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mėnesini satyros (juoku) laik- 
raszti “Tarka” kuris yra lei- 
džemas per “Satyros” bendro 
ve, pavidale kningutes 6x9, 16 
puslapiu. Kasztuoje ant meto 
$1,00. Adresas: “Tarka.” 
P. O. Box 895, New York 
City.

“Tarka” persistato gerai, 
iliustracijų pilna o turinis juo
kingas. Vėliname kanogeriau- 
sios kloties.
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Vaikszcziojimas ant gelež- 
keliu yra rustai uždraustas 
per kompanijes o prick tam ir 
labai pavojingas. Bet darbi
ninkai grižtauti nog darbo ne 
temina ant tu persargu, o kaip 
kada kompauije buna dėkinga 
už tai, kaip tai pasirodė ne 
senei arti Wilkes-Barre. Dar
bininkas ejdamas isz kasikiu 
namon geležkeliu, užtiko dy- 
deli pavoju del greit ejnanczio 
trūkio kuri sulaikė ir iszgial- 
bejo daugeli pasažieriu nog 
mirties.

Tūlam jaunam žmogui Con- 
neetieute padovanojo auksini 
laikrodėli už tai, kad per visa 
savo gyvenimą ne pabueziavo 
ne vienos merginos; merginos 
dabar susitarė jiam padovftnot 
uzbona pasuko idant joje nu 
siskandytu— ba kaip josios 
tvirtina— nieko geresnio ne 
gali .padaryt. .......

Kuningas Steponas Plaza 
isz Utica. N. Y. — ajszkei isz- 
sitare, buk jago Popiežis už 
draudineje darimo bizuio ant 
rinkimo teatriszkos inžangos 
prie bažnytiniu duriu, tai su
vis neužsimoka sukimą galvos 
su nobažanstva ir veluk ke
liaut in Europa ant “good ti
mes.” Norints tasai atvirai ir 
viriezkai padare

Kokis tai gydintojas Fila- 
delfijoi iszpjove 12 svaru tau
ku moterei, kuri buvo už daug 
nutukus. Gydintojas tvirtina, 
jog kiti to ne galėtu padaryti. 
Nes ar daug tokiu ligoniu at 
sirastu ka pasiduotu po tokia 
operacije.

Angliszki laikraszczei isz 
Harrison, N. J. danesza, buk 
P. Paciuleviczius; prasiminias 
bankierium, kuris siuntė pi
ningus in Europa ir pardavi
nėjo laivakortes dingo o sko
los j ’jo isznesza ant $6,000.

Y ra tai prasarga del žmo
nių, idant pas tokius ‘bankie- 
rius” piningu ne dėtu, nes ir 
randas tai uždraudže.

“Tėvynės” numerij 46 in- 
žengtiniame straipsnij K. V-as 
suszuko klaust kur dingot se- 
noviszki Susivienyjimo L A. 
darbininkai? Tame raszejo 
szauksme, kitur negalima spė
ti kas kalbama, nes žodis pa
ties raszejo su žodžiu muszasi, 
kaip ne: “Berods kila sumani- 
mai: perkelt Susivienyjimo 
rasztine su spaustuve in mažes
ni miesteli, insteigti naszliu 
ir naszlaicziu fondą; pasirodo 
nutarimai tai sulyg komisijų 
tai sulyg “Tevyneje” talpina
mu rasztu, isz ko matosi, kad 
“nutarejai” tik mokytoju eile- 
se nori stovėti. O apie darba— 
tyli. Agitacijos reikalauja — 
patis nieko nereikia toje link
mėje. Jokio naudingo patari
mo, jokio karsztesnio, isz szir- 
dies kylanezio paraginimo— 
nelauk nes nesulauksi.”

Czion autorius ezaukia prie 
darbo, o jaigu kas kuomi atsi 
szauke apie reikalus, tai vadi
na tik mokytoju eilese stovin- 
cziais ir nieko neveikiancziais. 
Reiketu duot sveikai rodą 
kaip veikėjai turi veikt nes jei 
gu ka pradėt veikt, o iezgirsta 
kas žin ka nuo tokiu veikėju 
kaip autorius, tai ko reik no 
ret.

Matyt, autorius isz tikros 
szirdii s Susivienyjimui L.A. 
gero velydamas straipsni rasze 
bet kad perdaug sumakalavo, 
tai perekaiezius, da reik ir da 

I skaityt, tas pats ir nieks iezei- 
na.

Iszsirodo teip mums, kad 
geriausi darbininkai dar veikt 
nežino kaip, nes konstitucijos 
apdirbtos neturi.

Nauja konstitucija priesz 
kuria visi beviaik sanarei pasi 
sziauszejo, su doklemis ne yra 
skaudi kaip iszrodo, nes su to
kioms mokestimis mažomis nė
ra jokiu Insurance Companial 
Viską pagadino nepritaikintas 
prie žmonių proto jos turinis, 
vietomis net per žiaurus, ir dė
lei tos priežasties puse sąnariu 
jau pasitraukusi, ir da vis trau 
kesi ka parodo III bertainio 
spendavimai.

Kiekvienam lietuviui su pa
žangesnėms nuomonėms, kok
tu žiūrėt in kokia suirute ko
kia palypste dar S.L.A., bet 
būtinai reik tikėtis kad su pa
sirodymu performuotos konsti
tucijos, viekas pasitaisys, nors 
reiks prie to ir geros darbyme- 
tes.

Muso dirva
Už uituos straipsnius redakcije 

ne atsako.

1902 metuose, J. Astrams- 
kas patalpino “Saulėje” savo 
straipsni po antgalviu, “Prie 
“Tėvynės” kapo.” Buvo tai pa 
mokslas mirus “Tėvynei” anuo 
metiniam organui S.L. A. Jei
gu tas pats Astramskas su
lauks kitu, t. y. 1912 metu 
be abejones turės proga ir vėl 
panaszaus pamokslo pasaky
mui prie kapo dabartines “T - 
vynes”, dabartinio organo 
S L A. nes kad 27 seimas jai 
akis užmerks, nereikia abejo
ti kad angi apie jostoliaeni gy 
venima negali but kalbos; kuo 
met S.L. A. turėjo 10-11 tuks
taneziu nariu. “Tėvynės” defi
citas sukosi apie tukstanezius 
doleriu, o kagi kalbėti, kada 
eziadien nariu liko tik puse? 
Ir stebėtinas daiktas, kas pasi
darė su tuom S.L.A. Augo, 
augo, bujojo, tik su sykiu— 
ezlamizt! ir nulužo. Tai vis vai 
šiai nelemtosios politikos, be- 
sivar žymai už urėdus, bjauro- 
jimai senu, darbszcziuju nariu 
kurie ant savo pecziu nesze 
visa sunkuma nasztos iszaukle 
jimo szios draugijos Dar anais 
sykiais redaktorius džiaugiasi, 
jog “Tevyneje” polemikų ne
liko. Paskutinis jau ežia 
džiaugsmas, kad su polemi 
koms viskas ir baigiasi. Pasi
baigė bendradarbiai, pasibai
gė medega, pasibaigė laikrasz 
ežio in talpa. Gerai, kad pasi
pynė “prisikėlimas” ir balti- 
moriecziu “Rutvile”, tai dar 
bent yra kuom lakštus užpil
dyti, o jeigu ne taip, tai nors 
imks ir giedok szventa Jackų.

torius apėmė upas vadinamas 
Rtdacloria mama, kurio pri
versti pradėjo galvoti, kaip 
ežia pasidarbavus naudai ha
remo szlebliu, beje, moterių 
reikalams. Galvojo, galvojo na 
ir iszgalvojo, kad invest mote
rių skyrius. Ir invede. “Katali 
kas”, “Tėvynė” “Laisve” net 
sh visa siela pasidavemoterih 
reikalams, o nabagas Baronas 
nors savo žinias perkriksztijo 
moteriszku, ar mergiszku var
du — “Amerikos Lietuvaite”, 
Moterys, suprantama, ju ne 
prasze tu myliastu, negi joms 
siūlomu skyrių neskaito. Ra 
szo in tuos skyrius patįs mote-t 
riu patronai žinoma, pasislep . 
darni po pseudonimais (pseudo 
nimai dabar labai madoje; 
net ir “Tėvynės” redaktorius 
bijosi pasiraszyt pilnu vardu, 
po savo rasztais.) Apie ka jie 
i aszo, supranta tik pati ra^zti 
ninkai. Yra moterims pavesti 
skyriai svetimtautiszkuose 
laikraszcziuose, bet jie skiriasi 
nuo skyrių pagaminamu mu- 
siszkiu globėju moterių. Beje 
“Tėvynė” buvo ketinusi invest 
net du skyrius, moterims vie
na o kita vaikams, moterims 
in talka pasikvietė Alytiene 
su Jurgelioniene. Alytiene 
jau parasze du szkicus mote
rims, bet vaikams tai dar ne 
Alytukas, ne Jurgelion'ukas 
nieko neraszo. Gal laukia kol 
užgims vaiku laikrasztis, kuri 
iszleist nutarė laikrasztininku 
suvažiavimas. Dieve! Mes vfe 
bedavojame, kad Amerikos 
lietuviu vaikai del neturėjimo 
mokyklų, ne kalbėt lietuvisz- 
kai nemoka o ežia, žiūrėkit, 
jau jiems ir skyriai laikrasz
cziuose adari, ir laikraszcziai 
rengiami. Tikri nebagai dva
sioje mes....

Namai ingriuvo in 
kasiklas.

Scranton, Pa.— Du namai 
ant Rose uliczios ingriuvo in 
kasiklas. Gyventojai iszsigial 
bėjo in laika. Po ingriuvimui 
namai užsidegė. Artimieje gy 
ventojai iszsikrauste isz savo 
namu baimėje, buk ir jiu na 
mai ingrius in kasiklas.

bosąJauiiiįvedis sudaužo 
aut veseilios.

Pottstown, Pa.— Antanas 
Surattas jaunavedis likos nu
baustas ant 20 doleriu ir kasz 
tus už sudaužima muzikantui 
Pekarui bosą. Jaunavedis teip 
sukosi su savo jauna paeziule 
ir pradėjo trepset, jog prisiar 
tinias prie muzikantu spyrė in 
bosą sudaužydamas ant ’szmo 
telu. Žinoma svodba tuojaus 
ir užsibaigė nes muzikantai ne 
norėjo grayt del tokio links 
mo jaunavedžio, būdami bai 
meje idant ir jiems nesudaužy 
tu skripku.

Apvogė savo motina, pasis 
lepe kupare.

Pittsburgh, Pa.— Marijona 
Griszka 15 metu senumo mer
gaite pavogė motinai 12 dole
riu ir pasislėpė kuparije ant 
pastoges savo drauges artimam 
name. Policije po keliu valan
dų atrado jiaja. Kada motina 
užklausė ba padare su pinin
gais, pripažino buk iszleido su 
savo draugėm ant krutaneziu 
„oveikslu ir saldumynu.

Mete 1910 Pennsylvanijos 
kasiklosia likos iszkasta 83,- 
683,994 tonu kietųjų anglių o 
148,770,858 tonu minksztu 
augliu.

Sziuose paskutiniuos dar 
uredninku Suv. Valstijų rinki 
muose, Republikenai daugume 
vietų pralaimėjo.

Visiems netikusiems apga
vikams prie urėdu abieju par
tijų Repub. ir Demokra. svela 
ausis isz puses socijalis'u, 
szius balsai vis dauginasi.

ne

Gabrys isz Paryžiaus raszo 
straipsni Giegžnui link Pary
žiaus Parodos kur dingusiu 
daiktu save iszteisindams.

Giegžnas bergžia užmetine- 
]ima p. Gabriui dare, nes jau 
Beniai parodos visi rakandai 

I perduoti Vilniaus dailės drau- 
| gijai, ka pati Draugija yra pa 
'i garsinusi.

Gauname žines isz Philadel- 
phijos, Pa. kad “Sąjungas 
Emigrantu Szelpimo Komite
tas, gana saužiniszkai rūpinasi 
ateiviais, bet su tuom tarp lie
tuviu arsziausia kad isz Lietu
vos atkeliaudami atsinesza su 
savim daugumas stambias me
lagystes, ir Emigracijos komi
sija daug su tokiais turi bė
dos.

Neperseniai viena motere at 
kelevusi su vaikais, jau buvo 
ant slankszczio gražinimo at 
galios Lietuvon vien už melą 
gyste; iszgelbejo nuo gražini 
mo tiktai kaucija Sąjungos ku 
ria užstate Sąjungos preziden 
tas, ir Vice prezidentas abudu 
po 1,000 dol. Dabar kita tokia 
motere atkelevusi ir primela 
vusi tapo sulaikyta su vaikais. 
Atstovas Sąjungos Z. Bara 
nauskiene turi su motere ne 
mažai bėdos nes emigrantai 
vasariszkai aprengti dar szal 
tij varga kenezi, reik rūpintis 
j uos aprengt.

Mat kur czion teisybe “Ko 
voj” V. Jaksztys Sąjungos ko
mitetą visa iszpeikia, o reika 
lai ir darbai to komiteto pasi 
rodo visai kitokioj szviesoj ne 
V. Jaksztys pagarsino.

Pereita vasara garsus “kal
botyras” Jurgelionis “Lietu
voj” apskelbė savo kalamosios 
encyklopedijos kalba ir raszy- 
ba, sulyg kurios, lietuviams 
nereikalinga raide j, nes jis 
raszys encyklopedija Azia, 
szveicaria, Lenkia, Rusia, o ne 
encyklopedija, Azija, Szveica- 
rija, Lenkija, Rusija ir tam 
panasziai. Ir jau rodėsi, jog 
lietuviszka raezyba ir kalba 
turėjo be j, kuria naujasis 
“kalbetyras” iszmete in mesz 
lyną. Vienok, nežinia ar pikta 
ar gera dvasia pasznabždejo 
in ausi “Vienybei Lietuvnin
ku” kuri surinko visas tas ne
laimingas j, kuriu neturėdama 
dabar kur padėti, jeksi kiek 
jos sveikata leidžia. Mat, ko 
neperki, to ir nesigailėk. Bet. 
reiktu pasigailėt bent raszalo, 
kurio daug reikia raszant to 
kius žodžius kaip ve: riebjau- 
sios, labjausios, brangjausias, 
pigjausias ir tt. “Vienybei L. ’ 
aeziu už raides j iszgelbejima 
isz nagu nevykusio “kalboty- 
ro,” bet iszgrausz už vartoji
mą jos ne vietoje. Na, ir saky
kit, kad laikrasztininku I su
važiavimo, kurs nutarė laiky
tis, tarme ir raszybos pagal 
Kriauszaiczio gramatikos, nu
tarimai nėra pildomi. Jaigu 
taip kas sakytumėt, tai butu 
faktas, jog jis mažai supranta
te svarba laikrasztininku su 
važiavimu, kurie atsibūva tik 
sztai kam: parinkt pora tuzi
nu komisijų pavalgyt gardžios 
vakarienes, nusitraukt “pik- 
czierius” ir paskui per puse 
metu,|laikraszcziuose triubyt 
apie inspudžius isz laikraezti- 
ninku suvažiavimo, kurie net 
miega trukdo vaikams Lubli- 
no unijas, apsinakvojusiems 
New Yorko vieszbutije.

Su pradžia ežiu metu, su- 
fragistems insiklepoius haremo 
szlebes, lietuviszkuosius redak

ISZ AMERIKOS
Nužudintas kad norėjo ap 

sipaeziuotsu naszle.
Scranton, Pa.— Jonas Sle- 

sonskis(?) grįždamas isz Old 
Forge, kur buvo atsilankęs 
pas naszle Mrs. Juzefina Ber- 
naskiene ir atidavęs naszlei sa
vo szirdi, likos užkluptas per 
nežinomus piktadarius ir nužu 
dintas.

Taji vakara Slesonskis ėjo 
pas naszle su Juozu Rutkauc- 
ku isz West Skrantu. Bernos 
kiene laiko karezema Old For 
ge, o kada ‘karezemoje gere, 
susirinkusia tenais gauja pra 
dėjo iszmetinet naszlei ir Sle 
sonskiui buk užsiduoda su 
miestiszkais sportais. Grižda 
mi namon Rutkauckas pabėgo 
o Slesonskis likos nužudintas. 
Kaip rodos tai žudintojus 
ueužilgio suyms.

Elzbieta 
apleido 
vargin-

Musztine terp anglekasiu.
Sharon. Pa.— Isz priežas 

ties neapikantos vieni priesz 
kitus, pakylo baisi musztine 
arti Diamond kasikiu, terp 
Amerikonu o atejviu. Pažeis
tais yra Ferry, Briggs, Paki ir 
mergaite vardu Perry.

Amerikonai turėdami neapi 
kanta prieszais atejvius, nuėjo 
in jiu kaimeli mierije “atsili 
ginimo” nes tuom labai pa 
bludo. Jurgis Guesippi maty 
damas, jog Amerikonai artina 
si pradėjo szaut pataikindamas 
Ferry in plauczius ir isz to 
mirs. Briggsa pataikė in koja 
konia turės atpjaut o Peki pa 
taikė in pilvą ir tasai turės 
mirti, mergaite pataikė in ko 
ja. Tieje du paskutinei stovėjo 
prie savo namo.

Amerikas geras sziauczius-
Washington, D.C.— Suvie- 

niti Steitai yra dydžiausiu fa 
brikantu czeveriku ir czebatu 
ant svieto. Per 1910 meta isz 
siuntė in visa svietą apsiavimu 
už $14,740,000 verties. Mete 
1878 iszsiunte in visas dalis 
svieto tik 5,600,000 poru. Ge
riausi koetumerei ant tojo 
tavoro yra Angliję, Prusai, 
Francuzije ir Belgije.

Pardavė kudyki už czeve- 
rykus.

Danville, Me.— 
Nash, kuria ne senei 
josios vyras ir paliko
gam padėjime be maisto ir jo
kios priglaudos, nutarė par 
duot savo szesziu menesiu ku
dyki. Vargsze neturėdama cze 
veriku ant kojų, nusidavė in 
artimiausia kroma praszidama 
czeveriku o kad ne turėjo 
kuom užmokėt sutiko palikt 
savo kudyki. Locnininkas kro 
mo sutiko ant to ir surasze 
tuojaus kontrakta, jog motina 
ne turės jokios prikabos prie 
kudykio per 12 metu. Po sura 
szimui kontrakto, motina aty 
trauke kudyki nog krūties, 
atydave naujiems apglobeto 
jams, iszejdama su verksmu 
isz kromo. Teip, vargas žmo 
gu privereze prie visko.

Nubaudė mireze paczia ir 
josios niilema.

Lapeer, Mich.— James 
Gray, parejas vakare namon 
isz darbo, užtiko duris užda
rytas ir užstumtas, nes inejas 
per kuknios langa patemino 
savo paczia glebije Charles 
Randolfo. Kada prielaidinis 
paregėjo inejnant vyra, isz
trauke revolveri ir kerszino 
nuszovimu, jago ne palike 
juos malszume. O kad vyras 
tame laike ne turėjo jokio 
ginklo prie saves, susidavė 
pas savo kaimyną ir paskolino 
dvilaupi karabina, sugrižo na 
mon ir abudu nuszove ant vie
tos. Po tam nusidavė in pali
cije ir pasidavė in rankas tei- 
singystes. Jau nog senei Gray 
tureja nužiurejime savo pa
czia ir Randolfa, nes niekad 
juos ne užtiko neprigulineziam 
padėjime.

Sūnūs geresnis už vyra.
Guthie, Okla.— Daisy Ha- 

shell kuri buvo privertus [savo 
vyra ant apsigyvenimo tvarte 
per 10 metu ir per taji laika 
niekad jio ne inleido in narna 
paliko savo sunui kuris randa 
si kalėjime 20 tukstaneziu do 
leriu o savo vyrui užrasze tęs 
tamente tik penkis dolerius. 
Toji bjaurybe boba tomis die 
nomis puolė nog trepu ir nusi 
lauže sau sprandą. Gal vyras 
josios senei lauke ir prasze 
Dievo idant sau nusilaužtu 
sprandą. Nėr ko gailetys.

“Pati ir szuo tai lygus”
Hugo, Colo.— Jose Merce 

dės, jaunas meksikonas, likes 
ana diena suymtas už žverisz 
ka apsiejima su savo paczia. 
Mercedes buvo labai užvydus 
savo paezei o kada iszejtinejo 
in lauka tai prirakydavo jaja 
prie sienos su ilgu lenciūgu: 
priek tam turėjo dirbti visa na 
mini darba ir dabot du mažus 
kudykius. Kada vyras sugriž 
davo namon paleisdavo paczia 
ant luoeybes. Tokiam padeji 
me laike motere per asztuonis 
menesius, pakol nedažinojo 
apie tai szerifas ir- užvyduoli 
patalpino kalėjime. Mercedes 
ajszkino, jog pati ir szuo tai 
ligus sutvėrimai.

Padare uosi isz pirszto.
Harrisburg, Pa.— Simon 

Griffin, kuriam atpuvo per li
ga nosis ir suvis atpuole^tomis 
dienomis aplaike nauja. Gy- 
dintojai atpjovė jiam dydeli 
pirszta nog kaireses rankos n 
prisiuvo ant veido ir szendien 
žmogelis yra sveikas ir kve- 
puoje dabar per pirszta kuris 
puikei prigijo ir suvis ne ga
lima pažint, jog jojo nosis pa 
daryta isz pirszto. Gydintojai 
ketina panaszia oneracije pa
daryti ir ant kitu benosiu.

Rado 810,000 drapanosia.
Manitowoc, Wis.— Thomas 

Swoyer 68 metu senukas mirė 
ana diena, palikdamas turto 
ant 40 tukstaneziu doleriu. 
Senukas ne tikėjo in bankas, 
nesziodamas piningus pama- 
szaluosia savo drapanų. Isz- 
skyriant 20 tukstaneziu ka ra
do jojo gymines drapanuosia. 
Po laidotuvių sena tarnaite 
norėjo parduot nebaszninko 
drapanas del skudu minko, nes 
sueja gymines in laika peržiu
rėjo drapanas ir rado virszmi- 
neta skaitlį.

Varginga motere.
Chester, Pa.— Sabina Good 

dard likos surasta per palicije 
kone suszalus apie treczia va
landa isz ryto ir paymta po 
apgloba mielaszirdingu žmo
nių. Kaip pati pripažino isz 
ėjo basa isz artimo kaimelo 
Lanceville ant sujeszkojimo 
savo gyminaiezio, kuris jiai 
prižadėjo darba fabrike o kad 
ne turėjo czeveriku ėjo basa. 
Randasi pavojingam padėjime.

Tai tau balus.
Lincoln Centre, Kas.— At

sibuvo czionais balus ant nau
dos Kapitono Charles Graham, 
kuris taja diena Įpabaige 112 
metu. Kapitonas pradėjo balu 
su marszu, paemias už drauge 
12 metu mergaite pana Helena 
Bedrow. Balus nusidavė eerai 
ant kurio surinko 682 dolerius 
ant užlaikimo seno kapitono.

* Miestas Manila ant Filipi 
nu salų turi tik viena bravorą

* Pagal paskiause daneszi- 
ma tai bažnitinei varpai ketina 
būtie padirbti isz stiklo

* Visose Suvienituose Vai. 
randasi 47,688 koksiniu pe- 
cziu; paežiam valscziuje Penn
sylvania randasi 26,910.

Karaliszkas miegkambaris.
Kada angliszkaa karalua Jurgis ir karaliene Marijona 

iszkeliavo in Indija ant karūnacijos laivu “Medina” turėjo 
milžiniszka atsisveikinimą su savo padonais. Laivelije likos 
parengtas miegkambaris del karalienes Marijos, nes jame ne
sirado jokiu karaliszku papuoszimu ba viskas buvo parengta 
kanopraszcziausia, nes teip sau vėlino karaliene, teip kaip ant 
paveikslo matome. Ant laivelio randasi tris karves kurios 
pristatys sztdežia pieną del karaliszkos szeimynos.

ISZ VISUSZALIU.
Žveriszka žudinsta.

Kaime Blenskam, Lenkijoj, 
Lukoszius Marczakas, gyven
damas su savo pacze dydeliam 
nesutikime, nutarė nog pacziu- 
les atsikratyt. Viena diena už 
dare jiaja kamaraitėje, kuriuo- 
je perbuvo tris dienos kenkda
ma bada, nes tokia mirczia no-

,r. Eums.yt. I’c tam lai
kui dirstelėjo in kamaraite, no 
redamas persitikryt ar pati da 
gyva. Rasdamas paczia da gy
va, isztrauke jiaja isz tenais, 
paguldė in lova užklojo pata
lais ir užsmaugė. Paregejas 
kad jau ne gyva, nubėgo pas 
szaltysziu, praneezdamas jam 
kad pati pasikorė. Bet valdže 
dasjprato kad tai žudinsta ir 
are sztavojo nelaba vyra.

Motina kiniszko cieso
riaus pabėgo.

Pekinas, Kinai.— Kunin- 
gaikeztiene Lai, motina kinisz
ko ciesoriaus, pabėgo su Yung 
Shu Lu aktorium badai in 
Mukdana, paymdama su sa
vim daugeli brangenybių, ku
rios yra vertos milijonai.

Kinieczei laiko dydeliam 
nužeminime skustbarzdžius ir 
aktorius o per tai kuning. Lai 
nusižemino akyse visu padonu. 
Prezidentas San Domingo 

nužudintas.
San Domingo.— Preziden

tas Romanas Caceras, likos 
nužudintas per Luisa Tejera 
ir Jaime Mote. Badai žudins
ta buvo isz priežasties politi 
kiszko ergelo. Nužudintas pre 
zidentas buvo lavintas Rensse- 
lear institute, Troy, N. Y. ir 
turėjo už paczia amerikonka 
Lillie Hakes.

Trumpi Telegramai-
§ Pittston, Pa.— Mikolas 

Uszanus likos suymtas už nu- 
žudinima Juozo Krobigo, kuri 
policije surado balsei sužeista 
ant uliczios.

§ Scranton, Pa.— Mrs. Ma- 
kauckiene rinkdama anglis 
ant geležkelio, pagimdė mer
gaite. Darbininkai nuveže mo
tina ir kudyki namon.

§ Yonkers, N.Y.— Pusan
trų metu Urszule Martuci isz- 
gerus puskvaterki arielkos 
kryto negyva. Arielka rado 
szepoje ant žemos lentinos.

§ Berlinae.— Vokiszkas lai 
vas “Isle” susimusze arti Chin. 
Asztuoniolika ypatų nusken
do su laivu.

§ Florencya, Italije.— Gar
singas abrozas po vardu 
“Žvaigžde Auezroa” likos isz- 
vogtas isz San Marco kloszto- 
riaus. Abrozas buvo senovisz- 
ko artisto darbas ir labai bran 
gus.

Isz Eosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Kokovcovas yma už spran 
do policije.

Petersburgas.— Ministeris 
Kokovcovas pareikalavo viso
kius dokumentus ir apskundi- 
mus kas kiszasi tuju ka likos 
iszsiunstais in Siberije.

-Kokovcvvarf'yrtU'viTtti; buk 
rusiszka palicije dasileidinejo 
visokiu gvoltu ir ne teisingai 
iszsiunte szimtus ypatų in Si
berije, padirbdami neteisingus 
užmetinejimus ir apskundi- 
mus.

Kokovcovas teip-gi yra to
sios nuomones kad palicije 
priskubino mirti nužudinto 
Stolipino.— Tarp palicijos pa 
kylo baisus neramumas.

RYGA.
N epasisekes kersztas.

A. Sz. gyvenantis Kurmano- 
vo gat. No. 43 už nemokejima 
nuomo tapo iszmestas isz kam
bario. Tada A. S. surinko 
kuopa karcziamos draugu ir 
nuėjo in Kurm. g. No. 43 su 
muszti kiemininka. Kiemininko 
nebuvo namie, tad kieminin- 
Kiai pradėjus rėkti, subėgo 
aplinkiniai ir atėjusius gerai 
supliekė ir iszvijo.
Besimelsdama isz proto 

iszejo.
Marijona Czegis, 24 metu 

mergina, tarnaudama Maskvos 
gatves No. 129, per dienas ir 
naktis besimelsdama ir bekal
bėdama amžinuosius, gyvuo 
sius ir “ne gyvuosius” ražan 
ežius, viena nakti iszszoko per 
langa vienais marszkimais in 
gatve ir pradėjo kvailioti....

Tai jau kelinta dievotumo 
auka. Nesenei viena davatka 
Karaliaus sodne ant szv. 
Pransiczkaus szniurelio pasi
korė. Tula trijų vaiku motina 
ir vyro pati isz proto iszejo 
taip-pat “amžinus ražanezius” 
bekalbėdama. — Kada — gi 
bus tam galas?.

Sziupinis.
* Japonijoi piningai ira iž- 

dirbami isz geležies, o Siame 
daugiause isz porceleno.

* Londone randasi 5,000 
draugiecziu blaivistes, o 50,000 
karezemu, viniorniu ir kitokiu 
uždėjimu gėrimo.

* Gromata isz Parižiaus, da 
bar gali nuejt in Berlina in trau 
ki 35 minutas. Prisiuntimas 
tas, 750 milu tolo atsibuna per 
pagialba paipu, kuriose groma 
tos buna siunstos veju.

* Czebatuose randasi in 
3,000 siulu pasiutu rankoms.



ANGLU KASIKLOJE.
•* Apraszlnus Isz gyvenimo Anglekaslu. Del muso vaiku.

Rudenio laike, miglotam ri
te, tekejo saule, kurios spindu
lei prasimuszinejo per tankee 
miglas, apszvieedama aplinki 
ne Wostfalijos turtinga in ang 
Ii prie kurios tukstanezem dar 
bininku duoda uszeiemima isz 
ko locninkai kasikiu *supiline- 
je skarbus.

- Kaip akia užmest stovėjo 
ejle vienokiu namelu, kuruos 
loeninkas kstsiklos del savo 
darbininku liepe paetatitie; 
grinczeles szvarioe, prie kož- 
nos radosi mažas darželis, ma
tomai, jog locninkas rūpinasi 
apie vigada ir sveikata del sa
vo žmonių.

Ne kuruose langeluose bliz
gėjo raudona szviesa žiburio, 
pro kuri kas kartas szeezelie 
slankiojo, skubei, rodos kad 
in kokia kelione rengėsi. Ir 
teip yra, mat anglekasei renge 
si kasdien in darba ir kožnas 
skubina, idant ant szesztos adi 
nos stotu prie darbo, ba teip 
yra prisakita.

Grincziose kruta, tėvai ir 
sunai skubinasi rengtis: vienas 
valgo pusriezius, kitas rėdosi, 
tai velei pila in lempuke alie
jų. Visi ant veido iszrodo mal- 
szeis ir rodos nuludia, ba tai 
darbas ne yra del žmogaus 
smagus.

Dirstelekime in viena isz 
tuju grineziu, kurose žiba ži
burėlis, kuroje jau gyventoje! 
turėjo sukilt. Grineze ne dide
le, nes szvari, rakandai ne pui
kus, nes szvarus, ant sienos 
kabo abrozas Motinos Dievo 
teip brangus del kožno katali
ko: priesz abroza kabo nuola
tos žibintaiti su spingstaneziu 
žiburelu.

— Ar-gi cze Lietuvei kata 
likai gyventu ? ka ant abrozo 
gali suprast o ir ant sznektos. 
O del ko ne gali būtie Lietu
vei? Szedien tukstanezei mu
so brolu jeszko kasnelo duo
nos po visus uszkaborius svie
to, tai kodėl ne gali būtie gilu 
me vokietijos o ipatingai kasi- 
klose Westfalijos (Welszijos.)

Sztai tuojaus dasižinosime 
isz eznekos vyro, kuris ejda- 
mas per duris tarė:— Likkie 
sveika, motinėlė!— prakalbėjo 
lietuviszkai,— jau didelis ai- 
kas turu skubintis, idant ne 
pasivėlinti

— Su Diev, mano sūneli, 
tegul tave Dievas sergsti no 
nelaimes! atšaki motina jau 
pabuvus senele, kuri paskui 
sunu iszejo ir peržegnojo szven 
tu križium ejnanti.

Buvo tai Lietuvei no pane- 
vežio, vadinosi Kudzmai, pri
buvo priesz daugeli metu in 
Welszije, atsigabeno su savim 
vienatini da maža sūneli Fran- 
ciszku. In kelis metus Kudz- 
ma likosi po žeme užmusztas 
ir liktas sūnūs Franciszkus no
rint da paezioje jaunistoje, tu
rėjo mokikla pamest o grieb
tis už drilaus ir pikio, idant 
mirusi teveli užvaduot, motine 
le ir save iszmaitint.

Jaunas Franciszkus buvo 
skabrus vyrukas, no visu mi- 
letas ir kaip tiktai iszejo isz 
grinezios— tuojaus prisiskire 
prie kitu draugu einaneziu in 
darba. Vieni szauki: “Gutten 
morgen, Fritz!” antri “Gliick 
auf Fritz”. Franciszkus vie
niem ir antriem atsakinėjo, ga
lima buvo suprast, jog jin vi
si milejo, o ir svetimtauezei pa 
guodojo. Kožnas isz angleka 
siu turėjo lempuke žibante. 
Isz visu szalu susirenkinejo 
in viena vieta, per ka puikei 
iszrode daugibe gyvu žiburelu.

Jau isz tolo buvo matit riok 
santi tamsu brekeri ir augsz- 
tas rasztavones stovintes ant 
skilęs (szafto) kuria insileidine 
jo in po žeme, o tas szaftas va
dinosi “Aurora”. Buvo tai di
deles mainos kurios tęsęsi po 
žeme net po aplinkines kai 
mais.

Po atėjimui ant vietos, nusi- 
davinejo visi anglekasei in 
paskiru nameli, vadinama isz 
vokiszko “cechhausen” o ame- 
rikoniszkai “offisas”. Jau ran
da daugibe savo draugu isz 
kitu aplinkiniu. Vidunje tojo 
namelo yra ruiminga stuba, 
vidurije stovi ant iszkelmes 
stalelis ir kede.

Pataikė Jonui su sniegu, 
Sumusze jiam skriblu, 

Szposininko ne surado, 
Kurie pasislėpė usz karo.

— Kur szposininkas?

Kaip tiktai azeszta adina ate 
jo pasirodi prie tojo stalelioda 
žiūrėtojas darbininku vadina
mas “sztigar’as” arba “bosas” 
pravarde Sturm, vyras augsz- 
tas, pasibaigias, su perveren- 
tem akimi. Vienu užmetimu 
akies peržiurėjo ^darbininkus.

Numeras pirmas!— paszau- 
ke ne smagum ir prikimusiu 
balsu.

— Esmių!— atšaki vienas 
isz anglekasiu.

— Numeras antras!— pa- 
szauki velei Sturmas, — žiūre 
damas da ant pirmutinio.

— Esmių!— atšaki velei 
antras.

Ir teip visus perszauki.
Muso Franis turėjo trisde- 

szimts septinta numera.
Kada Sturmas jiojo numera 

iszszauki, buvo matit jog susi
rauki ir da akės pikeziau pra- 
žibo.

Po peržiurejimui darbinin
ku, ižbego visi po du— ba kož 
nas anglekasis turėjo daduota 
in pagelba draugą. Visi sku
bino ant tuju rasztavoniu, apie 
kurias augszcziau buvo minė
ta. Cze lauki ant jiuju dideli 
skrine, kabanti ant dratiniu 
virvių, o kurios sueitinejo in 
viena stora virve ir toji užsi- 
sukinejo ant didelo rato. Ne 
minutos ne truko, o skrine pri 
sipildi anglekaseis. Skrine ta 
buvo pritaisita leistie darbiniu 
kus in po žeme ir iszimineji- 
mo anglu. O buvo teip pritai
sita, jog kada su žmonimi ėjo 
žemin tai kita skrine iszkiline 
jo isz po žemes augsztin su an
glimi.

Ant balso elektrikinio var
pele, su kuruom davė ženklą 
del nusileidimo, nusileidinejo 
žemin kaip kulka, o tiktai su 
silaikinejo prie {visokiu skilu, 
per kūrės darbininkai ineitine- 
jo in augsztesnes kasiklas.

Franas su savo draugu, jau 
gana senivu žmogum ir sukum 
pusiu no sunkaus darbo, iszli- 
po jau prie galutines skilęs. 
Iszlipia isz skrinios, paskubi
no abudu prie savo darbo.

Ulicze po žeme kuria ėjo, 
buvo isz pradži os gana plati 
ir ruiminga; juom ineitinejo 
gilin, tuom labiaus siaurinosi 
tasai kantoris, jog turėjo susi
lenkia eitie,

Ejdami susitiko su tuszczeis 
vežimeleis o ir pridėtus angli 
mis, kuriuos trauki, arklei, ku 
rie niekados dienos szviesos 
ne rege o per visa laika be at- 
silsio turi sunkenibes tenst.

Franciszkus ne temino ant 
juju, ba jau buvo papratęs ant 
tu vargszu žiuretie. Tame pa 
sitiko su vienu arklu žilu mato 
mai pažinstamu gerai del Fran 
ciszkaus, ba paglosti jin isze- 
me isz kiszeniaus papesztos 
žoles ir padavi arklui. Nusi
žvengi žilukas ir gražiom aki
mis pažiurėjo ant Francisz- 
kaiis.— Da karta paglostė jin 
ir su pirsztais perszukavo kar- 
czus arklo.

— Da jis tave nuolatos pa- 
žinsta— tai Franciszkaus drau 
gas— žiūrėk kaip jis ant tavęs 
meilei žiuri.

— O teip, man labai gaila, 
kada tik su juom susitinku. 
Iž bėdos jin tiktai pardavėme 
ir nebagelis pateko in mainas.

— Ar ne piksti ant manes 
žiluk,— tari, prispausdamas ar 
klo galva prie savo krutinės— 
juk ne, busiva vis gerais prie

teleis ir tavęs niekad ne už 
mirsziu.

Glamonedamasis su žiluku, 
net apsiverke, o arklis rodos 
suprasdamas su galva palinga 
vo. Toje valandoje, kada jau 
norėjo ejtie tolin, atsiliepi rus 
tus balsas szalejuju:

— Ka tai tinginei, velei sto 
vita ir kitiem kenkete darbe?! 
O tai vis tas Kudzma, ne tik 
tai pats mėgsta tinginiaut, nes 
ir da kitus trukdo.

Buvo tai viriauses dažiure- 
tojas Šturmas, kuris kas kartas 
labiaus klikavo ir prisiartinejo 
prie abieju anglekasiu.

— Perpraszau poną— tari 
Franciszkus, norėdamas iszsi- 
teiset,— ne viena minuta ne 
stovejova.

— Minuta prie minutos, tai 
buna dvi minutos— ir adina 
tai pas jus vis minuta. Kad 
man daugiau prie jokio veži
mėlio nesusilaikinetumete.

— Pone, tasai arklis kita 
dos prigulėjo prie manes; ka 
da szedien pamatau, tai gailės 
tis mane apima.

— Gailekis pats saves, o su 
arklu pasilžuk!

— Kad poneli!....
— Prie darbo marsz — prie 

darbo!— paszauke Šturmas,— 
ir parode su ranka perskira 
kuroje reikėjo dirbt

Norint kraujas Kudzme už 
virė ne driso daugiau atriliept; 
žinojo, jog kaipo perdetinio 
reikėjo klausit. Nuludias pa
traukė savo dranga už ran
koves ir nuėjo.

— Neužmiszk sau klike pas 
kui Sturmas — jog jago da 
karta paregesu tave prie žilu- 
ko, tai danesziu direkcijei jog 
esi tinginis ir niekam netikias!

Skubei nusidavė in savo ski 
le. Kas kartas buvo virszus 
žemesnis, turėjo lenktis, kad 
ne pataikint su galva in koki 
atsikiszusi akmeni; oras kas 
kartas buvo dregnesnis ir sun
kiau kvėpuot galėjo, net ate 
jo in vieta kuroje dirbo ir bis 
kuti apsimalszino.

Ne buvo tai smagus darbas, 
ba konia sedin, turėjo kirst 
angli maiszita su akmeniu. 
Kur ne galėjo ingalet su pi- 
keis, turjo su paraku draskit.

Ne daug galėjo prigelbet 
Franciszkui jiojo drauga=, se 
nas žmogus, nusidirbias, kuris 
vos puse adinos padirbias pra
dėjo skunstis ant dieglo 
krutinėję. Franis gailėdamasis 
jiojo, pats sunkesni darba įmi
nėjo o jiam davinėjo lengva, 
— pats lodavo vežimus ir tik
tai davinėjo seniui stumdinet 
ant kelo no kur paiminejo ant 
didesniu vežimu ir veži prie 
skilęs per kuria isztraukinejo 
laukan.

Isz tosios priežasties turėjo 
Franas dirbtie už du, ba nie- 
isz anglekasiu ne norėjo priim- 
sena Dražaila, prus paloki no 
Poznanėsteip vadinosi draugas 
Franiaus. Ka galėjo darit? ar
gi varis no saves del to kad 
jau senas ir ne tiko prie dar
bo? Norint Franciszkus buvo 
Lietuvis, o Dražaila Lankai 
vienok milejosi abudu labai’ 
ba abiejuose vienokis kraujas 
givavo.

(Toliaus bus)
Naujas Iszradimas.

Sulaiko puolancziuB plaukui, prigialbsta 
plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
kavoniu. Iszsiuucziame dykai gerai informs 
■ijaa apie priežastis puolancziui plaukus iff 
kaip tame užbėgti, adreiarokytei

I.U.Bruiizi Ci; in Yuk kliudą

Reiketu bobom, kaip kiaulėm 
rinkes invert, 

Gal ne galėtu tiek giart, 
Ne vienas nog gėrimo nosis 

raudona,
Ne gali vyras duot rodos ir 

gana.
Ir jauna, 
Ir sena, 

Niekam netikusios, 
Kad jios butu ant svieto i 

gymusios.
Clevelande yra viena seia, 

Tai szirdeles jau gana, 
Apie jiajakitu kartu pakal

bėsiu, 
Gal daugiau laiko turėsiu.

ne

Apie Pittstona ne kurioeia 
peczesia, 

Dedasi ne geriausia, 
B.aieei babeles iždykia, 
O ir niekam ne tykia.

Jagu janezia, katras vyras pi
ningu turi.

Tai atsikratyti ne gali; 
Bet vaikinai,

Ne koki avynai, 
Dorai elgeei, 

Nog bobų szalinasi.
O kad jus bobeles prasmeg

tumėte,
Arba prie Dievo atsiverstu

mėte.

Dvi merginos ant gužineliu 
teip puikei apsiėjo,

Jog net iszvesti laukan turėjo;
Ar jau mergeles to sulaukėt, 

Jog su sarmata isz sales isz- 
trauket?

Kaip rodos su visom teip bus, 
Jagu isz kitu peeziu in kur 

pribus.
Mat, yra tokis sztamas mer

ginu,
Ka trankosi po gūžinės del 

vaikinu,
O tankei ne turi penktuko, 
Parvažiuoti namon ant ka- 

ruko.
Trauke namon kaip gerves, 

Atsygeria invales,
O kad tosios mergeles nesi- 

valkiotu,
Savo mamulių klausytu, 

Tai geriau iszkirstu, 
doraus kelio ne iszvirstu.

Du broliu* I *
Gyveno du broliu: Petras ir i 

Jonas. Jenas turėjo tik tiek ’ 
lauko, kad vosnr-vos galėjo 
iszlaikyti viena karvute, apie 
penketą visztu pora parszinku, 
szuni ir kate. Joną trobos bu-, 
vo supuvusios ir apslugusios. 
Beto, Joną nuolatos vargino 
visokios nelaimes.
Sztai antri jau baigiasi metai, 

kaip serga Jono pati. Varg- 
szas mylimajai paežiai gydyti 
prisiskolino labai daug pinigu, 
tuo tarpu-gi pati vis tebeser 
ga, o pinigu daugiau nieks ne- 
beskolina: sztai nėra jau ko 
valgyti — septynetas vaiku- 
cziu iszblyszko taip, kad baisu 
pažiūrėti.

Toki varga vargdamas, Jo
nas teeziaus niekados nerugo 
davo, bet visuomet Vieszpa- 
ežiui dėkojo, kantriai ke-da- 
mas savo vargus. Jono gi bro 
lis buvo labai tmtingas.

Karta Jonas nuėjės bažny- 
czion iszgirdo Petr • duktes uz 
sakus su kokiu ten ponu. Ir 
sumanė tuomet Jonas eiti pas 
broli papraszyti sau paszalpos.

Atėjės J mas pas Petrą rado 
daugybe s-'ecziu, kurie sėdėjo 
aplink didelius, visokiais val
giais apkrau us ir gėrimais ap 
statytus, stalus.

Pamatęs Petra, Jonas tarė:
— Mylimiausiasai broleli, 

iszgirdes tavo duktes užsakus, 
ateinu palinkėti visa kuogeriau 
šia, bet podraug.... drįstu 
praszyti ir sau, kokios iszgali, 
paszalpos. Didis vargas mane 
spaudžia, pasigailekie, brolau.

Petras, žiauriai pastatęs 
akis, atkirto:

— Eik, valkata, isz mano 
namu, asz tavęs nepažįstų.

Jonas nuleido akis ir apsi- 
grižes iszejo. Bet jam einant 
per piiemene Petro tarnas da
vė puspliki mėsos kaula.

Neszasi Jonas kaula ir gal
voja, ar paežiam valgyti ar 
paežiai parneszti, ir nutarė 
parneszti paežiai Dar kiek pa 
ejejes 
baisa:

nes aprietus gyvulius. Po nak 
ties atsikėlęs Petras nerado 
tvarte arkliu, o po trijų dienu 
sndrg- jo visos trobos.

Paskendo Petras varge ligi 
an-u.

Neužilgo Jonas nupirko vi
sa Petro ūki ir pragarsėjo vi 
soj— anylink je, kaipo didelis 
turtuolis.

Petrui butu rėikeje elgetan 
ti. bet Jonas priėmė jin savo 
namuosna ir gražiai laike.

KUR BUNA
Mano aunas Kastantas ir Bamasaa 

Kemezat, kas apie juos žino praaz4Q 
d ot žine ant adreso: (gg oj)

M. Kemezle
7 Langdon at, Worcester Mass.

§10 gvflrantavotaa uždarbis per tre 
jus metus del vlerro lietuvio turi but 
iszmintingaa, teisingas ir ne pijokas, 
pinigu turi turėt §3 4) dirbsite be bo 
so szitas biznis yra iszrasta ko nau 
jause, kas nori dėtis in kompanija 
raszikit ant szio adreso; <ą)

A. Tomskne, Estacada, Oreg

Mano dede Ludvikas Makaviczias 
20 m. kaip amerike, paeina isz Su
vaiko gub. Kalvarijos pav, Kalvari
jos paczto, Sosniku kaimo jis pats ar 
kas kitas prasžau duot žine ant adre
so:

Ad Mikalonis
213 E. Lloyd st. Shenandoah Pa

Mano drangas Jokūbas Petrauskas 
girdėjau kad gyvena ten kur rpie 
Bos'ona teiposgi ir Jurgis Romino- 
kas. Adomas Petrauokas ir Petras 
Sikdlos. jie pats ar kas kitas praszau 
duot žino ant adreso:

P. Waitaitis
Lobley Alta Canada.

Isz

Ne viena grinorka mislina, 
Jagu ženitis laisna gauna, 

Tai jau po visam, 
Ne reikia ymt szlubo,— kam ? 

Juk ir visur, 
Lietuvoje ir kitur, 

Kad ir užraszo metrikus, 
Tai Sakramentas svarbus 

bus;
Jagu geras katalikas, 
Be kuningo ne liks, 

Pas mus Lietuvius vis atbulai, 
Priszingai, o tas ne gerai! 

Irtu mergele, jagu teipgyveni, 
Be szlubo ir ne atsimeni, 
Ant paskutines valandos, 

Tai ne turėsi giaro ant visados 
Tokis cimbolas ne visada miles, 

Ant pagalios tave pames. 
Kaip gyvanaszle pasiliksi, 

Niekur ne tiksi, 
Ne gausi jokios rodos,

Visi žmonis su pirsztais kai- 
szios.

Ne bijok, kad ir pasensi, 
Bile dora gyvenimą vesi, 
Dievulis kožna aprūpins, 
Nog bado ne numarins.

ne

Steite Ohajuje, 
Peczeje vienoje, 

Merginos moka monyti, 
Vaikinam žolių užduoti.

Bet tokis žmogus atsirado, 
Spasaba tikra atrado, 

Kaip vaikyna pataisyti, 
Nog merginu atitraukti; 
Tai mat ir burtus turime, 

Terp Lietuviu rasti galime.
Tai ir bobos netikusios, 
Davadna vyra suėjusios, 

Jagu su juom ne užsideda, 
Paleidže liežuvi tada. 
O tankei teip inirszta 

Jog su stiklu buna galva per- 
muszta.

Nog pavietres ir vainos, 
Ir nog bobos tokios, 

Apsaugok Dieve.

girdi Jonas užpakalyje

Žmogeli, pasigailekie 
iszalkusio.manes

Jonas atsigrižes pamate bai
siai sudžiovusia esybe, lyg ko
kia baidykla.

— Labai iszalkusi esmi — 
tese toliau baidykla — duo
kle, geradari, man szita kaula, 
nors kiek pasistiprisiu.

— Nors asz pats vos pasi- 
velku ir mano pati alkana, bet 
gaila man tavęs, szia tau kau
las — tarė Jonas atiduodamas 
baidyklai kaula.

Baidykla gavusi kaula, isz- 
eme isz vidaus smegenis, o pas 
kui pati eme ir įlindo kaulo 
skylen.

Jonas, tai vist matydamas, 
nusidrože smaiguti, užkalė 
kaulo skyle ir imete kaula 
tvenkiniu.

Griszta Jonas namo pats al
kanas ir be vilties papenėti pa 
ežia ir vaikelius. Bet atidaręs 
savo pirkios duris, žiuri—jo 
pati jau sveika ir kaimynas at 
neszes paskolinti pinigu.

Nuo to laiko Jono gyveni 
mas virai persimainė, nes užkal 
toji kaule esybe tai buvo var 
gas. Viskas Jonui dabar sek- 
te sekesi, ir neužilgo jis paliko 
labai turtingas.

Petras Jonui dabar eme pa
vydėti. Karta ateina jis pas 
Joną ir klausia.

— Sakykie, broleli, kaip tu 
pralobai? Labai džiaugiuosi, 
kad tau taip gerai.

Jonas Petrui smulkiai papa
sakojo visa, kas atsitiko.

Nesidžiaugė Petras, kad Jo
nas liko turtingas, bet labai 
pavydėjo jam turtu ir eme ru- 
pinties, kad Jono varga vėl pa 
leidus laisvėn. Tuo tikslu jie 
karta nuėjo in tvenkinį, isz- 
trauke marszka kaula ir atki- 
ezo jo skylute.

Vargas tuoj iszszoko isz sa
vo kalėjimo ir puolė Petrui 
ant kaklo tardamas:

— Nu, brolau, dabar mudu 
amžinai draugausime.

Petras grižo namo nuliūdęs, 
jauzdamas nelaime. Užejee at- 
szlaiman rado pasiutusio szu-

Kaip szendien iszrodo laivas “Maine.”
Pagal žinunus, tai vajaunas laivas “Maine” kuris likos 

isznesztas in padanges pristovoje Havana, Kuboje, likos suar
dytas isz lauko per povandeninia bomba, padėta per Lzpanus, 
už ka Amerikas iszdave kare Ispanams. Po iz’gavimui van
dens isz aptverto prūdo aplinkui nuskandyto laivo, teisybe isz 
sidave. Sztai kaip szendien tasai laivas iszrodo.

Mano brolis Stasis Mikalonis, 4 
metai kaip amerike, pirmiau gyveno 
Shenandori, o dabar nežinau kur, 
paeina isz Suvalkų gub., Sejnu pav. 
Lazdijų paczto, nd nikų kaimo jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

Ad, Mikalonis
213 E. Lloyd st. Shenandoah Pa,

Mano moteris Marijona Mitkevi- 
cziene-po tėvais Macziukiute paeina 
isz Suvalkų gub. vidutinio ūgio, juo
dai geltoni plaukai, mėlynos akys, 
labai padori ir skaistaus veido szneka 
lietuviszkai lenkiszkai ir biski anglisz 
kai 28 m senumo apleido mane 9d. 
Novemberio ir nog dienos prasisza- 
pnimo nieko apie ja nežinau ar ji su 
kokiu vyru ar viena prasiszalino, 
szluba emem anglijoi, kas apie ja 
duos žine aplaikys 20 doleriu nagra 
dos.

Jos. Mitkevicz 
2091 Broadway, st. Cleveland Ohio.

WilT'l

I gw SENUKI
I CZENSTAK

W. Rynkewiczius
NOT ARU SZAS:-

233-235 W. Centre St., -:■ Mahaitoy City, Pa.
Apsaugoja Narnos ir Naminiu Rakandui noj Ugoita.

Betartai* A g ti. 1 ura. Kulorai Baddaii ir pardavėte Szipkorczin ant riiokio Linijų

daniuuda Szipkunes am 
'•.nokiu dnicziausiu ir 
r« riaušių Laivu.
jiiincziu Eininffua in

Visas Palis Svieto
freiczlaiiae ir pig;a'i<*x
Visi tie kurie |»er mui 
tunte apie tai geria žino

Iszdonda Postovieme 
te) tu ta nori savo dali

Del Drangyscziu._ 
Priitatan puikei Szarfai

Juostai, Kepurai.KaiuflM 
Špilkas ir L L
Su kokiu nor* reikšta 
kas-link Szpkorcaiu, 
Piningu* ir L L

pa* mane e 
yni te tehiuųęe

nikeliniu dūda, kariu 
grains gere* iraiszkei 
vi.-okia- muzikes ir 
cLinias. Kiekvienas 
gali turėt savo name 
kone ruL2.Geriau»ia 
Armonika vukuzko 
iszdirbimo su notom 
ir nurodimais. 3.- 
Puikius stalavas ni
kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karta grajina 10 min 
utiu. 4.\ yr szki arba 
moteriszki storai pa

aukoti laikrodėliai. S.-Stal- 
avi irankai gražioje dežuteje: 
6 peiliai, 6 videicais, 6 dideli 
szauksztai, Gmaži, 1 peilissvie- 
stui ir szuikuztukas cukrui.

_ Už musu dovana vien norime
R i kf d ppgarsintum*ti mu-u fiima terp jusu pažįstamų.

H Atsiusk nu ms ent rankos 50c. markėms, o mes jums 
prisiusime 40 skrinueziu tai ako 4 gatunku už $6 ir jusu iszr.nkta dovana.
Likusius $5.50 užmokėsit gavįs tavi ra Kam tavores nepatiks gab ja nejimti. 
ENGLISH-ASIAT IC TOBAC CO co; Dept.E. 115 E.7tb.St; New York,N. Y

Pi Xt TZ t T| l’irkyle vi $6 O0 verte, nrisa 
L' ■ Xx2x A • žinomos tabako-* del cizaretu 
ir i-zsirinkit sau dovana isz sekancziu daiktu: 
Naujau-is importuotas Funograias sudidelia

“Nėra kitos gyduoles taip pasekmingos nuo susitrenkimo, sztyvumo, 
szlubavimo, sutinimo, skaudėjimo kryžiuje ir rumatizmo, kaip Severos 

Gothardo Aliejus.” raszo ponia Ona Paterson, San Pierre, Ind. —“Veliju kožnai 
szeimynai idant ta linimenta visados turėtu po ranka.”

Apsisaugojimas nuo Skaudėjimo
Jeigu kenti nuo reumatiszku skaudėjimu, neuralgijos, 
apsukinimu, sztyvumo kaklo, raumenų sudėjimo, nuo 
szlubavimo, nuo skaudėjimo krutinėję arba szouuose, 
sužeidimu, sutrenkimu, arba nuo kitokiu tos ruszies 
kentejiinu, del kuriu virszutines gyduoles yra reikalingos 
—jokia kitokia gyduole neatnesz tau taip greito ir 
pasekmingo palengvinimo, kaip

GOTHARDO
(SEVERA’S GOTHARD OIL)

Pirk bonkute sziandien! Apsipažink su gera ir pasekminga verte szitu gyduolių, kas link 
prasalinimo skaudėjimu, o niekada be to apsieit ne norėsi. Bonkute namuose szito linimento ta

Preke : : : 50c.pati ženklina, ka ir apsisaujojimas skaudėjimo.

“KOSULIS NUSTOJO”
“Atsidusimas dabar yra lengvas.” 

—“Užkimimas prasiszalino.” 
Toki ir tam panaszus iszsireiszkimai 
palengvinimu iszeina isz lupu serganeziu 
ypatų, kurios kaipo gyduole nuo avo 
Kosulio, Bronchito, Krupo arba nuo 
kitokiu Plaucziu skaudėjimu, Gerkles ir 
užkimimo vartojo ta verta pagirimo 
gyduole, teip gerai pažįstama, po vardu

...Severos...
Bahamas Plaucziams
(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS) 

Pagelbės ir tau! preke 25c ir 5() 
Bandyk

“PENKIOLIKA LASZU”
Slaptuose atsitikimuose arba užsisene- 
jusio užsikiętejimo, nesužlebcziojimo, 
apalpimuose ir nustojimo sveikatos — 
visados yra pasekmingi ir geri rezultatai, 
jeigu regulariszkai imsi po kožnam 
valgiui nuo penkiolikos laszu iki pilnam 
szauksztukui, žinomos gyduoles

...Severos...
Gyvasties Bahamas
(SEVERA’S BALSAM OF LIFE)

Gyduole kaslink
jos gerumo yra Preke : : 75c. 

pasekmingiausia

Parsiduoda Aptiekose. Imk egzempliorių Severos Lietuviszka Kalendorių antl912m. w
Duoda ji dykai. Daktariszki patarimai uždyka. Raszyk pas S
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KELIONE
75 METU SENUKO KLIAMO 1N 

CZENSTAKAVA.
Ūkininkas su moteris ir sve- 

czias Plikaviczius su intempta 
I atyda vis klausė senuko pasa

ko, apie szvensta vandeneli 
t gaspadioei greit parupo, isz- 

siverže k'ausimas.. f
Gaspadine:— Tėvuli ar ta 

szvensta Czenstakavo vande
neli parneezes da laikaisi?

Ubagas:— Miela gaspadi- 
nelia kur tau laikysiuos, u-gi 
kur tik užeinu, tai gaspadins- 
les kad joms Dievas sveikata 

r., duotu vis praszo nors po la- 
I eželi kad joms duotau tai ir 

dalinu, o jos man atlygina ne 
kuomi kitu, bet gausiomis al- 
mužnomis. Kaip kur randu 
tokiu mat kytruoliu kad mis- 
lina mažu vandenėlis ne isz 

I Czenstakavo ale mano teisin- 
[ guma iezgelbsti bonkos ant 

kuriu iszspausta stikle vardas
I Czenstakavo.

Gaspadine:— Tėvuli, tai 
duok ir man to vandenelie bis- 
kuti.

Ūkininkas:— Na tai tau 
ir gana. Tu motka kokia ne- 
iszmanele pasirodai boba, nu 
gi žmogus mažu ne turi, o tu 
sakai duok ir gana.

Plikaviczius:— Supranta
ma, mažu žmogus jau visai ne-

I turi tai ka gali duot.
Gaspadine:— Tėvai! nu tai 

dabar tik teip sau sėdite, isz- 
sigerkit po stikliuką, užsikas 
kite, svecziui gal nubodo be 
klausant. Sveteli imkite szrno- 
tuka mėsos arba sūrio.

Plikaviczius sveczias:— Dė
kui dediene, klausyt mums 
nenusibodo nes to senuko aky
va pasakėlė, duokite ir bied- 
nam žmogeliui iezsigert ir už
kąst.

Gaspadine:— Gera jus sa
kot, gerk seneli stikliuką, te 
užkąst szmotuka mėsos, bet 
ar da turi to vandenėlio?

Senis iszgere stikliuką ir 
užkando.

Ubagas:— Miela gaspadi- 
nelia! dėkui už pasiulijima, o 
su vandenėliu teip yra: Asz 

. • da turiu bet visai ne daug 
t> jums da atnesziu kita karta- 

Beda, jau jo turiu mažai, o 
gaspadineles užprasze kad nu- 
neszt ju daug; Dievas te žino 
kaip galėsiu visoms užtekti.

Plikaviczius sveczias klau
sydamas ka ubagas senukas 

į Kliamas gaspadinei kalba su- 
! | misles kaip ir nusiszypsojo, 
į ūkininkas pasveikino vėl su 

stikleliu,
Pbkaviczius:— Senas tėvai 

girdžiu beda vo j i kad jau bai 
ge szvensta vandeneli ir neži
nai ka bedaryti kad daug už- 
praszymu turi, nebūk durnas! 
Tu esi senelis, jieszkai varg- 
dams duoneles o daugiaus nie 
ko Szeszupes vandenėlis Po
no Dievo paties paszvenstas, 
kaip ne tekši szvensto Czens- 
takavinio vandenėlio, semk in 
bonkas tais paezias vandeneli 
isz Szesziupes, ir dalykie vi 
soros gaspadinelems kurios tik 
tai praszo.

Ubagas:— Tai-gi szirdele 
mielas prietel teip beveik bu
tu gerai, ale kas žin ar ne 
griekas priesz Poną Dieva?

Plikaviczius:— Seneli, koks 
gi gali but priesz Dieva grie
kas kad tu pasemdams isz Sze- 
szupes vandeli niekam o nie
kam menkiausia skriauda ne 
padarysi.
Senelis už davatkas lai

mingesnis.
Senukui prie tu pasikalbė

jimu priėjo iszsitart kad jisai 
gana yra laimingas.

Ubagas.— Mano mieli gas- 
I I padoreliai! norint prie senat

vės asz suplunkiau ilga ir sun
kia in stebuklinga szventa vie
ta kelione, bet matau kad asz 
aeziu Ponui Dievui isz to esu 
kad ir biednas, bet laiminges
nis už davatkas buvusias 
Czenetakave. Joms kasztavo 
pinigai ir jos akyvesmas žines 
skelbt daug gali mažiaus negu 
asz ubagaudams. Asz iszne- 

: szioju ir padalinu moterėlėms 
I eudaunoj vietoj szvensta van- 

nedeli, o jos ta padaryt toli 
ne gali, asz pinigą neuždirbau 
ir ne paprotinau, o jos kai ku
rios pinigėli iezleide, dabar

Tarpucziose ant sodybų vie
na davatka vadinama Urszule

kurios pravarde bala žino ko
kia, turėdama keletą stikleliu 
visus iszliko kelionėje in Czens 
takava, o dabar nabage ba
dauja, net ir ant malku ne tu
rėdama, isz Szumsku girios 
kibirus bevilkdama; eme ir 
patruko, tai dabar stena ir Ber
geną, o yra ir daugiaus tokiu. 
Dieve szventas! Ar-gi mieli 
gaspadoreliai tokios davatkos 
ne pusgalves? ar-gi a»z už jas 
esu nelaimingesnis?! Nugi jos 
kvailes mat norėjo susilygint 
su davatkoms bagotoms ūki 
ninkems kaip Szalkevicziene 
kuri net ir lonkeles turi savo 
locnas bažnyczioje, o tuom 
tarpu pasirodė kad ano-tos 
pasakos “katei žertas, o pelei 
smertis.”

Plikaviczius:— Nusiszypso- 
jas klausė—■ ar tai tu seneli 
davatkas nekenti?

Ubagas:— Prieteli! ken- 
ežiu arba nekeneziu vis tiek 
bet sykiais ju tursavimai ir 
tinginevimai niekados kvolyti 
ne galima, ba kai kada ir juok 
tis reikia. Ana met szirdeles 
mano, sėdžiu asz ant Starapo- 
les szventoriaus pas kryžių 
prie savo nabaszninkes kolie- 
kos, po szventu misziu ejdami 
du vaikinai sako vienas: “bro
leli kad jai ir perkūnas tais 
davatkas! u-gi stovint pas 
szventos Traices altorių viena 
davatka betursuodama kad 
užsmardino, tai žmones sužiu
rę tuojaus prasitrauke ir asz 
traukiausi szalin nogla jais 
žino ko jos spraudžesi tarpan 
vyru ” Tai-gi szirdeles ar ne 
juokai ?!”

Ūkininkas:— Teisybe sene
li tu sakai kad davatkos yra 
visur niekam netike karves, 
per d džiausiąs darbymetes 
žmones prakaituose darbauja, 
o jos bažnyczioje turso ir tin
giniauja.

Plikaviczius:— Tai-gi ju 
veisimos! ir tinginevimo prie 
žastis dvejopa. Kur kunigai 
joms pritaria, ten ju daug, o 
kur nepritaria, ten mažai arba 
visai nėra. Szumsku parap. 
a.a. kun. Varkaila priveisė ju 
nei žiurkių, Dauksziu parap. 
kun. Krakauckas teip kaip jo
kios neturėjo, o Starapoles 
parap. prie baltųjų kunigu bu 
vo ju neuždaug, o dabar pasi
daugino mes senuko Kliamo 
pasakojimus galime pagirti.

Gaspadine;— Kliamu senili 
nepamirszkie atueszt szvensto 
Czenetakave vandenėlio. Eikie 
szia, gerk ant pasidrutinimo 
stikliuką ir te sūrio su sviestu 
užkąst. Tuojaus gaspadine 
kaip gromatos rasZejos prane- 
sza suteikė ubagėliui didi 
szmota duonos ir lasziniu rė
ži.

Raszejas Amerikon ežiu at
sitikimu sako kad viskas yra 
su faktais.

Semta viskas isz gromatu 
laiko 14 Lapkriczio 1910 m, 
20 Spalio 1910 m„ 16 Vasario 
1911 m. 21 Baland. 1911 m., 
4 Rugs. 1911 m. 30 Rugpiut. 
1911 m.

Senelio Kliamo kol jisai 
gyvas pravarde panaudot bu
vo uždrausta kad kartais gas
padineles dažinoja nesupyktu, 
bet kad dabar yra jau mires, 
codel ir pravarde paminėta.

Ar senukas ; Plikavicziaue 
rodos paklausė, ar isz Szeszu
pes vandeneli seme žinių ne
gauta jokiu. S.K.

NAUDINGI PATARIMAI 
visai Šeimynai randasi musų No. 3 kataliogo. 
Jame telpa aprašymai suvirti 200 Ilgų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip jas 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduole? 
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mu 
sų gyduoles kainuoja tik nuo 25c iki 81.00 Telpa 
paveikslai ir prekės yvalrlų kvepenCių ir gydau 
člų muilų, Perfumų, Elektro-gydanSių aparatų,

Roberinių IBdlrbimų, Painų, Štukų, Brukuojami; 
MaSinollų, Armonikų Koncertinų, Britvų. Pavln 
tevonlų ir Šimtai kitokių kožnam reikalingų 
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrą vardą, pra 
vardę, adresu ir keletu markių apturės musų No. 8 
kataliogg dykai. RaSyk Bendlen, o už keletos die
nų Bita naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN'S SUPPLY HOUSE , 
W34-2JJ8 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILS

Dydžiauses anglinis laivas ir povandeninei 
laivelei.

Augizcziau matome dydžiauae ant svieto anglini laiva ku 
ri priguli prie Amerikoniezkos flotos. Tasai laivas pristato an
glis del vajaunu laivu kada buna ant mariu. Gali pripilti du 
laivus ant kart. Žemiau matome kuopa mažu povandeniniu 
laiveliu, kurie iszrodo nepavojingais, nes tegul tik pasinėrė in 
vandeni, tai dydžiauses laivas yra nerimastije ir dydelam pa
vojui. Ne būnantis matomu per savo nevidoną, pasinėrė po lai 
vu, paleidže torpeda, na ir dydžiauses laivas ejna in padanges 
o mažulėlis atplaukė in saugia vieta, žiūrėdamas ant nelaimes 
savo nevidono. Suv. Steitai turi tokiu laiveliu in keturesde-
szimts.

Viskas gerai aeziu Die
vui!

Locnininkas dvaro ponas 
žemlapis sugrįžęs isz Parižiaus 
po ilgam nebuvimui namie, 
atvaževo namon. Susitikęs su 
savo tarnu ant stoties užklausė 
jo:

— Na ka? kas ten namie 
girdėt, ar viskas paredke?

— Aeziu Dievui viskas pa
redke tiktai....

— Tiktaijkas?
— U-gi Andrius sulaužė 

peili
— Koki peili?
— Peili nog duonos....
— Kaip tai buvo — juokda 

masis klausė ponas.
— Kaip kaili trauke nog dri 

ganto....
— Nog kokio driganto;
— U-gi nog pono driganto 

“Žaibo ’....
— Ar pastipo?
— Na-gi teip....
— Isz kokios prižastes?
— Užkankino kaip važiavo 

pas daktara....
— Kokio daktaro?
— Kaip ponulio motina ap

sirgo ....
— Ar sirgo ? o kas jai ken

kė?
— Kas gal žinot? Gal isz, 

persigandimo....
— Ko-gi motina galėjo per 

siganst?
— Ko-gi persigando ? Na-gi 

ugnies....
— Jėzau Maria! Kokios 

ugnies?!
— Žinoma visiems ugnies! 

Kaip dege tvartai, sekhczios, 
namas....

— Ar tai ugnis pas mus bu
vo? Iszgialbejot ka?

— Ne — viskas sudege.
— O kur dabar motina?
— Motina? Motina, tai ve, 

ana, numirė....
— Dieve viso galis! Nes 

kam tu man pasakojai, jog vis 
kas randasi paredke?

— Del to ponuli, idant isz 
kart ponuli ne nugazdyt ir ant 
nelaimes parengti isz laiko.

Sunki davatkos nuodėmė.

Davatkai apie pora valandų 
szklupojus prie langelio ir isz 
sipasakojus visas savo nuodė
mės, kunigas paklausė:

— O ka daugiau tebenusi- 
dejai ?

Davatka drebaneziu balsu 
atsako:

— Turiu dar viena baisu 
nusidėjimą, bet bijau pasisaky 
ti.

Kunigas ezvelniai klausinė
ja:

— Gal ka apkalbėjai?
— Ne! — atsako davatka.
— Gal ka pavogei?
— Ne.
— Gal žmogų užmuszei?
— Ne.
— Gal tęva ar motina nužu 

dei?
— Ne.
— Gal da -da-dasileidai pa

leistuvystes ?
— Ne! Dar sunkiau nu

sidėjau.
— Na tai ka jau tokio esi 

padariusi, mano nekalcziaurio- 
ji avele, pasisakyk. Apie tai 
niekas o niekas nežinos.

— In.... in.... in viszta 
pasakiau “bestija’ !

— O ka Jonai, ar taviszki 
prasze jau naujos skribeles?

— Žinoma, praeita nedele 
reidu kartus v< r'e o ir per 
snuki kelis jau aplaikiau.

B. RAGAŽINSKAS

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., 
Malianoy City.

Introligatorne. —*
APD1RBTUVE KNTGP.

Aysidirba senos maldakn yges, isterini 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
514 W. Spruce. Mahanoy City.Lietuviszka Agentūra

Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 
in Lietuva ir at^al. Teipgi siuneziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

M. VARZINSKAS
Lietnviszkas Fotografistas 

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

Puikei ir pigei nutraukė vi sokes Fotografijai 
Padaro Didelns Fotografijas isz mažių ir 
indedif in Reinius. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir L L Parduoda visokes Reimas 
Lietuvei su viraz-ruinetais 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 Post- Kare žiu.

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

P R EKE TIK~ŠB1 .OO.

Nusipirkite o Nesigailesite.

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

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

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

Szventas Petras
Visi ant Lietuviu
Persiskirimas.
Vilnis
Mislis
Rūtos daina
Apie jaunikaezius 
Tikri szirdies jausmai 
Lietuvio kelone ir gailestis 
Pirma o dabar 
Nekirstas rėžis
Mano turtai
Gaidis ir žemeziugas 
Paszaukimas
Ku-ku ir ku-ku 
Matita arba regata 
Daina
Atsilikias pjovikas 
Daina sakalėlio
Tututis ir pele da 
Ežis ir Katinas 
Bite, uo das ir liepa 
Atsiminimai
Skruzdės ir szirsze
Maniemsiems
Gandras
Jonas Žižka
Daina
Nelaiminga jaunamarti (su natom) 
Daina
Psalme
Skundas dukreles
Givenimas doro žmogaus 
Dainele
Apie tevinia 
O asz jio—jam kalta
Dainele
Dainele
Malda darbininko

AKIVOS ŽINELES.
Kaip su savim givena pikta pora ir 

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

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

NAMINIS DAKTARAS.
Del ausu
Kaip skanduoli atgaivinti 
Kaklo skaudėjimas 
Priesz cholera
Del plauku 
Del noses
Ant nuszalditu sunariu
Szlapioji dedervine 
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuomirulis
Geltlige 
Influenza
Dieglis
Pažandės
Užkietėjimas viduriu 
Gėlimas dantų
Plauoziu uždegimas 
Ramatizmas
Ne noras valgit 
Niežai
Jago kojos prakaituoja
Del kosulo
Trūkimas ranku 
Plauku auginimas 
Niežėjimas kūno 
Dantis ozistai užlaikiti 
Akis
Galvos skaudėjimas 
Atgriebt nusinuodinusi 
Szamas vaiku burneleja 
Kirmėles viduriuose
Pradūrimas voties
Senos tonos
Džiova arba sukatos
Kaip gidinti plauoziu uždegimą 
Krauja sulaikiti
Medus giduole no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užszaldima 
No gėlimo viduriu 
Perdurimas voties
No kosulo.

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuo jaus gausite ta Knyga per Paczta. 
Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.

Adresavokite

W. D. Boczkowski-Co; Mahanoy City, Pa.
SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ

Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad a? 
perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų. 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
t rūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų 

'Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir maL 
da-knygių. Gražių popierų gromaioms rašyti su puikiausiai; 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

turite mano katalogą, rašyk šiądien: prisiHsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
avoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
avorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
r visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
’225 So. Halsted St. Depts. Chicago, Ilf

Vienatine Lietu.viszka Banka su kapitalu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinaši loonam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECIJNAS & COo parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus Vaiaf-ziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai. Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

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

Bell Telephone Dickinson 3757 w.
Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti 
pas Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laiš
ku ir iš kitų Šteitų, taipgi Kana'Uos.

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

Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name 
padirbo pui kią medikalibką kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap- 
tiekąsu geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisinga pagolba, iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:

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

57 Pingroe Si. Dr. Ig. Stankus.

GARBŪS DAKTARE: neiš- 
randu Žodžiu padekavojimu 
Tamistai už išgydymą skau 
dėjimo šonuose ir po širdies 
gėlimo strėnij jr skausmin- 
gij mėnesinių, kurių kiti vi
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bet Tamistos operacija 
kaip ranka atėmė kentėjimą 
nuo manęs. Ela Mažinacky

1325 8. Front St., Phila. i
John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: ,.Meilutis gydytojau.— 

Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bet| 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau no-< 
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino i 
mano ir kurią kiti daktarai laike už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių I 
Tamstoms už^pigų ir greitą išgydymą.”

s Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo: i
reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuoi 

visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankorį sifilį, užkieteji- 
m ą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi-( 
sočių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku* galvos skaudemą, Širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias ‘nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana- 1 
riu, groitą^supykimą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsimą, sunkų j 
kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas • 
skausmingų ir nolegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su opo-' 
cija rupturą, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius J 
guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaului 
nervų, smegnų, motorų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir' 
gerklės. -L »

Dr taatins Stankus, N. D. J® hs\B.r’ai1 Btreet’.:0 ' Philadelphia, Pa. /
Ofiso valandos: nuo 0 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 0 iki 8 vakare.

Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet. i

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway Kampas Reade Ulicze

Aew lork, A/. Y Teleionas: M onh 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna 
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstancziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greicziausei. (rediszka kasė* 
Pinigus visu krasztu iszmainome pegal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujencziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

„Jus mane išgeIbejute”!
taip rašo išgydyti žmonės, «kaip kiti dak
tarai ir visokį vaistai negalėjo išgydyti».

Aa AMBRAZKJUB STAKNEVIČE ptlilnnžlo Phila- 
delpbijos M. EJInlkoa glaunam daktarui padOkavonę už 
gerae liekarstas, kurios nuetumfl nuo manąs ligos akme
ni, ką slogino per kelis metus, nes pirmiau didžiausi 
akademčlka! daktarai iš New Yorko gydą, o visi jie ne-

galGjo pagelbdtl, — o PhiladelphIJos M. Klinika | trumpą laiką sveiku padaro ir tikiu bfl- 
.1 sveiku visada. Per tai žlčyju Klinikai ilgo gyvavimo Ir visiems lietuviams, kurie serga, 
<ad kreiptų, | Phil. M. Kliniką, kuri tikrai gerai tarnauja ir sergantiems sugrąžina sveika
tą už ne brangiai. Ambr. STAKNEVIČE t Fulton County, Norris, Ill. Box 102.

GUODOTINAS DAKTARE: Šluomi danesu, kad dar nū pusą liekarstu nesuvartojau, 
o Jau esu evelkas ir dengiau gydytis nereikalauju. Širdingai dOkavoju už gydymą ir labai 
geras liekarstas. Dabar dirbu moluose. Jurgis B a c e vide, Box 5, Rush Run, W.Va.

GUOD. PONE: ApturOtas llekaretas suvartojau,—Jos yra ląbal geros, nes nuo var
ginamos ligos galvos, k rutinoj e skaudOjimo išgydo, ne, ant visos sistemos dabar Jaučiuosi 
gerai sveikas. Esu labai doklugas. Tony Mataškevič,

117 Plumpton st Washington, Pa.
Labai daug padOkavonlų už išgydymą nuo visokių ilgų, Pbilad. M. Klinikų turi kasdie

ną. Kaip kiti visokį daktarai neišgydo, tai šitas Klinika, ir tiems sugrąžina sveikatą, — be 
peilio, be pjau«tymo, be operacijos, — vienok su tikroms, geroms llekarstoms, kurias tik 
gamta ir mokslas išduoda, kaip Amerikoj, taip ir iš Europos.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KĄD 
^TEISINGAI GALI BŪT IŠGYDYTU

nuo j vairių ligų kaip slaptų, taip ir kitų, kurios užgula, kaip iš viršaus taip 
Ir viduriuose kūno, kaip šviežiai užpuolančių taip ir nuo apsenėjusių, kurioe 
tik suteikia nesmagumą ir skaudėjimą, KAIP VYRU taip Ir MOTERŲ nes 
velkamus. BUSI IŠGYDYTAS, atsilankyk, o jei toli gyveni, tai aprašyk 
nesveikumus-llgą lietuviškoj kalboje, o apturėsi rodą, pagelbą ir tinkamai 
sutaisytas šviežias liekarstas Iš geriausių medikamentų, kurios gali Išgydyti. 
NEAPSIRIK, NESUKLYSK, bet visada ateik, ar rašyk ant šito adreso:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut Street Philadelphia, Pa.

VAT.ANDOS- H"O 10 Iki < po plot Nedalioj noolOlklS. Vek.rah, V 2A uvo. Utarnlnko Ir Subatoj noo 6 Ikl 8 valuidel.

UNION RATIONAL gANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL 8TO K 5125.000. SURPLUS IR PROFITS 5300,000.
Sur. Vaisi. Randai tori main Banka sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėta pininga
Procentą pridedant prie tavo piningu pirma i
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant į
ar atneszi parodint knygute ar ne. {
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su 
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Harrison Ball, Prezidentas. 9 ryte lyg 3 papleL
F.J.Noonan, Vice-Prezidentas. ...Subatonda...
W. H. Kohler Kaaųeriu. 9 ryte lyg 12 ad.
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Geriause pirkti pas ®

1111 RYNK1EVICZ1A ®

/GRYNAI vilnonio ir kitokio materijolo 
geriausio dirbimo, pasiūti pagal 

naujausios mados. Visokiu kolonu ir 
prekių, yra isz ko pasirinkti.

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

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

RYNKIEVICZ S

Žinios Vietines.
— Szalta!
— Kasiklos net uže!
— Kurku skerdyne atejnan- 

cze nedelia.
— Badai arcibiskupas Pren 

dergaetas daria permainas tarp 
kuningu, tik ne žine kokios 
tautos.

— Pacztinei detektivai jeaz- 
ko tuju kvailu ka siuncze per 
paczta visokius poterius su ker 
szinimais.

— Kelos lietuvaites ir len- 
kiutes. likos aresztavotos už 
vagyata visokio tavoro kro- 
muosia ir hoteluosia nog agen
tu Pottsvilleje. Pravardžių ne 
paduoda.

f Utarninke atsibuvo laido 
tuves Juozo Marcinkaucko,16 
metu senumo lenko nog W. 
Mabanoy ulyczios, kuris mirė 
nog perszalimo praeita Suba- 
ta. Buvo tai labai geras, vai 
kas kokiu musu .mieste mažai 
randasi.

— Namas po No 512 W. 
Railroad ulyczios yra ant pa- 
randavojimo. Norintieji ta 
narna parandavoti tegul atsi- 
ezauke po No. 32 W. Center 
St. ant vyrsziaus.

— Ateinanti ketverga bus pa 
szventinimas naujos slavokiaz- 
kos bažnyczios Landsforte. Isz 
Mahanojaus važuos 4 slavok- 
iazkos draugystes ir du benai, 
tai yra Lietuviszkas ir Liber
ty. Nauja bažnycžia yra pas
tatyta isz marmulo ir kasztuo- 
jia apie 150 tukstancziu dole
riu.

— Kaip žmonis kalba, tai 
ne kurios lietuvaites bjaurei 
apsiejna ant “dancing skool” 
o ir iszeja ant ulicziu. Turime 
kelis skundus— sunaudosim 
vėliaus.

— Nog praejto Oktoberio 
menesio kas tokie pavogė 2000 
svaru dinamito isz magazino 
Bukmaute. Palicije pradėjo 
sznipinet ir susege, buk tūlas 
oreiveris alinis dinamitą iezve- 
že o kokis tai Charles Czer- 
necki dinamitą vogė ir maine 
ant alaus karczemoeia. Kalti
ninkai likos aresztavoti.

— R. Janulevicziams Die
vulis apteikė patogia dukrele 
praejta Nedelia kuria nunesze 
in bažnycžia p. V. Ravuckas 
su p. Nevarauckiene o ant 
krikezto aplaike varda Mag- 
delera. Lai auga Magdelena 
ant džiaugsmo tėvams o moti
na tegul susilaukė geros gas- 
padines ir ramybes ant senat
vės.

Protas bambizelui iezgariavo, 
Nes maininio aliejaus stokavo 
Dabar smegenis susimaisze, 
Ir suvisai jau iszaueze.
O kad žioti ne uždare, 
Pate sau neprietelu padare, 
Jo draugai jau susiprato 
Nog jo pulkais atsikrato.

(Toliaus bus)

' - Simonas Milaaokas nog 632 W 
Mahanoy ui., pristato in namus 
anglius, krausto naminius daigtus, 
turi gera arkli ir bogie del pasamoimo. 
Savo darba atlieka atsakanoziai ir 
teisingai. Su virsz minėtais reikalais 
kreipky tęs pas jin o busite užganedyti.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Philadelphia, Pa,

— Rinkimuose dabartiniuo
se uredninku Philadelphijoj, 
laimėjo Demokratai, ir tam 
pirmiaue niekas tikėt ne no
rėjo kol po rinkimu. Czion 
Republikonu partija nuo se
nei buvo labai insivyravus, 
kad ant agitacijos laike rin
kimu atitraukinejo isz algų po 
15 ir po 20 dol. palicmonams 
fajermonams ir kitiems darbi 
ninkams dirbantiems po mies
to užiura. Palicmonai apart 
kad jie už Republikonu par
tija turėjo balsuot, bet da ir 
po stubas turėjo vaikszcziot 
varinėti žmones prie balsavi
mo už Republikonus.

Žmones City Hali pradėjo 
vadyti smaku ryjancziu dau
gel miesto pinigu.

Laike nominacijos, isz Re
publikonu puses pasistatė kan- 
didaturon net du vyrai, žino
ma abudu bagocziai, isz ju 
nominacija gavo tik vienas, 
tai dalis Republikonu ne lai
mėjusi, mėtėsi prie Demokra
tu, ir partija teip vadinama 
Keyston ir dalis net Socijalis- 
tu prisidėjo, tokiu tiktai budu 
netikėtai Republikonai pra- 
kiezo nors visur pyle didelius 
piningus.

Majoru miesto Philadel- 
phijos tapo iszrinktas ateivis 
isz Vokietijos Blakenberg 65 
m. senukas.

Daugumas net ir lietuviai 
ne kurie ėjo isz laižybu, kurie 
drasei ginczijo už Republiko
nu partija tai prakiszo.

Darbai ypatingai kriaucziu 
kelios nedėlios kaip viduti- 
niszkai szlubuoja.

Szlubuoja darbai ne tiktai 
kriaucziu, bet ir kitosa fabri 
kuose. S. K.

SHENANDOAH, PA.
— Ana diena likos surastas 

upelukije ne gyvas Darni nie
kas Leseckis, senukas, kuris 
užsiymdavo ubagavimo.

— Jonas Starpsnis ejdamas 
su savo pacziule isz czionais 
in Turkey Run, kerszino už- 
muszimu. Pagriebęs už gerk
les norėjo pasmaugt, nes dar
bininkai atgyne jia isz ranku 
pasiutėlio. Butu jin darbinin
kai gerai apdaužė, nes ant pra 
szimo geraduszes pacziules nie
ko jiam ne dare ir abndu nu
sidavė in tolimesne kelione.

Brooklyn, N.Y.— Diena 
17 pakylo czionais smarki 
eksplozije gazo po žeme isz 
priežasties susisukamo elektri- 
kiniu dratu. Szeszios ypatos 
likos užmusztos ant smert o 
daugeli pažeido terp tu ir keli 
muso tautiecziai. Nelaime atsi 
tiko ant Hudson avė. asztunta 
valanda vakare. Eksplozije 
uždege namus kuri grasino su
degimu daugiau namu, nes ug 
nagesiai in laika užgesino.

— Lietuvei gyvena malezei 
bet daugelis tokiu yra ka ne
žino kad ant svieto gyvena, ne 
skaito ne jokiu laikraszcziu ne 
nesirūpina apie tikėjimą — gy
vena kaip galvijei.

Rochester, N. Y — Dar
bai povalei eina, isz kitur pri
buvusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas bū
relis, isz tu visokiu atsiranda.

— Lietuviu bažnytinis cho
ras susibuntavojo ir nėjo gie
doti pakol nepraszalino seno 
vargoninko, dabai; užims vieta 
naujas vargoninkas Szakelis 
isz Forest City, Pa.

Taylor Spring, 1’11.
— Darbai gerai eina, isz 

kitur pribuvusiam darbas sun
ku gaut, jagu atsiranda tokia 
ka bosams arba supredentams 
užfundina arba prikemsza ki- 
ezenius deszimtinem tai tas ap
laike darba.

— Lietuviu mažas būrelis, 
ir visi sutikime gyvena.

Portage, Pa.— Darbai ge 
rai eina, ir uždarbei geri.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir puse tuzino merginu bet 
jios visai apie ženybas ne mie
lina isz priežasties jog vaiki
nai visai piningu ne turi.

Emelgll Run, Pa.— Dar
bai po valei eina, uždarbe’ 
menki.

— Lietuviu yra 4 familijoe. 
ir 7 pavienei ir visi sutikime 
gyvena.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Mikoliszkiai.

(Garždu valst.). Mikolisz- 
kiu dvare gyvena senas gene 
rolas Brunuszas ir jo sunue, 
kurie atsižymi tuo, kad nekiek 
nedidžiuojas savo ponyste, gy
vena “su žmonėmis” ir daro 
gera žmonėms.... Minėtasis 
generolas užlaiko savo leszo- 
mis mokykla, kame aplinki
niai vaikai gali veltui pasiekti 
pradini mokslą, isz savo pini
gu ir materijolo baigia statyti 
bažnycžia eavo dvare, idant 
žmonėms nereikėtų eiti už 
dvieju myliu in aplinkiniae 
bažnyczias.... Jo sūnūs Ku
liuose per Ūkio ratelio susi
rinkimą aiszkino žmonėms 
apie ūkininkavimą ir 11, kaip 
but gerai, kad visi ponai sek
tu ju pavyzdžius!

Salakas.
■Ežer. pav. Pas mus szitnet 

javu derlius buvo n<-pergeriau 
sias, nes lietaus permaža lijo. 
Anksčiau sėti javai sziek-tiek 
geresni, o velybeenieji, visai 
niekam netike, Dar bulves 
nors pakasingos, tai gal ne
reiks bada kęsti.

Mes dievuotieji labai džiau
giamės sulaukė naujos bažny 
ežios. Senoji musu bažnycžia 
sudege 1905 m., o dabar nau
ja tik rugpiuezio 14 d. pa- 
szventino. Musu bažnycžia la
bai puiki: visa mūryta isz ta- 
szytu akmenų su vienu boksz- 
tu, kuris turi 27 sieksnius auk 
szczia. Altoriai ąžuoliniai, pa
auksinti: sakykla geležine su 
veidrodžiais, iszmuszta raudo
nu maszasztu su auksinėmis 
žvaigždėmis. Už strcijas užmo 
keta 300 rubliu, už varpus —

3000 rubliu. Gražumas, puiku 
mas visur neiezpasakytae: atė
jus in bažnycžia ne melstis ne
besinori, tik žiurinek ir gražy 
bernie bei brangenybėmis gere- 
kis....

Dabar pas mus bažnycžia 
szvieei, bet žmones.... tam
sus, girtuoklystėje paskendę, 
laikraszcziu neskaito. Apart 
maldaknyges musu žmones ne
žino kitokiu knygų. Vakarais 
pas mus senieji kerta in kor
tas, o jaunuomene, iszeiverczia 
kailiniu vilnas in virszu ir szo 
kinedama pasuoliais pats juo. 
kiasi ir neva kitus juokina. 
Ar-gi nėr jau geresniu žaislu! 
Kum kokia duona patinka, 

tas tokia valgo. ,
Dvaro užveizda (naumiest- 

ninkas) priejas prie knygų par 
davinėtojo:

Na tai tu ir pametei dvaro 
darba ir nenori grižti. Ar ne. 
geriaus tarnauti dvare ponui, 
negu ežia tais nitlaie užsiimti. 
Dar moki trupueziuka skaitytį 
ir raszyti, neužilgo gautum 
tokai tarnyste kaip asz. Kas 
ežia tavo per amatas; eik neszk 
kiekvienam siūlyk. Asz už tris 
rublius neieziau savo tavora 
siuly i nei in viena grinezia-

— O asz ne už penkis rub! 
liūs neapsiimeziau viena diena 
stovėti ant tavo vietos su

Ant pardavimo.
Namai aut keturiu familiju 

ant viso loto po no. 604 606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (p J’)

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pf

Naujas Audėjus-
Audžia visokea karpytas 

pagal naujausia būda. Preke 
30^5 už manta. Darbas gvaran- 
tytas. (to Dec. 28).

J. Scherer
Szapas 48 N. Main st.

Arba 624 E. Mahanoy St 
Mahanoy City, Pa.

Gera “praperte” ant par
davimo Frackville, ra.

Namas turintis 8 kambarius 
stovintis ant loto 250 pėdu plo 
ežio per 130 pėdu ilgio bu 
dviems tvartais ir vežimu. Skle 
pe randasi “baileris” del ap- 
szildimo viso namo 5 minutas 
nog dipo. Darželije randasi 
daugel vaisingu medžiu- Atsi- 
szaukyte pas locninka. Charles 
Lockett, Frackville, Pa. arba 
F. W. Boczkowski Mahanoy 
City, Pa.

Naujas katalogas-
Kas prisiuns pora markiu tas ap 

laikys puiku lietuviszka iliustravota 
katalioga kuris reikalingas del visu

Adresas; (į ’aap)
K J. Kraucelun

120 Grand st. Brooklyn, N.Y.

kanezium prie žmonių nugaru. 
O antgalo... kam kokia duona 
geriau patinka, tas tokia valgo 
Asz duona valgysiu isz prekys 
tęs su knygomis, o tamista, 
valgyk sau isz rupužiu bei 
velniu.

Parsiduos pigiai.
Szeszi hotelei ir salunas; 

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

John F. Mcginty.
Real Estate & Insurance

7 Bervick St.
Tamaqua, Pa. 

(lOI o?)

26 Metas Senas Lalkrasztis

VIENYBE LIETUVNINKU 
jszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y. 
uVienybe Lietnvninku” didelio 
formato 12 puslapu, talpina moksli- 
szkus straipnius ,eiles, feljetonus nau
jausias žinias isz visos pasaulės, 
daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir 
paezios L i et II VOS savu korespondentu 
u Vienybe Lietuvninku” buvo 
visu pirmeiviszku organizacijų organu 
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Szimet 10d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežasties iszlei- 
dome dideli žingeidu J u b i lej i II i 
numeri, kuris liks tik istoriszku 
atminimu, nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant 
metu užsimokės $2. gaus ta numeri, 
kaipo dovana.
“VIENYBES ) Metams 77$2.00. 

LIETUVNINKU" Pusei Metu $1.00.
Prenumerata J Užrubežin $3.00. 

Užsi raszyti galiniu visada
Kas nori gaut tik 

JTBILEJIM NUMERI 
prisiusk 10c. markėmis, o tuoj gausi 

Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “VIENYBE LIETUVNINKU” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Registruotu laiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo szituom adresu

J. J. PAUKSZTIS & CO,
120-12-1 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

G KIN A TEISYBE.

Mahanojaus gyventoje! 
apie szita gerai žino.

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

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

VALSTIJOS KASIJER1US LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTS
BANKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

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 iu szita banka.

Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada 
tokia diena kad tau padarys giaro.

D. M. GRAHAM, Pr-zidenta*’.
C.L.ADAMS, Vice-Prezidentas.

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

...DIRDKT0RIA1...
A. DANISZEWICZ. W RYNK1EWICZ M. GAVULA.
J. HORNSBY. C. F.KAIER. W. I. MILES.

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

Pui <us Pluszinei Kotai del Moterui
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke 
idant greit parduoti.
Mes parduodame dauginus Kailiniu Kotu negu kiti 
sztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

GUINAN Mahanoy City, Shenandoah 
Mt. Carmel, Laiidsford.

Iszmiiitingns gydymas.
Ligos atsitikimuose reikalui 

ga visada parinkti atsakomi 
vaistai. I-zmiutingas ligos gy
dymas turi prasidėti visupir- 
nia iszvalymu viduriu ir susti p 
rinimu kūno, tik ežia turime 
but atsargus ir nevartoti stip
rių viduriams paliuosuoti vais
tu, kurie daugiau kenkia, ne- 
kad gera padaro. Vartoti rei 
kia tokius vaistus, kurie vei
kia greitai, bet szvelniai ir ne
daro jokiu nesmagumu. Toks 
vaistas yra Trines American 
Elixir of Bitter Wine, kadan
gi jis lengvai iszvalo žmo
gaus organizma ir tuopat lai
ku jin sustiprina. Susirgus pil 
vu, kepenimis, viduriais, ner
vais ir sziaip visokiomis ligo 
mis tas vaistas visada geriau
siai pagelbėja. Labai naudinga 
vartoti nuo viduriu užkieteji 
mo, geltliges, galvos skaudėj! 
mo ir įvairiu moterų ligų Vi 
sose aptiekose. Jos. Triner, 
1333—1339 So. Ashland avė., 
Chicago. Ill.

Moteriukes Skaitykite!
Mes galime suezedint jumis piningus.

Dabar Tik Skaitykite!
Mes turime apie 200 visokiu sunkiu Kotu del 
Moterių ir Mergaicziu. Jie yra sunki ir 
timkami del sunkaus žemos neszojimo.

Ateikyte Pažiūrėti!
Szitie Kotai verti nog §3.98 lig §27.00.

Mes parduodame juos nog

Tik pamsliykite — Kotai vertes §3.98 lig §27 
tiktai po § 1.00 lig §5.00.

QriVI-DT’Q E‘lst Centre Street ULlVtnl U ...Mahanoy City, Pa...

Daryk Savo Locnus Gėrimus Namie
Galite pat's nam'e padaryti bile kokias arielkos ar gėrimus, suezedant 
50 procento pinigu, su pagini ba “ZANOL"

Be Dlstlbcljo KWi-dj.. Be Ip ratu!
Gėrimai padaryti su "ZANAL” yra gani s ir cz sti gvarantiti per 
per Randa po No. 221 15A. Aplaike auksini medela ant Columbia
Ekspozicijos. T, k-tanezei nžganadytu kostumeriu.
Szeszin (6) Pilna Kvortų Gėrimu už §1.00. 
Arba už$l prisiusime tos medegos isz katros galesite pasidaryt sau d 
kvorta gorimu. Tik pa raszykite kokius n ikala jale, Scotch ar. Rye. 
Brandy, Bourbon, Konim s Irish Gino Peach Obolines ar maisz’ti 
ar kiti-kiu. Už f 1.50 gali padaryt 12 kvortų, už $2.80 net 24 kvortų. 
Pin g i< s gražinant a-lgul jaigu nepatiks. Siu kito pinigus szedien ir 

praszyk kad prisiusi ūme knyga dykai katroj anraszo istorija ir pasiliptus areilku ir gėrimu 

Un versal Impelling Go. 404011I1V Cincinnati, Ohio

Užpraszoni visos Moteris kurios geidže 
pasilikt ‘ Sveikos ir Drūtos’ pilnosjgivybes 
ir moteriszkunio, kaip tai kitad s buvojau* 
natoje, pribūta pas mane ir pamatitu ka 
padarom del kitu moterių kurios ir keutejo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarma'yk nes pribuk 
be jokios abejones.

Polithania State Bank
Cor. 22(1. & Carson Sts.

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu* 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mut 
pinigus mokam 1-ta procento, priskaitani 
ka< 3 menesiai. Siuncziain pinigus in visa* 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant vi-u linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanado*. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalmis Dokumentus i) 
vedam provas senam krajn . Re en'elna 
kancelarijayra red-una per valdiszka notare 
J. G. Miliancka. Užkviecziara lietuvius it 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest num? 
justi bankinius reikal m o f>er>itikiisit, kad 
viskas, kas yra kolbama czion yra teisybt 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu* 
siunezant paczed mini iu Banku, arba sius-, 
in Lietuva, galima siu<t Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe 
Ex preso Money Orderi.

Rusiszkai AnierikoiiiNzka Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos. 
8į dienu in Roterdama 11 j dienu in Liepėjų

III klasa $31. rDel smulkesniu žinių kreipkitės in musu "I
T n c-o’ LAgentusir centraliszkakontora. J į1 ,,
1 <>•■)/. 1 $62.

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

NAUJAS ŽEMINIS TA VORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaij uikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose varge) 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
Jokiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta k a yra reikalinga 
del apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
Kepuraioziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

L H1 L_ i tg*'Pas mus dirba Lietuvaites.rif Elite i -

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

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy *<e.

Teisinga Kra utie, nes tikras Lietuvis užlaiko 
Malonus Viengencziai:

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

,. Žiedu, Kryželiu, Armo- 
y n^U’ Skr’pku visokiu

Mužikaliskulnstrume-

VISOS
MOTERYS

Tokie dal kai yra per svarbus ant atyde- 
Jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PR1ŽURA ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

Dl Alex. O'Malley
158 So. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama 
ir susirasz ima.

eAvppj

Naujausi apraszim ui 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsisaugima nežuli papuczkas, 
pleiskanas ir kitas panaszas ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Veinamedel norineziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikima 
plauku niežulio ir pleiskanų. Preke 
yra 20o 50o ir $1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriama apgavejams daktarams in- 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytes greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

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

tUjBritvu, drukuojamu 
Maszinukiu, Albomu 
Potogjaiijc ms laikitie 

Istoriszku ir Malda 
kningu, visokiu popieru 

D v Gromatoms rasziti su 
pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, btuzinai už 
§1 Perkupcziams 1,000 už$6 Magisz 
kos Kazyres §3- Jai norietumete 
mano nauja dydeli Katalogu prisiu- 
skite 2o. marke iraplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu. 

Maloniesite kreipkties su sziokaif 
pirkimais ant szio adreso:

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

Namine Mokykla
Gramatika Angliszkos kalbos be 
mokintojo (apdaryta) §1.00. 
Vaiko Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir raszyti be moki. 15c. 
Naujas Budas mokintis raszyti be - 
mokintojo - - 10c.
Aritmetika iszmokinimui rokundu 
su paveikslais (apdaryta) 35o.

Pinigus siuskit per Money-Order.

P. Mikolainis
Box G2. New York, N. Y.

Į£ą 23 Akmenu Railroad Laikrodis 
Patentuotas regulators 
užsukamas isz virszaus, 
del moterių ar vyru, 18k

kitur užmokėsite už 
Su koznu Laikrodi 

Excelsior Watch Co. '

gvarantuot as ant : 
metu. Siusem szita 
laikrodi visimsC.O.D 
už $5.7 S irexpreso 
leszas iszegzaminavi 
mui, jei nebus toks 
sakom, Nemokėkite 
nei centą.

ATMINKIT, 
toki laikrodi in $35 
duodam LenciugelL 
01 Central Bank Dldg.

thleafo, III

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, O.

Parduoda Laivakortes ant visu geriau 
siu ir greioziausiu Laivu in visas dalis 
svieto. Norintieji kelaut in South 
Amerika ar in Australija tai tiksėtus 
galite pas mane pirkti. In Lietuva 
Laivakorte pas mane yra labai pigios. 
Mano agentūra yra po kaucija 10 
tukstancziu doleriu, Ohijos Steito. 
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte 
in gromata 2c. marke ant atsakymo.

Vienatine Lietuviszka
Agentūra Amerikoje.

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

Adresą vokite

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

137 N. I3ti. St., Philadelphia, Pi.

Nemokėk dykai 810.00, .
Apsigareintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto aaktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 5^ 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists 
Box 106 Sta. W. Williamsburg

Brooklyn. N. Y.

.35c.

.25c.

.$1.25. 
.. 50c. 
...10c.

.25c.
,25c.

,25c.
.25c.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-Lenk szku Vaistu.

Kiekvienas Lietu.*szkas Sztorninkafi 
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 nore apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuvi.-zkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egintero No.l.................................25c.
Eguitero No. 2.................................50c.
Znųjecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai...............................35c.
Meszkos Mostis.............
Trejanka .......................
Linimentas vaikams ..
Gyduoles nuo Kosulio..................25c.
Liepiu Baisumas ................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku ............ 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu........................ 25c.
L gniatreukis... 
Skilvio Laszai.
liyd. užlaikunof Viduriavimo ir 

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

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

Kojų...............................   25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto...................15c.
Gyd. nuo Grippo...... .
Plauku apsaugotojas.. 
Muilas dėl Plauku....
Milteliai nuo Kepenų. 
Rožes Balsam as..........
Kinder Bahamas...........................25c.
Bobriaus Laszai............................ 50c.
Szvelnintojas...................................35c.
Kraujo valytojas........................$2.00.
Nervu Ramintojas.......... . ........$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus ..........................
Pleisteris (Kasztavolo).
Pamada Plaukams.......
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Kiemens........ ..........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu..........15c.
Inkstu Vaistas.............. 26c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ..................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

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

,25e.
,26c.

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

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

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

geriausiu 
Pardarau 
paliudyju 
patarimus

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

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku, 
Geriau-ius skorinius ir guminius darbinius 
Czebalus ir Czeveiikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezedinsite piningus.

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

Simona Waluna 
526 W. Centre UL, 

Mahanoy City, Pen na.
Poplerel Lalszkams

Pop erei del raszimo gromatu su visokeis 
pasveikinimais ir su tam pntinkanczioms 
dainelėms mi szilkineis kvietkais ir su viso
keis paveiksleleis. K vs prisuis 25c. markėmis 
tas aplaikis 12 popierių su kopertoms ir <ia 
pride ime dovanai labai grąže stainele pavi
dale altorelaus vertes 25c. Už $1 duodame 6 
tuzinus popieriu. Agen ams duodame gera 
uždarbi. Adresas:
t. J. Intus, BoxlJJAHewYurk.N.Y.ifflo,)

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

La'doja Kūnus Nusirusfa Pasamdo 
Ryginus ir Vežimui del Pa.-ivažintj uic 

Krausto Daigtus ir t L
Viską atlieka ka nogeriause ir puikiauae. 
Su virsz minėtais reikalais kreipkitės pw 
,in o busite visame užganėdintais.
520 IV. Centre St. Mahanoy City.

Kataliogas Sykai!
Puikiausių ir geriausių: Armonikų , 

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

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

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

r

run

EZEL

Amerike{

baszast geo:

W.l
5’0-522 W.
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KAS GI

At.
Kun. J. Di
Nnlado nei 

girde apie liūdna 
oil u Kuningo 
liiiicrio prabas 
Petro ir Povilo Iii 
npijoe Hazletone, 

Praejta ketvergi 
Itre hn. Deliui k; 
įtehoriuni ant 
rtWhite Haven, 
sos priežaetes kar 
fonuneszdamas pi 
ė tau. Delinik 
ganegenis prade 
•teket, tuojaus 
etia in Hazleton 
hr daktarai stenj 

palengvyl 
p kentėjimus. A 
acyczios ryta a 
krimtos valandos 
aaipssaule apsi 
tMamais ir gymio. 
J. i. Deliaikaitis 

įnUuiutiaus, liko: 

ifUMt kuningo 1 
ilxro prabaszczian 

lįran Virbalui, pa' 
h i aki", Suvalkų 
i ii i e Seinų, ei 
i inpiTeno 16 me 
jfcla'zczium Freela 

jwii< in Hazletoua, 
httiiyt nauja puiki 
iliycria, nes ueeusi 
ini joje pirmas mi> 

į si tikėjosi.
i Paliko czionais Ai

Mus: Kazis Ne1 
Tjjidoms Pittsburg 
< rali Juozą Union C: 

ingis prabaszczius 
jijra teip-gi gym 
ibi. Matulaitis Gran

Laidotuves atsibus 
itarnyke). Miszias 1: 
Ingis slavoku baži 
ilsnda o kun. Panti 

ĮB pamokslą. Po 
leda pribus biskup 
išduoti absolucije 
a patarnavima a. 
Miuikaicziui o po 
s procesije su ku 
a ant lietuviszku 
m bus palaidotas. 
Ant laidotuvių yi 

syti visi kunigai isz 
diecezijos ir apie 30 
h kuningu pribus 
ūbi Amerikos, teij 
telis pažinstamu ir į 
A.a. kun. Juozas 

į buvo linksmaus bi 
takas ir per savo ge 
gurėjo daugeli j 
.peno suvisais sutikit 
ii kuris jin pažinoj. 
godonėje.

Liūdna labai, jog d 
linas dvasiszkas teip 
»ii at-iskyre isz terpo 
i»ri< da buvo reik; 

itsiios pasaulės platin 
lw,
Iily4e “Saules” su c 
ll«ea|iraszo taja liud 
riim, nes nebaszninka 
Ma. prietelis mirusio 
I. Ihczkausko ir visos

Weilsysi amžinam pak 
kun. Juozas Deliui 

' risogalis Dievas t< 
>a jin terp savo palai

brasas.— Priežastis t 
k karabino buvo tol 

priesz tai Juozas Ka 
:<ubrolis kuningo gasp 
Huto pripylęs kelole. 
'(atzratu ir paraku n 

iopyle ir buvo p 
o kaip seni medžiotoj 

feo, tai patronai buv 
■■n>ti,jog ir jauti butu u 
Haralauckas ne buv 
pripratęs dirbti patronu 
*bai randasi ligoti būtoji 
^sta ranka laike truki- 
Yibino isz tos paties prie 
•itarnyko die a.




