi neradias, ba buvo 
grinaslaukas o grin eželes ne
dūko. Mielino, jog paklido tam 
semoje. Vaiksztinejo skersai 
ir iszilgai, jeszkodamas pedsa- 
kio grinczeles, nes ne galėjo 
surast. Kaip apkvaitias ir ne 
žinojo ka daritie. Ba in taje 
varginga bakužia norėjo pir
miause užejtie ir norint tuom 
laik turetie priglauda, nes grin 
eželi rodos nuėjo. Nuludo la
bai. Troszko neatbūtinai dasi- 
žinotie, kas stojosi su Peleda ir 
su jiojo ezeiminele.

Pasuko in kaima ir užėjo in 
karezema.

Cze dabar apeaki jiam apie 
didele atmaina jiojo draugo. 
Nudžiugo tai ižgirdias, ba mis 
lino, jog jiojo draugas, no ku
rio iszmoko vagiszko amato 
stojosi turtingu, priims jin ir 
bus jiam labai gerai. Ir drąsą 
inžengi in jin, jog gal Onuka, 
kaip jisai bus geresniame bu 
vime ne paniekins juom. At
gaivintas taje vilczia, ižgeri 
no džiaugsmo puskvatierkia 
arielkos o dasižinojas apie gi 
venima Pelėdos, nuėjo tiesok 
pas jin, usztiko jin pati viena 
namieje, ba pati buvo nuėjus 
pas kaiminus su reikalu. Pele
da sėdėjo prie stalo, ant kurio 
žibėjo naftine žibintaite ir ture 
jo rankose kokia tai popiera. 
Daugeli jis rasztu atiminėjo 
dabar isz sūdo ba turėjo kėlės 
provas su giminėmis, kuriem 
norėjo užgint prigulintes da
les. Inlindias in gaspadoriste, 
ne turėjo akvatos ne dalintis, 
ne iszmoket, tai su pagelba 
kokia ten sukto provininko, 
teip suko, idant niekam nieko 
neduot. Ir dabar jis mislino 
apie visokius perbegius, kada 
dūręs sugirgždėjo ir inejo in 
grinezia Jurgis, Peleda jiojo 
ne pažino, ba labai buvo api- 
pleszias ir pasibaigias.

— Tegul bus pagarbintas, 
tari ateigis.

— Ant amžio,— o kas ten? 
suniurnėjo nenoringai Peleda.

— Tai tu manės Joneli kaip 
matau ne pažinsti, asz Jurgis 
Rulis.

Peleda biskuti pabalo ir su 
simaiszi ant kart, nes tuojaus 
susigriebi ir paklausi susirau
kiąs:

— O tu ko czion atsivilkai 
nakties laike?

— Sugrįžtu ka tik isz kalė
jimo, ne turu kur pasidėt.

— Mano namas ne kareze
ma, idant priiminetau valka
tos ir vagius.

Jurgis pakeli augsztin gal
va, akės pražibo no piktumo 
ir tari su smarkumu:

— Ir tai tu man kalbi apie 
tokius daigtus?— paklausi 
rustai, prisiartindamas artin su 
sugniausztom kumsztem. O 
per ka asz likausi vagim—ka? 
Asz buvau sau doras bernu 
kas tu mane prikalbinai ant 
pikto.

— Ne klikauk teip, da man 
vaikus pabudinsi,— tari Pele
da,— nes jau ne teip sziauszei, 
ba pabijojo Jurgio.... Ne ėjo 
jiam apie vaikus, tiktai bijojo, 
kad kas būdamas laukia ne 
iezgirstu apie jiojo darbus.

— Tai kam mania iszvari- 
neji kaip szuni isz grinezios?

— Asz tave ne iszvarineju, 
nes matai, dabar viskas atsi- 
matne; asz ITKaūsl -girspado^ 
rium.

— Žinau, žinau, jog tau 
pasisekė, usz tad ir atėjau pas 
tave, ba ir asz norėjau liktie 
dorum gaspadorium.

— O tai kokiu spasabu ?
— Duoki man szmota dir

vos ir dasidirbsiu ka norint.
Peleda nusijuokė ant tokios 

neiszmintingos kalbos ir tarė;
— Asz tau dirva, o-gi usz 

ka, ar tu mano brolis ar kokis 
geradejus?

— Nes asz biednas ir ne tu
ru, o tu turi, o tu seniau kal- 
bejei, jog tas, katras turi, pri
valo duotie tam, katras ne tu
ri. Na, ar tu teip ne kalbejei?

— Ne žinau, ne atsimenu 
gerai kožna tavo žodi. Ir da 
kalbejei, jog Dievas ne del to 
duoda derlingumą, idant vie
ni turėtu daug, o kiti butu al
kani. O asz dabar alkanas ir 
biednas, tai ateinu pas tave 
idant man duotum.

— Žmogau, atsikabink no 
manias,— paszauke su nekant
rumu Peleda— ba paszauks’-“ 
žmonis.

— Jonai, ne Iztftie teip kie
tu, juk asr tau ne viena karta 

(padariau gero— kalbėjo Jur
gis,— paimkie mania norint 
už berną, idant galetau kur 
prikimbt ir ne reikalautau vog 
tie, ne ubagaut. Asz tau iszti- 
kimai tarnausiu.

— Asz turu sau berną, duo 
kie man szventa pakaju— tarė 
Peleda,— o matidamas, jog 
Jurgis nesitraukia, tiktai žiuri 
in jin žibantem akimi, pasiire 
adbulas ir pradėjo kalbėt dre- 
baneziu balsu:

’— Atsiminkie sau, jog asz 
tave galu skunst usz uszpuoli
ma namo, jog galu tave in- 
kiszt in kalėjimą.

— Tai brolukai ejsiva abu
du in kalėjimą— paszauke 
Jurgis—pasistatidamas szar- 
pei,— ba asz dabar ne busu 
tokiu kvailu ir viską pasaki- 
siu....

— Tai ka tu pasakisi ?
— Pasakisiu, kaip mane 

prikalbinai ant pikto kaip mo 
kinai vagistes, kaip no manes 
iminejei pavogtus daigtus ir 
nesziojei pas žida. I

— O kas patikrins?— pa
klausė Peleda tieziuodamasis 
ba to jisai nesibijojo,

— Ludintoju ne turiu, nes 
prisieksiu.

Peleda nusijuokė garsei. Ta 
sai juokas rodos szaltu vande
niu apipilė Jurgi ba suprato 
savo nebegale. Pats suprato, 
jog dabar nieko ne gali Pelė
dai padaritie. Seniaus vienu 
žodžiu galėjo jin pradangintir 
patraukt su savim in kalėjimą 
nes dabar nieko ne gali padari 
tie, ba tekiam kriminalistui 
niekas ne intikes.— Ludintoju 
ne galėjo jokiu pastatit ant pa 
rėmimo savo skundo, ba neto- 
jo žido ne pažinojo, del kurio 
Peleda vogtus daigtus parda
vinėjo.

Tas teip suspaudė Jurgi, 
jog nuslinko noras iždavlmo 
Pelėdos, kurie dabar nieko ne 
paisė, liepe jiam trauktis isz 
grinezios, iezejo nieko ne kal
bėdamas, o da greieziau, ba iž 
girdo balsus žmonių ant kie
mo.

Buvo tai kvieslei prisiunsti 
no maluninko praszit ant ve
seiles dukters Onutės. Jurgis 
iszejas laukan, stojo tolaus 
paszalije ir mate kaip kvies
lei ineja in grineze kloniojod 
Pelėdai ir jiojo paezei, kuri ka 
tiktai buvo parėjus ir prasze 
in veseile. Jurgis mate viską 
per Įauga, kaip padekavojo 
kvieslams ir kaip vieszino su 
arielka O teip priesz jin tupi 
nėjo kvieslei, kaip priesz koki 
jegamasti. Jurgiui atėjo ant 
misles kokiu buvo pirmai Pe
leda, kaip jis gyveno nusku- 
rias vargingoje būdoje ir mai
tinosi isz vagistes. Teip tuom 
buvo susijudinias, jog stovėjo 
kaip nudiegtas, uszsižioplinias, 
su staeziom akimi ir iszsižio- 
jas.

Už valandėlės iszejo kvies
lei tolin, o vienas isz jiuju ta
re:

— Na vaikinai, dabar eisi
me pas nuotaka in maitina, ati 
duotie Onutei laba nakti.

Tiejei žodžei kaip perkūnas 
Jurgiui reže in galva, mislino 
sau, jog per taje Onute, likosi 
vagiam ir Polorlo hno nnf tra_ 
"šib? ’veseiles, kaip puikiauses 
sveczes, o jis turi kaip szuo vai 
kiotis ant lauko, ba ne gali isz 
sarmatos žmonims ir Onutei 
pasirodit, o kad ir dabar pa- 
matitu jin, tai akis atkreiptu 
in szali.

Tošie s misles labai jiojo gal 
voje susijudino; jog kada Pe
leda, kuris iszejo laukan isz 
grinezios; pamatęs jin, paszau
ke supikias, idant msitrintu 
ant kiemo palei triobas ir ejtu 
sau po velniu, Jurgis mostele 
jo su ranka ir ėjo sau tolin 
tamsume nakties, ne žinodamas 
in kur eina ir ko eina, ėjo 
kaip neregis, tiesiog priesz sa
ve, kaip apsvaigias, kludinda 
mas su kojoms akmenis ir 
grumstelns; juom tolin tuom 
jiojo galvoje labiau maiszesi 
ir net pradėjo konia bėgt, ba 
rodos kad kas jin isz uezpaksr 
lo iszjuokia. Kada buv^ ūsz 
kaimo pradėjo garse- j°g 
ne ira ant teisingistes 
rodos net danguje buvo 
gjpjetie. Nes dangus buvo ap 
siniaukias, iszrode rodos užimi 
rintas.

Ant galo nuvargias, ir nuil
stas, suklupo bėgdamas puoli 
ir ilgai gulėjo be žado.

Ausztant Jurgis atsipeikėjo, 
pasikeli no žemes ir nusivilko 
in karezema ba da turėjo kelis 
skatikus ižgeri pora puskva- 
tierkiu, griuvo in pasuoli ir 
užmigo, niurnėdamas kasžin 
apie ka per miega, o tankei bu 
vo suprastini žodžei: “neira tei 
sibes ant svieto,” ir blaszki ran 
komis in asla.

Kada pabudo o jau buvo ar 
ti vakaras, atidari akias, pama 
ti su didele baime stovinti 
priesz save žandara.

— Artu Jurgis Rulis? — 
paklausi tasai.

— Asz atsake sumuriusei 
Jurgis — nes jau asz atsėdėjau 
savo bausme.

— Buvai kalėjime?
— Vakar da sugriž iu.
Ir su niekuom nesimatei 

grižias ?
Jurgis tilejo, ne žinodamas 

ant ko cze uszsinesza tašei 
klausimas.

— Szinkoris man saki, jog 
tu klausinėjas apie Peleda.

8U-

— Te’p klat sinejau— atša
ki.

— Tai tu turejei jin seniau 
p’ižiiit gerai?

— Žinoma, jog pažinojau. 
Jagu ne jisai, tai us butau sė
dėjas kalėjime. Szedien jis tur 
tingu gaspadorium, o asz,—o! 
ne yra teisingumo ant svieto!

— Ar tai jisai buvo tavo 
draugu, kuri laike kvotimo ne 
norejei rižduot?

— O! szedien ne butau to 
kiu kvailu. Nes dabar man 
neintikes.

— Eikiesu manim— tarė 
žandaras.

— In kur?
— Žinosi.
— Gal velei in kalėjimą?
— Gal būtie asz to ne ži

nau.
Toji žinia suvis jin ne per

vert Nieko sau i"z to ne dari, 
in kur jin ves. Stojo no aslos, 
sutaisi suveltus plaukus ant 
galvos, uszsismauki kepure ir 
ejtrsu nuleista galva, ba ne no 
rejO žiuretie ant žmonių, ka 
i-z“ja isz grinezios žiopsojosi 
ant jiojo. Pulkas žmonių bego 
paskui per kaima o žandaras 
vedi pas vaita.

— Ar pažinsta szitaji?—pa 
klausi jiojo, kada inejo in kau 
celtrij

Dabar Jurgis pakeli galva 
ir dirstelėjo priez save, pamati 
sėdinti Peleda.

j O, tai gal jis mane aps- 
kundi apie uszpuolima, — pa- 
szauki Jurgis susijudinia*

— Ne teisibe, asz tavęs ne 
skundžiau, — užgini greita 
Peleda, — tai ne asz.. ..

Norėjo tolau kalbėt, 
žandaras liepe tilet.

Peleda likosi ižduotas 
koki tai žida, pas kuri darant 
krata rado daug visokiu pa
vogtu daigtu, o tarp tuju ir 
tuOsus, ka dingo dvare, kure- 
m% Jurgis tarnavo. Prispaus
tas židas tirinejime, prisipaži
no no ko gavo, o kad sodas no 
senei jeszkojo draugo Jurgio, 
ba buvo persitikrinia, jog ne 
jis vienas vogi, tai lepi Peleda 
suimt. Ėjo tiktai apie iszkvo- 
tima Jurgio, ar tikrai Peleda

nes

pt r

kejo Jurgi ilgai kvost, ba pats 
apie viską papasakojo ir ant 
galo pr sieki ka kalbejc.

Peleda likosi ne paleistas, o 
ant ritojaus abudu vari sura
kintus už ranku. Peleda ėjo 
suuiurias, akis nuleidias, o Jur 
gis ėjo drasei, juokėsi in žmo 
nik ir szauki linksmai:

— Ira teisingiste ant žemes. 
Ira Dievas ties mumis!

Ar da noriti apie tai dasiži- 
not? Szitai Jurgis tuojaus liko 
si palestas. Ne sugrižo vienok 
in kaima, nes likosi mieste ant 
tarnistos, kur tiek sudėjo 
ningu, jog szendien turi><! es 
pad vadas ir sau cL"111 uždar- 
biauje.

Peleda išdėjo meta suvir- 
szum iame laike jioj° Simi‘ 

laimėjo prova palikus nu
mirusio dėdės ir turtas likosi 
padalintas teip, jog Pelėdai te
ko septinta dalis o ir taje dali 
paemi usz kasztus ir likosi tik 
tiek, jog velei galėjo sau grin 
ežele pasistatit nes prasiszalino 
isz tojo kaimo, ba visi pirsztais 
badi, pradėjo velei vogt, tan
ke! sėdėjo kalėjime o ir kalėji
me givaste pabaigi.

GALAS

Tcisibes apie motore*.
— Katra motere nueina Ne 

deloje in bažnicze, tai laike ii 
gesnio pamokslo mielina apie 
pietus—■ koki jejei bus ir ar 
mesa ne prisvils.

— Motere niekados ne su 
lauke szimto metu —vis jauna 
ir jauna.

— Ne patogios moteres labai 
ne keneze zerkolo ir patogiu 
moterių.

— Motere ne moka 
su akmeniu, nes su 
verdanezi vandeniu tai 
karta pataiko in galva.

— Intekme moterei yra dau 
galinga— ipatingai, jagu ka 
uszsimano.

— Moteres divijesi del ko 
vyrai ira pacedus, virai-gi 
divijesi del ko moteres ira isz 
laidos.

mest 
puodu 
kožna

Oj tu d aroke isz Nobles- 
taunu, 

Daejo gandas in ausie mano 
Buk ne dorai apsiejni, 
Viens kvailele vadini. 
Geriau apsimalszyk, 

Juoku isz saves ne daryk, 
Rūpinkis daugiau apie savo 

vyra. 
Kuris ligonbuteje yra.

O žmonis tave paguodos, 
Ir paszelpa visame duos, 

Burna uždarik, 
Teip padaryk.

Virdžinioj ant kriksztinu bu
vau, 

Navatna bobele macziau,
O svetinga, ne yra ka sakyti. 

Na ir ne gali nutileti. 
Alų kožnam pripilinejo, 

Ir vis užgerinejo, 
Ir teip nebagele nusitnilejo, 
Jog net paejti negalėjo.

O kita bobelka, ėjo isz kriksz
tinu,

Tai kaip už stulpo užsikabinu, 
Puolė kaip tycze, 

In dycze!
O szirdeb s baisybe, 

Subėgo angliku daugybe, 
Su rankom plojo, 

Kaip gauja 
Muso moterėles

Kad tik butu

szunu lojo, 
gražios ir pa 

togios, 
ne girtuokles 

bobos;
Ir piningu pas Lietuvius butu, 
Nog girtuoklistes atprastu.

Apie Plimenta nors biski pa 
sakit tunu, 

Apie szvaruma tenaitiniu mo
terių, 

Szvarymas dydelis ne galiu 
apsakit,

Jos net pavietre turės ten 
atsilankit.

Bobeles per gėrimą,
Prie triūso oesijima,

Isz lovų blakių neiszvaiko, 
Virala virti ne pataiko.

Ausisia priviso ezimtakoja, 
Pilni kampai karakonu, 
Jau net geda pasakyti, 

Kada susėda valgyti.
Bludus su žiurstu valo,

Ir stato ant stalo, 
Vargszai vyrai kensti b’-’ 

Kaip in ta viską

rr ...ne ka isz Mahano- Tu va’ jaus raszei,
Kad apie girta “traice” ap- 

raszyti praszei,
Tai ne galiu ta padaryti,
Ba bijojei gromatoje pasira- 

szyti;
Gromata gera vieta gavo,
In gurbą pasiezokinedama 

nukelavo.

Ar žinote mergeles, 
Ne bukite kvailos aveles, 

Sportu ne milekite, 
Už sportu ne tekekyte. 

Pažinstu tokes neiszmaneles.
Ka užriezo sau jaunas die

neles, 
Katros gavo sportus. 

Vyrus niekam ne vertus.
Ne nori dirbti,

Tiktai tinginiauti. 
Naktimis valkiojęs!,

Pludasi, 
Barasi!

Jagu bus vyras ūsuotas, 
Nog visu paguodotas,
Pacziule savo miles, 

Meilei in jiaja kalbės:
Guodos,

Ant ranku neszios, 
Pikto žodžio ne kalbės, 

Niekas ne nužiuręs, 
Piningu visada turės.

Kitu kartu daugiau padai
nuosiu,

Koki vyra mileti papasa
kosiu.

Vi-n»tine>Lietuviszka Bunka su kapitolu S75.000 
' kuris randasi poprieziura Val-tijos Pennsylvanios ir 
’’įlaipinusi locr.am name kurios verte isznesa apie 
, si;,O,0(Hl.l)O. Priima piningus ant paezedumo ir
13 moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 

svieto, greicziause ir pigiauee. Agentūra minėtos 
Benkos B. V. OBIECI NAS & CO., parduoda 
I aivakortes ant geriausiu in jn, ap-augoie namus ir kitokius 
r kandus n. g • gmes; užlaiko Begemalna ir vedimo p oru 
kanceluriie į o vadovė ste Karolis' s Vainsziiuis Notari'ism už 
tvirtinto per Gnb.l al.Pennsylvanios; padaro Iloriernasts ir 
kitokiu Pokunj.ntos kurios užtvirtina Bus-ijo. Konsulu.

ril KATIGhS DEPOSIT BANK
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO

yi Per. 12-111.& Carnon St., S. 8. J illtlrig,!’

„Jus mane išgelbejute55!
taip rašo išgydyti žmonės, «kaip kiti dak
tarai ir visokį vaistai negalėjo išgydyti,). I

A? AMBRAZEJU3 STAKNEVIČE prisiunčia Pblla-S 
delpblj'iA M Klinikos gliunam daktarui padGkavoną už 

cgfry. gera“ l’ekaretas kurios nustums nio manąs ilgos akme- 
n|, ką slogino perkelis metus, nes pirmiau didžiauel 
akaderrčikal daktarai iš New Yorko gydo, o visi jie ne

galėjo pagelbOtl. — o ’ biladelphljos M. Klinika | trumpą laiką sveikti padaro ir tikiu bū
vi sveiku vi-ada. P r tai 2 čvjn Klinika' ilgo pyvavlmo ir viei«ms lietuviams, kurie servą. 
<ad kreiptųsi I’hi). M. Kliniką, k»rl tikrai gerai tarnauja ir sergantiems sugrąžina sveika
tą už ne brangiai. Ambr. STAKNEVIČE, Fulton County, Norrie, Ill. Box 102. I

GUODOTINAS DAKTARE: Šluomi da nesu, kad dar nO pnsą llekaratų neeuvartojau, 
o jau esu sveikas ir daugiau gydytis nereikalauju. Širdingai dO kavoj u už gydymą ir labai I 
geras llekarstas. Dabar dirbu mainoee. Jurgis Bacoviče, Box 5, Rush Run, W.Va. B

GOOD PONE: Apturėtas nekarštos suvartojau,—jos yra ląbai geros, nes nuovar-H 
ginamos ilgos galvos, krutinOje skaudGjimo IšgvdO, n« t ant visos sistemos dabar jaučiuosi B 
gerai sveikas. Esu labai dėkingas. Tony M at a b k e v 1 č,

117 Plumpton st Washington, Pa. R
Labai daug padOkavonlų už išgydymą nuo vlsotlų ligų, Phllad. M. Klinikas turi kasdie- D 

ną Kaip kiti vieoki daktarai ne šgydo, tai s tas Klinikai ir tiem* sugrąžina sveikatą, — be B 
peilio, be pjamtymo, be operacijos, — vienok eu tikrom®, geroms llekarstoms, kurias tik B 
gamta ir mokslas išduoda, kaip Amerikoj, taip ir iš Europos.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS TAIGOMS, KĄD B 
TEISINGAI GALI BŪT IŠGYDYTU

nuo jvairių ligų kaip slaptų, taip ir kitų, kurios užgula, kaip iš viršaus taip H 
ir viduriuose kūno, kaip šviežiai užpuolančių taip ir nuo apsenėjusių, kurio»B 
tik suteikia nesmagumą ir skaudėjimą, KAIP VYRU taip ir MOTERŲ nes- ■ 
velkamus. BUSI IŠGYDYTAS, atsilankyk, o jei toli gyveni, tai aprašyk B 
nesveikumus-ligą lietuviškoj kalboje, o apturėsi rodą, pagelbą ir tinkamai B 
sutaisytas Šviežias liekarstas iš geriausių medikamentų, kurios gali išgydyti. B 
NEAPSIRIK, NESUKLYSK, bet visada ateik, ar rašyk ant šito adreso:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
Philadelphia. Pa.B

j. Nuo 10 iki -1 po plet. NedClIoj nuo 10 iki 3. Vakarais I 
Utarninke ir Subatoj nuo 6 iki 8 valandai.

1117 Walnut Street
VALANDOS:

BISCHOFF’S
287 Broadway

hew } ork, A. Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in '/

Seniausi
Bankini

N am a
Uždėta lS48ni

Szimtas Tukstancziu Doleriu (§100,000) yra musu kaucija sudėta iū 
Pinigus biunezime in Kiaju kuo greicziausei. (rediszka kasė-
Pinigus visu krasztu iszmainome p?gal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Garlaiviu visu Linijų m ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kelia ujeneziu in K raju pastorojamp.
Doviernastes padarome {ūgiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

- : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta — 
vrz iki 8 ad vakare. Nedelioje nuo 1b iki 12 a
jog pas mus visus ^^rimis asabiszkai ar per lai 
pigiaueei galite g^y^^Dinetus reikalus

BANKING HOUSE,
kampas Reade Ulicze

Zcielunas.* i* oi t h 2822,

ei, ir

Kožnas gali lengvai uždirbti no ligGERAS SI2 ant nedelos, apgarsindamas musu
Sempelius si u n ežia m dykai. Raszyk szendien ir 

raj.ixa afSakymo. Adresąvokyte:
Datt'.an Tobacco Co. 343 E. 9-th Str. Dept. 39. NEW YORK CITY 
t*’’

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotu 

Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isi 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimoi 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gyd# 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiuzkumas yra gydimu 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaacziu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimf 
UZsisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu, 

Reikale raszykite ant adreso
nn yni rn 638 Penn Avė., Pittsborg, Pa.
UiL KULLn Xdi*oa: 9iki 6 vakAK NadWqj neg 9iki IpopiA

i

V!0N RATIONAL ĮgANK.
MAI1AN0Y CITY. I’A.

CAl’ITOL STO K $1’25 000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Sav. Vaisi. Randa* turi mnsu Back® sudėtu piningo.

Mokame an'ra procentą ant sudėtu pininga 
Procentą prideda m prie tavo piningu pirma 

nepaisant

reikalą sn 
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 popiet 
...Subatomii...

9 ryte lyc 12 ad.

Mes norim kad ir jus turėtumėt 
menu Banka, nepaisant ar mažas

Harrison Ball. Prezidentą*.
F. J. Noonan, Vice-Piezidcataa.
W. H. Kohler Katijerius.

ANT ISZMOKEJIMO
menesi. Nusiusime kožnam lietuviui 14k. paauksnota 
zieg< reli, lencugeli ir medaliona vertes §20 ant isz- 

mokesties po §1.50 ant menesio. Mėnesines ratas 
mokėsit tik tada kada turėsit ziegoreli, iszmeginsit 

„ ir busite anuom užganėdinti. Raszykite tuojaus ir 
Pr’s’us^ ,uar^e ° g»usi katalogu ir informacijas.

"y American Watch Co. 1152 MliwauXee Ave. Dp 14. CH ICAGO

Ir jaunas o kitras.
Asztuouiu metu židukos A 

bramczikas ketino mokintis 
plaukt, nes bijo in vandeni ejt 
ir klausė tėvo:

— Tatele ar mano gizastis 
insziurintas?.,.

SKAITYK. O ŽINOSi ViSKA.
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostnmcriamv, kad aš 

perkėliau savo krautuvę į Chicago, ill., kurioj galit Haul: laikro
džių, laikrodėliu, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų. Įolč.kų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, sknpkų, Klernelų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikakškų instrurora ų. 
Geru britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, a.bumų 

ssr l ira fotografijoms, guminių litarų. Alonų knygų, istorišką, ir n.a • 
da-knygiu. Gražių popierų gromaioms rašyti su puikiausiais 

Isfiiclar apskaitymais ir dainomis, su drukuotaisap '“J“ °?' ' uc.
Zina už 25c, 5 tur. $1.00, pcrkupčiams 1000 už S6-00. daigu ^s^fr 

turite mano katalogu, rašyk šiądien: prisiUsdami už 5c n ar t’ P kad jnjuo 
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų ga!i gaUti pirkt
tavoras pirmos kliasos, o prekes.pigesnes k’'P Į1 Į lutu raitės su orderiai,
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuviu 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
’225 So. Halsted St. oept. s- Chicago, Iii

į KELK 
KjBIV SEMK

®TAK

jflls po W 
otaąui# M 

Its nei obelis p
itliUilgus 

L| Mediniu 
IbiikeiihiiMs 

[bJrisūiM uk;rii 

[goaelioi, hr oi 
■jtlgiinki, m1) ?
■ piĮidnelio pelnė

■ teiinio 'M ui 
1 CttUtiro pins 

S to raudei A.
Į Kor likta’ 
1 itšlira ta beari 
J uite ilteo kli 
I įpieitėbukliugi C» 

.■ įpUida teilrike
■ joi-ikilus įpie i 
S11. Senoktš ui iri-’

■ it niitUsreuHv
■ kroifiusro krėkli
■ niiprfrii pipdioi

■ įte donui
I Be olejiirii® i 
Ibrj ėjiiisa [*rT» 

J bin žetoli M^ria 
1-i-tepa raw ūkinio

■ iiMU teujniipo
■ terii nukilto b 
■kmojėiti
I Papofema ir ten 

J i taplii ilgui įpie 
i kisn-jiaos.

laiika:- Kaip 
n5 itįjo Jums 
(kaklai!
Piįk- Vot miel 

- |M! kis tiktai
■ i ri tetra, o kas kiti

n: tep hdis. Ma 
iii bonn drąsus 
auditas tik, pars

I ■>

z gira 30 rnb., 
ia, pasidėjau, o su 
npliun ubagaud: 
■hkan; kelionėje 
n gelbėjo kad mol 
abi sn-zneket.
Plikinai®:— i 

liktas seneli, kad jei 
tukli bntum nemok 
tekit, tai in C«.ensta 
aginska tiktai mova 
w lenkai su kucei

be Ctefcįj&kavc 
liioji. Varsžauųį 
i teot teip-gi yra gra

Hik ten buvai?
Ubagas:— 0! ka t 

k Asz iszejan isz n 
unkšti, per Velyka 
»jw laika visur pasili 
likai, Augustavas, i 
M, Baigrodas, Lom 
fcskas, Plockas, no 
liestai, bet kaip prie 
it tai toji gražumu 
fei nuo ežiu miesto 
neini tiltu per upe 
iinzava, tai vėl graži 
t'Varaavaa skinsiu

Ūkininkas:— Tėvu
(h tau prie pryžedos 
pi stovėt ir sziiėket, t. 
klanelis, atsisėsk!.. S 
ėedo.
Plikaviezius:— Tai 

ima kad Varszavos 
iri boti puikesnis t 
b tai lenkiszku karai 
p tostą riete.

I Ibagas;— Teip, ki 

riete tai pamatytute 
rikins karalitzki pa 
lįsr sako ten gyveni 
įilgnbernatoris. Isz u 
teta žmogus galvi 
pėt ia puikumą auksz 
ko, isz kitos-gi puses 

kpifeai auksztas mūras, 
ri didele szioželka apt 
Miliais, ir pilna esant 
it tuviu. Ne tiek daug 
Mna apėjo karali.-zki 
ii, kiek rinka vadim 

į (kirski Plac. Kada 
' diiu ta Grzybowa rin 

tin viskas itzsirode m 
teip.
ule tos rinkos, stovi pu 
tesako visu Szventu bi 
i, ten ubagai saze ka« 
“•s kunigas Holak už p 
te, ir prie to kunig 
iipie priesz 40 m. ar ve 
ji nuryta. Jie ubaga 

tti buvę jauni, ir to ku 
geruma garbina dabai 

*> sako buvęs rodem lit- 
jai apiekavojasis bied- 
ijleis, ir juos mokines.
’Pjiu užeit in rinka 
"i nugaroj dienoj mu- 
’pietus, nes pilna bu-1



pilolu S75,ffl) 
tansy I va nios ir 
e ismesa apie 
paczedumo ir 
e in visas dalis 
•ntura minėtos 
[)., parduoda 
lamus ir kitokiu* 
ir vedimo p-onj 
uis Notarinio oi 
•o Doviernvl r ir 
iiS'ijo* Konsulu 
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NASA-CO
itbli > g, P

KELIONE
75 METU SENUKO KLIAMO IN 

CZENSTAKAVA.

vo žmonių visokio sztamo, tik 
žydu tai mažai macziau. Nie
kur ne galima matyti tiek vi
sokiu produktu, kaip Gzrybo-

te5’!
iti dak- 
gydyti®.
čia Pblla- 
Lavoną už 
goa akme- 
dldliaaei 

1sl jie re- 
r tikiu bfl- 
irle terra, 
na sveika- 
Box 102.

ivartojan, 
1 Ir labai 
i, W.Va.

nuo var- 
jaučiuoel

•n, Pa.

rl kasdie
na, — be 
oriu tik

us taip 
kurios

U nes 
įprašyk 
nkamai 
gydyti, 
so: |

a. Pa. 
nk

Senclis po kelionei vėl 
ubagauju Lietuvoje

Tas nei obelie pražilęs senu- 
; kas, atlikęs ilga savo kelione, 
Į vėl stenėdamas vaikszcziojo 

su kriukeis kaimas nuo kaimo 
lodydamas ūkininku sargus 
ezuoelius, kur už ilga savo 
pelgrimka, nuo geros valios 

| gaspadineliu pelne ne mažai 
lafziuiu vien už laszeli isz 
Czenstakavo parneszto szvens- 
to vandenėlio.

Kur tiktai senelis Kliamas 
užeidavo tai be malones jo se
natve alsino klausinėjimai 
apie stebuklinga Czeustakava, 
apie didės ten laike ceremoni
jų iszkilmes, apie kelione ir 
1.1. Senukas už tais pasakas, 
už minėta szventa vaudeneli, 
krovė in savo krepszius ir ka- 
tza apscziai gaspadineliu rie
bias dovanas.

Be ubagaudama senukas, 
karta ejdamas per Tarpucziu 
kaima ne toli Mariam poles, 

—■-ui'.-jas pas viena ūkininką, ra 
do šviežia senyva žmogų Pli- 
kavieziu su ukinku besiszne- 
kecziuojenti

Pasipotereves ir ten iszgirs-

wo, ir vis mažmožiszki.
Viename rede, sėdi daugybe 

bobų apsirengusiu kaimo pa
radais vienmarszkines, apsisu
pę žiurstais auksztai vietoj 
jiekes, ir nabages basos, jos 
vienos turi parduot tuziną ar 
du tuz. kiausziniu, kitos pun
delius su laiszkais cibuliu, tre- 
czios žydineziu visokiu kviet 
ku ir kitu mažmožiu, pieno, 
Smetonos, suriu varszkes, svies 
to ir t. t.

Paredkiai sėdi rėdais, kad 
norinti ka pirkt, gali sau 
vaikszcziodamas pasirinkti be 
jokiu kliueziu Gzyborvy Plac. 
reik pasakyti, tai biedniokeliu 
žmonių rinka, nes ten ne stoka 
ir tikru ubagu kaip Liudvina
ve per szventa Liudvika, tik
tai teip garsei nerekauja.

Bestrapalinedamas, užėjau 
in ulyezias tiktai sidabru ir 
auksu žerinezias, vienur szva- 
ru, gražu ir da gražiau, žiūrėk 
in kromus gražius vienur, pa
eini, randi da gražesnius su 
visokiomis brangenybėms ki
tur, ir tarytum žmogau tave 
ten biedna kas vilioja prisi- 
žiuret toliams. Mieli gaspado- 
reliai, bet ten kur viskas gra
žu, nemažiau ne viena ubaga

Atidengimas sidabrinio serviso ant laivo Utah.
Dydžiauses vajaunas laivas Suv. Steitu flotoje aplaike do 

vana susidedanti isz sidabrinio serviso (visos reikalingos toriel 
kos bludelei kuri padovanojo gyventojai steito Utah. Suside
dantis isz 129 szmotetiu.) Atydengimas tojo sidabriuio seto at 
sibuvo nesenei ant laivo prie dalybų ženklivu ypatų.
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įdėta in 
ta kasė-

imo.
m ir isz

teras su

ta žmogelis ilgus apie viską 
klausinėjimus.

Ūkininkas:— Kaip-gi tė
vuli atsiejo Jums kelione 
Czenstakavon ?

Ubagas:— Vot mielas gas- 
padoreli! kas tiktai keliaut 

į toli bagotam, o kas kitas bied- 
I naro kaip kad asz. Matot, ne 
i labai buvau drąsus keliaut 
i ubagaudama tik, parsidaviau 
j senoviezka lindyne Kumelio- 

niee, gavau 30 rub., tai 20 
! rubliu, pasidėjau, o su 10 rub. 

strapalinau ubagaudama in 
Czenstakava; kelionėje daug 
man gelbėjo kad moku len- 
kiezkai suszneket.

Plikaviczius:— Žinomas 
daiktas seneli, kad jeigu len- 

j kiszkai butum nemokėjas su- 
tzneket, tai in Czenstakava su 

į įpaganska tiktai mova mozu- 
*1 rai ir lenkai su kuceis butu 

A-a u t J.. Czenstakavo, o mo
ji tyruoja. VaršzŠv<a.oka trak-

sėdinti prie ulyczios su iszties- 
ta ranka nei senovėj mus Dur- 
czius, ten žmones abiem krasz- 
tais vis eidami kas žin kur 
skubina ir skubina nesidairy
dami, tiktai asz vienas nei kok 
sai žioplas prasztariekas spok
sojau vis sustodamas in man 
ne matytus gražumus kroa
tuose ir ju languose isz«taty- 
tus.

Miestas gana kur macziau 
gražus, o bažnycziose buvau 
tik trijose Visu Szventu, szven 
to Jono ir Szvento Kryžiaus 
kur sako kada tai buvęs kliosz 
toris kunigu misijonieriu. Szv. 
kryžiaus bažnyczia iszsirode 
man gražesne už kitas, o Szv. 
Jono nors papuoszta 
gramzdi.

Bežioplinedamas po dideli 
ta miestą, pasijutau kad kur 
esu, visai jau nežinojau, ir 
tiktai su pagelba seno mozūro 
ten suradau kelia, kuriuomi 

, —— .d w.imes- reikeio man leistu-. .. . 'Swszavos in

bet
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.u, kolčikų, 
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ižkit ir mcl* 
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Taigų kas no- 
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u, kad mano 
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su orderiai!

ap, UI

, , , ----- iv • tuturbut teip-gi yra gražus mihJįie^ehone^. iszy . 
tas ak ten buvai? lek cz^ kiek iez Mariampo.

Ubagas:— O! ka tai szne- ^e8 in ' ar9^-,a
ket. Asz iszejau isz namu ga
na anksti, per Velykas tai tu
rėjau laika visur pasilsėt. Su
valkai, Augustavas, szczuczi- 
nas, Baigrodas, Lomža, Pul- 
tunkas, Plockas, norint tai 
miestai, bet kaip prieini pra- 
ga, tai toji gražumu savo jau 
skireei nuo sziu miestu, o kaip 
pereini tiltu per upe Visla in 
Van-zava, tai vėl gražumu sa
ro Varszavas skiresi nuo Pra
gos.

Ūkininkas:— Tėvuli! sun- 
ku tau prie pryžedos ten il
gai stovėt ir szueket, ežiai tau 
uslanelis, atsisėsk! . . Senis at- 
tisedo.

Plikaviczius:— Tai supran
tama kad Varszavos miestas 
tari būti puikesnis už kitus, 
nes tai Jenkiszku karalių seno
vės sostą viete.

Ubagas:— Teip, kad sos 
(aviete tai pamatytute kuki 
puikius karaliszki palociai, 
dabar sako ten gyvena jene- 
tal gubernatoris. Isz ulyczios 
užrietęs žmogus galva turi 
žiūrėt in puikumą aukszcu pa
lečių, isz kitos-gi puses matyt 
tas patsai auksztas mūras, ant 
virsz didele szioželka apžėlusi 
medeliais, ir pilna esanti vi
sokiu žuvim Ne tiek daug ma 
u biedna apėjo karaliezki pa
lociai, kiek rinka vadinama 
Grzybowski Plac. Kada asz 
pasiekiau ta Grzybowa rinka, 
tai man viskas iszsirode neži
no kaip.

Szale tos rinkos, stovį puiki 
Burine sako visu Szventu baž- 
Byczia, ten ubagai saze kada

Pasakojimas , , , .muko, labai didelei užinteresavv , . . , m-i'ininka su jo motere ir Plikav. . 
kad net iszsižioja spoksojo'k 
pasakojenti sena Kliama. Se
nis kaip ir apilses, nenorai jau 
sznekuczevo, na tai gaspadoris 
su svecziu Plikaviczium turėjo 
ant stalo bonka ocziszczenos, 
kurios suteikė pora czierku 
ir senukui, na ir vėl ne duoda 
ubagui ramybes, praszo pasa
kot daugiaus.

Plikaviczius: — Na tėvai ar 
užsipoterevai kokia kapeika 
tokiame dideliam atpuske?

Ubagas:— Duok pakaju 
szirdie! tureja pasidėt kasza ir 
lazdas, nes ten ubagam ne la
bai buvo vieta, svietelio, vi
sokiu kumpaniju su karūnom 
buvo pilna visur, u-gi ubagai 
kibą lazdas iszkele but dare 
kumpanija, bet teip negražu, 
o sedinezius be poteriaujan- 
czius, tai butu žmones nei basz 
kilius isztrempe.

Ūkininkas:—- Tėvai, gaila 
kad tokia kelione suvaiksz- 
cziojas, nieko pelnyt ne galė
jai.

Senis nusiszypsojao, vėl pra
dėjo savo pelgrimiszka litanija 
ti-aukt tolyn:

— Mieli szirdetes, tai-gi ve 
kaip buvo, asz ne tiek in viską 
žiurėjau kiek in likimą ir na
mon gryžima. -Davatkos, be 
rupesties ir nusiminimo ma
cziau kaip pirkosi parvežt iez 
Czenstakavo kryželius, ražan- 
czius, visokius szkaplierius, 
metelikelius ir kitus daigtus 
su atpuskais Czenstakavoj pa- 
szventintus, o asz Dieve szven
to nors buvau isz ne pasiseki-

Akivi szniotelei.
Ar nori būtie linksmu, link 

sminkie kitus.
— Del ko moteres turi nuo 

latos galvas uždengtas? - Del 
to idant savo tusztuma galvo 
je uždengt.

— K oi u k viras spės isz 
klausit visu apkalbu, ka jiam 
motere kalba apie kita motere, 
tai jau jam toji apkalbėta la 
biaus prie szirdies prilimpa ne 
gu toji pirmutine.

— Kožnas viras apsipa 
cziuotu, jagu mislitu, jog turi 
invales piningu; o kožna mer 
gina iszteketu už viro, jagu at 
sirastu viras, Kuris mislitu, jog 
ije turi protą

— Moteres giresi i jog virai 
vaikszcziotu apdriskę jagu jo 
sios daigtu ne sutaisinetu.
Su tuom ne gali tikt. Jagu ne 

turėtu paezios, tai turėtu in 
vales nininnrn ant. susjr”-1':;— 
gav nauju daignnrne reika
lautu senu lopint.

— Ne kurios motinos teip 
mili savo virus, jog juosius 
apmėto kvietkomis. -nes sikiu 
su vazoniku.

— Ne tiktai moteres ižgali 
neje idant jaises virai daritu 
laimingomis, nes ir virai lauke 
nuolatinio laimingumo no savo 
''Oteriu.j.,
sunke^’j0’ moters dirba teip 

_ i ir jiuju virai.— Daugio ,, ,
iezdirbamu Szva?aPa ku buDa

-no.

Teisybes

Jagu ant geiiausio laivo bu 
na niekai stirininkas; tai laivas 
gala gaus su visais giventojeis.

— Jagu žmones gėrisi bloz 
nu, tai pats bloznais liekti.

— Tauta, kuri turi vadovus 
neatsakanezius, niekados nepa 
sikels.

— Kožnas kvailis priežgi 
nauje pripažintom teisibem.

— Kožnas sau- milis laiko 
neapikantoje garsingas ipatas.

— Pareis laikas, jog suktibe 
gala gaus o teisingiste paims 
virszu.

— Wieszpatiste labiause ap 
szviesta, daugiause savije pik 
tibiu talpina. (Imkime Fran- 
euzije).

— niununiu ouvo protin
giausi, apszviescziausi ir ga 
lingiausi, tas ir Graikai o bet 
dingo joju galingumas ir vis 
kas.

— Laimingesni tiejei žmonis 
buvo ka priesz kelis szimtus 
metu tarp girriu bakūžėlė 
se in žvėrių kailus inlinde gi 
veno, negu szendien pakajuose 
ir gelumbėse, Tada ant sama 
nu turėjo saldesni ir sveikesni 
miega, negu szenden ant mink 
sztu lovų tiso.

Prokuratoris Pelletier, kuris ves prova prieszais 
kuniguži Richeson, už nužudinima savo milemos.

KURBUNA
§10 gvarantavotas uždarbis per tre 

jus metus del vieno lietuvio turi but 
iszmintingas, teisingas ir ne pijokas, 
pinigu turi turėt §390 dirbsite be bo 
so szitas biznis yra iszrasta ko nau- 
jause, kas nori dėtis in kompanija, 
raszikit ant szio adreso; (ęg gi) 

A. Tomskhe, Estacada, Oreg.

Mano vyras Juozas Senauckas 
paeina isz Suvalkų gub. Sejnu pav 
Weiseju para. Leiponu gmino 6 m, 
kaip amerike pirmiau gyveno De
troite isz ten iszvaževo in Clevelanda 
o dabar nežinau kur jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

Mrs. Juze Senauckas
243 E. st Detroit, Mich.

Mano pus-brolis ir kūmas Franas 
Varseviczius 3 metai adgalios gyve
no Shenandore o dar nežine kur Te
gul jis pats ar kas kitas duoda žinia 
ant adreso: (t6

Alex Kleponi
505 E. Union st. Tamaqua Pa.

Mano tikras brolis Jokūbas K nie
kius 14 m. kaip amerike, paeina isz 
Vilniaus gub. Traku pav. Jezno vo- 
los. Pavieskiniu kaimo jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

M. Kniskius
30 D. st. Detroit, Micb.

Žiedas deimantinis prapuolė isz 
nakties 29 Octoberio kas apie tai da- 
žinos ir danesz ant adreso aplaiky 15 
doleriu nagrados.

S. Labanoski
2102 Carson st. S S, Pittsburg Pa.

Mano pusbrolis Petras ir Monika 
Petrauckai paeina isz Kauno gub, 
Skiersnemunes para, jie pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

J. Bendžiunas
4567 S. Wentworth st. 

Chicago, Ill.

Mano kūmas J, Vinckaitis paeina 
isz Kauno gub., Raseinių pav. Szau- 
daliu sodos, Szilales para, praszau 
atsiszaukt ant adreso:

Jno. Sungaila
Meadow Lane Pa,

Juodkai
Pas fotografista.

Tėvas nuėjo pas fotografa 
atimt sunaus paveikslą:- Ar 
jau gatavos fotografijos mano
sunaus?

F.-Jau gatavos,- Sztaiczion 
ira

Tėvas:- Ale vireli puikei 
nutrauktas ir suvis ponaszios 
in j'in. Ar jisai užmokėjo?

F.- Da igi szol nedavi ne 
cento.

Tėvas:- O, tai vireli ir bū
das panaszus. Tu man tejp 
taikit.

nu

Trumpa pometis.
Jurgis radias kiezenukij’e 

stuktelej'asbrusloto žiedą ir 
eau in kakta, sako:

Po perkūnu... ne 
asz po ezlubui, ar 
sugertuviu!

žinau 
da tik

no

ar
po

Klerkas in hotelninka:— 
icšter Mc Dūli tasai sveczes, 
kabu .^ p0 nurnerįu 8tu tai 
sako, jog j>. jja8 kaUgjDa

Hotelninkas: Teip_ Na 
tai parokuok jiam & gėrius 
už bauginima Už dika pas u.,, J 
nieko ne ira.

— Ar buvai Bangputi ant 
koronacijos caro Moskvoja?

— Buvau! Tpfu.
— Ar gerai vieszino?
— Tegul juos perkūnas su 

jiu vieszinimu!
— Kodėl, ar ne bavarsko 

ne gavai?
— Gavau, brolau, ne bavar 

sko, tiktai kazokiniu knutu.

Jszlcistas isz kalėjimo.
-— Ponas direktoriau! Dėkui 

ponui už gražu apsiejima su 
mania o ir su visais nevalnin- 
kais. Jau tai ka teisibi tai te- 
sibi, nes ponas direktoris esi 
tėvu visu vagiu ir prasiženge- 
lu....

20 Metu Senas Laikraszti

^“LIETUVA”
W Isze’na kas Petnyczia
J L Chicago, 111.
I.aikrasztis, “LIETUVA” 8 poslapiu, 

didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir (įk
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieezio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,030 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

-: “LIETUVOS” PRENUMERATA:-

Suvienytuose Valstijuose^ Metams $2.00
Sziaurines Amerikos ( Puse Metu $1.00

f Metams $2.50.Kanadoj ir Menke | pUE<_ MeluJ1,25

Bossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. 
užrubežinese vieszpatystese < 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. Halstcd St.,

Chicago, 111.

B. KAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, 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., 
Mahanoy City.

Aysidirba senos maldakn yge , istorini 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgele^
Dagis, Draugas, Tėvynė ir Lt. 

r i Iblunsdanii knyiras m>m<u> psicato a? 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
514 W. Spruce. Mahanoy City.

gyvenee kunigas Holak už pra 
kszeziu, ir prie to kunigo 
s»nti apie priesz 40 m. ar ve
lum ji mūryta. Jie ubagai 
'tuomet buvę jauni, ir to ku- 

lugo geruma garbina dabar 
I fssene, sako buvęs rodem lit- 
l’yo, jisai apiekavojasis bied- 
I llinebyleis, ir juos mokines.
I Tropijau užeit in rinka 
Itybawa turgavoj dienoj mu
ltiple pietus, nes pilna bu

mas nusiminęs, bet ėmiau su 
misliau parneezt nors szvensto 
Czenstakavo vandenėlio. Nu 
sipirkau dvi ne mažas bonkas 
su peczetytomis stiklo “Czens 
tbkowo” literomis, prisise- 
miau ten szvensto vandenėlio, 
pasekmingai Dieva garbinda
mas, almužnas valgydamas 
tais paežiais ir kitais keliais 
parkelevau namon.

(Toliaus bus.)

W. Rynkewiczius
-:NOTAR1USZAS:-

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

Didžiame Lietaviszka Agentūra. Kastoras Bankinis ir pardaviste Szipkorczin ant visokio Linija
Parduoda Szipkortea ant 
risokiu drueziausiu ir 
reriansiu Laivu, 
aiuneziu Piningus in 

Visas Dalis -Svieto 
reieziause ir pigiausi 
fisi tie kurie per mus 
tunte apie tai geria žino 

Iszduoda Dostovierne 
tel tu ka nori savo dali 
Aaiurqi* kaa

Del Draugyscziu— 
Pristatau poikes Szarfas 

Juostas, Keporas, Karūnas 
Špilkas ir t. L
Su kokiu nors reiktJw 

kas-link Szipkorcaiu, 
Piningus ir LL

pu mane « 
tęiainga

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolancziua plaukui, prigialbsta 

E laukams augti. Turime tukstaneziu pado- 
avoniu. Iszsiuncziame dykai geras intorma 

sijas apie priežastis puolanczius plaukus it 
kaip tame užbėgti, adresarokytai

l.li.Brudzi Gi: Kia Yni 1 Irukln

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotografistas

205 E. Centre St. Mahanoy City.
Puikei ir pigei nutraukė visokes Fotografijas 
Padaro Didelus Fbtografijas isz mažių ir 
indeda in Reimus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir L L Parduoda visokes Beimąs 
Lietuvei su virai-minėtais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir patinstama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti 
Taipgi daro Fotograpijas ant Port- Karczia

IA T I 01 1 Bell Telephone Dickinson 3757 w.
11 IV Dėl daktariškos Todos galima atsišaukti
Ui • IJIIIV Klu k) lull 11U U Pas Dr- Ipn- Stankų per telefoną ar laiš- 

O ku ir iš kitų Šteitų, taipgi Kanados.
’ — Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —
Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo 

'iniestavu 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 tarno pačiame name 
padirbo pui kia mcdikaliską kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap
uoką su gerinusioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisinga pagelba, iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai ka liudija patys ligoniai:

,,Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 
nuo kitu odos ir kraujo ligų, norą goresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus.

1 Daug daktarų atlankiau, bot nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos. 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa. .

GARBUS DAKTARE: neiš
randu žodžiu padėkavojimu 
Tamistai už išgydymą skau 
dėjimo šonuose ir po širdies 
gėlimo strėnų ir skausmin
gų mėnesinių, kurių kiti vi
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bet Tamistos operacija 
kaip ranka atėmė kentėjimą 
nuo mangs. Ela Mažinacky 

Dr. Ig. Stankus. 1325 Q> Front St., Phila.
v John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: ,,Meilutis gydytojau.— 

,Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liokarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bet 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ka 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 šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo 
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankorį sifilį, užkietėji- 
m ą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi
sokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku,galvos skaudėmą, širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sąna
riu, greitą supykimą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsimą, sunkų 

’kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas 
skausmingų ir neleguleriŠk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su opo- 
cija ruptura, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadu liūs, 
iguzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų 
nervu, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir 

’gerklės. L-

Di'IjoatiiisS(autiis,M.D..
valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare. 

Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

„Siuomi viešai išreiškiu sa
vo širdinga padčkij Dr. Stan
kui už išgydymu nervų ligų 
ir sugrąžinimu vyriškumo, 
kuriu kiti daktarai atsisakė 
išgydyti. Ir visiems suslėp
tomis ligomis patariu kreip
tis pas dr. Ig. Stankų, o ne
pasigailėsite savo žygio.
A. Zmudzen, Salom, Mass. 

57 Pingree St.

“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- 
viskas 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 g3.6O.

es.ne, gaus metams "Kataliką“ ir paveikslą Kovos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žemlapį ir Šv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

R

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 pjovimo 

, ir kitokiu pavojingu badu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojinga 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iaz- 
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 kuna 
sugražinu in normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

I “Rumatiszma” visokį
I iezgydau labai greitai.

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 i

Viktoras Lapinskas-•< i i ' OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad. vakare. r> | 626 l’eilll Av©.601 W. Mahanoy Avė. | Petnyczije 9 lyg 5ad. vakare. Aedeliomis. Įj |* I H10 [j 7 2 Floor Front p|Hch|irn-
51M11 n n n v Cifv Pu ' 10 lyg 2ad. popiet, (iyvenin Pittsburge UllLUlUlIL rlUSDUlg, rS
nlillIillIUj' nog 15 metu toj paezioj vietoj. Kalbame Lenkiszkai,RusiszkaurVoksizka

Vysai Dykai
Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
reikalauti vieną iš tu stebuklingu 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mierą, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie no 
gale (f nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma į trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

*'Exzema*' ir kitas panaszas 
ligas iszgydau labai trumpam 
laike.
"Paslaptingas Ligas” in 3 lyg 
6 dienas.
“Hydrocele” in 24 adynos, 
be operacijos.

Asz gydžiu: 
“Užtrucintas Kraujas” in 30 
dienu-be naudojimo merikuri- 
uszo ar po tas n.

“Stryktura” b« peilo ir 
skaudėjimo.
“ Varicocele” gydau in 15 d. 
“Szaszius” ir skandalus skuroc 
iszgydaa greitai ir ant yiaadoa

Ar Esat Kankinami

Dyka

Užnuodijimu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsiveržimu šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
Erastoima apetitą, surugusi pylva, 

iauru skausmą galvos, tulžiuius pri- 
puolimus, i egalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku.

Tūkstančiais vyru atgaya sava
pilna sveikata su pagelba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra krau
tuvo žinios ir talpina tam tykruE 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, begotas arba bied- 

nas, nevedės arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
No naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės 

vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink j tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varda medikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adrese aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tą knygą.

Ta dykai šauta knyga yra wertfis 
$10.00 kožnam sergančiam 

vyrui.

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
DR. JOS. LISTER & CO., L. 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago, Ill.

Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai 
Dykai Knygi}, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardas ir pavardė.

Adresas SLeitas.



Siutą ar Overkoti
S P iTl I n I Geriause pirkti pas £.61111111 RYNK1EV1CZIA ®

/GRYNAIvilnonio ir kitokio materijolo 
'J geriausio dirbimo, pasiūti pagal 
naujausios mados. Visokiu koloriu ir ||| 
prekių, yra isz ko pasirinkti.

Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu 
ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepu- 
ru, pirsztinu, marszkinu ir t.t. ir 1.1.

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

RYNKIEVICZ
233-235 W. Centre St. Mahanoy City

Žinios Vietines
— Vela sniegas.
— Szendien Afieravone S.P. 

Marijos.
— Dalis pavogto tavoro isz 

kromo Freidburgo likos suras
ta Delane, bet vagiu da ne su
sekė.

— Vincas Micuta (Mitche- 
le) likos suvinezevotas su Ona 
Vaughu anglike, per sudže 
Shay Pottsyilles eude, praejta 
petnycze.

— Apgavikas kuris apgavo 
ponstva Ramaszauckus ant ke 
lolikos doleriu likos nubaustas 
ant 60 dienu kalėjimu.

— Juozas Mockaitis ir Igno 
tas Pauža isz Park Place likos 
nubaustais likos pripažintais 
kaltais, už apipleszima Felik
so Marcinkevicziaus, kada ta 
sai ėjo namon.

— Skaitykite “Žemaity” o 
turėsite juoku invales o ir in 
gysite tiek proto ir mokslo 
kiek tasai dydelis asilas kuris 
ta skuduri iszleidineje.

— Jau gal bjauresnio žmo
gaus nasiranda ant svieto, jago 
buna priymtas in namus ant 
nakvines ir pavalgydintas per 
mielaszirdinga žmogeli c po 
tam atsimoka vagysta. Jurgis 
Medvikas isz Bukmautes priė
mė toki ižgama pas save o ka
da jau visi užmigo tasai ižga
ma patmias Medviko, siutą 
auksini ziegoreli, czeverikus, 
overkoti ir valiza iszsineeze 
toliaus jeszkoti auku, kurias 
galėtu apvogti už jiu gerade- 
jmguma.

— Norints Antanas Tiszke- 
viezius likos nužudintas peoki 
menesei adgaloe, nes jo krau
jas da randasi ant sienų gyve
nime kuriam likos nužudintas. 
Gaspadoris namo paliepė naez 
lei numazgoti kraujo pletmas 
nog sienia nes toji paliepė gas- 
padoriui “ejk ir nulaižyk 
pats.” Gaspadoris tokiu palie
pimu labai inirszo ir apskun
dė Tiszkevicziene už subjauri 
nima namo. Prova nuėjo in 
snda.— Bjaurus tai atsimini 
mas.

— K. Goldmanas (dzūkelis 
isz Punsko) paetanavijo iszpar 
duoti visus moteriszkus apredi 
mus ka dar turi savo krome, 
už tai kad ju daugiaus nelai
kys, pardavinės vien tik virisz 
kas drapanas. Dabar motere 
les turite gera proga pirkti apsi 
redimus už labai pigias pre 
kės. Jisai iezparduos visokius 
andarokus, visokiu trumpu ir 
ilgu kotu, Kailiniu nog $1 ir 
daugiaus, jekes nog 390 vyr- 
sziaus, gorsetu ir visokiu kito 
kiu apsiredimu. Szitas pardavi 
mas teeis kolei viskas nebus 
iszparduota. Todėl naudokytes 
isz progos ir ateikyte kolei yra 
isz ko pasirinkti. Neužmirszki 
te numano 200—202 W. Centre 
et. Kaip iszparduosiu szita ta- 
vora tai daugiaus moteriszku 
apsiredimu nepardavinesiu; 
pardavinesiu vien tik viriszkas 
drapanas ir apredimus. (-j ų)

Simonas Milauckas nog 632 W 
Mahanoy ui., pristato in namus 
anglius, krausto naminius daigius, 
turi gera arkli ir bogie del pasamdimo.' 
Savo darba atlieka atsakanoziai ir 
teisingai. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkytespas jinobusite užganedyti.

Cherry, III — Darbai ge
rai eina, dirba pilna laika, isz 
kitur pribuvusiam darbas ne
sunku gai t.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir visi sutikime gyvena.

■j- 12 d. November 1911 m. 
po trumpa liga atsiskyrė su 
szuom svietu Vincukas sūnelis 
M. Žitkaus. 4 menesiu senumo 
paliko dideleme muliudime tę
va ir motina. Tegul buna leng 
va jam szioi žemele.

Turkey Run, Pa.— Jonas 
Kamarauekas, 5 metu vaikiu
kas, radęs dinamitini patroną, 
pradėjo isztirinet kaip jisai pa 
dirbtas ir ar dydeli baisa pa- 
daris jago jin sumusz. Balsas 
buvo garsus nes ir eksplozije 
smarki, ba nutraukė du pirsz 
tus.

— Czionais muso tautieczei 
daugiaaše užsiyma szlapinimo 
gerklu, riksmu ir pergulimo 
brangaus laiko lovosia.

Peckville, Pa — Pranas 
Milkerinas 25 metu senumo 
inejas in kroma Powello, ant 
kelio terp Peckville o Jesupo, 
prasze pardavėjo idant jiam 
parduotu revolveri. Aplaikes 
revolveri, indejo szuvius ir 
kerszindamas pardavėjui, lie
pė pasislėpt po baru. Parege- 
jas tai locninkas kromo iszbe 
go su karabinu o vagis leidosi 
per duris. Atsistojas Laska- 
vanoje upeje, ragino kazokus 
idant jin aresztavotu, nes po 
dvieju valandų stovejime van
denyje apalpo ir paukszteli su
ėmė.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

aut viso loto po no. 604 606 
West Center ulyczioe. Dasiži- 
nokyte ant adreso: ()" j )

Thomas Ilaughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City.'Pr
Naujas Audcjns.

Audžia visokes karpytas 
pagal naujausia būda. Preke 
30^ už mąstą. Darbas gvaran- 
tyras. (to Dec. 28).

J. Scherer
Szapas 48 N. Main st.

Arba 624 E. Mahanoy St 
Mahanoy City, Pa.

VALSTIJOS KASIJER1US 1AIK0 PININGUS PANKEMERCHANTS
BANKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Kvailo nereike jeszkoti toli, 
Kuom yra, pats pasirodi, 
Jago bimbazelis kiek proto 

turėtu, 
Asabiszkus dalikus ne užmeti- 

netu. 
Nebagelis pats apsiriko, 
Vietos jau ne turės Ameriko, 
Protas jojo suvis iždžiuvo, 
Smegenis badai jau supuvo, 
Oj tu azinum azinorum, 
Pasiutisum kvailorium!
Geriau apsimalszyk, 
Žioti savo uždaryk.

Divernon, 111.— Darbai 
povalei eina, dirba po 2 ir 3 
dienas ant nedėlios, isz kiti r 
pribuvusiam darbas nesunku 
gaut.

—: 11 Spalio pas mus buvo 
szilta teip kaip per 4 ta July 
o vakare siautė baisi vėtra ku
ri padare nemažai bledes, nes 
vieno farmerio sulaužė tvartus 
ir stubos stogą nunesze, iszmu- 
sze visus langus užmusze 2 mu 
lūs 4 arklius, litus lijo su le
dais, po tam 12ta diena prisni 
go 3 colius.

ISZ LIETU VISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Praeita petnyczia apie 

szeszta valanda isz ryto pakilo 
baisi ugnis ant N. Main uliezios 
kuri sunaikino penkis namus 
Padarydama bledes aut szimto 
tukstaneziu doleriu. Isz prie
žastes užszalusio vandens ugna 
gesei ne galėjo greitai užgesy- 
ti. Ant rytojaus vela užsidegė 
degėsiai nes tuojaus užgesino. 
Apie 3 valanda ta paezia diena 
užsidegė kvarbos kremas 
Keimo skersai kelo, nes ir taji 
užgesino.

— Praeita subata garnis 
paliko patogu ir drūta sūneli 
ponstvai L.M. Kazunam- Lai 
auga ant džaugsmo tėvams.

Port Washington, Wis.- 
Darbai po valei eina nekurios 
szapos dirba pilna laika isz ki
tur pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

—_ Oras jau žieminis
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, ir visi grąžei užsilaiko.
— Liet, parafijos reikalai 

labai gerai stovi. Lapkriczio 
12d. nedelioi atsilanki pas mus 
vyskupas isz Milwaukee, Wis. 
buvo ceremonija paszventini- 
mo varpo, ceremonijoj daliva 
vo 3 kunigai, asistentas vysku 
po, vietinis klebonas deieziu, 
ir isz Sheboygan, Wis. kun. 
klebonas Disza, kuris po 
draug rūpinosi ir su muso pa- 
rafija, varpas tapo nupirktas 
Szv. Lauryno draugystes ir ta
po apkriksztytas tuom vardu. 
Aeziu draugystei už ju bran 
ge auka.

Po ceremonijoi buvo gražus 
pamokslas paties vyskupo ir 
buvo labai stebėtina kad lietu 
viszkai sake pamokslą aiszkei 
ir ilgai, ant pabaigos buvo ko 
lekta bet ne ka galėjo surinkt 
ba ne daug žmonių buvo pri
sirinkę, iszpriežasties negra
žaus oro.

Aeziu muso kun. klebonui 
už jo storone ir geriems žmone 
lems kurie paaukavo ant reika 
lu tos brangios ceremonijos.

Donorą, Pa.— Darbai po- 
valei eina dirba po 3 ir 4 die
nas ant nedėlios uždarbei ne- 
vienoki, nog lig 4 doleriu 
ant dienas, iszkitur pribuvu
siam darbas sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir visi sutikime gyvena. 
Czionais yra lietuviszkas bu- 
czeris p. Kiveras, pas kuri ga
lima gaut szvieže miesute ir 
viską grąžei ir czystai užlaiko.

Tamaqua, Pa.— Lietuvei 
gyvuoje. Kitados Tamakvoje 
amerikonai ne žinojo kas tai 
yra Lietuvei. Szendien visi 
saliuninkai juos pažinsta o ir 
skvajerei isz aplinkines. Pro
gresas dydelis,

— Jurgis Juraitis ir Edvar
das Urek, jauni piktadarei li
kos aresztavoti už insilaužima 
in kroma Kueppero pavogda 
mi tavoro už $14. Tėvai turėjo 
užmokėt už iszkulta langa ir 
kasztus proves.

po-TArnold, Ta: — Darbai 
valei eina.

— Oras szaltas.
— Lietuviu nedidelis būrelis, 

isz tu visokiu atsiranda.“ Del 
nekuriu metereliu p. Baltru
viene labai reikalinga jagu ne- 
palaus savo darbu tai ne pasi
jus kaip Baltruviene su koeze 
liu pribus, ir szonus atmusz.

Meriden, W Va.— Darbai 
gerai eina, dirba po 5 ir 6 die
nas ant nedėlios.

— Lietuviu yra viena f aini- 
lija ir vienas pavienis kas nori 
in czionais važuot tegul nesibi 
jo, rszkitur pribuvusiam dar
bas lengva gaut.

Rhone, Pa.— Darbai ge
rai eina net viskas braszka isz
kitur pribuvusiam darbas ne
sunku gaut.

— Lietuviu pusetnae būre
lis, bet nevisi sutikime gyve
na. Del nekuriu moterėliu f- 
Baltruviene labai rei.k'>?rDSa'

Hudson. J^^^arbai ge- 
rai ein»,tas De dirba, kas neno 
n, yra ir viena szilku fabrikas 
del mergynu bet uždarbei, vi
sai menki.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda, 
del nekuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga.

St. Louis, Mo.— Darbai 
gerai eina, isz kitur pribuvu
siam darbas sunku gaut.

— Lietuviu nemažas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda.

— Oras atvėso tankei pali 
ja.

Grand Rapids, Mich — 
Darbai sumažėjo, daugybe 
žmonių vaikszczioja be darbu 
isz kitur pribuvusiam darbas 
sunku gaut.

— Oras jau szaltas.
— Lietuviu didelis būrelis, 

isz tu visokiu atsiranda. Del 
nekuriu moterėliu p. Baltruvie 
ne labai reikalinga.

Cherry, III.— Diena 13 
Lap. buvo czionais apvaiksz- 
cziojimas atminimo 2 metu 
Cherry nelaimingo atsitikimo 
kasiklosia 1909 mete, kada tai 
300 nelaimingu anglekasiu gy 
vi pražuvo. Taja tai diena sue 
jo 2 metai. Taja diena kasi- 
klos nedirbo, anglekasei turė
jo paroda ejdami ant kapiniu 
nelaimingu savo broliu. Szi- 
met likos pastatytas dydelis 
pomninkas kasztu suvienitu 
anglekasiu viso Illinojaus stei- 
to, del garbes pražuvusiu o at- 
mintei gyvusiems jog czionais 
silsisi tieje, ka sunkei dirbo 
ant iszmaitinimo savo szeimi- 
neliu ir del jiu panesze mirti. 
Ant pomniko yra iszkalta vi
sas atsitikimas ir pravardes 
pražuvusiu. Taja diena turėjo 
kalbas visu tautu kalbėtoja', 
nes isz priežastes szalczio, kal
bėjo trumpai ant kapiniu o po 
tam kožna tauta sugrįžo ant 
savo sales del geresnio iszajiz- 
kinimo apie padėjimą darbini- 
ko. Mes Lietuvei susirinkom 
ant savo sales kur pribuvo 
kalbėtojai isz Spring Valley 
pp. Juozas Gvazdinskas ir 
Aleksandra Vienbiskis kurie 
puikei iszajszkino apie bute 
darbininku. Žmonių susirinko 
daugel o ir moterėliu radosi 
ant tojo susirinkimo kuriuos 
akyvai klausė kalbėtoju; mote 
reles teip-gi pradeda suprasti 
gerove tokiu susirinkimu ir 
tankei ant jiu atsilanko. Bet 
terp muso tauuecziu na vis 
randasi keturkoju ilga ausiu, 
kurie ant tokiu susirinkimu 
apsiejna gyvuliszkai (randasi 
ju po visa Amerika), geriau 
kad toki neiszmanelei nesilan
kytu suvis ant susirinkimu.

Mes Cherryszkei isztarem 
szirdinga aeziu visiems susirin 
kusiems o ypatingai del pp. 
Grazdineko ir Vienbiskio kal
bėtoju. Lai toji diena bnna at
minime visu szirdyse o 
nelaimingi draugai tegul 
si amžinam pakajui po 
sunkiam darbui ant szios 
ru pakalnes.

Gera “praperte” aut par
davimo Frackville, ra.

Namas turintis 8 kambarius 
stovintis ant loto 250 pėdu plo 
ežio per 130 pėdu ilgio su 
dviems tvartais ir vežimu. Skle 
pe randasi “baileris” del ap- 
szildimo viso namo o minutas 
nog dipo. Darželije randasi 
daugel vaisingu medžiu- Atsi- 
szaukyte pas locninka. Charles 
Lockett, Frackville, Pa. arba 
F. W, Boczkowski Mahanoy 
City, Pa. (t5’N ų)

Nauju katalogas.
Kas prisiuns pora markiu tas ap 

laikys puiku lietuviszka iliustravota 
katalioga kuris reikalingas del visu

Adresas; (į uap)
K J. Kraucelun

120 Grand st. Brooklyn, N.Y.

Ant pardavimo.
Pasiduoda grosersztoras ge

roje vietoje bizni. iždirbta ir 
biznis g-iras, užgyventas lietu
vei^ ir palioką s taipogi viso
kia kostomeriu turinti pusėti
na skaitliu, priežastis pardavi
mo yra jog locuinykas ketina 
apleist szita miestą. Lietuvei 
uorintiejie pi kt tegul raszo 
ant szio adreso; (pg o;)

Jos. Kaziukewicz
10 S. Main St.

Port Chester, N Y.

Naujai adresas.
Ai.tanas J. Kalasauckas, gar 

singas a’t iriu ir kryžių dirbė
jas ir pirmos klasos mekanikas 
isz Springfield III. persikėle 
in kita vieta. Jio adresas da
bar yra 721 E. Washington 
St.

Parsiduos pigiai.
Szeezi hotelei ir salunas; 

teipgi keletą pigiu prapereziu 
Tamaqua, Pa. nog $800 lig 
$2000. Dabar yra laikas pada
ryti piningo.

John F. Mcginty.
Beal Estate Insurance 

7 Bervick St.
Tamaqua, Pa.

(TOY 03)
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Detroit, Mich — Ka tai bu
vo No. 76 “Saulėje” garsinta 
apie aresztavojima Frano Gra
žia per Mrs. F. Forbes už ka^‘ 
ki tai prasižengimą, tai p>q‘ro' 
de, jog tai viskas yra į
Forbesiene ats^e į
tvirtindam-i l,adare kla1’ 
da laikraszczei taja
Xile patalpino neteisingai, ka 
ir mes pataisome. Gražia vadi
nasi Gražiezkauckas malszaus 
budo žmogus ir niekad nepra- - 
ženge jokiu tiesu.— Teip da- 
nesza J. Shavronas.

Donora, Pa — Darbai 
valei eina.

— Lietuviu didelis būrelis 
isz tu visokiu atsiranda.

po

Amesterdam, N.Y.— Die 
na 5 Lapkriczio ne toli nog 
miesto atsitiko žudinsta. Tris 
vyrai gerdami per visa diena 
ant galo susibarė terp eaves. 
Iszejdami isz karezemos vienas 
isz j u likos perszautas ir tik 
iszgyveno asztuones
Nebaszninko pravarde Anta
nas Bielackas paėjo isz Baus- 
laviszkiu parapijos, Vilniaus

dienas.

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

D. M.GRAHAM, Pr'zidenta<».
C. L. ADAMS, Vice-Prezulenfa*.

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

...DIRDKT0RIAI... 
W RYNKIEVVICZ 
C. F.KAIER.

A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY.

L. ECKERT.

M. GAVULA.
W. I. MILES.

MOTERIŲ SIUTAI IR KOTAI
Szitas yra sztoras kur geriausia pirktiSiutus ir Kotus. 
Neapsigausyte jaigu pas mus pirksite.
Ceikis yra grinas vilnonis. Darbas kageriausias i1 
pasiūti pagal naujausia mada. Mes gvarantinam 
kožna Siutą ir Kotą ka parduodame.

Galima pirkti puiku Siutą už $12 ir $15.
Ateikyte pamatyti.

f"' I I I 1X1 /N 1X1 Mahanoy City, ShenandoahL—t I I vrAi » Carmel, Landsford.

Geriausias Lietuviszkas 
Sziauczius ir Czeveriku as’ 
n , . “ už pigesne
Parduoda nsokius Czeveriku

preke negu kitur moteriu ir vaiku 
ir Pantaplu de^5 ir gmninius darbinius 
Genamius^;,ve,ikus visokius

ir atlieka dai ba drueziai, puikiai 
naujausia mada, pigiau negu kiti. 

Zirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezediusite piningus.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu 
geltoniu ir kitokiu kolonu Czeveriku ir 
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte passvetimtau 
tezius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna
526 W. Centre UI., 

Mahanoy City, Penna.

Dr. Alexander O’Malley
—SPECIALISTAS—

Nerviszku ir Kronisku Lygu.
Asz Gydau 

Ruptura—
Be peilo ir 

be operacijos. 
Vnrlkocelc—
Be skausmingu 

daktariszku 
budu. 

Striktura—
Be peilo ir 

dideliu skaut-mu

gubernijos, pergyveno Ameri- Į ratrotyim.

ke 6 metus. Prie parapijos ne 
draugyseziu ne norėjo prigulė
ti, del to miestas turėjo apie 
jin rūpintis. Gymines užpirko 
miszes ir grąžei palaidojo. Ko 
kis gyvenimas toke mirtis, pra 
leisdavo savo visa laika kar- 
czemoje ir prie karezemos mir 
ti rado. Žudintojaus pravarde 
yra Konstantas Miszkinis, paė
jo isz Kauno gub. ir likos už
darytas in kalėjimą.

Užtrucinta Krauja be miniraliszku 
Į mikstūrų arba pavojingu gvduoliu.

Scrvlszkuma Ir NlaptlngOH Lygon,
| Be pavojingu gyduo'iu.
Visa fczaiszkinima apie mano budo gydimo 
paduodu tiems ka panorės žinoti.

Dr. A. O'Malley
158 S. Washington St., Wilkes-Sarre, Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

Suvirszurr 30 metu daktaravimo 
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas 
ofisas. Prisiusk 2o. marke o gausi 
Knygute apie Ruptura dykai, i s»na.)

Riverton, 111— Darbai 
pasigerino kasyklose dirba 
pilna laika, isz kitur pribūvu 
šiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis ir visi malszei užsilaiko.

Popietei Laiszkams
Pop'erei del raszimo gromatu su visokeis 

pasveikinimais ir su tam pritinkanczioms 
dainelėms, su szilkineis kvietknis ir su viso
keis paveiksleleis. Kvs prisuis 25c. markėmis 
tas aplaikis 12 popierių su kopertoms ir da 
pridekime dovanai labai grąže stainele pavi
dale altorelaus vertes 25c. Už Ji duodame 6 
tuzinus popierių. Agemams duodame gera 
uždarbi. Adresas:
K. J. Intas, Box 1724 NewYork, N. Y. (««)

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi p6 50 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Ilaszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W.Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

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

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka Bunka, uždėta pei 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suczedinimui 
pradedant nuo $l.<)0 ir už sudėtu? pas mm 
pinigus mokam 1-ta procentą, prakaitam 1 
kas 3 menesiai. Siuncziam jiiuigiis in visa.* 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam Į 
laivakortes ant vi ii linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanado*. 1;/.dirbau i 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ii 
vedam provas šeir iu kjiijn . Re etrelna 
kancelarijayra red -ma per valdiszka notare 
J. G. M iia.icka. L'ž \ iecz am lietuvius ii 
Lietuvaites kreipiis(.rie mus ir pavest mum- | 
jusu bankinius reikal .s o per itikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama cziou yra teisybe 
ir bus išpildyta greu ir teis.- gai. Pinigu* 
siunezant paczed m ii in Bank., arba siusi 
in Lietuva, galima siu-t Paežio Moucy 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe 
Expreso Money Orderi.

Rusiszkai Anierikomszlia Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Anierilios ir Rusijos.
8j dienu in Roterdama 11 j dienu in Liepojn

iV 4'45 Į t'el smulkesniužiniukreipkitesin musįi' 
1 ta. J ’ A ir rentraliszka kontora.

A. E. Johnson & Co.,(c.nerjrai.enz.

III kla*a $33.
II ” $47.
I ” $62.

^,’ay, New Ycrk, N. Y,

NAUJAS RUDENINIS
------------ — 1 ■—Apredimu 

Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Hud<^sU& atsIiaDLyti 
del Moteriu Merginu ir Mergaicziu. Užprasz^gztoruo6e vargej 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio ^*\Naujausia Rudeniniu 
galima rasti. Szitas 1 avoras susill^^nju Drapanų, 2\ndaroku, 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiv^jįu jr ka yru reikalinga
Jekiu, Szlebiu, Trumpu ir il^iu> Vaiku ir KudikiUt 
del apredimo Moterių^ Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
Užlaikome visokiuR^u E.nkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
gatavu. Del £ Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur, 
KepuraiczPpatįs pergitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti, 
Ateiki^

LžY'Fas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

IVlaiisnov City, PpM tilte

S. Norkewicz
408 West Mahanny he.

Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

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

N0. 6.
Visam

11 ii]

oda no
daktaro

Naujausi apr t u 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti 
ligų ir pats iszsigydyti be
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsisaugima nežuli papuczkae, 
pleiskanas ir kitas panaszas ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Veiname del norineziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351 
naujausias iszradimas del užluikima 
plauku niežulio ir pleiskanų. Preke 
yra 2()c LOo ir $1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriams apgavejams daktarams in- 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytęs greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

J. M. Brundza and Co.
106 Sta. W. Brooklyn. N. Y.

Teisinga Krautie, nes tikras Lietuvis užlaiko 
Malonus Viengencziai:

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

... Žiedu, Kryželiu, Armo-
■ n*^U’ ^kr*l ku v*s°kiu 

Mužikalisku lūstrume- 
tu»^r*tvu’ drukuojamu 
^aszinukiu> Albomu 

Paal’j< ms laikitie 
Istoriszku ir Malda 
kningu, visokia popieru 
'Gromatoms rasziti su 

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

Maloniesite kreipkties su sziokaū 
pirkimais'ant szio adreso:

W. WAIDELIS
112 Grand Street: - - BroeKlyn N Y.

Namine Mokykla
Gramatika Angliszkos kalbos be 
mokintojo (apdaryta) $1.00. 
Vaiku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir raszyti be moki. 15c. 
Naujas Budas mokintis raszyti be 
mokintojo - - 10c.
Aritmetika iszmokinimui rok u nd u

Pinigus siuskit per Money-Order.

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

nt

Amerik

BASZANT

V
520-522

No 95

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, 0.

Vienatine Lietuviszka 
Agentūra Amerikoje.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lietuviszku-Lenk szku Vaistu.

[llNIMEMT.

Kiekvienan Lietu.uszkas Sztominkafl 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l................................25c.
Egiutero No. 2................................50c.
Zmijecznik...........25c., 50c. ir$1.00.
Gumbo Laszai.............................. 35c.
Meszkos Mostis..............
Trejanka........................ .
Linimeutas vaikams ... 
Gyduoles nuo Kosulio . 
Liepiu Balsamas ..........
Anty-Lakson del vaiku ..................
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu...................... .,25c.
Lgniairaukis................................. 25c.
Skilvio Laszai............... ............... 25c.
Gyd. užlaikimpi Viduriavimo ir

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

skaudėjimo..............................10c.
Laszai nuo Dantų......................... 10c. 1
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo 

Kojn.................................. ...25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto...................15c. ;
Gyd. nuo Grippo.......
Plauku apsaugo toj as.. 
Muilas del Plauku.... 
Milteliai nuo Kepenų. 
Rožes Balsamas..........
Kinder Balsamas........
Bobrians Laszai........
Szvelnintojas............ .
Kraujo valytojas........
Servu Ramintojas^ 
Egzema julwrrztavolo) 

^arfMfila Plaukams.....
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Piemens................. 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu........ 15c.
Inkstu Vaistas.............. 26c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... -.............. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantn 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.

KAS
Aplaikerr 

mėnesini sat 

raszti “Tai 

džemas per' 

ve, pavidale 

puslapiu. 1 

$1,00. Ac 

P. 0. Bus 

City.

“Tarka” 

iliustracijų į 
kingas. Veli 

aios kloties.

,.25c.
.25c.
.25c.
.25c.
,25c.
.25c.

.$1.25.

... 50c.

....35c.
.....25c.

’’.’.’.'.SOa
..... 35c.

.$1.25.
...25c.
....25c.

.25c.

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortcs

geriausiu 
Pardarau
paliudyju
patarimus

Už kompanijų preke ant 
ir greieziauaiu Lfivu. 
visokius Dokumentus ir 
per Konsuli. Duodu 
visokiuose reikaluose.

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

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuvuzkas.

GRABORIUS

La'dnja Kunti. Numirusia Pasamdo 
Rygimis ir Vežinu.,* del PaMvažiuej mo 

Krausto Daigins ir t. L
Vista atlieka ka nugeri ause ir puikiame, 
•iu vir>z minėtais reikalais kreipkitės pa* 
in o busite visame užganėdintais.
">20 W. Centre St. M;, lianoj-City.

NAUDINGI PmSIHSI 
visai šeimynai randasi musų No. S katalioga 
Jame telpa aprašymai suvirš 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, knlp l i» 
pažinti, kaip nuo Jų apsisaugoti, kokias gyduolei 
naudoti, kiek Jos prekiuoju ir kur Jas gauti. Mu- 
sųgyduolės kainuoja tik nuo 25ciki$l.0C Telpa 
paveikslai ir prikėš yvairių kvepenčių ir gydan
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydaučių aparatų,

Parduoda Laivakortes ant visu geriau 
siu ir greioziausiu Laivu in visas dalis 
svieto. Norintieji kelaut in South 
Amerika ar in Australija tai tikietus 
galite pas mane pirkti. In Lietuva 
Laivakorte pas mane yra labai pigios. 
Mano agentūra yra po kaucija 10 
tukstanoziu doleriu, Obijos St ei to. 
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte 
in gromata Zc. marke ant atsakymo,

Ka užsiima 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 mistini- 
nate pirkiti Farma arba Namus krei- 
pkytes pas mus asabiszkai arba per 
gromtta. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farma, dydeliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresą vokite

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

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

Roberiulų išdlrbimų, Painų, Štukų, Brukuojami; 
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Brltvų. Pavln 
čevonlų ir šimtai kitokių kožnain reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra 
vardg. adresų Ir keletu markių apturės musų No. 3 
katallogų dykai. Rašyk šondlon, o už kelotos die
nų šita naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN’S SUPPLY HOUSE > 
W4-2JJ8 SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO. ILL

Kataliogas Dykai!
Puikiausių ir geriausių: Armonikų 

Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
kių muzikališkų instrumentų, t e i p g i, 
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.

Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir 
saugiai per express^ ar pačtą. Pasiusk 
savo aiškų adresą ir pačio markę, o Katalo
gą gausit dykai! Rašykit lendi, adresuojant;

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