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KAS GIRDĖT?
Ant szio atejnanczio 

1912 meto, tegul Dievas 
užlaiko gyvus visus skai
tytojus “Saules” ir “Links 
mos Valandos” ir kožnani 
laimyna visame.

To vėlina isz szirdies,
REDAKCIJŲ-

Saint Louise. Mo. dvilekos 
m^t'i (!) motere geidže atni-ki- 
rinio nog savo vyro.— Gal ne 
užilgi" vaikai vygese reikalaus 
atsi-kirimu, j«go teip toliaus 
e j s.

Japonijoi moters je-zko p r- 
lu vand-nije. Ameriko mote
rėles pavėlina savo vyrame 
jeszkoti perlu.... kromoda.

Randasi tokiu redaktorių, 
su kureis ne galima kariaut 
su plunksna arba gerais ž<>. 
džeis. Tiktai kum-zczia. Juk 
yra prie to papratę! Arba: 
Sjutn cuique! Arba: ken-k 
kūne!

Kumsztoris Stasis Keczelis 
kurie ne senei dingo isz ranku 
žudintojaus paliko turto ant 
$170,000. Da už savo gyvas- 
czio davė tėvams 20 tukstan- 
cziu o 30 tukstancziu praleido 
ant automobiliu ir moterelu. 
žodžiu taient, in laika trijų 
metu uždirbo1 su kumsztems 
apie 60 tukstancziu doleriu. 
Ar-gi užsiim ka būti mokintu 
profesorium universiteto arba 
dydelu poetu ? Ka jie ženklina 
priesz Zbiszka arba tokius 
Keczelus.

Daktaras Shaefferis, supre- 
dentas North Caralinos puhli- 
kiniu mokslainiu savo meti
niam raporte teip kalba apie 
atejviu vaikus:

“Vaikai gymia isz atejviu 
tėvu, pasinaudoję isz mokslo 
kuri aplaiko czionais. Dauge
lis isz jiu mokinasi su atyda ir 
ūr gaiszina brangaus laiko 
kaip tai daro amerikoniszki 
vaikai, praleisdami savo laika 
ant zobovu ir pirmiause užga- 
nadina savo norus ne kaip 
mokintis ir per tai pasilieka 
aklais moksle norints ir užbai
gė mokslus— už piningus.’'

Daktaras Shaefferis turi ta
me tikra tiesa.

In laika deszimts metu (nog
1910 lig 1911) amerikoniszki
turczei paaukavo ant gerade-
jiogu uzmauimu suvirszum
biliona doleriu. Tik vienas
Carnegis mete 1911 paaukavo
suvirszum 40 milionu. Žemiau
paduodam skaitlu kiek kož-
nam mete likos paaukauta per
turezius:
1911 $150 000,000
1910 125,000,000
1909 175,000,000
1908 60,000,000
1907 52,000,000
1907 100,000,0'10
1905 65,000,000
1904 95,000,000
1903 100,000,000
1902 77,000,000
1901 124,000,000

Isz viso $1,123,000,000

Tomis dienomis visa Mon
golia ir Turkestanas atsisKyre 
nog Kinu ir bus ne prigulmin- 
gais sklypais po dažiura Rosi- 
jos.

Dydumas Mongolijos yra 
1,200 000 keturkampiniu mi 
liu su 3,000,000 gyventojais.
» Turkestanas yra 580.000 ke- 
tutkampiniu miliu su 3000,000 
byventoju.

Žodžiu tarent, Rpsije vela 
užgriebė puiku szmota Kinu.

ISZ AMERIKOS.
Dvasios ant kapiniu.

s Sdver Lake, Ind.— Nog ko 
kio tai laiko, gyventojai pate- 
mino slaptingus žiburelus ant 
vietiniu kapiniu kada tik su
temdavo Geisdami persitikriut 
privza-te tuju~DėpapraštU ži
burėliu iszrinko isz tarpo sa
ves komitetą ir nusidavė ant 
kapiniu. Ateja ant kapiniu ži- 
burelei ėjo prieszais komitetą, 
bet priežaAies negalėjo suseg 
ti.— Gal tai gazai paejna isz 
grabu.

Szove in oszka su 50 dol.
VVilke.-Barre, Pa.— Jonas 

Vincent isz Swoyersvilles geis
damas paslėpti 50 doleriu bu- 
ruaszkome in saugia vieta inde 
jo in laupa seno karabino ku
rie stovėjo kampelije. Ana va 
kara kokis tai paklides szuo 
atsistojas prie lango, pradėjo 
palinksminet gyventojus pui 
kum staugimu. Vincento bur 
dingieris negalėdamas miegot 
per toki Koncertą, pagriebė sa 
vo burdingbosio karabiną, in- 
dejo patroną ir szove in szuni.

Kiek isz tu oO doleriu inlin- 
do in szuni tai nežine, nes Vin 
centas dabar jeszko po visa 
miestą szunies, su taja vilczia, 
jog gal suras kėlės bumaszkas 
ezuns kailije.

Užuiusze savo dranga ant 
Kalėdų.

Flint, Mich.— Penki drau 
gar sugrįžta tez naznyczios ap
sėdo aplink stala kalbėdamiesi 
apie aplaikytas dovanas. Fre 
das Matz nuejas in kita kam 
bari atnesze nauja karabina, 
geisdamas parodyt savo drau 
gams kaip greitai gali jin už 
provint. Vas inkiszo patroną, 
eztai vamždis puolė o szuvis 
pataikė in plauczius sedin 
ežiam draugui Zigmantui Tucz 
ka. Norint- Matzas likos aresz 
tavotu nes kada policije isztiri 
nėjo nelaiminga atsitikima, pa 
leido jin ant luosybes, nes per
sitikrino, jog szovimas buvo 
isz ne tycziu.

Naujos kasiklos aukso.
Dawson, Y.T.— Keli ezim 

tai vyru iszkeliavo in Seven 
Mile River jeszkoti aukso, ku 
iris likos atidengtas toje aplin- 
kneje. Jeszkotojai keliauna die 
na ir nakti. Tūlas žmogelis pri 
buvęs isz fenais atsivežė su sa
vim 10 tukstancziu doleriu 
aukse.

Ub giszki lalszkai.
New York.— Poni E. Har 

riman, naszle po mirusiam ge- 
ležkelio karalui, nog mirties 
savo vyro aplaike euvirszum 
szeezis tukstanezius laiszku 
nog ubagu ir milaszirdingu 
draugyecziu, kuriuosia meldže 
paszelpos. Tose gromatosia rei 
kalauna nog Harrimonienes 
120 milionu doleriu. Vyras 
jiai paliko turto verties ant 
149 milionus, tas ir teip jiai 
da pasiliktu 29 milionai dole 
riu. jago iszpildytu praszimus.
Vela “Banklerls” dingo.

Philadelphia.— Privatisz 
kas “bankieris’ Juozas Mangi 
ni, turintis savo banka po No. 
772 South Saventh_str. dingo 
kaip kamparas o su juom ir 
$7.000 žmonių piningu. Žmo
nis dagirde apie prasiszalinima 
bankiero; daleido szturma nes 
kada pribuvo bankas buvo 
tuszczes. Mangini kelis mene
sius adgalos iezsiunte savo pa- 
cze su vaikais in tevynia o po 
tam pats dingo.— Yra tai ge
ras pam okinimas idant pinin
gus dėti tik banke užtvirtin
tam per randa.

Nepardavinės vieta ant ka 
piniu po kasiklonis.

Pottsville, Pa.— Visos kom 
panijos anglekasiu nutarė to 
mis dienomis ne pardavinėti 
parapijoms pleciaus ant kapi 
niu, kuriu vieta randasi po ka 
sikloms. Jau daugelis buvo to 
kiu atsitikimu, kur kapines 

■nuslinko in kasi-las o po tam 
Įiarapijos reikalauna už tai at 
liginimo. Dabartės reikes jesz 
koti ant farmu vietos del amži 
no atsilsio numirėliams.
Ar-gi tai butu Miknama- 

ru agentas.
Monessen, Pa.— Policije 

aresztavojo koki tai George 
Bridges, kuris turėjo valizoje 
72 szmotus dinamito ir dvi 
bonkas arielkos. Bridges ne 
duoda jokios žinios apie save 
ir kam pas save turėjo tiek di
namito. Ne kurie mano, kad 
ketino iszneszti in padanges 
fabrikus kuriuosia dirba in 
8000 darbininku neprignlin- 
cziu prie unijos. Bridgesa ma 
te valkiojentisi po Monsseu, 
Donora ir Websteri nog keliu 
dienu. Policije toliaus sznipi- 
neje.

Sudege su kudykiu.
Laurence, Kan.— Norėda

ma priskubint ugni, L.C. Hem 
philiene inpyle in pecziu kara- 
sino. Liepsna apėmė motere ir 
septiniu menesiu kudyki kuris 
sėdėjo prie pecziaus. Hemphi- 
liene norints szoko in artima 
prūdą su kudykiu ir užgesino 
ant saves liepsna, bet teip ap
degė, jog in kėlės valandas mi 
re baisiosia kankese su kudy- 
kiu. __________ __
Užmetinejimas Dr. Bidde 

lui.
Ashland, Pa.— Tomis die

nomis likos nusiunstas skundas 
in gubernatorių ant dakt aro 
Biddelo supredento ligonbutes 
czionais, buk daridavo opera- 
cijes ant ligoniu tik už pinin
gus, o ka ne buvo privalės da 
rit nes ligonbute yra užlaiko
ma per steita o Dr. Biddelis 
aplankydavo už savo darba 
$7000 ant meto. Skunda inne 
sze kokie tai James McCall isz 
Szamoku, kurie priverstas bu
vo užmokėti daktarui Bidde- 
lui $150 už padarita operacije 
ant kudykio. Szimtai tokiu 
skundu pasipylė isz visur, o 
kiek tai isz muso tautiecziu 
užmokėjo už panaszu darba 
daktarui Biddelui tai ir daejtu 
lig kėlu szimtu, bet niekas ant 
to nesiekundže ir tyli.

Nelaimingos kalėdos
Wheelerville, Pa.— Patrick 

O’Rourke užsilipias ant kope- 
czaites paredyt eglele del vai
ku kuczios vakara puldamas 
nusilaužė sau koja ir apalpo. 
Pati adbegus in kambarį maty 
dama gulinti vyra isz persigan 
dimo apalpo teip-gi. Puldama 
pervertė stovinte lampa ant -ta 
lelo nog kuriuos užsidegė me
delis. Kaimynai paregėjo du
rnus, inbego gialbet gulinezius 
tėvus ir kelis vaikus. Norints 
pasisekė visus iszgialbet, bet 
du vaikai labai apdegė o mo
tina ir tęva nugabeno in ligon- 
buti. Isztikruju toje šeimyno
je buvo graudingos Kalėdos.

Trumpi Telegramai.
§ Wilkes Barre, Pa.— Mieste 

vieszpatauje liga tymu. Szim
tai vaiku ser ga o visas moks- 
laines ketina uždaryt.

§ Altoona, Pa.— Per sugrio 
vima pastoges kuriame radosi 
14 lokomotivu, likos pažeistais 
penki darbininkai o bledes 
padare ant $15,000.

§ Boston.— Suvirszum mi
lijonas goreziu malaeo likos 
sunaikytu laike ugnies, kuri 
pakylo prie doku Boston Mo
lasses Co.

§ Berlinas.— 30 ypatų pri
glaudės name m irę valgydami 
užtrucinta valgi. Daugelis 
teip-gi apsirgo.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Cariene parengė tarnaitei 
puikia svodbii.

Rusiszka Cariene turi papra 
tima tankei iszeiti isz savo pa
ločiau? pasivaikszcziot po mies 
ta nežinant niekam, drauge su. 
vienu isz dvariniu kazoku ant 
dydesnes sargybos.

Sztai tūla nakti, praejta me 
ta, sugnždama isz tokio pasi- 
vaikszcziojimo ėjo pro narna 
savo tarnaieziu. Sztai kaip pa 
ti apsakinėjo:

“Paregėjau atydarita langa 
vienam isz kambariu tarnaites, 
kuri davinėjo valgyt vienam 
isz paliciniu sargu. Nusistebė
jau ir perpikau labai, jog teip 
vėlybam vakare radau palo- 
ciui sarga kambarije savo tar
naites. Sargas paregėjo mane 
ir kazokiszka apicieriu; paszo- 
ko ant kojų atiduod.mas man 
garbe, drebėdamas visas isz 
baimes. Tarnaite vos ne puo
lė isz persigandimo, pradėjo 
verkt, melsdama ant keliu ma 
no atleidimo. Tarnaite buvo 
man labai isztikiama ir jiaja 
milejau.

— Kasia, kas tai per vienas, 
tas tavo sveczes? — užklau
siau rodidama su pirsztu ant 
drebanezio sargo.

— Maloninga karaliene, ji
sai yra mano vyras!

— Kaip tai, tavo vyras?
__ Maloninga , karaliene. 

Muso apsipaeziavimas buvo 
slaptingas. Yra tai ludnas at
sitikimas, — ir pradėjo verk
ti.

Nuszluosczius savo aszaras 
pradėjo man kalbėti savo it- 
torije:

— “Penki metai adgalos 
pamilejau jin labai, — rodin 
dama ant sargo, — nes mano 
tėvai pasiprieszino muso mei
lei ir dare viską, idant mus 
perskirt. Karta vietinis kunin 
gas iezvažiavo o namie pasili
ko jojo sūnūs, kurio meldžiau 
idant surisztu mus mazgu mo- 
teristes paslapta Vos mus su- 
riszo, sztai inpuole in kambari 
mano tėvai su policije, areszta
vojo mano vyra ir jauna ku- 
uinga o mane tėvai laike uždą 
rita namie. Norints sūdąs ne
nubaudė mano vyro už slaptin 
ga apsivedima, nes mano tėvas 
su pagialba virszininku, priver 
te mano vyra inžengti in kariu 
mene o asz pasilikau didžiau 
šiam nuludime. Teip buvome 
atsiskyria per keloleka metu. 
Buvau tosios nuomones, jog 
mano milemas jau numiręs, 
nes visas gromatas, ka pas ma 
ne rasze, tėvai sudegindavo. 
Apleidau savo tėvus ir ne poil 
gam pasilikau maloniausios 
karalienes tarnaite. Mano lan
gas buvo ežia nakt atydaritas 
o dirstelėjus laukan paregėjau 
savo milema pildant tarnista 
palocinio tarno. Nudžiugo ji
sai ir asz, kada paregejom vie
nas kita. Paprasziau jin in vi
duti ir turėjom drauge pirma 
karta evodbinia vakariene nog 
dienos muso apsivedimo.”

Tarnaite puolė ant keliu ir 
melde carienes susimilejimo. 
Daviau savo pavelinima, jog 
abudu gali pasilikt su savim 
taja nakti, o ant rytojaus su 
caru parengsime jiems puikia 
svodba ciesoriszkam palociuje. 
Džiaugsmas Kasios buvo neiez 
pasakytas, o asz savo žodi da- 
laikiau. Po svodbai apdovano 
jau savo giara tarnaite puikia 
dovana, o taja diena pasilinks
minau užganadinanezei.

Taji atsitikima paduoda 
grafiene Vera Antonovna Bra 
nichaja savo užraszuosia apie

gyvenimą carienes. kuri dabar 
gyvena Parižiuje. Branichaja 
įnivo per daugeli metu gera 
drauge carienes, kuri jiai apsa 
ke daugeli akyvu atsitikimu 
įaz savo gyvenimo.

Badas-
7- — Vidaus dalyku ministeris 
Makarovas priėmė Peterburgo 
jungtiniu draugijų kovai su 
badu delegacija.

Delegacijos vardu Kovalevs 
kis prasze ministerio leisti 
jungtinei Peterburgo draugijų 
komisijai savarankiai neszti 
tpdaujantiems medegiszka ir 
ttted cinos pagelba.
! {Vidaus dalyku ministeris 

i dj.legacijai griežtai atsake, 
■/įžymėdamas, kad badaujan- 
iSęms pagialba yra visiszkoje 
dFieju organizacijų žinyboje: 
vyriausybines ir Raudonojo 
kryžiaus.
’įKa apie privatines draugijas 

tM badaujantiems pagalba ga- 
lijbuti leista tiktai toms drau
gijoms, kuriu instatuose yra 
punktas rodantis minetaji tiks-

r/Toliau ministeris iszsireisz- 
KVa kad privatines pagalbos 
trokdanezios suplenuota. tai 
ij/fclinga nuolatiniu vyriausy
biniu organizacijų veikimą.

■— Kazanės gub. badaujan
tiems vidaus reikalu ministeri
jai nupirko sėjai tris milionus 
pildu avižų ir pusantro milijo
ne^ pudu rugiu.

.Badaujantiems valgyti gu- 
JdsAdD -r.nmoi—
tukst. pudu javu o gub. že
mietyje 2,3000 tuks. pudu. 
Tokiu budu Kijevo gubernijos 
nupirkta 7 milijonai 524 tuks- 
taneziai pudu javu.

— Taszkento laikraszcziai 
pranesza, kad kuriuose neku 
riuose sodžiuose valstiecziai 
atlieka iszpažinti ir rengiasi 
mirti badu.

RYGA.
In Sibirą.

Sziose dienose isz Rygos ta
po iezgabenta in Sibirą apsi
gyvenimui 12 apkaltųjų prie 
sunkiuju darbu.
Neteisingas darbininkes 

intarimas.
Zengbuszo kamszczio fabri

ko patvoryje darbininkas F. 
D. rado mažiuluti ne gyva vai
ką. Tuojaus puolė intarimas 
ant vienos darbininkes ir tapo 
nugabenta pas gydytoja, bet 
nuo gydytojo sugrižo su rasz- 
teliu prie daibo ir intarikai 
pasiliko kai in grobą pute.

Priėmė pravoslavija.
Pereitais metais Rygoje pri

ėmė pravoslavija 195 žemes, 
isz ju 75 vyrai ir 120 moterų. 
Pagal tikėjimu jie yra: liute
ronu— 51 vyras ir 75 motere: 
kataliku— 10 vyru ir 25 mo
ters; baptistu — 2 motere; sen
tikiu— 10 vyru ir 12 moterų; 
žydu 4 vyrai ir 6 motere.

Liepoj us.
Apgavikai.

Ne senai Liepojuje policija 
suėmė žmones, kurie vaiksz- 
cziojo po namus rinkdami au
kas. Ineje duoda knyga arba 
lapeli, kuriame visokiomis kai 
bomis apraezyta, kad Turkai 
užpuolė ju kaimus, iezterioje 
viską, o jam liežuvi nupjovė 
ir dabar neturįs kuo maitinti 
savo sena motina ir kelius ma
žus vaikus. Tokiu apgaviku 
jau pernai valkiojosi ir ežiais 
metais pasirodė. Reiketu žmo
nėms susiprasti, kad visokiems 
apgavikams ne duotis ieznau 
doti. O apie tai reiketu netik
tai visiems laikraszcziams ra
ižyti, bet ir kunigai pamoks
lus sakydami turėtu žmonėms 
ta praneezti, tuomet tai visi 
žinotu ir nesiduotu apgaudi
nėti.

ISZ VISUSZAUU.
Skerdyne Persu per mas- 

kolus.
London. — Telegramas da- 

nesza isz Persijos, buk nog 
praejtos subatos be paloves 
mafikoloi už klupineja ant gy- 
ventoju Reshte. Lig sziam lai
kui maskolei nužudė konia 
500 Persu, terp tu daugiausia 
moterių ir vaiku. Gyventojai 
apsiėjo malszei ir nedave jokiu 
priežaseziu priesz skerdynes.

Miestiszka rotuže bombarda 
vojo, daugelis privatiszku na
mu likos apiplesztais o ir dau 
gelfs virszininku likos užmusz 
ta. Persai dabar renge pasikė
limą prieszais maskolius.

— Julfa, Persia. — Mieste 
Tobrize terp Persu o maskolu 
atsibuvineje tankei musztines 
Ana diena pribuvo isz Rosijos 
rolne kazoku su greit ezauna- 
tnoms armotoms ir keli pulkai 
peksztininku.

Norints Persije priėmė vi
sas iszligas Rosijos bet Rosije 
ant to ne paiso. Mat nori tru 
puti “paulavot” Persijoj.

Itniijo bidnieje — Praua- 
szavimas pradeda isz- 

sipildyt.
Rimas.— Trisdeszimts me

tu adgalos, tūlas zokoninkas 
isz Sileziszko zokono, žinomas 
kaipo “tėvas Bosco”, turėda
mas dovana pranaszavimo; isz- 
pranaszavo tame laike, kas at
sitiks su Italije mete 1912. 
Tai-gi Gegužio menesije, keti
na pakilt dydele revolucije ku 
ri tesys per 400 dienu, badas 
užejs po visa sklypą, kares ir 
ligos, Popiežius apleis Rima 
kaipo kalininkas, nes bus isz- 
gialbetas per terp tautiszka ar 
mije ir bus atnesztas adgalos 
in Rima ant naeztu su giedalu 
‘Te Deum”.
Gyventojai pradeda isz tosios 
pranaszystee nerimaut ir su
pranta, jog jau dalis • pradeda 
iszsipildyt, nes kare jau užsto
jo su Turkais ir ne žine kada 
užsiba gs, norints da bado nie 
kas nejaueze, bet kasztas gy 
venimo ženklivai pakylo.

Ligos teip-gi jau duodasi 
ženklivai jaust kolera pakylo 
daugeluosia vietuosia, o ne ku 
rie tvirtina, buk daugiau pra 
siplatins. Austrije ne labai 
žiuri ant kares Turkijoi ir 
kaip rodos ejs in pagialba. 
Italijoi jago to reiketu ir ne 
daleistu idant Popiežius butu 
iszguitas isz Rimo.

Laivas ir 15 ypatų nus
kendo.

Glasgow. — Laivas Guille 
mot plaukentis isz Londono 
in czionais susimusze ant po
vandenines uolos. Laivas, ka
pitonas ir penkioleka ypatų 
nuėjo ant dugno. Tik kelos 
ypatos iszsigialbejo.

Grabas karalaus “Juodo 
Jurgio” apiplesztas.

Viedinus.— Grabas ant szv. 
Morkaus kapiniu, kuriame 
silsejosi karageorgeviez Petro- 
viez’ uždetojas sklipo Serbijos 
likos apiplesztas per nežino
mus piktadarius. Pleszikai pa 
eme tik karalaus galva ir kė
lės brangenybes o szeip kitu 
brangenybių nejudino.

“Juodas Jurgis” buvo pras
to gymimo žmogus gymes 
1766 mete, o 1806 mete ap- 
szauke save vadu naujos par
tijos, kuri pasikėlė prieszais 
turkiszka randa, sumuszdamas 
Turkus, paėmė Belgradą ir da 
ve luosibia Serbijai. Mete 
1813 likos iszguitas isz sklipo 
o nužudintas 1817 mete.

Kiuiszki razbaininkai pa 
vogo 8850,000.

Harbin, Mandžiurije. — 
Banda razbaininku užklupo 
ant randaviszko paczto kuris 
buvo gabenamas isz Kirino. 
Razbaininkai paėmė 850 tuks 
taneziu doleriu.

Skaitlis razbaininku ’guber- 
nijoi Kirino pasididina kas 
dien daugiau nog prasidėjimo 
revolueijos. Daugelis kareiviu 
pameta glitas ir prisideda prie 
razbaininku. Žudinstos atsibu 
na ant plentu kožna diena, raz 
baininkai teip insidrasino, 
kad užpuola ant mažu kaimu, 
apipleezdami kromua ir gyven 
tojus o jago kas pasiprieszina 
tai nužudina.
Armėnai bijo skerdines.

London.— Žine daejna isz 
Merzinos, mažesnes Azijos, 
buk Turkai ketina padariti te 
nais skerdine ant visu kriksz- 
czioniu ir svetimtaueziu. Szim
tai gyventoju bėga isz Adenos 
in saugesnes vietas.

Akii/fiC-Zimflc ifij LitfdnOSi

Kalszedoris. - t 
(Traku apsk.). Miestelis 

gana didelis. Suveina du gele
žinkeliu: Isz miestelio eina 
plentas in Žiežmarius, Kruoni 
ir Vievi. Vieta miesteliui labai 
patogi. Netekotiktai bažnyczios 
Neteko Taigi rupesniu aptieko 
riaus Baleevicz'aus buvo 
pradėta klabenti in vyrui sybe 
kad leistu statyti Kaiszdoryse 
bažnyczia. Plečiu pavede 
dvarininkas fon Remeris Ro
dos 1806 metais buvo uždėti 
pamatai naujai riledinei baž 
nycziai. Paskui pasirodė, kad 
ta bažnyczia bus permaža. 
Pradėjo mūryti didesne, bet 
paskui del invairiu kliueziu 
darbas sustojo ir stovi koliai 
nesurinks puses reikalingu 
piningu kaip dabartiniai insta- 
tymai reikalauja- Pamaldos 
laikomos laikinėje koplyczioje 
padirbtoje isz grudu magazino 
kuria su laiku manoma 
■perdirbti in klebonija. Žmones 
matyt gan pamaldus ir per 
daug neiszsipuosze kaip kitur, 
mergynos ir moterys neezioja 
po daug karolių ir kaspinu 
Bažnyczioje gieda gerokai 
prasilavinęs choras. Pamal 
dos buna viena sanvaite lie 
tuviu kalba, o kita—lenku 
Pamokslai du. Žmones matyt 
savo klebonu labai patinkanti 
— ir isztikruju žmogus ma
lonus, prieinamas, darbsztus. 
Bažnyczios piečius aptvertas 
ir apsodintas medeliais. Pri 
vežta daug akmenų Bažnyczia 
dabar, girdėti statys .plytų, 
nes grapas Tiszkeviczius 
duodas malkas iszdengti ir 
Ziežmariecziai paveda tam 
reikalui savo plytniezia.

Kaisz'edonu parapija susida 
re isz dalies Žiežmariu ir 
Žaslių parapijų turi gyventoju 
daugiau 4 tukstanezius.

Mokyklos miestelyje dvi: 
geležinkelio dviklese ir liaudies 
vienaklese. Sodžiuose taipogi 
dvi dar neseniai inkurtos. 
Mokytojai rusai. Kataliku 
sankrovos trys: dvi nepertoli 
□uo bažnyczios, o triezia 
kitoje pusėje geležinkelio 
Keptuve turi taipogi katali
kas.

Panevežis.
Lapkriczio 19 d. 8 vai. vkr. 

pakilo ežia didelis gaisras. Su- 
pleszkejo Marijonos gatvėje 
p. Domaszeviczienes klojimas 
su visais javais ir patzaru. Jei
gu ne piętu vejas, tai butu ne
mažai namu sudege.

— Lapkriczio 27 ir 28 dm, 
2 vai. po pietų ugnegesiu bute 
kunigas J. Tumas kalbės apie 
iszeivius ir iszeivyste Ameri
kon. /

Perjojus
(Traku ap.). Žmones ežia 

gana tamsus ir ūkininkauja 
senovės budu.

Seniau Perlojaus apylinkėje 
buvo daug vagiu, visokiu mu- 
sziku, girtuokliu, bet dar ju 
visur skaitlius jau sumažėjo,.

Vasara gyvenantieji prie 
Merkines upes gerokai pasipel 
no plukdydami medžius.

Žydai sziuo tarpu labai pra
dėjo pirkti eglių (kadugiu) 
uogas. Kaip-kas gerokai 
pasipelne, bet kadagynai liko 
taip apdaužyti, aplaužyti kad 
gaila žiūrėti.

Jaunimas skiriasi in dvi 
pusi: vieni smukliu lankytojai 
pesztukai, o kiti blaivininkai, 
malonus dainininkai.

Priviso labai daug vilku, 
bziomis dienomis jie vieno 
bežemio ūkininko papjovė 
karve. _ _ —------

—KacTjus žinotumėt, Skaity
tojai koki pas mus žmones 
tamzus^koki fanatikai, tai tuo 
/vds pasakytumėt, kad Lietu
voje dar “tamsu ir juoda”.

Nepersenai Daubiszkiu dvar 
ponio Moros numirė žmona bu 
vusi pravoslavu tikėjimo. Dvar 
ponis iszprasze Viekszniu dže- 
kono leisti palaidoti nabasznin 
ke palei paezia kapu tvora, isz 
pravoslavu kapu puses, (nes 
kataliku su pravoslavu kapai 
greta), o kaip ir jis pats (Morą 
katalikas, numirses, tai* taip- 
|-mt ■•'.•žž.'eiiaSTpalaidotas 
kapu patvoryje isz kataliku 
puses. Paminklą iszmiirysias 
tvoroje. Džeke -> tanje' nieko 
blogo nematydamas, žinoma* 
leido ir viskas, rodos, turėjo 
būti gerai.

Bet duobkasiams pradėjus 
kasti duobe palei katąjiku ka
pu tvora, pamate tai keletas 
tamsuoliu ir hegrod^mP pq 
miesteli eme žiovalioti, kad 
“ruskiai kataliku kapu tvoras 
griauja!” Susirinko daug žmo
nių su visokiais inrankiais 
ruskiu muszt. Betduobkasiams 
pasakius, kad tai yra džekono 
leista, inszelusi minia nubėgo 
in klebonija. Džekono nerado 
namie. Vikaras dar nesenei at
keltas ir nieko negalėjo paaisz 
kinti.

Galu-gale minia susimėtė 
in kareziama ir degtines inmo- 
vus, nutarė raszyti skunda pra 
szyma in vyskupą kad džeko- 
nas leidžia niekiams ardyti ka
pus. Tuojaus atsirado žydells- 
advokatas rasztininkas, kuris 
ir parasze vyskupui “phoseni- 
ja.” Minia, žinoma, kreivomis 
raidėmis pasiraeze ir apsaugo
tame laiezke iezsiunte.

Negana dar to, intužusi mi
nia dar sumanė telegrama sius 
ti in vyskupą, bet pacztos vir- 
ezininkas pamatęs, kad siuntė
jai vos tik ant kojų laikosi, o 
isz gerklių kaip isz baczku 
degtine smirda, telegramo ne
priėmė. Galu-gale dar kaiku- 
rie vargszai važiavo in Mažei
kius, bet ir ten nieko nepesze.

Po keliu dienu vyskupas at
siuntė ta praezyma pas džeko- 
na ir prasze paklausti, ko para 
pijonai nor, nes vyskupas nie
ko negalejes suprasti. Džeko- 
nas ta apskelbė isz sakyklos, 
kad kas rasze praszyma, lai 
ateina ir lai perraszo aisz kiaus 
kad vyskupas galėtu suprasti, 
ko parapijonai reikalauja. Ta
da atėjo keletas “kaklegu” ir 
puolė in kojas džekonui persi- 
prasze už trukdymą.

Pas mus insteige 4 klesu mo 
kykla, kurioje dabar 40 vaiku 
mokasi, tai dabar kaikurie 
viekszniecziai ta mokykla kei
kia vis susiriesdami: Kad ji, 
girdi, prasmegtu, kad ji sudeg 
tu ir t.t. szlyksztu klausytjes. 
Mokykla keikia, o apszvietimo 
neturi. Kad but nors kiek susi 
prate, tai viso pasaulio akyse 
nedarytu tokiu juoku.



Qeno Mauro Palikimas.
^2^ Arba atrastas skarbas 

Požeminėje urvoje.

Isz Angelsko per F.W.S.B

Maurai kurie pamusze Isz- 
panus tikėjo labai in raganis- 
ta. Skaitant “Tūkstantis Nak
tų ir viena” (kuria galite gau
ti “Saules” spaustuvėje) rasite 
panaszias istorijes apie raga- 
nistas, užkerėjimus ir t.t. ko
kia jums czionais ketinu apsa- 
kitie o kuria skaieziau labai 
senoje angliszkoje kningoje:

Kitados gyveno Granadoje 
vargingas nesziotojas vandens 
vardu Pedro, ‘Jiuris maitinosi 
isz uždarbio parduodamas 
deni.

Karta kada sugrižinejo 
kare jisai namo užtiko 
kelo gulinti sena Maura,
ris iezrode, kad jau jo pasku
tine valanda gyvenimo pasi- 
siartino.
. Pedras būdamas geros szir- 
dies, ne galėjo palikt sena žmo 
geli lauke per visa nakti, isz- 
klauses jin, dažinojo, buk ne 
turi namu ne jokios priglau- 
dos, o idant senelis ne numirtu 
prie kelo, pakeles jin nog že
mes, užsodino ant savo asilelio 
ir nugabeno namon.

Nakties laike senas Mauras 
mirė; nes priesz mirima-iszeme 
isz anties maža dežukia pa
dirbta isz sandolinio medžio, 
atidavė Pedrui kaipo 
už jiojo milaszirdysta.

van

va- 
prie 
ku-

nog
mil
arti
nes

Fedras atsake, jog turi tokia 
žvakute namie.

— Tai gerai, atueszkie jia- 
ja pas mane, o persitikrinsiu 
ar tai tokia apie kokia apraszo 
ant szito rasztelio.

Ptdras nuejas namon atne 
sze žvakute. Senas Mauras isz- 
bandes ir pavuostes jia pripa 
žino, jog tai toji pati.

Fedras tankei girdėjo 
senu žmonių, jog randasi 
žiniszki skarbai užkasti 
senu griuvėsiu užmiestije,
sergėti per raganių, kuris nie 
ka neprileidže prie tuju skar 
bu jago ne moka juos užžadet. 
Ta viską apsakė Maurui ir 
abudu nutarė da ta pati vaka 
ra nuejt prie griuvėsiu ir per 
sitikrint ar tikrai teip yra, 
kaip ant rasztelo paraszyta.

Taja nakti abudu nuėjo 
prie griuvėsiu o kada žiegoris 
ant bokszto pradėjo muszt 
dvilekta valanda, Mauras už 
dege žvakiri" ir pradėjo kalbėt 
užkeikimą.

Teip skaitydamas, staigai že 
me atsivėrė szale stovineziu su 
dydelu trenksmu ir paregėjo 
trapus vedanezius in giluma že 
mes.

bkustbarzdis stovintis teip-gi 
lange ir net sukliko isz 
džiaugsmo:

— Na, tai dabar turiu taji 
rakali po savo valdže. Pirma 
iszsikalbejo, jog nieko ne tu
rėjo kaip tik dežukia. Nes ta
sai piktadai'is man sumelavo! 
Matyt, jog Fedras nužudė taji 
pakelevinga o žemeziugus isz- 
eme isz dežukes, kurios pare
gėjau ant jojo paezios. Ejsiu 
vela pas sudžia ir pasakysiu 
ka regėjau.

Nepoilgam sudže su kitu 
virszininku ir skustbarzdžiu 
atėjo in Pedros narna, paszau
ke užsirustinias:

— Kaip tu drieai man teip 
begediszkai meluot, jog tau 
mirsztantis pakelevingas nieko 
daugiau ne paliko kaip tik tą
ją dežukia padirbta isz sando- 
linio medžio ? O del ko tavo 
pati szendien buvo pasidabi
nus in žemeziugus ir auksinius 
lenciūgus? Atiduokie man 
kagreieziause tuosius skarbus 
ir džiaugkis kad tave ne lie
piu pakarti.

Ka turėjo dariti Fedras, tu
rėjo atiduot turtą ir vela pri
sipažint prie visko.

Jurgis ant keliu atsiklaupė, 
“Mano milema Katruk”, szauke, 

Bukie mano, 
O asz tavo.

Ant Naujo Meto rpsiveskim.
Tavo tevelus pameskim,

Bet tevelia aut to visko žiuri, 
Giara lazda rankoje turi.

—Kur tėvas?

W.TRASKAUCKAS 
i'irmiit in i* L ir f u oittz ka* 

GRABO R1US

La'dnju Kum 
Ryginub ir Ve;

—arba pradžia----
Skaitymo ir Raszymo 
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■‘Saule” Mnhnnoy Cty. Pa

Tai ir Nauja Meteli turime, 
Kožuas geresniu laiku žiū

rime,
Ir asz mi-linu blogai jau ne 

bus,
Ne vienas isz vargo Jie; pražus

- Visi inbaugyti striuku, 
Mislina, jog ne iszmaitys 

vaiku, 
Nebijokyte, bus geri metelei, 
Bus iezmaityta pati ir valkelei. 
Mums tegul ne buna galvoj-, 

Ba tai Dievo rankoje, 
Gyvuosime, 
Dainuosime,

Ir ne dejuosime!
Cze Amerikas, nepražūsime,

W. Rvnkewiczius
*7 -:5Or Util SZAS:-
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Juostas, Kepinąs. Kutmaf 
Špilkas ir Lt

<u kokiu nors reiksh 
kas-‘ink Szpkordiu, 
Piningus ir LL 
Ra-zyknr pa* niaB* • 
a pi ai l VMM tAŪaatJ

ižui.ežiu Viningns in 
Vilias Dabs Svieto

'reicziatiee ir pigiausi 
Visi tie k rie per mm 
tunte apie tai geria žino

Jszd indą Dostovieme 
tel tu ka nori savo dali

dovana

savo dalikus, 
mirsztanti Maura in savo na
mus, nes per tai 
nelaime, nes žmonis 
kit kad jin nužudei.

Pedras apmalszinejo paeziu- 
le kaip galėjo, kalbėdamas, 
jog niekas ne dažinos apie mir 
ti seno Maure, neš data ra 
ežia nakti jin nugabens in už
miesti, iszkas duobe ir palai paįg ir teip il

. dos. Kaip pasakė teip'ir padr
re. Bet negalėjo pasislėpt nog vos v liepsna n g 
dydelo užviduolaus skustbarz- puolė ant tokio regėjimo ko 
Jžio kuris gyveno skersai kele:K)..> da žmogaus akis ne byvo

LKtc
*■’k..sibarzdu ėjo paskui Pe-j ' rnvos atiso ir sidiprovi- 

dra, rtiate kaip ia‘».id..jc lav.n _■ I "tigi. be neijz 
na szale keltf i i'.grižo y la pasak’ ' >s ■' .t iz'. ig i visokio 
"an .-.uani Pcdur. Antldydomo!

»■ -ryG1’1 " da atėjo sEustisĮ — xurim 
s. letiszkas sudže apsakė jiam iare senas M

. vijka La buvo mates tajs nak-l>v s kute užges 
ti. Ka l.i pabirige jio . 1 . ii, s 
dže spiresi, idant skustbarzdis 
ejtu su i.uom drauge pas Pedra 
ir apkaltint jin už papildinta 
žudinsta ir apipleszima lavono.

Vargingas Pedras baise; per 
sigando iszgirdes užmetineji- 
mus sudžiaus; puolė prie kojų 
sudžiaus ir iszpažino viską? at- 
nesze sandalinia dežuke Bu
džiui, ir prasze idant jiaja sau 
pasiliktu.

Sudže buvo labai godus žmo 
gus, akis jojo net pražibo isz 
džiaugsmo paregejas dežukia, 
būdamas tosios nuomones, jog 
joje randasi žemeziugai ir bran 
genybes, nes kada atydare, jo
jo nusiminimas buvo neiszpa- 
sakitas, radęs jioje tik koki 
ten raszteli ir maža žvakutia.

Sudže sugražino Pedrui de
žukia su viskuom kas joje ra
dosi ir liepe Pedrui ejti na
mon o už savo ergeli pasiliko 
asileli.

Nelaimingas pardavėjas van 
denio sugrįžo namon keikda
mas savo nelaba giluki. Ne ga 
na kad priglaudę mirsztanti 
nepažinstama, nes da likos pa
trauktas priesz sudžia už žu
dinsta o priek tam ne teko sa
vo isztikiamo asilelaus kuri ko 
nia milejo teip pat kaipo pa- ' 
czia ir vaikus. O priek tam pa 
ti jiam nedavinėjo atsilsio die
na ir nakti.

Pedras isz akivumo paėmė i 
popiera ant kuriuos buvo pa- 
raszita koki tai ženklai nežino
mam jam liežuvije ir pamislt- . 
no, jog gal tai butu sziek tiek 
vertos, ateimyneapie sena Mau 
ra kuris laike kromeli ant tos 
paezios uliezios, nutarė pas jin 
nuneszti raszta, gal jisai gales 
pesrkaityt kas ant jo buvo pa
raszyta.

— Tas rasztas— atsiliepe 
Mauras, kada perskaitė raszte- 
li,— yra dydelis užkeikimas 
ant atradimo milžiniszko skar
bo, bet ant nieko ne prisiduos 
jago prie jo ne turi stebuklin- 
goe žvakutes. j

N abudu jwaiotnia dy 
dalia baime, bet nusileido tre 

ėjo pa 
kol ne ’a- io prie dyd les ur 

žvakutes

Sudže paszauke Maura, nog 
kurio teip-gi dažinojo apie 
paslėpta skarba požeminėje 
urvoje, kuri Ilgiuosi su apsa- 
kimu Pedro.

Nes Mauras būdamas isz- 
mintingu žmogum, apmislino

Sudže ’’egaledamas isz gc*>.u Del moterių il* ape lliote- 
mo ilgiaus iszlaikyt atsiliepe res.
in savo draugus.

— Ko mes cziou stovėsim 
kaip žioplei ejme atsineszt ge , 
ležinia skryne. — Isztares įii, I 
visi leidosi žemin in giluma Ae ilga plauk i ■ 
mes, o nbrints. visi drebėjo iez npa dang tnn 
baimes nes godumas eme 
jiu virszu

Kada jau buvo nueja kiek, re, 
Mauras už<r- ino i 
me akimi* Ksnije užsidarė 
dydelu tr< iu.

— Ka tu ginro padarei? — 
suszuko si baime Fedras, — 
Uždarei sudžia su jojo drau-! riau būna, ja 
gias!

— Tokia Dievo vale. — u 
sake malsi. . Mauras. .'i' te 
nais prieis ... 
kol jin kit 
gialbsti. - Baigd-.ma- 
beti, numi 
kute toli nog sa t ■ — 
eim Grana 
ti. Juk esame iiirti gi 
skarbai ki hzneszau,

.uar.i

ii i kubint,— 
nes jago 

ad budu pra 
totais gy 

tuosius žodžius
ZU.. 'O, ! us n 

i vais. Isztare 
. pridejojpilna mafsza skarbo ir 

skubi»<r tn virszu. Kada jau 
radosi ant virszunes žemes, už 
sidare su dydelu trenksmu ro 
dos griausmas sugriovė.

Mauras su Pedru atsiskyrė 
ir kožuas nuėjo savo kėlu, nes 
priesz atsiskyrimą Mauras at
siliepe in Pedra:

— Atsimink, idant nieko 
apie tai nekalbėtum savo pa- 
czei, žinai jog tavo pati neuž- 
laikis slaptybes, o jago ižduo- 
tu tada, butu po mus.

Fedras prižadėjo jiam apie 
tai nieko ne sakyt paezei. Pa
davęs raszteli Maurui o pats 
pasiemias žvakute nusidavė 
namon.

Jojo pati pasitiko jin su viso 
kiomis barnetnis, iszpludo jin 
už jojo tinginista ir praleidi
mą laiko su savo draugais.

Nelaimingas negalėdamas t 
iszkenst visokiu plūdimu ne 
galėjo bobai uždarit burnos 
kitaip kaip iszeme isz anties 
kelolika auksiniu piningu ir , 
puiku lenciūgą padavė jiai 
nieko ne isztares.

Motere persigando parege- ( 
us tokes hm- tiv ir vela 

pn jo rugot, jo - gal papilde 
kokia žudin°*:i arba • įleszi- 
ma e gal josios kitaip 
apinalszyt, kaip prip tint visa 
teif be isz kur brai orybes j 
etai nes tuom '■ irt mine , r. . • i • 1jiar ja -akis
tai rings juju visas gilukis ir 
net -Us iurta

Motera piižzd jo 
katra motere ly1 1 
mo ne 
do " 
pui 
gus 
puo^: ne 
sės brau ėnj > 1 o 
orie zerkolo k 
aug '

papuoezu.
A-A nelaimes p. igcjo jiaja

Bet 
vu-

-įdėjo įsilaikyt Sura- 
ros < ’.is/.; do ■ ne 

.. žen. ringus, ler 
uksinius ir kilok i is

A p'i red ee uždėjo f ai-
• 's.-'o, s 

., )B kr arti 
įjosi'isz teip t eik '

u-

ilžia. Pasakė sudžiuk, jog butu 
tai dydžiausia kvailybe gar
sinti žmonim apie atrastus skar 
bus. Juk požeminėje urvojedus. juk požeminėje urvoje 
randasi tiek skarbo, jog užteks 
del visu, priek tam dadave:

— Pasidalykim visi 
isz teip dydelo atradimo, 
žadėk tai iszpildyt o asz 
gialbesiu tau tame darbe, 
j'ago to neprižadesi, tai požemi 
ne urvą bus uždaryta ant am
žių o skarbas dings ant visa
dos.

Sudže būdamas labai godus 
žmogus, nutarė apgaut Maura, 
ir jago pasiseks tai užgriebs vi 
sa skarba del saves. Pamisli- 
nias truputi atsiliepe:

—- Tavo apsakimai apie tuo 
sius skarbus yra akyvi, nes asz 
geidžiu pirma isztirinet ar tai 
teisybe, per ka turiu pats per- 
sitikrint da szia nakti o tu tu
rėsi mus nuvesti prie tos vie
tos, nes jago man sumeluotum 
tada lieptau tave tuojaus pa 
karti.

Kada atėjo naktis, visi nusi
davė prie urvos. Lauke visi ne 
kantrei kada prisiartins pu
siaunaktis. Kada ant bokszto 
suskambėjo dvilekta valanda. 
Mauras uždegė stebuklinga 
žvakute, perskaitė užkeikimą 
kaip priesz tai, o žeme atsivėrė 
su didelu trenksmu.

Sudže su skustbarzdžiu ir 
virszininku stovėjo kaip be ža 
do, baisei persigandę ir ne tu
rėjo drąsos inejti ir urvą. Mau 
ras su Fedru nespyrė idant ej 
tu paskui, nes patis nuėjo tra
pais in požeminia urvą, kur 
paemc <lu dydelus indus pil- 
nus aukso ir žemeziugu iszne- 
sze in virszu. Sudže nudžiugęs 
užklausė Mauro ar daugiau 
ten randasi skarba.

— Randasi ten daugybe, o 
ypatingai dydele skryne ku
riuos ne galėjo pakialt.

— Neatbūtinai turime jia- 
ja iszgabent in virszu, butu 
tai dydele kvailybe palikt teip 
dydeli skarba po žeme.

— Tai ejkite patis su savo 
draugais, nes mes jau pailsom 
o ant ezedien mums užteks to, 
ka atsineszem, — tarė Mau 
ras.

ligei
Pri
pil
ti es

Priminimai n 
-Smfaeill 

jięo turi kiaušide 
turn
- Motere lib] 

in aio patogoni' 
Ijrjwmwtie.’.
- Moten1 tenk: 

ti in tigerlstei) 
eis, kuris ira — k
- Kada rims .t 

veidą, motere tuoj 
jog jis irt — nžsii
- Kadai mote 

įpitaprtdala!
- Kada da nu 

gaili ir kada liekt
- Motere aure 

lit kaklo, jap N 
aostsinaista, ta 
ii ii®®iw.
- Jtįa mitt' 

siltae, o Taika 
ir murini, tai labi 
Btodo. Tegul t 
pustai ir srūti
o raikai plikei pa 
da svieto akio, tol 
tora didele verte
- Motere stoviu 

mojeprie baro ir 
tai teip išrodo, ka: 
re atari prie jom 
pardavimo.
- Jagu mote 

apie are kalbėtu 
ka turėtu kalbėt

— Grasiau 
motereje uždegsi, 
kali karsta geleži
- Jagu mergiū: 

gera riro,o prae 
patoga mergina, 
įtaikia idant ka 
josos prieš vira oi
- Antis arklo 

žinriši ant dantų, 
mergos turi pasini] 
apie gražius dantis

Petrukas ir V 
laejo Petrukas 

girion grybauti, 
daug grybu ir eme 
žalo jiedu tain šit 
bus, jog už-imirezi 
esą, ir eme tolintis 
kito.

Vincukas buvo i 
paklydo ir eme sn 
kas oatsiliepe ir p 
go tylyn ii giria, i 
kas jo nerasti. Jai 
vo parityczioti is 
Petrukas bego-be 
pats paklydo, ir e 
Jam bebėgant, rit 
iaslinkas suszlatr 
Petrukas pereigai 
vilkas. Bet is kn 
kiszkis ir nubėgo 

Po to Petruką t 
baime, jis eme gr 
ti, ir juo jis labia 
labiau bijojosi. J 
jis esąs toli tams 
kiaidlioįas ir veri 
išgirdė, allege i 
estie. ‘‘Vincuk'J 
šiai susuko jis. 
prieszais ji senis 
sn juo Vincukas.

Tai buvo giriu 
iszvede paklydus 
surado Petriką.

Petrukas gerai 
sarga.

IwulBtiagi
Augino Joniei 

Km. Ji juos mj 
neštamde ne mu 
skanesni kąsneli 
ke: gražiai pag 
dino nuprausė ii 
vilus, paleizdave

Taip, numinu 
tėveliui,-Ir gyvi 
sutikime — ki 
darni, neeibar 
daniesi.

Vaikucziai j 
piemenėlius, pi 
savo motyneli 
ir taip kur J 
apdirbineti.

Vienais meta 
sunkiems vasar 
prisiartinus -žit 
poms, paklausė 
ka jiems nupirl

— Man b» 
šiai atsiliepe vy

— Man dod 
antrasai.

— Man, matt 
linksmas ir pik 
jruze tree’"'1

nikeliuta dūda, kuris 
grain a gėrei iraiszkei' 
visokias muzikes ir 
d žinias. Kiekvienas 
gali turėt savo name į 
kone rLa.2.Geriau«ia 
Armonika vokirzko 
ipwiirbimo bu notom 
ir nurodimais. 3.- 
Puikius stalavas ni
kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karta grajina 10 min 
utiu. Į.Vynszki arba 
moteriszki storai pa

aukuoti laikrodėliai. 5.-Stal- 
avi irankai gražiojedežuteje: 
6 peiliai, G videlcais, 6 dideli 
szau ksztai, 6 maži, 1 peilissvie- 
stui ir f'Ziuksztukas cukrui.

_ Už musu dovana vien norime
p I ke d po garsintume ti ntu-u fu ma terp jusu pažįstamu.

« w Atsiusk minis ant rankos 50c. markėms, o mesjumsi
prisiusime 40 skrinueziu tabako 4 gatunku vž $G ir jusu iszrinkta dovana. 
Likusius $5.50 užu okesit gavės tavora Kam tavoras nepatiks gali ja nejimti.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO COĮ Dept. E. 115 E. 71 h. St; New York, N. Y

nVTf A T11’irkyte už $6 00 vertei musu 
JL7 Jl JL\--lV-L •žinomos tabakos del cigaretu 

' ir Lzsirinkit sau dovana isz sekincziu daiktu: 
Į Naujausia importuotas Fonografas sudideha

S'eikatele Dievas duos, 
Ne vienas ne dvjnos

O dabar vėlinu del visu: 
Pirnriause sveikatos,

Ilgos gyvatos,
Tegul poroje grąžei gyvena, 
Vienos antro ne prigauna, 
Vienas su kitu susitaiko,

Ir paeziduma užlaiko.
Kad dukreles motinu klau-, 

syti), 
Naktimis ant szokiu nesival- 

kiotu, 
Veluk namie sėdėtu, 
Motinai prigialbetu,

Ir darb nes kelnes lopintu, 
Czingumo ne kramtytu.

Ydant jauni vyrukai, 
Ne butu kvailukai,

Uždarbio neprakaziruotu, 
Ir nj girtuokliautu, 

Skaitiniais užsiymtu. 
Ii- jus mano lelijėles, 
Patogios moterėlei1, 

Savo vyrelus milekite, 
Susirinkimu ne darikite, 
Aluti teip nesriaubkite, 

Dievuli szirdije turėkite.
Paczeduma užlaikykite, 

Ant Baltruvienės atsiminkite
Kad niekad in jiosios nagus 

nepaklutumete.
Dalibuk, daugiau,

— Didžiause ir geriause do 
vana, szirdingus linksmumas.

— Sako, jog mrotees turi 
o trumpa prob * 

,8Z nes daug turime ir viru, jog 
ąiit ir plaukas ir protas Trumpas.

— Ira tai ■ irotinga mote 
’ > jagu tiktai szacavoje ta

žvakute, o že kas brangti kasztuoje.
užsidarė 'suj — Moti r uria reik© gint 

.tai jau per tai ra ne kas mote 
1 re.
I ■— Ne kurie sako, jog ge

' ig motere rengėsi 
'su plunks: >m, egu raszo su 
jom

—■ Isz kuli gu mergina ga
li daug Y'iio ■ ’nokt. Nes du 
h Pigiau iszmok a, jagu bu- 
. . I -rp e i to.-. Jrauguves.

| ; ra ti l e linksma.
Ii.. .-it i 3 turi būtie 

i. .Ligų juokėsi isz bi
tai pi ..i a na juokinga, 
.inlis.i: . lokantl žodi 

no kožiiame 
reike ne isz 
agu ne nori

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000 
' > kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvania ir 

talpinusi locnam name kurios verte isznesą apie 
$150,0(10.00. Priima piningus ant paezedomo ir 

į.Z moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalia 
" ' svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
■ Bankos P. V. 0B1ECUNAS & CO., parduoda 

Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog i giries; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 

M kancelarije po vadovyste Karoliaus VaiasziausNotariuszo už 
T*Į|' tvirtinto per Gub. Val.Pennsylvanios; padaro Doviemastisir 
įiįm kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
f<r. 12-lli.A (irsiu SL, S.F.FitUlirg,P 

^AGENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO
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Po iszsii 
bus, atsit 
Mauras m 
Pedras nu 
je kur savo . 
delu bajor : nez 
sau vėlino . o milot 
sus ir gyvi 1 
dodamas is zmin tinsta! =»vc 
ta kuri pal 
senas Mau:

Sudže si 
gaiš gal ir 
žemiuejo u 
prisisotina požeminiu 
bais, kuriu ,
tai vis per

Nauji•- T- 
Sulaiko puol:

E laukams augti j >»r. 
avoniu. Iszsiu

•ija« apie priet 
kaip tame užb< tv

l.M.Btuin

ingn esi i
3 ,sia_:

■ike tirka 5 
1 ii O HZ j nokt

1 rilk'lo 1 III' s 
,ek ne kenkt 
-z uiotureb t? 
llA>- turi ho:

moterei 
k nuludimas 

katros nuo 
ns’isuke, rodos 

ii nelaimi pa 
del moteres 
del saves ir

Dabar pas meisteri bėgsiu, 
Gal koki laszeli gausiu. 

Na, tai sena meta palidesime, 
Szita Nauja pradesime, 
Ir bus vyruezei gerai. 

Gud bai!

-*O

VYRIU LIGOS O
Ne lauk, ko! visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa 

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blocras gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie
Savo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomu 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingo 

nvx.x< '/mlum G'/uryilint^Lįirz-ini _in nnra ^ian_n idant nutraukti kl 
uaugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iaz- 
gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. !r

“Dingusia Pajėga” vyru 
iszgydajn in 14 dienu. 1 
“Silpnus Vyrus” ju knna 1 
sugražinu in nortnaliszka ‘ 
padejiina in trumpa laika. <

“Rumatiszma” visokį 
iszgydau labai greitai.
OFISOS ADINOS: Nog 9 lyg 8ad vakare.
Petnyczoje 9 lyg fad. vakare. Nedeliomis 
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge 
nog 15 metu toj paezioj vietoj.

Mano būdas yra pigus ir tikras. 
‘‘Exzema’’ ir kitas panaszas 
ligas iszgydau lai ai trumpam 
laike.
"Paslaptingas Ligas” in 3 lyg 
5 dienas.
‘‘Hydrocele” in 24 adynos, 
be operacijos.

Asz gydžiu: 
“Užtracintas Kraujas” in 3$ 
dienu-be naudojimo merikuri- 
iLszo ar potasu.

“Stryktura” b« peilo if 
skaudėjimo.
“Varicocele” gydau in 15d. 
“Szaszius” ir skandulus ekaroe 
iszgydau greitai ir ant visadot

Di.Lorenz---"^
Kai Latre I (nkiszkai,Puskzkaiir Vokizska

; k

■ “kl- ’

..jprr
i < .■ '' a givemma.

-u aka prie szlu
i /.tart žodžio, 

it ig: sme 
, iszraeilee

,žna
;>ri,
vii ipe 

E

t”, matoma 
ina už viro.
ir guodota 

ai i utis d ra u 
ngai tokiu

ne moka apsi 
iii-.. <a būda.

■ i.v»i . N i IR DU
1 . . , B UNDER-KONGRI Y VtR 'iTS

ŽENKLI
W0t>k

Ar turi jau egzemplioriaus Severos Kalendorius Ir Sveikatos Vadovo aut meto 1912. 
Jaigu ne, artimiausias Aptiekorius noriai duos tau viena reikalaujant.

Turi Pasiduoti!
Jaigu rumatizmas apėmė tave, iszszaukdamas 

beveik nepakeneziamus skausmus, sustyrima, 
sunariu skaudejima ir raumenų uždegimą, tai 
sekkie musu patarimą ir pabandyk vaistu, kurie 
iszgyde tokius reumatizmo apsireiszkinius, 
kuriems negelbėjo jokia kita priemone.

Czia yra paslaptis:

Viduje Vaitok......

Severos Vaistas Nuo Reumatizmo
(SEVERA’S RHEUMATIC REMEDY.)

Iszvidaus trynimams vartok......

SEVEROS

Gothardo
(SEVERA’S GOTHARD OIL)

Tokis gydymas, veikiantis isz dvieju pusiu, 
apsups prieszininka ir privers reumatizmą

... GREITAI PASIDUOTI ...

as sunarni sustyrima, raumenų skaudejima ir 
traukimą gysliniu mazgu—Sulaikys Priežastį.

Iszvidini's Vaistas suteiks palengvinimus, 
naujins cirkuliacija, nuramina suerzii 
dirksnius—Sulaikys Skausmą.

Preke 50c.

Sulaikyk ta Kosuli!
Jis drasko ir pleiszia tavo Plauczius 

Apsunkina tavo krutinę nuodais 
Yra nusilpninaneziu

Gali vienok sustabdyti. Niekas 
jo nepraszalins taip greitai ir ne- 
iszgydys tai]) urnai uždegimo plėvių

SEVEROS

Balsamas Plaucziams
(SEVERA’S BALSAM OF LIFE)

Preke 50c.

Ar tavo Skilvi
reikia taisyti?

Ar tiktai nekuriuos valgius gali suvartoti?
Ar stoka tau Apetito?
Ar esi silpnas ir nustoji svarume?

Paisyk in tai. Toki padėjimą 
gali perkeisti, vartodamas vaistą, 
kurie sustiprins visa tavo gromulia- 
vimo systenia ir atnaujins sveika

SEVEROS g 
Kartumą Skilviui | 
'EY ERA’S STOMACH BITTERS) ®

Preke

Reikalauk Severus Vaistu Aptiekose. | 
Kuomet duos tau kitus vaistu, vietuj 
Severos; nepriimk ju.

Tikras Patarimas Prityrusio Gydytojo DOVANAI. ”j

W. F. Sevęra Co. ““‘M!"“1
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Del muso vaiku.

grin ežioje

sznabžda 
nuskurta 

juokingai

ant

tiktai 
mažai

Senas elevatoris ant kalno Sinai.
Senoviszkuosia laikuosia, pradžioje krikszczionybes zoko 

ninkai turėjo saugia priglauda ant kalno Sinai. Da ir szen- 
dien tenais randasi kliosztoris užlaikytas per graikiszkus zoko 
ninkus. Kas metas daug pakelevingu atlanko taja vieta o ir 
nedejai isz visu szaliu, nes tenais randasi daugybe žvėrių. 
Idant gautis in taji klosztori, reike duoti ženklą zokoninkams 
kurie nuleidže virve su gurbu in kuria sveczes atsisėda o zoko 
ninkai trauke in virszu kaip tai ant paveikslo matome.

— Gerai, vaikai, — tarė 
matyna — visi iszmintingai 
kalbate žinote, ko jums reikia 
bet tavo, Jonuk, už visus 
iszmintingesnis praszymas.

Patemijiniai

KUR BUNA
Mano pusbrolis Jonas, Jurgis ir 

Rože Moluszei ir Vincas Igataviczius 
paeina isz Suvalkų gub. Kalvarijos 
pav., turiu svarbu reikalą jie pats ar 
kas kitas praszau atsiszaukt ant adre 
so:

J, Lukaszevicz
36 Star st. New Britian Conn.

Mano draugai Jonas Marcinkėvvi- 
ezius paeina isz Kauno gub., Szau- 
liu pav., teipgi ir Mikolas I’etkevi- 
ezius isz Kauno gub. Raseinių pav., 
abudu pirmiau gyveno Readings o 
dabar nežinau kur jie pats ar kas ki 
tas praszau duot žine ant adreso;

Fr. Grublauokas
343 S. 7th st. Reading, Pa,

Mano brolis paeina isz Vilniaus 
gub., Traku pav. turiu svarbu reika
lą praszau atsiszaukt ant adreso;

VV, Szimelawicz 
Box53 Vandergrift, Pa.

Mano dede Antanas Vaitkus paei
na isz Kauno gub., Raseinių pav., 
praszau atsiszaukt ant adreso;

J. Vaitkus
101 Spruce st. Oil City, Pa.

Mano pusbrolis Juozai Jonavi- 
ozius ir dede Kastantas Paniekas 
abudu paeina isz Suvalkų gub., Sej- 
ru pav. praszau atsiszaukt ant adre
so}

Ant. Paniekas
17 Comon st. Laurence Mass

Mano pusbrolis Jonas Songaila ir 
Adomas Matuleviczius praszau a4ei- 
szaukt ant adreso: (b-^)

P. Morris
Norris Ill.

Ir ant to rodą ira
Jonas:— Paskolink man 

Petruk 5 centus ant stritkaro, 
ba asz savo piningus užsimir- 
szau paimt.

Petras:—
turiu 2 dol

Jonas:— Tai nieko, duok 
man 2 dol. 
važiuot ant 
pasamdisu boge.

20 Metu Senas Laikraszti

Kad broliti tik 
bumas-zka.

tai ne reikalausiu 
stritkario tiktai

Ant fero
Nuvejąs Baltrus su paezia 

ant fero (isztovos žvėrių), pati 
in Baltru užklausi:

— Baltruk del ko tie žvėris 
toki ira smutni kad vis galvos 
nulenktos?

— Hum, ko daugiau norėt 
tėvas kiaule, motina kiaule 
sesuo kiaule, vaikai parszai, 
tai už tai jiems tiep smutna. 
(Buvo tai visos kiaules..

Laikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu, 
didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik- 
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kariame gyvena apie 60,000 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatralisikU) bizniszku ir draugyszcziu.

-! “LIETUVOS" PRENUMERATA:-
Suvienytuose Vaišijuose 
Sziaurines Amerikos

Metams $2.00
Puse Metu $1.00

Kanadoj ir Mesike -fJ I Puse Metu $1.25

Rossijos, Lietuvoj ir kitos f Metam s $3.00.
Užrubežinese vieszpatystcsetPuse ”$1.60.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

!02 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greioziausiu Laivu in visas dalis 
svieto. Norintieji kelaut in South 
Amerika ar in Australija tai tikietus 
galite pas mane pirkti. In Lietuva 
Laivakorte pas mane yra labai pigios. 
Mano agentūra yra po kaucija 1U 
tukstaneziu doleriu, Ohijos Steito. 
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte 
in gromata 2o. marke ant atsakymo.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.

Užsiraszant “LIETUVA” reike 
drauge ir prenumerata siusti per 
Paczta Money-Orderi arba pinigais 
Registruotame laiszke ant iszleistojo 
banku,

Raszyk tuojaus, o gausi viena 
‘LIETUVOS” numeri ant pažiūros 

dykai. Adresuojant sziuip-

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, Ill.

Introligatorne. -
APD1BBTUVK INWV.

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

Linksma Valanda, DilgeleSj
Dagis, Draugas, Tėvynė ir Lt.

Prisiunsdami knygas apmokekyte paežio ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
514 W. Spruce. Mahanov City.

% II T J 1 1 Bell Telephono Dickinson 375’/1
c I IF I 011 Al Al f))) L 11^ psidaktariškosrodosgalima atsišauki] 1171. IiiI1Vlitu kJl(lIlllUl) pas Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laiš-'< j U ku ir iš kitų Šlaitų, taipgi Kanados.
r — Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —* < 
[ Jis yra pabaigęs augščlausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo' 
hmiestavu daktaru mieste Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The Neto York 
I Pont, Graguate Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra ’ 
Iofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyli.
F Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame namo, 
i padirbo pui kią medikaliMcą kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap-< 
1 tieka su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisinga pagelba, iš-< 
Isigydo ir palieka sveiki. Štai ka liudija patys ligoniai: (
( ,,Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo Ir viso kūno, taipogi, 
> nuo kitu odos ir kraujo ligų, norą geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus, i 
'Daug daktaru atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos.: 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
i,,Šiuoml viešai išreiškiu sa
vo Širdinga padėką Dr. Stan
kui už išgydymu nervų ligų 
ir sugrąžinimų vyriškumo, 
kuriu kiti daktarai atsisakė 
išgydyti. Ir visiems suslėp
tomis ligomis patariu kreip
tis pas dr. Ig. Stankų, o ne
pasigailėsite savo žygio. t
A. Zmudzen, Salem, Mass.,

GARBUS DAKTARE: neiš
randu žodžiu padėkavojimu 
Tamistal už išgydymą skau 
dėjimo šonuose ir po širdies i 
gėlimo strėnų ir skausmin-1 
gųmėnesinių, kurių kiti 
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bet Tamistos operacija 
kaip ranka atėmė kentėjimą1 

» Huuuovu, xix«oo. nuo manęs. Ela Mažinaoky 1
> 57 Pingree St. Dr- Stankus. 1325 8> Front SL( Phila (
C John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.— 
ISešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
( negaliu atsidėkoti Tamstai iŠ džiaugsmo da tik pusę liokarstu sunadojau bot| 
c jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne-i 
(reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri liga, kuri taip daug prikankino 
į mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių1 
(Tamstoms už°pigų ir greitų išgydymą.” r |
I Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:
/ reumatizmo, skaudėjimą Šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo. 
S viRnkilį kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triporįrsankorį sifilį, užfcietėji-
> m ą Ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežejjpj^L' augimą ant veido ir kūno vi-1 
išorių spuogu, dedervinių ir slinkimą pi,uku-,galvos skaudėmą, širdies, inks- 
r tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias ne Vi} ligas neuralgiją, drebėjimą sana- 
čriu, greitą supykimą, negalėjimų mieg-ą’ ir išgąstį, greitą pailsimą, sunkų J 
'kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas

II skausmingų ir nelegulorišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su opo-' 
' ■ cija rupturą, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius, I
iguzus (tumors), kepenų, inkstiį ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų 

i nervų, smegnų. moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir1 

/gerklės. l.

::0r Mus Stalus,}!. D. ?1221tu ' Philadelphia, Pa.
( Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 ik! 4, ir nuo 6 iki 8 vakare. > 
e Šventadieniaisnuo i iki*5 popiet. i

Priminimui moterių.
— Sunkiause ira del moteres 

jagu turi klausitie rodos dak
taro.

— Motere labjaus puczesi 
isz savo patogumo negu isz 
savo isz minties.

— Motere tankiause temina 
ta ira užgeriausia ir szauniau 
šia, kuris ira — kitos viru.

— Kada viras .turi nuludusi 
veidą, motere tuojau mielina, 
jog jie ira — užsimilejas.

— Kadai motere ne paiso 
apie apredala?

— Kada da mažiuke mer
gaite ir kada liekti sena boba-

— Motere szvare gali pažint 
ant kaklo, jagu kaklas ir pa
augės ira czistos, tai 
ir visur szvaru.

— Jagu motere 
szilkuose, o vaikai 
ir murini, tai labai
iszrodo. Tegul motina buna 
prastai ir szvarei apsiredžius 
o vaikai puikei padabinti, ta
da svieto akise, tokia motere 
turės didele verte.

— Motere stovinti kareze- 
moje prie baro ir gerenti alų 
tai teip iszrodo, kaip kad kar 
ve stovi prie jomarko 
pardavimo.

— Jagu moteres 
apie save kalbėtu tai 
ka turėtu kalbėt.

— Greicziau užvidejima 
motereje uždegsi, negu zapal 
ka in karszta geleže.

— Jagu mergina ejna drau 
ge su viru, o praejtineje pro 
patoga mergina, tai ne su- 
sitaikis idant ka pikta ant 
joeos priesz vira užpasakitu.

— Amžis arklo ir moteres 
žiūrisi ant dantų. Del-to-gi 
mergos turi pasirūpint visados 
apie gražius dantis.

Petrukas ir Vincukas.
Iszejo Petrukas su Vincuku 

girion grybauti. Jiedu rado 
daug grybu ir eme rinkti. Ant 
galo jiedu tain isitvžo in_gr^_ 
bus, jog užsimirszo, kur jiedu 
esą, ir eme tolintis vienas nuo 
kito.

Vincukas buvo mažesnis, — 
paklydo ir eme szaukti. Petru 
kas neatsiliepe ir patylomis be 
go tylyn in giria, kad Vincu
kas jo nerastu. Jam smagu bu 
vo pasityczioti isz Vincuko 
Petrukas bego-bego tolyn ir 
pats paklydo, ir eme szaukti. greitumu nustvėrė lydeka, 
Jam bebėgant, vienoje puseje dos, tiesiog už sprando, 
kasžinkas suszlamejo lapuose., t 
Petrukas persigando, mane — 
vilkas. Bet isz krumu pasirodė 1 
kiszkis ir nubėgo tolyn. !

Po to Petruką apėmė didele 
baime, jis eme graudžiai verk
ti, ir juo jis labiau verke, juo 
labiau bijojosi. Jam rodės’ jog 
jis esąs toli tamsioje girioje, 
klaidžiojas ir verkes, o vilkai 
iszgirde, atbege ir nori jin su- 
estie. ‘'Vincuk! Vincuk’'! bal
siai tuszuko jis. Žiuri ateina 
prieszais ji senis su barzda, o 
su juo Vincukas.

Tai buvo girios sargas. Jis 
iszvede paklydusi Vincuką ir 
surado Petruką.

Petrukas gerai pažinojo seni 
sarga.

Iszmintingas
Augino Joniene tris sune 

liūs. Ji jous mylėjo, nebare: 
nestumde ne musze pirmutini 
skanesni kąsneli jiems pasu
ke: gražiai paguldė, iezmig 
dino nuprausė ir, dienai prasz- 
vitus, paleizdavo oran bėgioti..

Taip, numirus myliamajam 
tėveliui,-Ir gyveno visi ketiri 
sutikime — kits kito klausy
dami, nesibardami ir myle 
damiesi.

Vaikucziai jau paūgėjo in 
piemenelius, pradėjo pripadeti 
savo motynelei prie ruoszto 
ir taip kur lengvesni darba 
apdirbineti.

Vienais metais, pasibaigus 
sunkiems vasaros darbams ir 
prisiartinus -žiemai — Kale- 
poms, paklausė motyua vaiku 
ka jiems nupirkti szventems.

— Man batus — nedrą
siai atsiliepe vyresnysai.

r, ' — Man dūdele — pridur.e 
antrasai.

— Man, mamyte, knyga, — 
linksmas ir pilnas vilties 
prasze treczesai vaikas.

Jaunas žuvininkas.
Stepukas, prisižiurejes 

miestelio žuvininkus, užsimanė 
pasipelnyti.

Apsirinko gražia ir szilta 
diena, iszbego už miestelio 
prie upes ir pasiraitęs augsztai 
kelnes ir marszkiniu rankoves, 
inbrido ir pradėjo jeszkoti po 
žoles, akmenis ir maurus.. 
Vaikas ir pavargo, o ežia kaip 
tyczia nei papraseziausios bo "ou sugaunamos dygšliukes
nėra...

Pagal perkūno apdaužyta 
akmeni, atakaitoj snaude ne 
maža lydeka. Stepukas pa 
gabaus ja pastebėjo ir net 
apmirė isz džiaugsmo...

Prisiartino... pamažu pama. 
žele, vos kvėpuodamas ir 
prasketes ranku prisztus, žaibo 

, ro- 
ir 

apsidžiaugęs velaa in viražu...
— Ji pabėgo... — tylai ir 

neramiai pramurmėjo Stepu
kas isztraukes pilnas dumblo 
prigniaužtas rankas.

Tai tau ir pelnas!

in

Ira akivu daigtu ir kas butu 
buvę ant svieto, jagu Adomas 
ne butu paragavęs už drausto 
obuolo.

— Ne kurie sako, jog mote- 
res turi labai trumpa pomete, 
o bet to ne užmirszta kas pa- 
gire josios szlebe ir skribele.

■— Per tankei palaikome pa 
prastus draugus už savo prie- 
telus.

— Tiejei, ka nuolatos megs 
ta kalbėt apie meile artimo 
ira niekam ne tikia.

— Pora, kuri diena susivai
diję, vakare velei susitaiko.

' * J* J- — —
in katra svetimi insikisza.

— Moteriste tai ira dūręs in 
tarpa kuriu negali kiszt pirsz- 
tu.

— Jagu moteres ka kita ap 
kalba— tai tik pasakoje apie 
save.

— Niekam netikus mergi
na, tiktai apie kitu merginu 
klaidas mėgsta apsakinet.

— Dora motere ne daro lie
žuviu; tosios, ka apie kitas 
plauszke ne turi doribes ne ant 
aguonos grūdo.

— Tiejei, del kuriu Ameri 
ke niekas ne patinka, turi ka- 
greieziause neszdintis atgal isz 
kur pribuvo.

Mano brolis Vincas Vencius apie 
26 metai amerike, gyveno apie Chi- 
cpgo. Paeina isz Suvalkų gub. Ma. 
riampoles pav. Balbieriszko gmino* 
Asukliu kaimo. Prieuu parapijos. Tu 
riu pas ji labai svarbu reikalą todėl 
tegul pats ar kas kitas paduoda man 
jio adresa. Duokite žine ant adre- 
8°; , (soi^O

Mrs. Mary Kiszkiene
Gilberton, Pa.

Mano brolis Juozas Kakneviczsus 
paeina isz Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav. Kirsnos gmino, 20 m. kaip ame 
rike pirmiaus gyveno Baltimore! jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso: (f()T 0^)

J. Kaknewicz
99 Caroil st, Pittston, Pa.

Mano draugas Stanislovas KataE 
kas 3 metai amerike Vi
tebsko gubernijos. Tegul atsiszauke 
ant adreso: (j,qį 03)

Joe. Valatkewicz
819 E. Centre st.

Mahanoy City, Pa.

M. VARZINSKAS
Lictuviszkas Fotografistas

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

Puikei ir jiigei nutraukė visoks Fotografijai 
Padaro Didehis Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reinius. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir Lt. Parduoda visokes Retinas 
Lietuvei su virst-minetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir patinstama Varžinska kuris padaro 
risks kanogeriause o ir busite užganėdinti 
r«ipgi daro Fotograpįjas ant Post-Karėsiu.

pa-

Parlamentas Teherane, Persijoi.
Amerikai tiek tik žinojo apie Persije, kad tenais yra isz 

dirbiami geriausi dyvonai, nes kylus neužganadimas Rosijos, 
jog Persai aprinko už savo minister! skarbo amerikona Mor
gana Shusteri, kuris vede pasekmingai taji urėdą, Rosije to 
neužkenezius, paliepė Persams jin praszalinti— ko persai ne 
norėjo iszpildyt. Rosije norints iždave vaina Persams, bet pa
bijojo, nes Angliję kerszino užgrebimo szmota Persijos jagu 
Rosije neapsimalszintu, ir ant to užsibaigė. Paveikslas persta
ta tukstanezius persiszku ukesu aplinkui parlamenta, laike 
kada atėjo gandas apie kare.

'V
£

1...

B. RAGAŽINSKAS

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

Duokyte dabar orderi o bus jumit 
pristatyta in namus.

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

AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI?
Dabar Laikas Mokintis!
gauti, iš kurių pats per save 
giu budu gali išsimokinti 
tik nercik tingėti.

1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS.
Sutaisė J. Laukis, trečia pataisyta laida, psl. 
94, kaina ...................................................... 25c.

2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. 
Pagal Ollendorf’a, Harvey, Maxwell ir ki
tus, sutaisė J. Laukis, pusi. 307. kaina $1.25

Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.50
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietui iškoje

ir angliškoje kalbose. Sutaisė J. Laukis, šio
je knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei
kaluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi. 
293, kaina .................................................. 75c.

Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1.00
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lictuviškai-

angliškos ir angliškai-lictuviškos kalbų. Telpa 
apie 18,000 žodžių, parankus ifešiotis kiše- 
niuje. Pusi. 151, grąžuose audinio apdaruo
se, kaina .................................................  65c.

Tas pats skutos apdaruose .................. 95c.
5. ŽODYNAS lictuviškai-angliškos ir ang-

liškai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Labs, da
lis I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835, 
sykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta, 
kaina ...................................   $6.00

Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rei
ke ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntimo 
aš apmokėsiu. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
812-814 33rdSt. CHICAGO, ILL.

lAIWioim&Kmr
'.sni Šeimynai randasi musų No. 3 kutulio, 
ime telpa aprasj mal suvirš 200 lig į. vyrų, mui 

ų ir valkų, pakako nuo ko jos į rasid<*da, kaip .1 
ažintl, kaip r.uo jų np-.-:uig..-l, 
audoti, kiek jo# prckluojn Tr kur jns raut 1. M: 
ųgyduolės kainuoju lUČ uuo'J5c iki$i.0C Ttlp 
ftveikslai irpr-kės yvalrių kyepeiičlų ir gydai 
‘ų muilų, Periamų, Eloktro-gydanCių aparaų

3obcrinią ISdlrblmų, Painų, Štokų. Drukuojanh 
\fn6inėlhj, Armonikų Koncertinų. Britvų, Pavin 
ievouių Ir Šimtai kitokių kožnain reikalingų da 
ykų Kožnas kas prisius savo tikrų vantų, pra 
•ardg. adresų ir keletą markių apturės musų No. 5 
tataliogų dykai RaSyk šendien, o už kelotos die 
ių Šita naudinga knyga bus tavo namuose

JOHN'S SUPPLY HOUSE 
’334-2338 SO. OAKLFY AVF... CHICAGO. Ill

Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Naujausi aprasziniai
. Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežuli papuozkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Vėliname del norineziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
“Dr. Brundzas Ointment” No 24351 
naujausias iezradimas del užlaikimo 
plauku gvarantuota gyduole. Preke 
yra 20o 50c ir $1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriams apgavejams daktarams in- 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgyaima. Naudokytes greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

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

W. H. Darin geriauses augintojas konu.
Ne senei ant iszkelmes Land and Irrigation exposition 

dydžiausia dovana už iszauginima dydžiausiu konu aplaike 
Dorinąs, kuriam virszininkai iszkelmes padovanojo tūkstanti 
doleriu vertes sidabrini puoduku. Ne kuriuos konus pardavė 
po 10 doleriu už viena,

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuvuzkai

I D. T. BOCZKAUSKAS.

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BoczkowskLCo. 
Mahanoy City, Ra.

ĮJN10N RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CATITOL STO K $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv.Valtt.R&ndai turi mn»a Banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. 
Procentą pridedam. prre tavo pininga pirnfa 
diena Savsio b’^'-’P03 menesuose, nepaisant 
ar atne3^'f’^roc^’n^ knygute ar ne. 
Mes norim kad ir Jus turėtumėt 
musu Banka, nepaisant ar mažas

Harrison Ball, Prezidentas.
F. J. Noonan, Vice-Prezidentas.
W. H. Kohler Kaiijerius.

reikalą sa
ar dydelis. -

9 ryte lyg 3 papiet
...Sukatomis...

„Jus mane išgelbejate”!
P ’ taip rašo išgydyti žmonės, «kaip kiti dak-

tarai ir visokį vaistai negalėjo išgydyti».
/ BTAKNEVIČB, priBlnhau Phlla-

delpnfjos M. Klinikos glaunam daktarui padGkavoną už
\ geras Nekarštas, kurios nustums nno manąs ligos akme-

nl, ką slogino perkelis mėtau, jmę pirmiau didžiausi 
akademčikal daktarai i i New Ydriro'gyo*, ^vialile ne

galėjo pagelbsti, — o Philadelphljos M. Klinika | trumpą laiką sveiku padarS ir tikiu 
d sveiku vieada. Per UI žlčyju Klinikai Ilgo gyvavimo ir viciems lietuviams, kuria serga. 
<ad kreiptus | Phil. j1. Kliniką, kuri tikrai gerai tanmnja Ir sergantiems sugražina sveika
tą už ne brangiai. Ambr. STAKNEVIČE, Fulton County, Norris, Ill. Box 102.

GUODOTINAS DAKTARE: Šiuoml danešu, kad dar nS pušųliekarstų nesuvartojan, 
o Jau esu sveikas ir daugiau*gydytis nereikalauju. Širdingai dėkavoju už gydymą ir labai 
geras liekarstas. Dabar dirbu moluose. Jurgis Baceviče, Box 5, Rush Bun, W.Va.

GOOD. PONE: Apturėtas liekaretas suvartojau,—Jos yra ląbal geros, nes nuo var
ginamos ligos galvos, kratinėje skaudėjimo išgydo, nes ant visos sistemos dabar jaučiuosi 
gerai sveikai. ebu labai dėkingas. Tony Mataskovič,

117 Plumpton at WaahlngtonTTBT-
Labai daug padflkavonlų išgydymą nuo visokių ligų, Phllad. M. Klinikas turi kasdie

ną. Kaip kiti visokį dakUral neišgydo, Ui šitas Klinikas ir tiems sugrąžina sveikatą, — be 
peilio, be pjauitymp, be operacijos, — vienok su tikroms, geroms liek arėtoms, kurias tik 
gamta ir mokslas išduoda, kaip Amerikoj, taip ir iš Europos.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KĄD 
TEISINGAI GALI BOT IŠGYDYTU

nuo įvairių ligų kaip slaptų, taip ir kitų, kurios užgula, kaip iš viršaus taip 
ir viduriuose kūno, kaip šviežiai užpųoįančių taip ir nuo apgenėjusių, kurion 
tik suteikia nesmagumu ir skaudėjimu 'KAIP VYRU taip ir MOTERŲ nes 
valkumus. BUSI IŠGYDYTAS, atsilankyk, o jei toli gyveni, tai aprašyk1 
nesvelkumns-llgą lietuviškoj kalboje, o apturėsi rod?, pagelb? ir tinkamai 
sutaisytas šviežias liekarstas iš gerinusių medikamentų, kurios gali išgydyti. 
NEAPSIRIK, NESUKLYSK, bet visada ateik, ar rašyk ant šito adreso:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut Street ••. Philadelphia. Pa.

VALANDOS- Nuo 10 iki 4 po plot. Nedalioj nuo 10 iki 8. Vakarais 
’ AjZXLI AJV/O. Utarnlnxe ir Subatoj nuo G iki 8 valandai.

BANKING HOUSE 
Kampas Iteadc Ulicze 

Telefonas.* Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, N. 1
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstaneziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greicziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome ppgal 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 keliaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

Lengvas,

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą K a talogV 
puikiausių armonikų, konccrtinkų, klernetų, smuikų, triubų ir tt. LietuvW*ų 
knygų fontaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.

JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo ro^fcalingus 
sau daiktus,.o. už poros dienų gausi juos į namus, be jokio klapat**

SENIAUSIA HetuviSka prekystė, kuri nuo 1902m. teisingom prekem išpXc• užsakymus (j 
visus Suv. Valst. Miestus ir miestelius ), per pačtą ir ekspresą. Nepamic* aareso’

M. J. DAMIJONAITIS,
812 - 814 W. 33 rd St, Dept. 11 CHICAGO, ILL.



7 ft tverta Siutą ar Overk°ti 
£ H t i P ! Geriause pirkti po
LUIIIIIII rynkieviczia

ISZ LIETU VISZKU 
KAIMELU.

gliszkai tariasi Kazimer, Vin
cas— Vincent, Antanas— 
Anthony, o Jokūbas.

^RYN AIvilnonio ir kitokio materijolo 
geriausio dirbimo, pasiūti pagal

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

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

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

RYNKIEVICZ
233-235 W. Centre St. Mahanoy City

KRUTANTI
PAVEIKSLAI

(MOVING PICTURES)

ANT BOCZKAUCKU SALES

Kas Vakara ant 7 ir 9-ad 
Subatomis 2130 Po-piat
užauga 10c. Vaikam 5c

Žinios Vietines.
— T:ii ?7;.. j < Mete »- 

nedelijc.
— Viaiems Mahanojang Lie 

tuviams linkime pasektu- -ai 
sulaukt kito

; K "OŠ 
o kaip km ii r-.!;,Į< uos. "'ai 
vie ant ^e.iį-- - tin ne ž.rie

— Gedimino draugyste nu
tarė per 3 menesius priiminėti 
naujus sąnarius tiktai usz 50^ 
instojimo mokesties. Bus pri 
imti nog 21 m. lig 40 m. am
žiaus. Norintieji prieiraszyti 
tegul ateina ant mėnesiniu su 
sirinkimu kurie atdbuna Utar 
ninkais po 20—tai kožno mene 
šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz. 
kos Mokslaines. Nauji prisi- 
rasze ka neturi Amerikonisz 
ku popieru, draugyste to
kiems parūpins popieras in 
trumpa laika. Szita draugyste 
teipgi moka posmertine o ir 
paszialpa ligoje. Todėl norin
tieji prisiraszyti prie szitos pui 
Juos draugystes privalo nepra- 
leist cąįįtos progos. Nelaukyte 
pask ulltren dienos— .prisiraszy 
kite kogreieziause. ('J V

Laike «zv«gte» Wf<ns 
oelde rtefuia be siausmo.

— Arti Bukman i s . ta- 
lijonai »’ l..’k. ~r tęs

nog jin $3.50 Ant 
gi! kio f ■ .-.e- >a-
regf-v ‘.'ai ta eislepe k-u- 
muc ia.

in

— Tai jau m>,oo ugnagesiu 
snsi'.o.d;: automobilinio vži- 
mo del ges u o ug... 1 ir
tos turime mieste geriau lūs 
ugnagesius visc^ ueje.

— Jonas Mockaitis w
ke - it Kalėdų pa sav vė
lus. Tonas Moekaitir pro
fesorium kemijos .’lilcnova 
kak-gijoi. Teip-gi lankos5 >as 
tavo pažinstan'us p J na. la- 

nikar studentas medeeuios 
t • adelfijos univerePete.

-- Nedeiioje Gi uod. (iloc.'i 
'i 911, 7:9' vakari B cz- 
kauskn svetainėje bus . lo
mos pra! albng.

Meldžia, j kiekvi tu- 
vakes ir l.iruvi nepj-oi isti 

T.-or/os, nes to pr_k ios 
lis ekirtvaioa n e vig i tu, 
kuria-, girdėjote. ’ dsi

Pirmas kalbėtojas 
bus studentu medicinos isz 
Temple uni' c sitote, G. 
Kilnias B. b. kalb s noje 
‘"Plane'’sirnai Tij[ >:ža in- 
tras stu I, tas i ■ isz 
Pa. a i 'versiteto A. D uc- 
k« B ' kalt.tear '^y- 

ir moteris isz Biol ji ;ko 
atžvilgio” ir treczi tas
J. Y risi, -kas isz Ter ■ liv. 
Kalb* s te 1 ist- riszka 
Evoliucija.”

Tri'.el, .iuosz:.' v>. 
szome visus atidų <!< ■ ii m 
prakaitui nes žino . bi Jai 
kad ' - m.uįto." ■ guli
mokiniu !mei- už-
tikrir.ar-* kad kie-rien ,ug 
dažinosite jeigu pu' uąito ni- 
netame laike.

Czia n" bus d ne 
iikejiu . le prie ■ . ji-

K-v. • r '..na a s <’ ija
>us
ks-

a-k
J- ' v ik.-o 

ir t u <1 't

— Drutulis kurie rode perg 
tatima per Kalėdas ant Bocz- 
kaucku, sales buvo pasirengęs 
duoti save pervažuoti per au- 
tomobilu nes nevienas isz loc- 
niniku automobilu nedrieo ap
siimti ta padaryti.- Tas pats 
drutulis rode perstatima She- 
nandonje ir Seredos vakara 
ant Main "'z —‘— r-- - 
r«o Sf)i-3 atsirado drąsuolis ku- 

. ris'jin pervažiavo su savo au- 
romobilium. Drutuli neuž- 
musze nei nesužeidė.

— Ponas Vin. Lepinaitis, 
vienas isz intelingentnesniu lie 
tuviu isz Baltimore^, lankėsi 
per szventes pas savo pažins- 
tamus ponstva Budrevicziue. 
Po puikiam pasisvecziavimui 
sugrįžo namon užganadintas.

— Decemberio menesi mirė 
mieste 14 ypatų o per taji lai
ka užgimė 42 kudykei o du ne 
gyvi. Sveikata gyventoju yra 
visiszkai gera.

Brooklyn, N. Y.—Motere , 
les ymkite prasarga isz eekan- , 
ežio atsitikimo: Pone Juodze- 
vieziene, gyvenanti po No.-41 j 
Grand uliezios, pergyvenus sto 
ue moteristes 7 metus, pradėjo ; 
j tuštis buk esą inžengus in mo 
tiniszka stoną. Josios sesuo tik 
rino kad ne, nes jiai kas kitas 
kenke. Intikejo ir kitoms ma
melėms kuriuos darinėjo viso
kes rodąs. Motere ne tekus kan 
tribes nusidavė pas gydintojus, 
kurie nutarė kad turi eiti ant 
aperacijos. Bijodama duotis sa 
ve pjaustytis, visokeis budais 
bandė gydintis pati su pngelba 
kumueziu. Teip praėjus keli 
metai gydimas naminis nieko 
negelbėjo o mažesnio mokslo 
daktarai neapsiėmė jiaja gy- 
dint, kalbėdami, jago geidže 
da ant svieto pagyvent turi nu 
siduot in gera ligonbute po pri 
žiūra spesialistu. Daktarams 
užmokėjo už aperacije 150 dol. 
o keli metai adgalos apsiėmė 
daryti operacije tik už 25 dol. 
Po operacijei gana buvo dyde 
lis pavojus bet szedien jauezesi 
gerai ir isz to iszliks.— Tai 
mat, “skupus du kart trotije”, 
tas pats ir su szituom atsitiki
mu.

— Pagyvenęs stone singelis- 
tes po 37 metus, apsvarstinda- 
mas per kelioleka metu ar bu
tu gerai užbaigt gyvasti kaipo 
jaunikis ar “ženotas žmogus” 
ir ta vieką gerai apsvarstęs, ant 
galo nutarė musu gerai pažins- 
tamas Juozas Marazas apsives
ti su dora ir patoge mergaite 
26 February. Dabartės už tai 
Juozukas suvis nesigaili, jog pa 
dare teip iezmintingu žingsni 

1 nes paeziule apdovanojo Juo 
zuka ant Kai. du puikia ir dru į e *
ta dukrele, kuri tegul auga ant 
džiaugsmo tėveliams.

— Parapinis balus kuri isz- 
kele Birutos drauguve ant 
Boczkausku sales gerai pasise
kė. Svecziu buvo isz visur o 
kožnas pasilinksmino puikei.

ra- 
ziu

— Szendien po piet neszio 
tojai laikraszczio ’ Saules” kož 
nam geram skaitytojui atnesz 
in namus Kalendori ant 1912 
meto.— Visos tautos taja die 
na apdovanoję nesziotojus lai 
kraszcziu piningynia dovane 
lia. Juk patis suprantate kad 
vaikai atsikėlė isz lovelu anks 
ti ryta, ar tai sniegas, lietus 
ar ezaltis atnesza jum laikrasz 
ti in natrius per visa meta. To 
del.
Neužmirszkite mus apdovanot, 
Turime per visa meta kovot, 

Su visokiu oru ir lietu, 
Žiemos laike su szalczium 

sniegu;
Džiaugsis muso szirdeles, 
Už visas juso dovaneles.

—Net"do,‘ _ ’ Ji

ir

piet mes 
|10c.

Kada mes sergame?
Jei szita klausima pastatyti 

invairiems žmonėms, gausi isz
— James (iszsitaria invairiu atsakymu. Papras 

džems) arba Jacob, (iszsita- cziausias atsakymas be abejo, 
ria— džekob.)

— Tai neteisybe. Tai tik apetitą”,
paliokiszkai tie vardai taip 
vadinasi, o ne angelckai. Asz teisingiausias, kadangi apetito 
žinau. -Isusilpnėjimus, ai-l-a 'i i zk»-

— O kad tave szimts! Na 
ir kaip galima tave pertikrin
ti?

— Na, tai matai. Ant vir- 
ezaus, pas maikius yra penki 
vyrai ant burdo. Visi tie vyrai 
ima peperius, ar kaip tu vadi-' 
ni, laikraszczius, tai ir asz pa
siskaitau, kiek tik noriu, 
kaip jiems tie peperiai ateina, 
tai visus suimu ir jiems nero
dau, kol net asz perskaitau, ta 
da atiduodu jiems, o kaip ka
da, visus sumetu in pecziu.

— Bet taip negerai, nes ne
turi tiesos imt svetimo daikto.

— Jie kaip kada pyksta, Kepenų, i 
bet asz isz ju tik pasijuokiu kraujo ligo 
ir tuom viskas pasibaigia.

— Tai kad jau tu giriesi, Bitter Wine 
jog skaitai daug laikraszcziu, nervi^ziiimo, 
ar nepasitaiko pasiskaityti ir skaudėjimo, reuinatiszku <11-n 
Urbono “Žemajty”? | liu ir moterų ligose. Gaunama-

— Ne. To bjaurybes neteko visose aptiekose Jos. Tr ne, 
matyti. Mat Urbonas savo 1333 — 1339 So. A-hland 
“Žemajty” tik sau iszleidžia o avė., Chicago, III.
sziaip niekam daugiau nerodo.

— O ar skaitai laikrasz- 
cziuose apie brolius Mc Na
mams?

— Ar apie tuos du cicili- 
kus, ka likos Los Angele nu
sūdyti?

— Taip.
— Kur-gi neskaitysi! 

labai mėgstu skaityti apie
i derius ir apie cicilikus.

— Bet jie ne buvo cicilikai.
— Kaip-gi ne?
— Na

“Kova”
Jie buvo 
cilikai.

— Aha! “Kova” su “Ke
leiviu” visada moka savuos 
meszlus mainyti ant svetimo 
szieno, tik beda, kad tas jiem 
nesiseka O kodėl jie pirmiau po 50o, baksukas. Agentai amerike 
Mc Namaru nevadino demo- yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo, 
kratais? A?

— O isz kur dabar jie žino, 
kad tiedu morderiai buvo de
mokratai? A?

— Dabar ju darbai parodo, geras traktas.

bus toks: “Kai nužudome

Ir tatai atsakymas bu

1 susilpnėjimas. »rl« 
, jo niižudyiiia-, tai 1
■ besiartiuai.cz <>a Ilgu

mas. Jei pasistengiame su
■ gražinti sau apetitą, tada jau 
i galima sakyti, kad pavoju 
i praszalinome. T, d-l tokiiio«>-
■ atsitikiniii"-e n e- ui- L o g> r-■»- 

nio negalime r-k.-n -i d
ba kaip Trim r’s A eric ' E X‘ 

of Bitter WlUH. kad-.tlgl tasa 
vaistas geriausiai iszvalo 
vidurius ir iszgena i-z ju visas 
nusidėvėjusias ir berugstal, 
ežias medegas Jis siistiprim 
virszkinatuuosiiis organus 11 
paakstina juos gerai veikti 

pilvo vid ri 11 n 
ne geri us'a a t 1 

įTrinerio Ameron E 'Xi> < f 
taip j .11 nuo 
nnnios galv

GRINA TEISYBE.

Aez 
mor

ka “Keleivis”, ir 
geriau žino už tave, 
demokratai, o ne ei-

VALST1J0S KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTS
BANKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Visiszkas Turtas 
Visiszki Depositai

$739,566.97.
*537,569.34.

Turtai yra 137Į Procento Depositu.
Tas yra protekcija ir susiligina su sargiausais 
Bankais szitam Steite.

Kapitulas
Pervirszinis
Profitai
37į procento dep situ.

Tas parodo kaip szitas Bankas auga.

$201,925.

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

D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYEKS.

...DIRDKT0RIAI...
A. DANISZEW1CZ W RYNKIEW1CZ
.J. HORNSBY. L. EUKEKT.

Kasijerius

m. gavula 
u. j. mii.es.

Puikus Piuszi ei Kotai del Mo erui
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke 
idant greit parduoti.
Mes parduodame daugiaus Kailiniu Kotu negu kiti 
gztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

Oi i I IXI rs ! Mahanoj City, Shenandoah
I 1 v/Ai *< ,lt. Carinei, Landuonį

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
uus ant kojų, tai gausi po of 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymae u 
tiiipuczkave veidai. Tukstan- 
ezei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn.N Y.

..SAVININKAS Ui FABRIKANTAS...
Garsiu Li ai uv isz lt u - Lenk' szk u Vaistu.

Ttfahanojaus gyventoje! 
apie szita gerai žino.

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E. I 
Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa 
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka, 
da tik ateina proga vis rekamendavo Į 
ju szitas pigulkas asz pažinsiu keletą j 
žmonių kurie likos iszaialbeti nog i 
skausmo pecziuose ir inkstuose. Szi
ta pati liga mane vargino per ilga 
iKika, 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

N. Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans'*

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

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtu*- pas mm 
pinigus mokam 4-ta procentą, priskaitam 
kas 3 menesiai Siuncziam pinigus in visat 
dalis svieto greit ir pigei parduočiau 
laivakortes ant vi-u linijų ir geležkelit 
bilietus Amerikoj ir Kanados Iszdirban 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentui- ii 
vedam provas senam k raju . Reientelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notaro 
J. G. Mdiaucka. Užkviecziam lietuvius ii 
Liethvaites kreiptis pas mus ir pavest mum* 
jusu bankinius reikalus o per-nikiisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisvbf 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigui 
siunezant paczedumni in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe> 
Expies** Money Orderi.

Kiek t ienas Lietu, ^zkas fiztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
bztoruose ant pardavimo, kad musu 
taut.eczei reikalą .darni galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams lose apielinkese. Sztorninkai 
raižykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu lyras Lietuvi.-zkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No. 1...................... ........25c.
Egmtero No.2...................... ........50c.
Ziuijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laužai ..............................35c.
Meszkos Mostis..................... ........25c.
Trejanka .............................
Linimeutns vaikams.......... ........25c.
Gyduoles nuo Kosulio....... ........25c.
Liepiu Baldamas ....... ........25c.
\mv-Lakwin dpi vaiku ........ 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

uuoKirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu................ ........25c.
L guiatraukis........................ ........ 25c.

RuBiszkai Amerikoniszka Linija.
Vienatine be peraedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
84 dienu in Roterdama 11} dienu in Liepoju

III klasa $31 ,, • .. • , • , •, • .. III klasa $33.iiiKiaajoj.. rDel smulkesniu žinių kreipkitės m musui ,,
I ” $J*> L Agentus ir centraliszka kontora. J j ,, ^62’

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

Skilvio Laszai............................... 25c.
ciyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios............................... 75c.
Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.5(1. 

- »y<i. del nemalimo Pilvo........... 50c.
liteliai apstabdymui Galvos 
skaudėjimo................................ 10c.

Laszai uuo Dantų............. ......... 10c.
Muštis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų...........................................25c.
• >elezinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Lapauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo......................$1.25.
Plauku apsaugotojas....................50c.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
KoZes Baisumas............................ 25c.
Kinder Balsamas..........................25c.
Bobriaus Laszai........................... 50c.
Szvelnintojas..................................35c.
Kraujo valytojas........................$2.00.
>ervu Ramintojas....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

----- x-------i ..............................  >..<.> .ęi.eo. 
Pleisteris (Kasztavolo)...............25c.
Parnada Plaukams........................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
Gyduoles nuo Kiemens........ ......... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu......... 15c.
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............................25c.
Gyd. uuo 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.

Parsiduoda Salonas
Gražioj vietoj ant W. M ha 

noy ulyczios, Mahanoy City.
. Parsiduos ne- 

kuom jie buvo. | brangiai. Jaigu kas nori pirk-
— Tai ne. Mat, asz geriau ti, tegul atsiezauke in ‘ Sau- 

žinau. Matai “Vienybe ’ ap- le8” ofisa, o jagu kas nemisli- 
garsino, kad Mc Namarai yra na pirkti tegul ir neatsiszauke 
airiai, to “Kovai” su “Kelei-1 ’ 
viu” ir užteko. Mat jie biski 
žino, kad airiai daugiausia 
demokratais, tai pamislijo kad 
McNamarai yra airiai, tai ir 
turi but demokratai. Vienok

feziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaioziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita b-auja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
■lekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga 
del apredimo Moterių, M erginiu. Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu-o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
Kepuraioziu ir 1.1. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur 
Ateikite o patis persitikrinsite kad pas mus geriausia pirkti• Pik 1 ^*a8 mu8 dirba Lietuvaitesuelilout 1

Petro ir Jono paszneka,
— Laba vakara, Jonai.
— Alio, alio, Pyteri.
— Asz tau andai sakiau, 

kad žmogui nepritinka ant 
žmogaus sakyt alio nei taip 
tik Lietuvoj piemenai sako ant 
galviju.

— Tai tu Pyteri tuojaus 
pyksti, funiu nepažysti. Ot, ge 
riau papasakok ka nors.

—,Na, gerai. Asz noriu ži
noti, ar tu, Petrai skaitai koki 
laikraszti.

— Sziur! Asz skaitau visus 
Amerikos lietuviszkus laikrasz 
ežius.

— Tai turi daug pinigu 
iezmoket už prenumeratas.

— Noser! Asz 
vieno cento.

— Tai kaip tu 
kraszczius ?

— Matai, sztai 
mane būva ant burdo devyni 
vyrai: dženas, czalis, maikie, 
džiovas, vilimas, džiordžis, to- 
nis, didysis džiordžis ir 
kis.

— Del Dievo malones! 
sakyk man kas tai per 
dai ?

— Tai ar tu nesupranti 
niu vardu ?

— Suprast, suprantu, bet ar 
negeriau ir ar ne dailiau butu 
tuos vyrus vadyt szitaip; Jo
nas, Karolis, Mikas, Juozas, 
Zilhelmas, Jurgis, Janazas di- 
ysis Jurgis ir Jackus.
— Tu, Pyteri, nesupranti 
gelcku vardu, asz jau matau 
s Karolio, Vilhelmo, Jana- 
ir Jackaus, pas mane nėra, 
r nepažinstu tokiu vyru.
- O kagi reiszkia czalis, 
nae, tonis ir džekis?

— Czalis, tai lietu viszkai 
naši Kazys, yilimas tai

i . ii as, tonis tai Antanas, o 
idze'.ie tai Jokūbas.

Kad tu suruktum! Argi 
ru teisybe kalbi? ,

Tikra teisybe! ■
Tie vardai angliszkai vi- 1

Gera proga del atsakanezio
Žmogaus. ( J 1)

Didelis balius.
Parapija Sz. Ludviko isz 

Gilbertono, Pa. parengė miliži- 
jiedu to nežino, kaip nežinojo ' niszka balu pirma diena Nau- 
ir to, kad tiedu morderiai yra ju metu ant St. Niedzinsko 
airiai; ir ne butu žinoję jei sales. Balus yra parengtas ant 
“Vienybe” ne butu pasakiusi, j naudos bažnyczios ir visi

— Na, bet jeigu Mc Narna- parapijonai privalo pribūti 
, tai kas per Inžanga 250 Vaikams 100 gra 

. jis specialiszka muzike o
> in vales 

visu. Todėl ateikyte visi o

Temykite Broliai Lietuvei
PREKES GERU GERYMU
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rai butu cicilikai, 1 
pelnas “Kovai” ir “Keleiviui,” ■" • •• ■
kad jie juos nepripažintu cici- pasilinksminimo 
likaie?

— Pelno jokio jiem nėra, o neigaile»ite. 
bet jie nori ciciliku bjaurins 
darbus uždengt. Ir juos den
gia, kol gali, o kaip jau ne tu 
ri kuom uždengti, tada sako, 
kad tai darbai ne ci—1L. 
Taip jie visada daro.

— Na, Tuezczia-ju, eisiu 
jau namo,

— Palauk, dar tau pasaky
siu naujiena, gal dar nežinai.

— Na, o ka-gi tokio ?
— Žinai, J. Baltruszaitis, 

“Dilgeliu” iezleietojas, tas ka 
visada bjaurino S. L. A. da- 
bar dalyvauja S. L. A. centro 
valdybėje.

— Negalimas tai daiktas. 
Juk jis netik nepriguli prie 
S. L. A. bet ne kitiems nelin-1 
ki prie jo prigulėti, kaip jie 
sakėsi per prakalbas S. L. A. 
kuopas, Pittsburge, 1909 m.

— Tai-gi matai, o sziadie- 
na jau jis net S. L. A. valdy 
beje dalyvauja.

— Bet asz netikiu.
— Tai pažiūrėk “Tėvynės” , 

55 nnmerije, ten rasi pasira- ■ 
szyta valdybos tarimuose.— 
J. Baltruszaitis.

— O, suprantu. Tai ne Bal 
truezaitis, o tik Johanna Bal- 
truszaitiene, Baltruszaiczio pa
ti, dabartinis centro daktaras.

— Ne, tai ne Johanna Bal- , ,
truszaitiene, tik Juozas, arba jeides 1 ma valanda po piet ir 
džiovas Baltruszaitis, neg ten trauksis lig 12 nakeze, už pra 
paraszyta ne Baltruszaitiene,' v>sus lietuvius ir lietuvai- 
be Baltruszaitis. j tea atsilankyt ant to puikaus

— T*i ir gud bail I baliau*.

bu« 
del 
visi

Dovanai.
Atsiusime muso kalendorių

ciciliku’. iant 1912 met0* knygos f°rmate 
su gražeis pasiskaitimais. Pri- 

I oiiiVvt-fj AAvn adrpRA ir mar-
įais. Pri- 

siukyte savo adresa ir 20 mar
ke o gauksite kalendorių per 
paczta dykai.

Bischoffs Banking House.
287 Broadway

( j •}) New York

Didelis Balus.
Sz. Vincento parapijos isz 

Girardville, Pa, Atsibus 5-ta 
'■gausia 1912 m. ant T. Laffer- 

| ties sales N. Main St. Balus 
yra parengtas ant naudos 
parapijos ir kožnas Lietuvis 
privalo pribūti. Grajis pirmos 
klasos orkestrą visokius tautisz 
kus ir svetimtautiszkus szokius 
Ateikyte visi o turėsite links 
ma laika.

Ineiga ant Balaus tik 250 
moterim ir merginoms dykai:

Didelis balius!
Parengė dideli balių del pu

mos dienos Sausio 1912 m. ant 
euezelpimo jauno vyro Vinco 
Kuvilos isz Springfield, Ill. 
ant 7 ir Adam Strs; balius pra

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

A/vnae Fort, Tokay, Apricot, Orange. ’ j Udo Banana, White Port, Blackberry 
KJeret, Catawba, Angelica nuog 5Uc Kvorta 
iki $1.50.

Per Szventes iki Nau ju Metu 
parduosim Gera California 
Vyną vertes 75c. kvorta:

...Ant Kalėdų Szventes...
Ko nk a 12 Ronku Gorczlox

O. B. C. • - - .75 8. 2.5U
Keystone - - - .75 8.50 3.
Birmingham Club LUO 10. 3.50
Thomp-on Sam - 1.00 10. 3.50
Special - - -
Private block -

1.00 12. 4.
2.00 20. 6.50

K i mėlis - - - .75 8. 2.50
Kinietis - - - 1.00 10. 3.50
Braudy - - - .75 8. 2.50
Biandy . - - 1.00 10. 3.50
Apple Brandy - 1.00 10. 3.50
Apricot i randy - 
Rock & Rye

1 00
.75

10.
8.

3.50

Naujas Audėjus.
Audžia visokes karpetas 

pagal naujausia būda. Preke 
300 už mąstą. Darbas gvaran- 
tytas. (to Dec. 28).

J. Scherer
Szapas 48 N. Main st.

Arba 624 E. Mahanoy St 
Mahanoy City, Pa.

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

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

geriausiu 
Pardarau 

paliudyju 
patarimus

Port Wine, Sherry Wine, Tokay Wine, 
Klaret Wine, gražiuose buteliuose po 

25c. Butelis
Kas perka Tavora ne mažiau kaip už 
$10.00 tai kasztus prisiuntimo asz 
užmoku. Prisiuskit savo adresa tai 
asz jums atsiusiu mano katalioga 
kuriam rasit visokiu gerymu.

Fr.Strawinskas
Lietuviszka Krautuve 

...Vyno, Likern, Areilko* ir Alant... 

1807 Carson St., S.S Pittsburgh, Pa. 
Didžiauses Tikras Lietuviszkas 
Sklodas Gerymu Amerikoj.

Lietuviszki Mėsininkai
Krauczunas ir Szeskeviczia

1020 E. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Parduoda visokia Mesa kanopigiause.

O kad du vežimai vis randasi darbe, tai 
galima mesa in namus pristatyti in trumpa 
laika. V ežimai važuoia in visas dūlis mies
to ir in aplinkines l’eczes.

Mesa, Deszras, Taukus ir 1.1, teipgi
už maža preke parduoda. Mesa yra visada 
szviežia ir ka noczistaucziai užlaikoma.

Pirkyte mesa nog szitu buezeriu o busit 
8v eike ir drūti.

I
 Namine Mokykla

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

Pinigus siuskit per Money-Order.
P. Mikolainis

Box 62. New York, N. Y.

N tujas katalogas.
Kas pnsiuns pora markiu tas ap 

laikys puiku lietuviszka iliustravota 
katalioga kuris reikalingas del visu.

Adresas; (į -u up)
K.J. Kraucelun

120 Grand st, Brooklyn, N.Y.

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

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pantaplu de) vyriu, moterių ir vaiku, 
Geriausius skurinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kitu 
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 UI., 

Mahanoy City, Penna.

Tik ka iszejo!
Severo Lietuviszkas Kalen

dorius ir Sveikatos Vadovas 
ant 1912—tu metu yra jau ga
tavas, užtat meldžiame kiek
vieno pasiimti sau viena jo ek- 
zemplioriu. Duodame ji do
vanai!

Apart kalendoriaus žinių ja 
me telpa ezimtai ilgu ir trum
pu straipsniu straipsneliu, pil
nu praktiszku ir naudingu kiek 
vienam žmogui informacijų.

Ta kalendorių reika būtinai 
turėti kviekviename name. Pa 
siimk ekzemplioriu to kalendo 
riaus artimiausioi aptiekoi ar 
paprasto! vaistu krautuvei. Jei 
tenai neturės, kreipkis laiszku- 
cziu pas W. F. Severą Co., Ce-

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po no. 604 - 606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (;• j-)

Thomas Haughney
12 E. Mah. St. (

Mahanoy City, Pf dar Rapida, Iowa.

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ate.

Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVIGZIAUS
Geriausia Arielka ___

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

keletą

NO. 6.
Visam

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 pei 
gromita. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresą vokite

A. K. Abraitis & Co
...RRAL ESTATE...

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

besiartiuai.cz



