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KAS GIRDĖT?
Svarbiausiu klausimu szen 

dien yra, ar bus straikos an- 
glekasiu ar ne? Anglekasei 
kanecz spyrėsi padidinimo 
mokesties— ir tai jiems pripa- 
žinstame, nes pragivenimas 
darbininko szendien yra labai 
brangus.— Bet tieje ka žino, 
tvirtina kad straikuot bus la
bai sunku, nes iždas unijos 
yra tuszczias o straikieriai jo
kios paszelpos neaplaikytu. 
Kiti vela tvirtina, buk ne ku 
rie dirbtu laike straiko o kiti 
straikuotu, (tik kontraktoriai). 
Tas iszrodytu labai juokingu, 
nes Amerikonai rastųsi prie 
darbo o jus vargingi “foreig- 
nerei” straikuokyte ir page
rinkite bute tiems, kurie apie 
unije suvis nesirūpina ir in 
jiaja ne priguli. Juk szendien 
konia palis “foreignerei ’ už
laiko unije o Amerikonai (kaip 
patis girdėjome) siuneze unije 
in pekla, viską palikdami del 
“foreigneriu.”

Kada mesute pabrango, 
žmogus maitinosi kiauszineis, 
o kada ir tieje pabrango žmo
gus valgė paprast, kosze ir 
“Pork and Beans.” Kada ir 
tas pakylo, gaspadines dėdavo 
ant stalo sausa žuvi “God 
Fii-h.” Ant galo kada ir “Cod 
Fish” kasdien brangsta tai 
žmogus ne žino ka valgyt. 
Niekas daugiau ne pasilieka 
kaip sugrįžt prie mesutes arba 
suvisai nieko ne valgyt.— Ar 
ne butu gerai senus guminius 
czebatus iszkept— butu pi
giau.

Profesoris F. A. Perrin isz 
Czikagos tvirtina, buk žiurke 
yra iszmintingesne už žmogų, 
o ant patvirtinimo priduoda, 
buk jago uždariai žiurke m 
kasžin ka, tai iszsigaus ant 
luosybes ko žmogus ne in- 
steigs.— Tamisteli Perrin, ar 
girdėjai jau apie tai, kad dy- 
deene dalis mokytu turi varles 
smegenysia. Ir tai da žaliu. 
Jago tai butu Missouri, tai 
“we could see it”, nes isz Czi 
kagos tai jau “go to blazes!”

Miss. Effie Pane Hill tomis 
dienomis isztekes už Edwardo 
Brown Alsop Pittsburginio 
milijonieriaus. Tame nieko 
svarbaus nesiranda, bet tik 
tiek turime primyt kad pana 
Hill yra 19 metu senumo o 
josios sužadėtinas 75 metus.— 
Jau tik tieje milijonierei siun
ta isz iszdykumo.

Amerikonai yra dydžiausi 
rukintojai paperosu ant svie
to. Pagal statistika kuri pasi
rodė “U- S. Tobacco Journal ’ 
laikraszti, likos padirbta 1911 
mete daugiau kaip 10 bilijonu 
paperosu nepriskaitant tuju 
ka žmonis patis sau susuka.

Jago paymsime, jog kožnas 
paperosas turi tris colius ilgio 
ir kiek juju surukę praejta me 
ta Suv. Steituosia ir sudėtu
mam viena prie kito, tai pasi
darytu diržas teip ilgas, kad 
apejtu aplink žemes 19 kartu. 
Aut paveizdos, jago czionais 
gyvena 90 milijonu žmonių, 
tai ant kožno vyro, moters ir 
vaiku pripuls po 109 papero- 
su, 80 cigaru, 13 plonu cigaru 
ir 4 svarus tabako ant kožnos 
galvos. Mete 1911 surukę 
Amerikieczei 7 bilionus 297 
milijonus cigaru, plonu cigaru 
bilijonas 200 milijonu, pape
rosu surukę bilijoną 200 mili
jonu daugiau praejta meta ne 
kaip 1910 mete. Dabartės sus
kaitykite kiek tai piningu isz- 
»įo iq durnais.

Gyventojai Suv. Steitu ka 
necz spyrėsi idant buvusis pre
zidentas Rooseveltas vela pri- 
ymtu kandidatūra ant prezi
dento, nes geresnio žmogaus 
ant teip augszto dinsto ne gali 
isznnkt. Badai Rooseveltas 
priyms nominacije.

Pagal American Newspaper 
Annual, tai Amerike turime 
34,345 visokiu laikraszcziu. 
Isz tu randasi 2446 dienrasz- 
cziu, du kart nedeliniu 605, 
tikejimiszku 865. Laikrasz
cziu iždavinetu svetimtautisz- 
koje kalboje randasi 34 kal
bos! a.

Kame mus duosnumas?
Atsimename, kad ne seniai 

pas mus amerikoje lankėsi du 
žiūrint pažangesni isz lietuvos 
kunigai Olszauskas ir Tumas. 
Jiedu isz Amerikos lietuviu 
duosnumo, laimėjo Lietuvos 
reikalams kaip patis pripažys- 
ta apie 30 tukstaneziu dol. o 
dabar laikraszcziai Lietuvos 
pranesza, purvais meto bjau- 
riauseis per dem ant czionyksz 
ežiu lietuviu, tai už szirdinga 
duosnuma!..

Kad tie žmones savo isznie- 
kinimuose pakibintu isztvirke- 
liu Amerikos bent miesto ma
ža dali, butu kas kitas nes isz- 
tvirkimai bent menciaus didės 
ni arba mažesni randasi tarpe 
žmonijos visur be veisimo, 
juos isztvirkimus tycziomis 
niekas ne sėja, bet kad visus 
Amerikos lietuvius kaip kun. 
Tumas vadina huliganais, isz- 
tvirkeliais, girtuokliais, apsi
leidėliais ir t.t. tai isz tikro 
žmones tokiems paekalams ne- 
gal tikėt.

Czion mes girdėdami isz lai- 
kraszcziu pilant Lietuvoj ant 
mus paniekas kaip kad dare 
kun. Tumas 2 dien. Ksledu 
Rygoj, galim manyt kad jisai 
Amerikos lietuvius vadinda
mas apsileidėliais iszjuokia už 
mus duosnuma, nes mes per 
tiek metu sau abelno nieko 
nesuputem, o kaip tik tie du 
vyrai czion pasikyszino, tuo- 
jaus pabrukszc ir sumetėm 30 
tukstaneziu dol. Tai czion mus 
tikras apsileidimas.

Jiems tiems kunigams Ame
rikos lietuviai tegul visoki 
niekszai, bet tu niekszu isztvir 
keliu doleriai labai jiems pa
kvipo.

Jeigu jie Amerikos lietuviu 
doleriams kaipo isztvirkusiu 
žmonių savo keszenese nebutu 
davė vieta, tai kas kitas jeib 
dabar ir dargavotu, bet dole
rius paezlave, iszjuokt ir dar 
gavot, tai čigonu žagre bet ne 
kunigu, o kad tie kunigai teip 
daro tai mes jiems burnas 
neužriezime nors, bet lekeija 
turime teip puikia kokias visai 
da neturėjome Amerikoj.

Jeigu tie kunigai savo para 
piju terpsieniuose dali isztvir 
kušiu žmonių neturėtu, tai ki 
toks atžvilgis, bet nieks neti 
krins kad parapijose kiekvie 
noje isztvirkimo samekszla di 
desne ar mažesne nesiranda.

Szeip ar teip, nors sakoma 
kad kunigo Tumo yra tikslas 
sulaikyt lietuviu plaukimą 
amerikon, tam nėra ka priesz 
gyniaut bet priesz žmonija me 
luot visgi nepadora ir gana.

Amerikos lietuviu duosnu 
mas patiems suteikė smagia 
iszjuoka, kad ateitei regisi jau 
žiūrės kame duosnumas.

Senu Ktpiu.

ISZ AMERIKOS.
Arielka užniusze kudyki.

Ecelsior, Pa.— Kudykis 
apie 6 metu senumo Andriaus 
Devczako kente labai ant 
skausmo dantuku, tėvas nue- 
jas in artima karezema atne- 
sze kvorta arielkos idant isz- 
trinti veideli. Pastate bonka 
ant stalo, nuėjo ka tokio atsi- 
neszt iu kukne. Kada sugrižo 
rado puse bonkos iszgiarta 
arielkos o Kudykis gulėjo jau 
be žado ant grindų. Nustojo 
gyvastis, nustojo ir skausmas 
dantų.

Gavo ko jieszkojo.
Shamokin, Pa.— Kuopa 

jau gerai užsitraukusiu nakti
niu apuoku pradėjo baladot 
in duris Frano Slavinskio kar- 
czemos Nedelos ryta, provinda 
miesi kad saliuninkas juosius 
inleistu. Saluninkas pabudęs 
nulipo žemyn prasze užsigeru- 
siu idant ejtu namon. Tieje 
užklupo ant jio ir gana skaus 
mingai apdaužė. Slavinskis nu 
bego ant virszaus, paėmė kara 
bina ir leido varines biteles in 
girtuoklus su tuom pasiseki
mu: Frana Kuklinski pažeido 
ranka, Tama Penceli pataikė 
in pirszta o Kaži Kove’eski in 
ranka. Matydami kad salu
ninkas ne szposauje nucimpi- 
no namo.
Besimelsdama ant kapo 

likos užmuszta.
St. Patil,- Minn.— Jauna 

mergina Rose Morris, ana die
na nusidavė ant kapiniu, idant 
ten atlankyt kapa priesz ne 
senei mirusio savo gyminai- 
czio. Kada nuėjo prie kapo ir 
pradėjo melstis, paregėjo szale 
stovinti murmurini antgrabi, 
kuri ne senei pastate ir dar ne 
gerai stovėjo ant savo pamato. 
Pustelejas vejas, antgrabis su
griuvo ir užmusze ant vietos 
oesimeldžente mergina — Pa 
licije taji atsitikima tirineja 
ir kaltuosius nubaus sūdąs.

Darbininku advokatas 
aresztavotu.

Los Angeles, Gal.— Cla
rence S. Darrow unistu garsiu 
giauses advokatas, kuris gynė 
darbininkus visose dalyse 
Ameriko, likos tomis dienomis 
aresztavotu už papirkima džiu 
res Miknamaru provoje. Ad
vokatas Darrow likos pastaty
tas po $20,000 kaucijos.
Gurbelis vuogu plrszliu.

Hazleton, Pa. — Praejta me 
ta, pana Lena Rilley sudestine 
dama vuogas in gurbeli del isz 
siuntimo in Filadelfije, pa- 
rasze vidurije gurblib — ot 
teip, “for fun” — savo varda 
ir pravarde su adfesu. Gurbe- 
hs perejo per daugeli ranku ir 
gavosi in rankas grosersztorio 
klarkos Frano Morris, kuris 
tuojaus parasze laiszka mergi
nai ir nepoilgam aplaike atsa- 
kima. Nogto laiko prasidėjo 
korespondencijos terp Lenos o 
Frano ir ežiomis dienomis jau- 
nieje, kuriu szirdis suriszo 
“gurbelis vuogu” susiriezo ry- 
sziu moteristes mieste Filadel- 
fijoi.
Mergaites nevaikszcziokyt 

ant augsztu kurku.
Rogersville, Tenu.— Aldo

na Parker mirė ana diena o 
priežastis mirties buvo augsz- 
tos kurkos czeveriku. Koja ne 
turėdama reikalingos laisves 
czeverike, gavo užspaudą ant 
užkulnies. Isz užspaudęs pasi
darė opa, o gydintojei nutarė, 
jog formuojesi “vežis,” nupjo
vė jaunai moterei koja priesz 
szeszis menesius laiko. Dabar 
toi kojoi apsireiezke užsinuo- 
dijimas kraujo ir Aldona Par
ker mirė pergyvenus vos 22 
metus antinus.

Paveikslai isz Lawrenco draiko.
Atigszcziau paveikslas rodo kaip vaiskas iszvaikineja 

straikienus su pagialba i-bagnietu Žemiau ugnagesei leidže 
vandeni isz czirkeztiniu int straikieriu idant nesigautu per til
ta prie fabriku.

Vaiskus naudoje bagnletus 
ant straikieriu — Motere 

užmuszta.
Lawrence, Mass.— P^tnede 

lio vakara buvo czionais dyde 
lis sumiszimas prie Everett fa
briko, kuriame dalibavo suvir 
szum 1000 straikieriu. Policije 
ir vaiskas pribuvo ant vietos, 
naudodami paikas ir karabi
nus ant gaivu straikieriu.

Viena motere, badai italijon 
ka likos perszauta per strai- 
kieriu, kuris ezaude in žeme, 
nes kulka atsimusze ir pataikė 
motere. Laike laidotuvių yms 
dalybas 10 tukstaneziu strai
kieriu ir taja diena da tikysi 
daugiau ergelio.

Tebyriam laike randasi 
Lawrence 20 kompanijų mili
cijos ir du raiteliu o visas 
miestas randasi po valdže ka- 
riumenes.

Utarnyko ryta kokis tai Si- 
rijonas likos perdurtas su bag 
nietu ir nog žaidulu mirė. Jo
kios sutaikęs da nepadarita 
terp darbdaviu o straikieriu.
Auksas Sullivan Paviete.

Laporte, Pa.— Visam Sulli
van paviete žmonis randasi dy 
deliam karsztije isz priežasties 
radimo aukso. Tūlas žmogelis, 
kuris savo pravarde ne iszdave 
rado pusėtina szmoteli grino 
aukso ir nunesze in redakcije 
“News Item” ant patvirtinimo 
savo žodžiu. Kur jisai auksa 
rado tai da neiždave.

Auka socializmo.
La Grose, Wie.— Ne toli 

nog czionais likos suymtas pa 
paikes nekokeai Charles Nu 
grorakis, kuris apsiginklavęs 
in blekinia skydą (uždengtu 
via) ir muszkieta.— Nugrovs 
kis jau nog keliu dienu baugi 
no aplinkines gyventojus. Jojo 
užduote buvo, kaip pats tikri 
no, iszžudint visus turezius o 
ju turtus padalint terp darbi 
ninku; nusprendė teip-gi su 
laikinet trukius ir naikyt ma 
szinerijes, kuriuos atyma dar 
bininku darba ir uždarbius. 
Priežastis papaikimo Nugrovs 
kio buvo skaitimas socialiszku 
laikraszcziu, kuriuos skaitė tu 
redamas protą, o kada papai 
ko ta ir iszpildinejo ka buvo 
skaitės, norėdamas viską ap- 
verst augsztyn kojom, bet ne
laimingas dabar jauezesi teip 
silpnu, kad negal ne isz 1 kalė
jimo” iszsigaut,

Brangus akmenėlis su ' 
paveikslu Krlstuso.

Muskegon, Mich— Ana 
diena likos užasekuravotas (in- 
sziurintas) ant 25 tukstaneziu 
doleriu nepaprastas akmenėlis, 
savasties ponios Helenos P. 
Walkerienes.

Akmuo yra paprastu vop- 
niniu akmenų, kuri rado poni 
Walker kainuosią Szvaicarijos 
ne toli Oberammergan, bet ant 
jio randasi iszbruožtas tobula 
ranka veidas suvisai panaszus 
in veidą Kristuso. Paėmus ak
meni in ranka, iszkart nieko 
ant jo nužvelkt negalima, bet 
kad pradedi žiūrėt isz szalies, 
matomas buna paveikslas vei
do Kristaus; akis primerktos, 
lupos truputi pravertos, pa
prastai kaip pas mirusi žmogų. 
Jagu ta pozicije žiūrėjimo at
mainai, ajszkei matomas pa
naszus in veidą Kristaus pagal 
paskutiniu patarimu apie 
Kristaus veidą paveikslas.

Poni Walker brangindama 
ta akmenuką, kuris turi turėt 
matomai daug labai metu, ku
ris gal buvo rankosia tu, ku
rie mate gyva Kristusa ant te- 
mes užasekuravojo, idant ap
saugot nog sunaikinimo, ant 
25 tukstaneziu doleriu.

Indianos milžinas.
Hansuck, Ind.— Piiesz kė

lės dienas tūlas sziauczius pa 
dare pora czeveriku užkalbinti 
per Ludvika Saymons, žino 
mas kaipo “The H-izle Hill 
Giant” Czeverikai tie turi po 
16į coliu ilgio ir asztuonis co 
liūs ploczio. Milžinas Ludvi 
kas turi vos 19 metu senumo o 
turi jau 7 pėdas 8 colius augsz 
ežio ir svėrė tik 302 szarus! 
Tasai milžinas yra labai dru 
tas. Daugelis savininku cirku 
su kalbino ir sinlino jiam dy 
deles algas idant važinėtu su 
jeia rodytis žmonims, bet jisai 
visas propozicijes atmete ir 
dirba sau kasiklosia kaipo 
prastas darbininkas.

Nelabas sunūs.
Arkan, Ariz — Leland 

Beth 19 metu senumo, likos 
aresztavotu už baisia žudinsta. 
Leland buvo vientureziu ir 
labai iszdykusiu kurio isztvir 
kimo priežastim buvo akla 
meile tėvu ir visus sūnelio no
rus iszpildinejo be pasiprieszi- 
mo. Sūnelis už tai atsimokėjo 
tėvams nužudinimu. Praejta 
petnyczia, nelabas, sūnūs, no
rėdamos tapti ponu teviszko 
turto, miegant tėvus mirtinai 
paszove tęva ir motina, kurie 
in kėlės valandas mirė. Nela
bas sūnelis nebuvo užganady- 
tas dar tuomi smagumais ant 
kokiu tėvai jiam daleido to 
del nusprendė juos praszalint 
idant viską užgriebt. Tevžu- 
dys vienog atkentės sunkei už 
savo darba ir nereikes naudo
tis isz palikto turto.

Užspringo juogdainasl.
Newport, R.I.— Stebėtina 

priežastis buvo mirties ponios 
Mary Thompson, 27 metu se
numo patogios naszies, o te- 
cziaus tokia, kokia gal but ne 
vienam mirties priežastim. Se 
dint prie stalo valgant ir be 
kalbant juokingus atsitikimus, 
poni Thompson teip szirdingai 
nusijuokė, kad trupinėlis esan 
ežio burnoje maisto inpuole in 
stemple (kvėpavimui gerkle) 
ir traukije minutes laiko jau 
buvo ne gyva.

(Valgant niekad ne reik 
juoktis, ypaoz turint ka toki 
burnoje.)

Isz Bosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Atkerszino “raganiams.”
In kaima Raiška, paviete 

Petrauskam, pribuvo kokis tai 
“raganius” Žakas su paeze isz 
gubernijos Keleckos, apsigar- 
sindami del kaimiecziu, jog 
gydo visokes ligas per užkal
bėjimą ir su pagialba visokiu 
žolu. Pakelevingus(“raganius” 
užprasze pas serganti kaimieti 
Žicinska kuris kente truputi 
ant proto. Žinunai davė jiam 
kokes ten gyduoles po kuriu 
jiam buvo arsziau. Kada jau 
visi buvo atsigulia, ligonis at
sikėlęs, pagriebė kirvi ir per
kirto abiem žinunams galvas 
po tam iszbego in laukus. Pa
žeistuosius nugabeno in ligon- 
buti kur po keliu valandų 
mirė.
Tolstojaus naszle aplaikys 

pensije.
Petersburgas.— Caras to

mis dienomis paženklino me
tines algos 10 tukstaneziu rub
liu del Tolstojaus naszies, ku
ria aplaikys kas metas arba 
kaip pati sau vėlins. Isz to 
labai nudžiugo visi prietelei 
Tolstojaus.
Marlampoles padanges.
Daktaras Grinius isz Mari

am poles ka buvo aresztuotas, 
tapo paleistas. Mat valdžios 
administratininkai dar ir už 
menknieki vis prie žmonių 
kimba, bet ne kata sunku ir 
jiems kaltu padaryti.

Apie a. a. kunigo Senkaus 
palikta nors tastamentaliszkai 
turtą, nieko visai negirdėt. 
Pagal tastamenta užraszus 
niekas nieką ne gauna.

Sasnavoj bažnytkaimi j pa
garsėja stebuklai visai nutilo, 
niekas szulineli ne lanko, mu- 
set szaltis sustabdė viską.

Sasnavoje rengema nauja 
bažnyizia statyt, valdžia už
draudė del nežinomos tuom 
laik priežasties.

Buvodamas su misijoms Ma- 
riampolej tėvas Kapucinas, 
nors žmones prieszkryžiu pri
siekdino negirtuokliant, bet 
tas buvo ne ant ilgo. Ūkinin
kai už javus gaudami brangei, 
viską pamirszia girtuokliauja, 
smagei, o paskui juos ir prasti 
darbininkėliai.

Ruduo buvo gana sausas; 
pora nedeliu priesz adventus, 
buvo mažas szaltelp, per visa 
Gruodi visai ne szalo, per Ka
lėdas palaidinys, priesz pat 
Nauja Meta truputi szalstele. 
Žodžiu kalbant ik Naujo Meto 
oras buvo nepeiktinu ir gra
žu*,

ISZ VISU-SZALIU.
Apsiriko.

Oberlanstin, Vok. — Tuo 
jaus po pusiaunakeziui gri 
žo nuo praktiko?, turtingas 
prekejas p. Gertz namon. Na
mai jo randasi užmiestije. Pri
ėjės prie duriu, rado jas užra 
kitas, o nenorėdamas budint 
isz miegu savo tarnu nuėjo 
prie uszpakaliniu duru, bet 
ir tas rado uržakintas. Nusi
džiaugė radęs langa atidarita. 
Kada pradėjo per langa gra- 
mazdintis, priėjo prie jo ko
kis tai viriezkis. Gertz pa 
laikės ji usz savo dranga ha- 
zartini, kuriam teipgi gal už 
dare visas namu duris, atei
na pas ji ant nakvines, ranka 
paliepęs nesibelst, insileido in 
vidų tom paeziom durimis. 
Pleszikas manidamas kad ma
to ne gaspadoriu namo, vien 
toki pat amatninka kaip jie, 
noringai prisakima iszpilde ir 
drąsiai inejo kvieeziamas in 
vidų. Gertz’ as vienog susipra 
to ir patemijo savo klaida, 
Vienog nusprendė pasinaudot 
isz apsirinkimo bandito. Pra
dėjo meluot jam kad pažista 
tuose namuose visus kampus, 
nes kitados ežia tarnavęs. Pa 
si jieszkojo vakarienes, su vai 
ge ja drauge su banditu, ap
sakinėdamas jam tilomis tur 
tingumą savininko namu. Po 
vakarienei liepe banditui eiti 
in antra givenima paimt pinin 
gus, o pats pasakė, kad eises 
m miegtuve ponios paimt 
brangmenes. Pažadinęs paezia 
isz miegu, liepe paszaukt poli
cija, o pate paemes deže su 
brangmenem nuėjo prie bandi 
to kaipo sandraugas piktada 
ristes. Banditas buvo ramns ir 
džiaugėsi ju pelnu, kada 
netikėtinai pribūva policija ir 
banditas nesuspėjo ne apei- 
žve)gt, kada pasijuto drūto 
eandraugo glebije, o policijan 
tai surakino jam rankas. Teip 
gudrus Gertz’as prigavo ban 
dita, kurio policija nuo seniai 
jieszkojo, kaipo dukart žudin 
tojaus ir plesziko.

Atrasta prie jo du revolve
rius, sztilieta ir kitus inagiue 
vartojamus prie pleszimo ir 
laužino spinu.
Religija priežastim 

papaikimo.
Viena Austr.,— Priesz 

kelias dienas ant vidur 
miesezio, vadinamo Fleiseh 
marktgasse, akiveizdoj szimtu 
žmonių, 26 metu senumo mer
gina Strassner, nužudė 18 
metu senumo siuveezka Ona 
Wokatosch. Abi. merginos bu 
vo labai dievuotoms, dažnai 
lanke bažniezia, atlikinėdavo 
iszpažinti ir prieminejo szven- 
ta komunija. Kada paskutiniu 
kartu abi prietelkos ir sandrau 
ges ėjo namo isz bažniezios, 
Strassner’iute pradėjo iszmeti 
net draugei, kad per ja nega
vo iszriezimo, arba obselucijos 
ir negalėjo priimt komunijos.

Wokatoseh’iute persigandus 
uszsirustinusios drauges bandė 
pabėgt nuo jos, bet ta iszsi- 
traukus isz kur ten dideli pei
li, pasivijus dure juom in kru- 
line merginai ir užmueze ja 
ant vietos. Persigandusi savo 
piktadaristes Strassner’iute 
pradėjo bėgt bet žmones suga 
vo ja ir atidavė in rankas po 
licijoe.

Pasirodo dabar kad Strass
ner turi sumaiszita protą ir 
pražudė protą isz priežasties 
savo religiszko fanatizmo.

Geras szuo.
Olsztine laike laidotuvių 

Fr. T.... jojo szuo ėjo pas
kui graba nenuleisdamas akies 
nog savo mirusio pono. Kada 
graba jau inleido in duobe, 
szuo mėtėsi teip-gi in duobe 
ir tik tada galėjo užkąst kuna 
mirusio kada užriszo szuniui 
akis.

Slaptlbe iszpažinties.
Tūlas protestonas kuris lan

ke Roma ir kitas Italijos gar 
sias vietas, nenorėjo visai ti 
ket kad kunigas katalikiszkas 
visai pamirsztu ir atmint ne
norėtu nieko to, ka jam ap
sako atliekantis iszpažinti. Nu 
sprendė jis persitikiint patsai, 
idant potam gajetu pasijuokt 
isz katalikiszkos religijos.

Pereirede in kuningiszka 
ruba ir nuėjo in viena katali- 
kiszka bažnieza, kur praszes 
kuningo, idant iszklausitu jo 
iszpažinties. Atliko iszpažinti 
zokristijoj ir iszpažino, jog ne 
sa visai inszventintu in kunin 
gus kad neszioja kunigiszkus 
rubus ir nuduoda kuninga 
delei szalbieristes, kuri duoda 
jam vaistus užlaikimo gyveni
mo. Teipgi iszpažino, kad 
turi neteisingus dokumentus, 
kuriais darodo savokuningiste.

Iszklauses kuningas iszpa 
žinties, apreiszke iszklausitam 
jog iszriezimo negalis jam duo 
ti usz tekius nusidėjimus, kad 
tur iszsižadet budo tokio nedo 
ro givenimo, ir atlikt kitu 
kartu iszpažinti potam.

Protestonas nevos biski pasi 
meldes, nuėjo vėl in zokristija 
kada kunigas atlaikęs miezias 
sugrižo in ja ir prasze daleidi 
mo laikit misze,

Kuningas, kaipo visai nepa 
žinodamas kuningo, pareikala 
vo dokumetu kuningistes, o 
protestonas sudejes jam juos, 
tikėjo, kad dabar persitikrins, 
ar katalikiszki kuningai daro 
kokia nauda isz iszklausitu isz 
pažineziu, ar visai pamirszta 
jes.

— Labai gerai atsake ku
ningas, gali reditis.

Patsai parėdė jin ir parengė 
kielika. Protestonas nusistebe- 
jes ir susigedijes, kad apsiriko 
suszuko:

— Dabar matau tikrai, kad 
katalikiszki kuningai visai ne 
pasinaudoja isz iszpažintu per 
atliekanti iszpažinti žinių! Da 
bar tikiu, kad katalikiszka re 
ligija tikra ira .... Mokink 
mane kunige tikro mokslo 
Kristaus Bažniezios...

Ir pasiliko kataliku o ta 
priežastį savo pasilikimo isz 
pažintojo tikros religijos pato 
aprasze.
Baisus padėjimas

PortugaUjoi.
Lisbon, Portugalije. — Ap

linkine Lizbonas likos atyduo- 
tas po kariumeniszka valdže 
isz priežasties nemalszaus ap
siejimo straikieriu prieszais 
randa. Toje aplinkinėje ran
dasi 8,000 vaisko, bet strai- 
kieriai tvirtina, kad turi pa
rengia 20 tukstaneziu dinami
tiniu bombų su kuriuoms isz- 
nesz in padanges visa vaiska.

Randas taikosi su straikie- 
reis: duodamas luosybe visiem 
straikieriams kurie likos aresz 
tavoti ir pra^zalinimo guberna 
toriaus isz Evora, kuris yra 
prieszas straikieriu.

Straikierei mete kėlės bom
bas terp žmonių, kuriuos truk- 
damas užmueze kelioleka ypa
tų ir daugeli pažeido.

Ar daug tokiu veseillu 
buna?

Noiseville, Loteringa.— At 
eibuvo czionais veseile tūlos 
jaunos kaimiszkos poros, ant 
kurios eme dalibas 4Q sve 
ežiu su savo prisiegoms. Sztai 
ka ant tosios veseilios suvalgė 
ir iezgere: 60 svaru jautienos, 
70 svaru verszienos, 5 parsziu 
kus, 16 aneziu, 22 vieztas, 12 
žasu, 8 galvas versziu, 12 zui 
kiu, 40 svaru žuvies, 50 svaru 
sūrio, 80 kiausziniu ir 60 svaru 
sviesto. Ta visa nuplovė su 
600 litru vyno, 150 litru vyno 
Bordenx ir 120 litru baltaus 
vyno. Prisimena ir tai, jog ne 
vienas neapsirgo po svodbai.- 
Ar lietuviszkos avodbos gali 
pasigirt prieše loteriugiecziusi
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Tėvas sniegą ežiu peluoje, 
Sūnelis iez paezalies szipsuoje, 

Vietoje tęva užvaduot, 
Ir pasilsėt jiam duot, 

Tai juokėsi pakampėje stovi, 
Iez savo tėvo drovi. 

—Kur sūnelis?

dažiure 
francu-

tari mi

— Asz esmių rankose Die
vo. O kad tiktai tau -prigelbe 
tu.

— O tu puiki motere!
— Jau mudu pabaigeva, 

Karolau. Jau kaip rodos lai
kas pasibaigi Da du žodžiu tu 
ru pasakitie.

•— Sakik Joana.
— Nieko apie mane nesirū

pink. O jagu ne pasisektu, tai 
Karolau mano ir teip ant gal 
giu smerti ne gautum, ba turi 
spasaba. Tiktai drąsos. O da
bar bukie sveikas! Jau barsz- 
kina in duris. Ira tai ženklas, 
jog turiva atsiskirt.

Suspaudi jiam druezei ran
ka. Grafas jau ne turėjo kada 
prakalbėt, ba antru kartu in 
dūręs pabarszkino.

— Gali ponas ineitie —atsi 
liepi grafiene ir tuojaus griu
vo ant lovos, o veidą ir galva 
su skepetele no nosies užden
gi-

Žandaras su dviem dažiure- 
tojeis inejo. Visi tris temingai 
akimis peržiurėjo. Paregejo ka 
lininka gulinti ant lovos: teip 
kaip buvo jin palikia priesz 
deszimts minutu. Turėjo tuo 
sus paežius drabužius, tuosus 
paežius sunkius czebatus ir me 
liną skepetele ant kaklo ir gal 
vos. Viskas tas prigulėjo prie 
apredalo kalininko. Ir ne di- 
vai buvo jog tokioje valando
je turėjo veidą užsidengiąs? 
Prie duriu stovėjo grafieni, to 
kia jau, kokio atėjo, su juoda 
szleba, juoda skepeta ir su juo 
dais szidais ant veido. Buvo 
sulinkus ir ne divai, ba dide 
lu gailestiu suspausta ir pris
lėgta. Mate tai abudu 
tojei, mati ir žandaras 
zinis.

— Ejkkie poni! — 
laszirdingai žandaras.

Poni užsitaisius veidą nuėjo 
pirmiau, o jis paskui jaje. Vie 
nas isz dažiuretoju uždari dū
ręs.

Pati grafo likosi viena kam 
barije su dviem dažiuretojeis. 
Bzirdis jei druezei plaki, ba bi 
jojo, idant neiszsiduotu. Nes 
susilaiki. Klausi auses patem
pus. Girdėjo žingsnius žandaro 
ir paties, kaip nueitinejo ir vis 
kas nutilo. Velei uszstojo tiku 
ma, kaip priesz tai. Vienas isz 
dažiuretoju paėmė skaitit kui- 
ga. Antras dirstelėjo ant lovos 
kalininko ir persitikrinias, jog 
miega, ne žinojo, ar rukit ar 
gult ant suolelo.

Motere gulėdama meldėsi. 
Meldėsi su iždžiuvusiom lu
pom no dideles baimes. Malda 
buvo karszta ir nuolatos kal
bėjo: — Dieve Amžinasis, ture 
kie jin savo szventoje apglobo 
je!

Tame toji tikumą likosi per 
traukta. Davėsi girdėt žings- 
nei ejnanti trepais augsztin. 
Buvo tai žingsnei dvieju ejnan 
ežiu. Szirdi biednos moteres 
suspaudi baimi. Žingsnei pri- 
siartinejo pamaželi, rodos nu
meruoti motere atvėso. Gal 
tai buvo kas kito!....

Nes ne, jau užėjo ant vir- 
szaus, jau girdėt juosus ant ka 
ritoriaus; jau daejo ir stojo 
priesz durie kalėjimo.

— Visogalis Dieve! — ar 
jau nepasigailėsi mudviejų?!

Pabarszkino in durie.
— Atidaritie! — atsiliepi 

žandaras.
— Jau dabar po visam, vis 

kas ant niek.
Teip mielino motere ir smer 

teina baime vargino jaje, nore 
jo nuezokt no lovoe, nes ne tu 
rejo pajėga: buvo ciela nutir
pus. Norėjo garsei ezaukt, ba 
rodėsi jei, jog turės numirt, 
nes ne galėjo ižduot jokio bal
so.

Duree ateidari, ir žandaras 
inejo in kam bari, o paskui jin 
kalininkae su juoda ezlebe. 
Jau dabar po viekam.

Žandaras iezrodi malszei, ir 
tari in daž'uretojue:

— Užeikite iez czion ant de 
szimts minutu!

Tuojaus iszejo. Žandaras da 
bar ataigrižias in grafiene tari:

— Poni ne pažinojei francu 
zinio žandaro. Galėjo būtie 
gailingu, nes sayo privalumu 
užmirszt ne galėjo. Apaczoje, 
kada buvotna du vienu, ture-l

jau persitikrint ka toki iszve- 
du ir tuojaus supratau, ka pri
valau suprast. Ne kencziu ma 
no privalumu, nes turu pil 
dint. O kas labiause, czion ėjo 
apie mano galva. Nes asz po 
nei dovanoju, guodėju josos so 
pulus ir puikia szirdi. Permai 
nikie poni adgal su savo viru 
apredalais; asz tuom laik uszsi 
kreipsu — ne žiuresu. Paskui 
ponia isz kalėjimo iszvesn ir 
kaip dabar niekas apie tai ne 
žino, kas stojosi ir niekas apie 
tai ne žinos.

Ir atsikreipi. O kad tasai 
francuzinis žandaras susarma- 
tino Iszpanus!.... Turėjo gra 
fieni atsimainit drabužius su 
savo viru. O kaip dabar ijje 
isz rodi! Vienok da viltes ne 
žudi.

— Turekie vilti! — sznabž- 
dejo, vos girdėtu balsu.

Pabaigi persiredima; gaafie- 
ni da karta vira pabuczevo ir 
tari in žandara: — Esmių pasi 
rengus, o dabar turu praszima 
prie pono: idant man dovano, 
turn.

— Jau asz senei ponei dova 
nojau — atšaki ir iszejo drau
ge isz perskiros. Tiledama su- 
grižinejo tuom paežiu kėlu, ka 
priesz adina ateitinejo. Prie 
bromo suėjo su savo isztikimu 
tarnu. Perėjo bromą. Bromas 
uszsidari ir stojo patis ant til
to.

— Viskas ant niek, Joki- 
mai!

Tame ižgirdo baladojima, o 
kada apsidairi in szali iez kur 
tas daeitinejo, paregėjo baigen 
tęs sartit galges.

ant tilto, 
pastatitu 

be žado,

Vusten daug yra szapu, 
Tai ne stoka* užsiėmimu, 

Bet motere greieziau užsiemi 
ma gauna, 

Ba už vyrus geriaus darbaum ;
Teisybe, nes jagu bobos stu 

boję pasilieka, 
Tai ir iszmislina visokius 

nieką.
Vyrai lig deszimtai valandai 

szapose dirba, 
O bobos api deszimta viedreli 

alaus virba!
O teip, kiek džines ir gūžes, 

Tai dažinoti ne gales, 
Vyras nog darbo parejna, bo 

ba stena,
Su tuom bus ant szendien 

gana.

Mano kurna isz Pittstono ra- 
szo.

Ir maloningai praszo, • 
Pribuk Baltruvienele, 

Mano milema szirdele; ' 
Teip tavęs czion iszsiylgo, 

Jog net ne kuriu bobų lietu
vei prasiylgo.

Po kvarabu, kad vengras bu
ože, 

Tai liežuvius iszpjaucze, 
Tada malszumas užstotu, 
Kaip plepalai nustotu.

*

nėt

Navatni užkinkimai.
Londone randasi žverinyczioi verbludos su kuriuom iszigyna 

žole parke, užkinkia tam tinkama volą kaip ant paveikslo 
matome. Bet Amerike randasi da akivesnis užkinkomas. 
Sztai Franas Klemens, ne senei adbuvo kelione isz Seattel 
in New York, užkinkęs dvi elnias in vežimėli. Tuosius 
elniukus pagavo arti Cardona Alaskoje ir turėjo gana ergelio 
per kelis metus pakol juos pripratino prie traukimo vežimėlio.ŽIEMOJE

* Aleksandrinis kninginas, 
da priesz užgimimą Christuso 
47 metais, jau turėjo 400,000 
dideles vertes kningu.

* Pirm urines banko, 
iždetos Suv. Steituosia 
mete.

* Nevalninkiste Suv.
tuose prasidėjo Jame»towne 
1619 mete.

* Pirmutinis pasatas likosi 
uždėtas 1516 metu tarp Vied 
niaus o Brukseles.

* Didž’auses varpas aut svie 
t > randas Moskvoja ir 
420 000 svaru.

* Pirmutinis sūdąs 
Steituosia likosi užd tas 
liamsburgia, Va. 1722 mete.

* Kulumbas atrado Ameri 
ka 12 Spalo 1492 mete.

* Nafta pradėjo naudoti 
kaipo žiburi 1826 mete.

Smulkmenos.

B. RAGAŽINSK
Stei-

ivere

1 i kosi
1816

Suv.
Vii-

NW

W.TRASKAUC
Pirmutinių Lietuviuku

GRABORIUS

Lakioja Kunua Nutairuėo. 
‘lyginus ir Vežimu* del

Krausto Daigtus b L1 
Viską atlieka ka nogeriause Ir pnjįj 
Iii virsi minėtais reikalai* kreipkite 
io o busite visame ožg&nediotaia. 

»20 W. CentrySSt, Mahauoj

iįlMl'i*

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolancziu* plaukus, priglalbsta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
kavoniu. Iszsiuucziame dykai gera* informs 
trija* apie priežaMis puolanoiiua plauku* k 
kkip tame atbėgti, adreeavokyl*

LM.BniUu te talirii

Sziomis dienomis maso tautieti I 
B Ragužinskas pargabeno viioklik 
garimu, Amerikoniszko ir Importitu,F 
Galima gaut visokiu Arielka, Vynio, 
Arako, Kimelio, Dziniuirt. t. 
Teipgi skambanezio AlaoiirPorWrio, ' 

Duokyte dabar orderi o boi jumli 
pristatyta in namui, 

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

V.
PagMa..

Grafieni sustojo 
Žiurėjo ant konia 
galgiu, kaip rodos
Nes toji baimi greitai apsimal- 
szino, ir naujas užmanimas 
josos galvoje atsirado; 
pastanavijo ne nustotie ejt 
paskirtu kėlu lig pabaigai!

— Ejkime Jokimai in ten!
— Poni grafiene! O ar žinai 

kas ten ira ?
— Žinau, galges, Turu in 

ten nueitie, kur mano Kardus 
paskutini karta mislia apie m a 
ne ir apie savo vaikus.

— Kam sau uždavinetie to 
kias kaukes ?

— Asz da turu ka kita ant 
mieles, mano Jokime. Ejkie su 
manim. Du pienai man ne nu 
eidavi; iždrieiu da ant treczio 
O taji spasaba ten greieziause 
surasime.

— Ka poni mielini padari 
tie?

— Da nieko ne žinau, fenais 
ka toki apmislinsiu.

Nusidavi in vieta kur buvo 
pastatitos raeztavones ir galgi- 
nis jau buvo pritaisitas. Vie
nuolikta adina ant miestinio 
bokezto iszmuszi; ant pleciaus 
nieko ne buvo. Ant ritojaus 
anksti ketino kirsdit nelaimin
gam grafui galva. Prisiartino 
prie galgiu. Jau buvo pareng 
tos. Tiktai tris žmonis buvo 
užimti baigimu. Prie galgiu 
stovėjo varta. Ant galo ir tie- 
jei tris žmonis, pabaigė darba, 
ir nueja žemin prisižiurinejo 
savo darbui.

— Uždirbome gražus pinin 
gėlus, — Seniau už senovės 
karalu, tai tiktai pats budelis

bą

su savo pagelbiniukais uszsiim 
davo stati m u galgiu.

Teip Prancūzai daug ge 
ro atneszi in muso žeme, — 
Teip kalbėjo du žmonis, apie 
tai, jog jedu, abudu Iszpanai, 
buvo samdininkai pas Francu 
žus prie to nužeminanezio dar
bo priesz Iszpanus. Apie vidur 
nakte ne labai žmogui smagu 
rasties prie galgiu Sargai pa 
regeja dvejetą žmonių stovin 
ežiu, ka buvo prisiartinia, ne 
liepi jiemdviem trauktis. Mat 
ir dviem sargam buvo ramiau 
vidunakteje. Pati nelaimingo 
grafo galėjo gerai apžiuretie 
rasztavones. Buvo tai iszkelme 
ant keturiu balkiu. Trepa 
septini vedi ant tosios iszkel 
mes, o kureis galema buvo del 
trijų greta eitie. Taiseis trepais 
ketino būtie vestas iszauszus 
josos pats — ezale kuningo, 
kuris jiam ant smert ketina 
draugaut, o jagu kuningo 
jiam atsakitu tai su budelu 
drauge.

— O! asz mislinu nenorės 
kuningo, ba ir kuningai 
franeuziniui randui atsidavė! 
— pamielino motere ir 
isz piktumo apkaito.

Ant virszaus stovėjo kala 
da, ant kurios ketino nelaimiu 
gas grafas padėt savo galva po 
budelinia bile. Grafieni net ap 
svaigo ir ant seno tarno pasire 
mi, idant ne pultu.

— Dauggale poni! — griž- 
kiva.

— Ne, ne; nes ateitraukiva 
pora žingsniu. Da ka noru ta 
ves Jokimai paklaust! ar jau 
tu kada matei, kaip galva nu 
kertinėje?

— Buvau karta.
— Apsakikie kaip tai bu

vo?
'— Poni! ant paežio atsimi

nimo jau man szirdi spaudže 
— O ar nelaiminga veža 

ant tojo pleciaus?
— Veža jin uždaritoja ka 

vietoje.
— Kas su juom sėdi toje ka 

vietoje.
— Du žandarai ir dvasisz- 

kas.
— Kur jisai iszlipa ? — ar 

prie trepu ?
— Ne suvis, prie trepu sto

vi stalas, prie kurio sėdi sudže. 
Prie tojo stalo iszsodina nelai 
minga, paskui audžia skaito 
jiam viroka, garsei, idant visi 
girdėtu. Paskui atiduoda jin 
budeli. Tasai........

— Palaukk tiktai, prisiar 
tiusiva velei prie galgiu.

Prisiartino.
— Ar tai lig szo], deszimts 

žingsniu no trepu.
— (.» kaip toli žmonis sto

vi?
— Ne kurie prisilenka net 

lig paezios karietos.
— Ar buna žandarai ?
— Vaiskas stovi aplinkui; 

karieta susilaiko vidurije o žan 
darai ir žalnierei apsiaubė jin.

Uszsimislino: — O kaip ne 
pasisektu!

Dvase josos buvo labai 
tuom užimta. Uszsimislino 
ciela mislese ir ka toki sau pri 
mini.

Ant kart sujudo ir tari: — 
Teip turi būtie. Jokimai! — 
Ejkiva namon.

Da karta meti akia ant gal 
fiu ir aplinkui; paskui atsisu 

o ir skubei ėjo in miestą.
Planas josos misleje subrendejo 
Planas tas buvo naujas.

(Toliaus bus.)

Montuke bobos, 
Ne labai kam yra vertos; 

Ne butus daigtus iszmislije, 
Visokius liežuvius vedžioję. 

Ne gana kad terp saves ėdasi, 
Nes ir prie nekaltu kabinasi, 

Terp poruotu kiszasi, nori 
atskirt,

Arba kad vyras bobai galėtu 
kaili iždirbt! j

O jius kiaules, kiaules!
Ar-gi jau jus niekas suvaldyti 

ne gales ?
Suvirsz puse tuzinu turiu, 

Isz kuriu susaide uždėti noriu. 
Katra placziause burna turės, 

Taji prezidentu būti galas, 
Sudžiuvus bus sekretorka, 
Ir liežuvi turi pusėtina, 

O ant galo asz pati pribusiu, 
Tai ir paredka padarysiu;

Viską sudavadysiu, 
Ir komitetą iszrinksiu.

Ėjo žmogus per gyrele 
Klausiasi nuožmiai;
Kas ten duduoja aglele 
Teip maloniai skaudžiai.

Gal greit bus pavasarele 
Žus^ — sniegas baltas, 
Gal grayt ir artojėlis 
Smailiausio žagrias.

Paszars byroka
Nors sziaudeliu,
Jos arti ezmotoka
Už gyreliu.

Bet veltui tykejo
Tasai žmogelis,
Nors jam ir giedojo 
Linksmai.... paukeztelis.

Kodėl nežaliuojat
Jus stambiosios gyrios?
Savo yvairiais gražumais —
Del ko jau neabliuliojet
Muso mielos:
Gal apleido jumis vilkais?

*
Brooklino nog gėrimo bobeles 

net apjako,
Na ir szirdeles gerymas ne da 

kako,
Ne senei kelos dienos. 

Pasigerti reike, ne yra bėdos!
O tos padlinos,

Lietuviszkos merginos, 
Iez N. atsivilko in Broklina. 
Ir tai szirdeles no pats ryta.

Gavo giart kiek norėjo, 
Gydytis in kamarėlės inejo, 
Ba buvo bjaurei nusilakia, 
O tas ne ėjo, jog net buvo 

kaka.
Sirgo nebages, stenėjo ir de

javo,
Ba baisu svaiguli gavo, 

Net karezta vandeni in gerkle 
pyle,

Kol palengvinimo ne datyre;
O ka? Ar ne puikios lietu

vaites, 
Tai bent mergaites!

Moterėles isz Miczigano, 
Ar da jums gyventi nusibodo? 
Tegul, tegul! Kaip Baltruvie

ne atlapses.
Ne viena gerai apcziupines, 

Tada pasitaisys,
Ir norint valgi geresni paga- 

mys.

Belairi ant balaus susirinko 
mergų, 

Baltu ir kaip varnu juodu, 
Visos szoko kaip galėjo, 
Tiktai viena ne norėjo, 

Pasiputus sėdėjo,
Guma buruoje turėjo, 

Kramti, seilejo,
Net visi in jiaja žiurėjo;

Su tokiais apsiejimais mergina 
Tai jau po kvarabu gana.

Karta mus žalia gyrele 
Beszirdžei kaip vilkai. 
Verkia diena — naktele 
Aszaruoje ylgai — ylgai.

Kol atejna ta valanda
Kai parvirsta ant sniego 

to,
Toi aptyla baisi randa 
Ant szio baltojo svieto.

— Dievo Muzikantas.

kie

Nėr ko bijotis.
— Susimildamas pereiky- 

me ant kitos puses uliezios!
-— O tai del ko?
— Juk matai, jog ateina 

Smirdaitis, kuriam esmu kal
tas 10 rubliu, noretau jin ap
leist.

— Jago tau tiktai api tai 
ejna, tai nesirūpink; Jisai tu
rės mus aplenkti ba man yra 
kaltas 25 rublius!

Szveiitas Petras užpiko.
Po Lenkije ir konia c’ela ru 

• 'je sklaido juokingos pasakai 
tęs apie paskutinia vaina, isz 
kuriu viena czion patalpina 
mia:

Po vienam uszklupimui per 
Japonus ant Port-Arthur, Sz 
Petras pas dangaus duris 
snauzdamas, kiuptelejo. Mat 
kas tokia sudundėjo prie dan 
gaus vartų.

Atidaro langeli, durisia, žiu 
ri, stovi didel* m'nia Masko
lių sukruvintu ir visaip pažeis 
tu.

Pradaro duris ir klausia:
— Ko norite?
— Mes už oara uumire- 

me....
— Na tai ka ?
— Na tas, jog mums priža

dėjo, jog kaip už cara numirsi 
me eisime tiesiog in dangų.

— Pažiūrėsime, — tari Szv. 
Petras. O kodėl jus teip daug?

— Na daug, Japonai mus 
užmuszi.

— Na, na....asz pažiurę 
siu! — Ei Mikele, atneszk 
man tuojaus ruska gazieta 
“Pravitelstvennyj Viestnik” 
paszauki Szv. Petras.

Szv. Mikolas paszoko grei
tai ir atneszi gazieta. Szv. Pet 
ras užsidėjo akulorius jeezko 
apie karia patilpusią ir paszau 
ki:

— Ka?! Cze aiezkei padėta, 
jog penki žalnierei dingo! Von 
isz czionais!

(Mat ruskes gazietos ne ra 
szo jokios teisibes, ba jagu ir 
keli szimtai dingsta Žalnierių, 
tai garsina jog du žalnierei ir 
7 aficieriai dingo, o Japonu 
tuketanezius padėjo.)

Mokslai nėjo.
Ponas Szpigelbaumaa:- No 

recziau kad mano sūnūs iszsi- 
mokytu kokio liežuvio...

Daraktorius: — Gerai! Ko 
kio liežuvio jin turiu mokyt: 
francuziszko vokiszko ar ang- 
liezko?

Ponas Szpigelbaumae:- O 
katras pas ponas yra pigesnis!.

Nepasitaisias vagis.
Vagis, spaviedodamas, isz- 

trauke kuningui ziegoreli ir 
kalba:

— Da norėjau ka tokio iž 
pažint.

— O gal kokia vagysta?
— klausė kuningas.

— Teip, pavogiau.
— Tai sugrąžyk locniny- 

kui.
— Tau sugrąžysiu 

dvasiszkas Teveli.
— Abz ne noriu.
_  O ka turu daryt, jago i ^“‘v“l<orte pas mane yra labai pigios, 

locninykas nenori josios pri“ ™ '.....  1,1
ymt?

— Tai pasilik sau!

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

Pinigus siuskit per Money-Order.

P. Mikola i n is
Box 62. New York, N. Y.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

Praktikavimas amerikoniszko vaisko
Guantaneme, Kuboje.

We Rynlcewiczius
-tNOTAKII SZAS:-

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Aptangoja Namui ir Maminas Rakandus nog Ugcies. _
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s geriausiu riš-

visuomenes, Kultūros, Politikos, Literatūros, 
Populiariškai-Moksliškas LAIKRAŠTIS

Eina du sykiu sąvaitej: Utarninke ir 1
Laikraštis “LAISVE” didelio formato, talpina raštus geriausiu raš
tininku ir visuomet pilnas naujausiu ir tikriausiu žirny. “LAISVES” 
prenumerata Suvienytose Valst. metams 2 dol., pusmečiui 1 dol. Už- 
rubežiuose—metams 3 dol., pusmečiui—$1.50.

Ant pažiūrėjimo siunčiam vieną numerį DYKAI!
Užsirašant laikraštį arba turint kokius nors reikalus adresuokite taip:

i

LU I A ” 242 West Broadway
Lv/A i O V d c so. BOSTON, MASS.

M—— ————

TA A7 JZ" 4 T f Pirkyte už $6 00 vertes musu 
-AV2X.1.•žinomos tabakos del cigaretu 

ir iszsirinkit sau dovana isz sekau c žiu daiktu: 
Naujausia importuotas Fonografas sudidelia

i

iaj«.

Parduoda Laivakortes ant visu geriau 
aiu ir greieziaueiu Laivu in visas dalis 
svieto. Norintieji kelaut in South 
Amerika ar in Australija tai tikietus 
galite pas mane pirkti. In Lietuva

• j Mano agentūra yra po kaucija 10 
tukstanoziu doleriu, Ohijos Steito. 
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte 
in gromata žo. marke ant atsakymo.

nikeliuta dūda, kuru 
graina gereiiraisikei 
visokias muzikei ir 
dainias. Kiekvienai' 
gali turėt savo name 

, konc»ria.2.Geriau«ia 
1 Armonika vokiško 

iszdirbimo su notom 
1 ir nurodimais. 3.- 

Puikius stalnvas ni
kelinis laikrodis iu 

' muzike, kiekvieni 
karta grajina 10 mirt 
utiu. 4. Vyr'szki arba 
moteriszki storai pa

aukuoti laikrodėliai. 6-Stal- 
avi irankai gražioje dėžutėj#: 
6 peiliai, 6 videlcais, 6 dideli 
szauksziai, 6 maži, 1 peiliai?!*- 
stui ir szaukbitukaa cukrui.
Už musu dovana vien norimi 

kfld pa gaivint mneti ma-u fitma terp jusu pažįstamu. 
Atsiusk utims nnt rankos 50c. markoms, o mesjumi 

iirisiusime 40 t-krinueziu tai ako 4 gal tinku už f 6 ir jusu iszrinkta dovana.
Jkusius $5.50 užmokėsit gavės tavoi-a Kam tavoras nepatiks gali ja nejimtL 
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO; Degt. E. 115 E. 7th.St; New York,N,Y|

(alėja, , 
priesz puri 
lok ne gal 
loci, kori t 
boro apleid 
« Mariuke 
HMtaliie

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

Varszavoje, kuris turi suvirez 16 metu iszbandimoj 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visoke* ligas nepaisant isi 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Tretiniai 
Šokios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gyd* 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo spooialiszkumas yra gydimai 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauork 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegiaa, 
Užaifinejuaias Ligas kad ir najinanozios nog Tavo,

Reikale raszykite ant adreso
' flD ?ni m 638 PeBB At*-> Pittsburg, r& mk ayUtJl m—; f Ui into

»
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Po tam iszejo isz vindelo ak 
sominei uždangalai ant krėslu 
ir puikus divonai ant sienų. 
Uszkereta Mariuką stebėjosi 
isz to visko, nes puikibe ijos 
szirdije kas kartas didinosi,

Vos paskutinis szmotas ma
terijos likos iszaustas, tuojaus 
jauna mergina paregėjo per 
langa ateinanti kuningaikszti; 
buvo tai turtingiauses ponas 
viso aplinkine, kuris atlikinė
jo kelone, o visi ant kelo jio 
barstė kvietkas ir etate puikes 
audimines budikes.

Niekas vienok tam kunin- 
gaikszeziui teip ne pasidabojo 
igi tam laikui, kaip divonai 
Mariukos; susilaikė, inejo in 
grineze nusiėmė skribele 
plunksnom pabadinta ir su nu 
eižeminimu pnsiklonio jo Mariu 
kai. Merginai tas labai patiko, 
ir teip uupuiko kada kunin
gaiksztis pasakė ijei:

— Ar nori but kuningaiksz 
tiene? oztai mano ranka.

Mariuką neklausdama nie
ko, tuojaus paszauke:

— Noriu;— po tam nuleido 
akės, sudeje daigtus savo ir in 
dėjo in puiku vežimą, kunin- 
gaiksztis liepe atvažiuot. In 
pundeli ta Mariuke ne ne už- 
miražo indet gramnieze, kuri 
ketino ižduot ija velniui kaip 
tik butu likus sudeginta.— 
Vienok Belzbubas ne pamir- 
szo to.— Vienok buvo neiez 
paeakitai puiki; žmones Mariu 
ka apdovanojo visokiom dova 
nom, ir ijei nusidavė, jog ^nie
kad ne buvo ūkininko duktė 
re. Tas ijei ant mieles buvo 
nuolatos, nes pamokinimai mo 
tinos ijei nedave pakajaus.

Tame laike motina ijos jau 
perejo per bromą kuris atskiri 
nėjo cziszcziu no rojaus, ir bū
dama dangui pamate, jog du- 
szios biednu varguolu yra pri
imtos su didesne garbe negu 
tureziu. Tada paklausė, del ko 
tie turezei ne yra cze teip pa- 
guodoti kaip ant žemes. Ant 
to atsakima:

— x’as mus ateina varguo 
lei labai tankei, o turezei, la
bai retai ateina: kuningaiksz- 
tienes turtingos, patogos, ir 
paguodotos per visus ant žemes 
tai vos kas szimtas metu dan
gų atlanko. Ta tai paeze diena 
Mariuką likos toke patoga ir 
turtinga kuningaiksztiene, o 
biedna motina isz dangau aug 
sztibes žiurėjo ant žemiszku 
prigaviszcziu dukters savo.

Susijudino tame labai ir nu
bėgus pas szv. Petra, tare:

— Duktė mano vienok li
kos prigauta per pikta dvase, 
likos kuningaiksztiene, nes 
kaip in cze gausis? O asz ijai 
prigelbet ne galu.

— In cze niekas ne ineina 
be pavelinimo.Iszganitojaus ir 
to kasdieninio apsiezistinimo 
isz visu nusidėjimu; nes ir nie 
kas ne iszeina be jio paliepi
mo.

Tada biedna motina nusida
vė pas Marije Karaliene dan
gaus.

— Karaliene dangaus, susi 
milk ant kūdikio mano ir pa 
velik idant galetau in pagial- 
ba ijei nueit!

— Ęjk, nelaiminga motina, 
—atsake Szvencziause Marije 
Pana,—nes kad szetonas ne ga 
lėtu pripažint už ne teisibe, 
vienok ant žemes gali nueitjtik 
kitokioi ipatoi. Duktė tavo 
suvis tave ne pažins, o tu ne 
galėsi ijei prisipažint jog esi 
motina.

Bromas rojaus atsidarė, du- 
aze motinos atrado kuna ir 
aniolai nulėkė su ijei ant že 
mes.

Franciszka, motina Mdriu- 
kos, persistatė suvis kitaip, 
teip jog tie kurie ija priesz tai 
pažinojo, niekad pažint įjos ne 
galėjo, aniolai pastate ija 
priesz puiku palociu, kuri vie 
nok ne gali priligint priesz pa 
loci, kuri ne senei Franciszka 
buvo apleidus. Buvo tai palo- 
eis Mariukos. Tukstanczei po 
bu atvažinėjo ir iemžinejo, o

kožnas žiurėjo aut ijos. Ant 
kart užvaževo karieta Mariu 
ka iszejo ineipuszinus in dei
mantus, o žmones sveikino ija 
ižduodami baisa, susijudinus 
motina norėjo jau nubegkt pas 
ta kuningaiksztiene ir prisipa 
žint ija už savo dukteri. Vie
nok atsiminus ant prisakimo 
duoto per Karaliene dangaus, 
susilaikė ir malszei nuėjo stot 
tarp ubagiu polooiura.

Kuningaiksztiene grįždama 
in paloci prie nepažinstamos 
igi tam laikui ubages, dainele 
jo ant įjos su akivumu labai 
meilum. In kelinta diena po 
tam paklausė savo dvaroku, 
kas tokie buvo pasirengęs in 
ta ubage?

— Yra tai ubage,— atsake 
tarnaite dvaso,—kuri nori gau 
tie tarnista dvare, idant kunin 
gaiksztienei gerai pįsižiuret, 
nes asz mielinu, jog ne yra 
augszto gimimo, idant galėtu 
tokei kuningaiksztienei tar
naut.

— Nes yra visokiu užsiėmi
mu. Duokit ijei koki, 
teip ije nori mane matit.

Tokiu tai spasabu 
Franciszka paskirta in kukne 
ir pildė save dinsta ka ge- 
riause.

Mariuką kad ir buvo kunin 
gaiksztiene, nes ne buvo lai
minga. Motina matidama, 
kaip ijos kūdikis kas diena 
mainėsi ir ludejo, su baime žiu 
rejoant to padėjimo Mariukos 
kentėjo ije ilgai ant svieto, ir 
da po smert turėjo kentet. Ant 
kožno žingsnio Mariuką mati- 
davo ženklą aszaru, atprato 
Mariuką no maldos vienok 
isz niekur ne galėjo sulaukt 
suraminimo. Biedna motina 
rūpinosi drauge su duktere ir 
teisibe mielino, jog Mariuką, 
idant eumažint rūpestis gram- 
nieze tankei uždeginejo.

Tas tai buvo teisibe. Ku 
ningaiksztis, kuris paėmė Ma
riuką tik del patogumo, da
bar suvis apie ija ne adbojo, 
teip, kaip ir dabar tankei tarp 
poru atsitinka. Mariuką tame 
likos prigauta per velne. Pik
ta dvase už kelis laszus vasz- 
ko dadave ijei tame pagelba, 
ir žiurėjo su didelu džiaugsmu 
ant žibanezios žvakes, ba žino 
jo, kaip greit ta žvake sužibės, 
teip jis ija greit paims in amži 
na prapulti.

— Ach, kad motina mano 
cze butu,— dūsavo Mariuką,- 
ir matitu kaip asz prisiega lau 
žau! Kad matitu, kaip tos 
gramniezios daug sužibėjo! Ka 
gi ije man pasakitu?

Viena karta velnes liepe 
ijei ilgai ant saves laukt ir jau 
per gera valanda žvake dege, 
tada staigai ponas inejo in pa- 
kaju. Mariuką greit užgesino 
žvake.

— Ka tas ženklina? 
teip skubei užgesinai?

— Norėjau skaitit ant 
dakninges.

— O kad da lauke 
szviesu!

— Norėjau nuguit velne no 
saves.

— Szneki ne žinai pati ka, 
idant man tik akės užmuilin- 
tie.

— Pasakisiu tau viską gro 
mata lipinau....

— Noriu ija matit!
Mėgino Mariuką tukstan- 

czeis kitokiu melagiscziu pri 
gaut savo vyra, kurios tai me 
lagistes jin labiau invede in 
piktumą, ant galo turėjo iszpa 
sakot virui savo visa slaptibe. 
Kuningaiksztis norėdamas 
persitikrint žodžeis Mariukos, 
privertė ija, idant uždegktu 
gramnieze, o vos spėjo už 
degkt gramnieze Belzebubas 
staigai stojo priesz juos.

— Ko norit?
— Noriu padidint savo 

dvara ir nuguit savo susiedus.
— Iszsirengk ant vainos, o 

susiedus nuguisi.
Tuojaus likos ižszaukta neti 

keta ir neteisinga vaina: po tai 
vainai uszstojo da kas; kara 
lūs priverstinejo nuolatos Ma
rinka, idant no velnio dargiau 
ko praszitu, ne paisedamns su 
vis ant nelaimes kuri kali kar
tas artinosi. Aplinkinei su gi 
ventojeis pasielgineja labai 
blogai ir ne laike už artimus 
savo.

Viena diena Mariuką sun
kei apsirgo ir iž baimps be
veik pasiuto, nes ne mielino

jagu

likot

Kam

m ai

gana

suvis apie Poną Dieva, ne apie 
malda.

Ach, kad man butu vata pri 
žiūrinėt kuningaiksztiene, tarė 

i sena nepažinstama tarnaite, 
i kuri ne perstojo melstis,— es

mių tvirta, jog ija ižgelbetau.
Buvo tai motina Mariukos, 

kure paprastinai vadino Kop- 
ciuszka. Tuom kart kunin- 
gaikiztiene kas kartas buvo 
blogesne, o viena karta teip 
insiuto, jog visi mislino, kad 
paskutine valanda givenimo 
atėjo, ir visi buvo didetam su
migsime. Naudodama isz to 
Kopsiusska nuėjo net in miege 
tube kuningaikeitienes ir pra
eidama pro lova ligones, nu
duodama, jog neeze kokes gi- 
duoles, isztare in ause kunin- 
gaiksztienes žodžius, kurios 
niekas ne ižgirdo:

— Mano kūdiki, mano kū
diki!

Ant balso to raudonumas 
pasirodė ant veido Mariukos, 
akės atidari ir nusijuokė žiū
rėdama in ta motere, kurios 
balsas primine ijos motina, nes 
ne galėjo pažint ijos.

No tos dienos kuningaiksz- 
tieae ne norėjo kitu dažiureto 
ju, kaip tik Kopciuszka, kuri 
teip gerai mokėjo apsieit su li
gone, kaip joke kita teip ne 
mokėjo. Mariuką prisiriszo : 
labai prie Kopciuszkos, ir ne - 
užilgio teip Mariuką ijei inti- 
kejo, jog įsipasakojo visas 
slaptibes apie gramnieze, mis- 
lidama, jog palengvins sau , 
kiek.

— Pavesk man ta gramni
eze,— paszauke Kopeiuszka,— • 
o prisiekiu, jog niekas jau ijos 
tada ne uždekgtu.

Nes ne būro galima, buvo ' 
ije paslėpta kur per kunin- , 
gaikszti. ,

* * «

Visi kuningaikszczei ir ka
ratai Užrūstinti per vyra Ma
riukes su tokeis neteisingais 
užpuolimais, susijungė visi in 
krura ir ėjo prieszais jin, nuš
ildami, jog kuningaiksztis ne 
turės tiek pajėgu, idant juos 
ingalet.

No laiko ligos kuningaiksz- 
tienes ne reikalavo jisai nieka
dos uždeginet žvake; nes isz 
priežastes tos grasinanezios ne 
laimes atnesze gramnieze; vie
nok nesimeldė priesz Dieva, 
tik szaukesi prie velnio!

Užstojo baisus regėjimas 
Dievobaiminga Mariuką ne 
norėjo gramniezios uždegkt, 
nes kuningaiksztis reikalavo. 
Franeisska būdama kitam pa- 
kajelije viską girdėja ir melde 
si karsztai in Panele Szv. 
idant galėtu ižgelbet isz ne
laimes.

Tame staigai atėjo laiminga 
mislis ijei in galva: uždege už 
dangalas no lango, pasidarė 
didele ugnis ir aiszki, o ije 
bėgdama paszauke:

— Dega! dega!
Akimirkoje visi paantrinejo 

ta baisu riksmą. Persigandęs 
kuningaiksztis ižbego, o Fran
ciszka greitumu žaibu inpuole 
in pakaju dukters, pagriebė 
už degantes gramniezios, už
gesins ija ir nubėgo in gine....

Kuningaiksztis, kuris ne mi- 
lejo Mariukos, ir no senei no
rėjo su ijaje atsiskirt, pamate, 
jog žvake no stalėta dingo ne
matomu spasabu, liepe atneszt 
Mariukos drapanas ir kitokius 
daigtus, kurios in kuningaiksz 
ežio dvara buvo atsivežus.

— Rengkis ir grižk adgal 
in savo kaima — paszauke gar 
sei kuningaiksztis.

Mariuką pamate visa paszau 
kima ant kuningaiksztienes, 
tiek jau nukentejo, jog tas at- 
siskirimas euvis ija ne sugrau
dino. Visi ija apleido, ir isz- 
ejo nebage isz to palociaus, 
kureme priesz tai ponavo. Lei 
dosi in girre ir ten pradėjo ap- 
mislinet apie savo givenima. 
Mislino apie dangų, apie kuri 
isz priežasties turtu buvo pa- 
minzus, ir kuri pražudė per 
tai, kad jeszkojo rojaus ant 
žemes, atsiminė sau apie mo
tina ir maldas, kokes ijei mo
tina in Motina Dievo liepdavo 
kalbėt ir pradėjo graudžei 
verkt.

Tame Kopeiuszka iszejo isz 
tankumino ir tarė ijei:— Ma
no kūdiki, mano kūdiki!

Mariuką sudrėbėjo ant to

> balso, nes kada atsipeikėjo pa
szauke:

i — Mano biedna Kopciusz- 
! ka, ne esmių jau kuningaiksz

tiene, ne turiu jau tarnu ir ne 
turiu kuom tave apdovanoti! 
Tu mane ižgelbejei, o asz ne 
galu tau niekuom atnagradit!

— Mėginsiu da karta tave 
ižgelbet,— atsake Franciszka.

— Vienok tu paemei ma
no gramnieze? žinai teip-gi, 
jog kaip greit ije sudegs, teip 
greit asz pražuvsiu. Atiduek 
man ija, idant galetau paslėpt 
sargio vieto.

— Žinau, jog dabar, kada 
nustojei but kuningaiksztiene, 
mokėsi ija kavot ir be reikalo 
ne uždegsi. Eik su manim!

Ir nuvede ija po senu ąžuo
lu, pražarste suvitusius lapus, 
prakase žeme ir iszeme dežuke.

— Te savo gramnieze,— 
paszauke. Kopciuszka ir jaus
tai ija suspaudė. Susijudinus 
tuom Mariuką paklausė:

— Kuom esi, gera motere? 
Isz kur paeini ? Ar nori pa
imt mane drauge su savim ?

Nes ant kart nustojo kalbė
jus; miegas atėmė ijei pajėgas, 
o kada pabudo ritmetije, pa
juto, jog aedi ant minkutos 
pievos ir klausė kaip girrinei 
pauksztelei oziulbejo, o izata 
ijos gulėjo dėžutė su gramni
eze.

» « »
Deszimts metu praėjo no lai 

ko, kaip Mariuką stojo paveiz- 
dingą gaspadine ir visoi aplin
kine gaspadines eme paveizda 
no ijos. Dede ijosos atidavė 
ijei teviszke, vienok turtą sa
vo iszdalinejo ubagams, o mer 
ginom jaunom priminėjo, idant 
butu atsargios ir per daug ne- 
siredinetu. Kas diena papuo- 
szinejo ije abroza Motinos Die , 
vo Gramniezios, priesz kuri ' 
motina dienoje ijoa: užgimimo 
gramnieze uždege, ir priesz ta 
abroza kas diena ije meldėsi 
už duszes numirusiu tėvu. Lai- 1 
ke pasninko pakutavojo už sa- ( 
vo nusidėjimus ir vede dora , 
givenima.

Ant galo gavo džiova ir isz ' 
vatas pradėjo nikt. Visoi ap- ’ 
linkinei giventojei gailėjosi ’ 
ijos; paszauke daugibe prie Ii- : 
gones gidintoju, geron moteres 
atneszinejo ijei visokiu giduo- 
lu, nes nieko ne maezino, vie- < 
na karta dagirdo apie viena 
garsinga gidintoja, kuris pri- 
buvinejo isz tolimos szalies. 
Ir ta parvedė pas ligone. Tu- ' 
rejo jis ant saves ilga dakta- ] 
riszka szlebe labai navatnai , 
pasiūta; už auksiniu briliu ga- 1 
Įima buvo matit juodas žiban- 1 
tęs akės. *

— Ne galėsiu asz ija isztai- ‘ 
šit,— tarė daktaras,— jagu ( 
mane viena eu ligone ne palik
site. j

Tuojaus žmones ižgirde tai, 
iszpilde prisakima to garsingo 
gidintojaus.

Kada gidintojas pajuto, jog 
ira pats vienas eu ligone, tada 
pamaži nuėmė no kakta Ma
riukai rakteli, nubėgo prie 
skrinias, o kada atidarė, rado 
joje paslėpta dėžutė, atrakino 
ija su tuom rakteln iszeme 
gramnieze ir padavė Mariukai 
knata in ranka ir liepų ijei už
degkt žvake.

Tame laike su džiaugsmu 
szetonas žiurėjo ant žvakes ku 
ri baigė degkt ir szetoniszku 
balsu nusijuokinejo.

Mariuką norėjo gaut pajė
gu, idant tam viekam užbegkt, 
nes buvo teip menka, jog ne 
pasijudint ne galėjo.

Belzebubas žiurėjo ant ijos 
su neiszpasakitu džiaugsmu.

— Ar tu ne žinai ?-- tare in 
Mariuką,— jog reike uždegkt 
gramnieze paskutinėje vnlan 
d oje gyvenimo?— isztare tai 
velnes su pekliszku juoku.

Tada Mariuką akės savo 
gestanezes atkreipė in. abr ozą 
Motinos Dievo Gramfeiczios ir 
tarė:

— O Motina mano, kuri ica 
ne ne apleidai dienoje užgirni 
mo mano apleisk mase da. 
bar svitoje paskutinėje valam’ 
doje!

— SzvenoziauM Pana Mari 
ja ne apleidže niekad tu, kurie 
ija szaukesi, ir gramnieze pasz 
ventita toje valandoje gine 
Mariuką priesz galibe epinio. 
Szv. Marija Pana antru kartu 
prisiuntė ijei motina ant sjiagel

bos. Tuom kartu Mariuką pa
žinojo ija ant balso, kuri pa- 
szauke:

— Mano kūdiki, mano kū
diki!

— Kas ten ? — paszauke per 
sigandes Belzebubas.

— Tai asz,— atsake motina 
—gerai padarei, jog paskutine 
je valandoje uždegei ta szven 
ta ugnį, per ka galėjau pribut 
iž dangaus tau in pagelba. 
Dalaikei prisiega ir ne užde 
gei gramniezios daugiau, per 
tai užteko da tau paskutinėje 
valandoja tavo givenimo. Ar 
iszsižadi žemes ir ar nori pereit 
in dangų ? Motina Dievo Gram 
niezna tave szauke.

— Paimk mane drauge bu 
savim,— paszauke Mariuke, 
ir spausdama motina, Dievui 
dusze atidavė.

Gramnieze nuolatos dege.
— O prakeikta motere,— 

užbaube szetonas,— prigavai 
mane velei!— Ir su trenksmu 
inpuole in pekla, laike kada 
Franciszka inženge in dangų, 
paimdama drauge su savim du 
sze dukters savo.

* * »
Gyventojei kaimo Mariukai 

iszkele iszkelmingas azerme 
nis: merginos, kūrei szetonas 
nore prigaut, eidavo ant kapo 
Mariukos, kur karsztai ir die
vobaimingai melsdavosi už 
ijos dusze.

Introligatorne.
ITDIBBTUVS trroc.

Aysldlrba senoa maldakn yges, istorine 
natos ir lalkraMcsei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles.
Dagia. Draugas, Tėvynė Ir L L 

Prisiuiudami knygas apmokekyte paeito ai

Naujausi apraszlmai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežali papuozkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Vėliname del norinoziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
f‘Dr. Brundzas Ointment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikimo 
plauku gvarantuota gyduole. Preke 
yra 20c b0o ir $1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriama apgavejams daktarams m- 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytes greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

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

t

GALAS

KURJBUNA
Mano drangai Karaius Poszkug 

Jonas Brūzgas ir Jonas Palaviczei 
visi paeina isz Vilniaus gub., Traku 
pav, praszau atsiszaukt ant adre- 
ao: (0T o,)

P. Puodis
2855 Winton st. Philadelphia Pa* 

Benediktas Maida nevedes, iszbs- 
go su vedusia moteris Magdalena 
Petraitiene. Petraitiene pabėgo, nuo 
savo vyro palikdama prie jo mergai
te arba dukteri 8m, senumo. Malda 
yra apie 24 m. senumo, tamsiai gel
toni plaukai, sugėdytos kalbos, t.y. 
bekalbant užkliūva žodžiai priesz 
isztarima. Petraitiene yra jauna mo- 
teriszke apie 24 m. senumo nedide
lio ūgio ir vidutiniszkai nutukus mel 
džiu kas patemysit ta pora praneszt 
man už ka busiu dėkingas adre- 
sas; (Qi o,)

Kaz. Petraitis
111 N. Main st. Ansonia Conn.

Mano vyras Motiejus Cigas paei
na isz Kauno gub., Panevėžio pav,, 
R&migoles volos., 8 m. kaip amerike 
nedidelio ūgio, tamsei gelsvi plaukai 
azniaka paszvepluodamas, dirba isz 
kaires rankos metai adgal gyveno 
Philadelphijoj, isz ten iszvaževo in 
Chester galop in Wilmington, Del. 
o dabar nežinau kur jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adre- 
so; (21 <n)

Mrs. Anna Cigas
328 S. Hicks st. Philadelphia Pa.

Mano brolis Kazimieras Waitkus 
paeina isz Kauno gub., Naamies 
ežio pav., Wainutes para., apie 12 
m. adgal gyvena New Yorke o da
bar nežinau kar jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso (qį oj)

Mrs. Anna Sadauckiene
Rox 600 Herrin. Ill.

Mano brolis Jonas Rudis arba John 
Rice paeina isz Suvaiką gub. Sejnu 
pav., Krasnawos gmino, Puncko par. 
Budos kaimo, 18 m. adgal 
apie New Jersey ateita taria 
reikalą jis pats ar kas kitas 
duot žine ant adreso:

Jos. Malinauokas
Box 297 . Coal Centre, Pa

gyveno 
svarba

praszau

Mano seauva Rože Solubiutie pači 
na isz Suvalkų gub. Sejnu pav.. 
Puncko para., Vidugenu kaimo, 7m. 
adgal gyveno apie Pittsburga, o da
bar nežinau kur turiu svarbu reikalą 
ji pati ar kas kitas praazaa duot žiną 
ant adreso: (gj o;)

W. Burneika
Box 7 Pittston, Pa,

Mano vyras Vincas Tarutis kas 
apie jin tino praszau duot žine o 
aplaikys nagrada.

Ag. Taurulisne
00 Pine st. Elizabeth, N.J.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdnjo Lietuviukai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Poslapiu; 6i9 colio Dydono.
PREKE $1.

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. Boczkowskl-Co. 
Mahanoy City, Pa.

M. VARZINSKAS
Lleturlszkas Fotografistas 

205 E. Centre St. Mahanoy City ------ o------
Pulk ei ir plgel nutraukė visokes Fotografijai 
Padaro Didelus Fotografijas isa mažių ir 
išdeda in Raima*. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir L L Parduoda visokes Rei mas 
lietuvei su rirae-minetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir patinstama Yaržineka kuris pa-iaro 
viską kanogorlause o ir busite užganėdinti 
Taipgi dare Foto<rap(Jas ant Poet-K.arena

* mvai AhfiMSKAI KALBĖTI 
labsr Laikas Mokintis
Geriau.Mus rar.l vedlius ir žodynus gali
nti. i4 Jcuiių pats per save k -.gyu ir į 
l būdu ga.i i'.ein: >kin:i migli: kai kalbėt 

ne-rcik tingėti.
I. ANGLIŠKOS KALHOS V.\DOVEI.l!
įtaisė J. i-a ūkta, trečia pataisyta laida, ps 
, kahb. ................................................. 25’
3. RAN'KVF.ni3 ANGLIŠKO? KALBO: 

■igal Ol'enuorf’a, Harvey, Ala veli ir k 
s, sutp.Lė j. Lauki', pusi. .’O'/, kaina $!.. 
Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.5
J. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS. liduvUkoj 
anffliik'f/e kalbose. Sutaisė J. Laukis, šie 
knygoje yra daugybė Isiskų visokiuose re

Juose ir at-itikiuiuostt abejo e kalbose. Pus 
/.L kaina ............................................... 75'
Ta pati drūtai audrinu apdaryta ... $1.C
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviška

ngJPkcis ir ungu'kai-’ietiv'iiko? kalb'j. Tol; 
>ie 18,000 zodaiij, parankus nešiotis kiš.
iuje. Pu«l. 151, grąžuose audimu apdaru

kaina .................................................. 65<
Tas pats skuros apdaruose ................. 95<
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir an

ikai-iietuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, d 
. I turi p-j d. 459, dalis II turi pusi. 83 
kių 1774 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryt- 
Una ..................................................... $6.C
Užsisakant virš minėtas knygas, kartu re 

t ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntin- 
i apmokėsiu. Adresas;

M. J. DAMIJONAITIS
12-314 33rdSt. CHICAGO. ILl

Lietuviszka Agentūra
Laivakorczia ant geriausia Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

5

Balnu tiktai nž 1 B
3U NUSIVYTI -J

Iždaveme Didele Kuinga
Daina susidedanti isz w

390 PAINU 6

Knyga druozei susinta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Daina isz visu užkaboriu ka 
dainoja Lietuvoje.
Nusipirkite o turėsite Dainelu, 

Per ciela meta aut visu dienelu

SAULE"
Mahanoy City, Pa.

keletą

NO. 6.
Visam

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

DEL VAIKU. 25c.

“BauJe” Mahanoy Cty, Pa

No. 6
N usipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ciia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Aieikyte dabai 
prieM laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
408 West Mahanoy An.

J7

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
v kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 

talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
p, $150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
* moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas’dalia 
' svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minetoa 

Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
^Laivakortes ant geriausiu iiuiju^upsuuguje uuwubix kaivkauj 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuwo ut 
tvirtinto per Gub. Val.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Doku men tos kurios užtvirtina Ruasijos Konsulu.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Ccr. J 2-111. A ( srun Ft., h S.I iUGtirg, P 

HgENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO

Laivakorte, ant geriauiiu linijų, apsaugoje namu, ir HtoHiM■n ■ ...|. ... .—
8l

OTDVTOJAS Dr. Ignotas Stankus M. D.
pabaigę, dakiariškg mokslę universitete valstijos Indianai 
)r baigęs kvotimus aukščiausioje ir |au paskutinėje dakią-

.-New York Post-Graduate MEDICAL SCHOOL St HOSPITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy. 
dymo visokių pavojingiausių ligų ir daryme operacijų; pa. 
baigęs ta mokslą |gaun vardą aukšto, didžio daktaro. Dr. 
IG. STANKUS, per klek laiko buvo miestavu daktaru Indi
anapolis. Ind . kur turėjo didelę praktikę gydyme įvairių 
ligų ai likdamas savo užduot kuo geriausei ir užganėdinan
čiai žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie
čių. ir kad apsaugot juos nuo Išnaudojimo per nesąžiniškus 
daktarus, įrengė savo locną naminį ligonbulį Ir: .

KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMASi
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkis pas manę ypatiškai arba 

la'šku. o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabejok, 
nes aš turėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu Ir suteik
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iŠ atsišaukusių persilikrjs, kad 
esu pabaigęs didesnį daktarišhą mokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai 
svetimtaučiai. -»>■<-— — - —■ ,

;_____ APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS ___________________
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų: nuo viso

kių kraujo ligų, užkietčjlmo ir nedirbimo vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, vi. 
Šokiu spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų: galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies, 
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. nemiegojimo ir išgąsčio: nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo 
i r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu-„ 
silpnėjimų sveikatos. Teip-gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų ir neregu^ 
lanškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų: -i

Turiu Speciatišką Diplomą dėl darymo Operacijų^
(šilkus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai negal pagydyti kaipo 

tai: augimo vėžio skilvije ir visokių akmenų, skaudulių ir guzy, ar tai butų puv 
Įėję, inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską tą su pagelba operacijos galima praša
linti kuo geriausei ir už menką mokestį. ’ Darau teip-gl operacijas ant kaulų, 
smegenų, grobų Ir lytiškų organų, kaip vyrų teip ir moterų Ištiesinu pritrauktas 
kojas ir rankas. Išgydau su naujausio budo operacija repturą. už menkę prekę.

Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypalU- 
kai, tai parašykite ką skauda ir kokius nesveikumus Jaučiate savlj. o aš suprasiu 
viską Ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvęnate‘Amerikoj. Anghjol. Kanadoj ar k’tose šalise.

Atsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo_locną naminį puikų 
LIGONBUTĮ. Blednus gydau DOVANAI. _

. Dr. Ignotas Stankus M. D.
\Vsl. Ofiso: no 9 ik 12. no 2 ik 4. ir no 6 ik 8 vakare Nedeliomi no 1 ik 5 vakare-

PaDIEWAVON ES DAKTARU IGNOTU STANKŲ
Nuo visokių spungy ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir vigo kūno taipogi nuo kitu odos ir kraujo l'giį,1 

niera geresnio daktaro, kaip Dr. 1. Stankus.* Daug daktarų atlankiau, bet nei viena* negalėjo išgy
dyti. Taip kalba Jos Švilpa, 101 I Carlton Stręet Philadelphia Pa.

Siuomi viešai išreiškiu savo širdingu padėką Dr Stankui ui išgydymą nervų liga ir lugraUnitn^ 
vyriškumo, kunu kiti daktarai atiisakė išgydyti. Ir visims su slaptomis ligomis patariu kreipti* pa» 
[Tn. Ig. Stankų, o nepasigailėsite savo žygio A. Zmudzen, Salem, Mass. 57 Pingree Street. ■

John Akuotnitis Montreal Que Cana ta. rašo: Meilaus gyly lojau:-S-šta diena kaip gavau nuo] 
Tamstos liekarstas ir vartoju sulvg užrašo, jau negaliu atsiai'kavou Tamstai iš džiaugsmo da tik pu-Į 

)i karsiu sunaudojau bet jau visas sus'iprfjau ir baigiu gyti Daug.au neturu ką rašyti- Tie* jaunv-'i 
reikalautu daktariškos pogelbos Ta įkin figa kuri taip daug prikankino mane .r kūną kiti daktarai) 
laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Alių Tamstoms už pinų ir greitą išgydymą.
AS JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėkai o u Dr Stankui už išgydymą manęs nuo sutinimo veido,', 
•kausmo krutinėję, po širdžia ir nugaros; nuo didžio skausmo ir sutinimo viduriu ir gėl tno kaulų. Kiti’ 
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti bet mano l&utictis, daktaras IGNOTAS, atėjęs j mano mo>u» 
iškarto mane išgydė ir padarė »veiku. 253 N. 15 Sirftt Philadelpaia, Pa.
JAMES FAKO. 923 So. flth Street Philadelphia. Pa. sako taip: ,,Manes niekas negalėjo i t gydyti n TO 
užnser.ėjuiio* paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pagelba operacijos ir savo gydulėmi* kurta* 
po mano akiu savo aptiekoje sutaisė, manę j trumpą laiką išgydė. Atiu jam. Patariu visiem* krvipt!*, 
prie daktaro Ignoto Stunkaus; kurie jau pametėt nodieją išsigydyti. 

BANKING HOUSE
Kampas Reade Ulicze

Telefonas.* Rorlh 2822, ulz

BISCHOFF’S
287. Broadway

Aew. York, 2V. Y
Kaa reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in f/

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Dolerio ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus eiunezime in Kraju kuo greicziausei. (rediezka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Garlaiviu visu Linijų in ir isz 

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta • 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad. 

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

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
palluosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savęs ligas, 
yvalrių skaudėjimų naStą.

Phlladelphios M. Klinikas daugybes Žmonių apdovanojo su 
tikrais naujais metais, suteikiant naują gyvenimą ir 
džiaugsmą, išgydantsergančlus-nesveikus, sugrąžinant 
gerą sveikatątą. tą brangiausią žmogaus turtą. Iš dau- 
gellb Štai patys žmonės kalba:

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo Jųsų llekarstų buvo teip bloga, kad Hjrbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsmaukiau ir kaip 
apturėjęs Jųsų Myllstos liekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike išgijau Ir visi skaudėjimai 

bei romatlzmas ISnyko. JJabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams 
reikalaujantiems gero Daktaro pagelbės, visada rody siu kreiptis prie Jus.

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind.
H. HARSKOVIČE, 1723 Hancock St., Philadelphia, Pa. Labai sirgęs sunkia vyriška 

liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikų! už gerą sveikatą ir naują gyvenimą— 
tikrus naujus metus.
Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARĖ OČIPĖNĖ, Iš Conemaught, Pa. kuri sirgusi 9metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, Ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikata ir dėkavoja Philadelphios M. Klinlkul. kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras ISgydS

KAIP DAUGELĮ, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI, 
jei tik nori be peilio Ir operacijos. PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų 
llekarstų, Išradimų Ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių liekaratų negalima gauti. Čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pribut asablškal. tai parašyk lietuviškai kas kenkia,© gausi rodą, pamokini
mus, reikalingas liekarstas ir ant vietos išsigydysl. Aptureslt tikrą sveikatai pagelbą nuo visokių 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bol kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, telpužslse- 
nėjuslų, kaip ir nuo tų, ką kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, neklaldžlojant, 
šiuom adresu rašyt: '

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po plet Nedalioms nuo 10 iki 8 p. p.
Ir vakarais nuo 0 iki 8 Utarnikais Ir Pėtnyčiomls.__________________

Philad. Med. Klinikai tikrai galima tikėt. Padėkavonė* lltlrto*, teisingos!

I UNION RATIONAL RANK.
I MAHANOY CITY, PA.

riPTTOT. RTO K ono STTKPLU8 IR PROFITS $300.000.CAPITOL 8TO K $125.000. SURPLUS IR PROFITS >300,000.
Suv.Vaht. Randus tari maro Baniu sudėta piningw.

Mokame antra procentą ant sadetu piningu 
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma 
diena Sapno ir Liepos menkuose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą bu 
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

H&nrison Bali, Prezidentas. I ryt* lyf 3 papist.
F.J.Nooaan, Vice-Preziluta*. ...Sabatomis...
W.H Kohler KuQerio*.

Daug.au


m i ii i ar Overkoti / P 111 I II I Geriause pirkti pas LUIIIIIII RYNKIEVICZIA

P RYNAI vilnonio 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

— Darbai eukernese da ei
na, bet kriaueziu darbai szlu- 
bavo, pradėjo taisytis, ir vėl 
sustojo isz priežasties audėju 
straiko, nes ne gauna verhou- 
zes materijų, darbininkai turi 
szvensti.

- In Philadelphia darbu 
jieszkot, geriaus kad niekas 
nesidrasytu.

— Parapijose ramu, riau- 
sziu jokiu ne girdėt ir teip ge- 
riause.

— Budavojimo ir paskolos 
lietuviszka draugyste, turi pui
ku pasisekimą jije savo kapi
tula skolina vien lietuviams 
perkantiems nepajudima turtą 
(namas.)

Tokios draugystes geistina 
kad tvertusi kiekviename 
mieste.

— Philadelphia turi lietu
vius du daktaru Ig. Stankų 
ant So. Broad St. o M. Petriką 
Richmand miesto dalij ant 
Allegheny Ave.

— Parafijos visai nėra orio
nais yra susitverus draugi -te 
po vardu szv. Kazimiero, nle 
ir ta pati slobnai gyvuoje, tur
būt neužilgio ir toi iždils La 
terp lietuviu jokio supratimo 
nėra, ba per daug in aluti p.i- 
linke. Mergynu yra kelios ir 
iez tu visokiu yra.

NE LAUKITE.

KRUTANTI
PAVEIKSLAI

(MOVING PICTURES)

ANT BOCZKAUCKU SALES

Kas Vakara ant 7ir 9:30 
Subatomis 2:30 Po-piet
Inžanga Visiems tik 5c.

Galite ateiti bile kada nog 
7-tos. lyg 9:30 ad. vakare o 
matysite visa perstatima.

Žinios Vietines.
— Menesis February jau 

oze.
— Szendien szvente Szv. P. 

M. Gramnycziu.
— Ryto szvento Blažiejaus. 

Katalikiszkosia bažuycziosia 
kuniugai patepa aliejum žmo
nių giarkles nog visokiu ligų.

— Ant paczto randasi gro- 
matos del Mr. Raczis, Veroni
ka Zigmund ir Jono Joseko.

— Badai Haivvood elektri- 
kine kompanije isz llazletono 
ketina nupirkti elektriko strit- 
kario kele ejnanti in Szenado- 
ri.

Braddock, Pa.— Darbai 
vidutiniszkai eina, kas netingi 
dirbt darba gauna.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, iez tu visokiu atsiranda.

-Į- 6 d. Sausio atsiskyrė su 
szuom svietu Antano Petrai- 
ežio 5 m. senumo sūnelis, 8 d. 
likosi palaidotas ant airisziu 
kapiniu, tegul dievas surami
na likusius tėvelius.

— 9 d. Sausio garnys pra
lėkdamas pro Jono Priedžio 
namus paliko drūta ir patogu 
sūneli, tegul dievas augina ant 
džiaugsmo tevelems.

linky t e Mahanojaus žmo
gaus rodą, kolei dar 

ne pervelu.
—L—

John Thomas nog 520 E. Centre 
St. Mahanoy City, Pa. sako: “Asz 
ir dabar garbinu Doan’s Kidney Pi- 
gulkas nog kepenio. Per metus ken 
tėjau dideli skausmą pecziuoee. Kaip 
kada praeidavo paskui sugrįždavo 
didesni skausmai. Per keturis mene 
sius ka tik galėjau dirbti, kada pasi
lenkiau vos galėjau vėl atsikelti. 
Dagirdau apie Doans Kidney Pigul 
kas ir pamielinau iszbandyti, pradė
jau jias vartoti, skausmas peczuose 
ūmai prasiszalino ir kiti nesmagumai 
teip-gi dingo. Asz visados esmių 
pasirengęs duoti garbe Doan’s Kid
ney Pigulkoms.”

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

Szendk Perszalai
Ritoj Ppeurpopįja

Suukios plaucziu ligos tankiai pasidaro isz to, kad perszalus nepaiso 
pasigydyti. Delto-gi pats del savo giaro, jaigu tik esi perszales, imk 

Severos piotkeies nog Perszalimo ir Grypos 
(Severa’s Cold and Grip Tablets)

Szitos plotkeles pagydo perszalima ir neleidže insikverbti sunkesnei 
ligai. Pabandysi ju szendie-rytoj busi sveikesnis. Preke250 baksukas.

Severo^ Gyduole nuo Reurnatizrrjo
(Severą’s Rheumatic Cure)

puikiai pagelbsti gydant reumatizmą, nes iszveja įsz kūno neszvajybes 
kaipo tai szlapumu rugsztus, no kuriu liga insivieszpatauja. Preke $1.

No gerkles iszdžiuvimo, no užkimimo, no bronkito ir no kitokiu 
gerkles ir plaucziu ligų nerasite geresnio vaisto kaip

Severos Del Plauęziu
(Severa’a Balsam for the Lungs)

Szitas balsamas užlaikys plauczius sveikatoj ir nedaleis kitoms ligoms 
atsirasti. Geras suaugusiams ir vaikams. Preke 250 ir 500.

geležkelis kaip 
arba padidino 
In Pottsville 

nuvažiuot (per 
centus o per 

Girardville 36,

Į Nemokėk dykai
Apsigarsintoju. 

gate liga, tai eikite 
miesto daktara.

Jaigu turi 
nūs ant kojų, 
gyduole. Jaigu 
bus sugražinti 
gi iszsius placzes 
no ko plaukai slenki 
ka, pleiskanų 
nupuczkave veidai, 
czei dekavoja už 
Raszyk tuojaus ant

Box 106 Sta.
Brooklyn, N.

A.C.
Cor. Qm & Maia 

...SAVININKAS IR

Garsiu
AVININKA8 IB FABRIKO] 

■siu Lletutlszkii-Legkiuiili
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— Atejnanti utarnyka liks 
Burieztas mazgu materistes p 
Juozas Taczilauckas, vienas 
isz progresiviszku biznierių iez 
Springfield, Ill. su panna Hele 
na Czepuliute isz miesto. Svod 
ba atsibus pas ponstva Augus- 
taiezius ant Spruce uliezios. 
Po svodbai jauna pora iezke- 
liaus namon kuriems vėliname 
laimingo pagivenimo.

— Ana diena likos iezvež- 
tae in Schuylkill Haven prig
lauda del vargszu, apleistas 
nog visu ir susirgęs žmogelis 
Petras Savickas, ne turintis 
czionais jokiu gyminiu ne kur 
prisiglaust ant senatvės. Atej- 
teje daugiau tokiu atsiras ter- 
po muso.

— Keli jauni vyrai isz Ya- 
tesvilles likos aresztavoti už ne 
padoru apsiejima ant stritka- 
rio. Pravardžių laikraszczei 
ne paduoda ir isz to galime ins 
peti, jog tai buvo ajriezei. Ja- 
go tai butu “foreignerei” tai 
pravardes butu patalpinia ir 
žaibais siuntinėje ant “polan- 
deriu” o ir tuojaus butu pas 
vaita nugabenia. Well, tokis 
yra mueo gilukie!

— Gedimino draugyste au
tore per 3 menesius priiminėti 
naujus sąnarius tiktai uez 500 
instojimo mokesties. Bus pri 
imti nog 21 m. lig 40 m. am
žiaus. Norintieji prisiraszyti 
tegul ateina ant mėnesiniu su 
smukimu kurie at-ibuna Utar 
ninkais po 20—tai kožno mene 
šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz- 
kos Mokslainee. Nauji prisi- 
rasze ka neturi Amerikonisz 
ku popieru, draugyste to

kiems parūpins popierae in 
trumpa laika. Szita draugyste 
teipgi moka posmertine o ir 
paszialpa ligoje. Todėl norin
tieji prisiraezyti prie szitos pui 
kios draugystes privalo nepra-

szitos progos. Nelaukyte 
psekutinas dienos— prisiraszy

— Januariaus menesije mi
re mieste 23 ypatos o tame lai
ke užgyme 62 ukesai.

— Mikas Mieldažis likos 
nugabentas in Pottsvilles ka
lėjimą už nesziojima ginklu, 
kas prieszinasi tiesoms szio 
sklypo.

— Juozas Palokaitis gyve
nantis po No. 503 W. Pine 
uliezios likos baisei sužeistas 
Tunnel Ridge kasiklosia per 
sugriuvimą virezaus. Nelai- 
iningui sulaužė keturis szon- 
kaulus ir vidurius. Likos nu
vežtas in ligonbute.

— Juozas Skefron paszauke 
pas vaita savo gaspadine kūrei 
buvo davės ant paslėpimo 20 
dolerius, nes vėliaus, kada Juo 
zas pareikalavo dvideszimtines 
nog savo gaspadines Pinkus to 
ji iszsižadejo buk pas save turi 
Juozuko piningus. Skvajeris 
Salamoniszkai iszdave viroka 
ir visi nuėjo namon.

— Redingo 
kur numažino^ 
preke bilietu 
dabar kasztuos 
Frakville) 63 
Tamakve 94,
Ashland 47, Džunkszena 26 
Mount Carmel 99, Szamokns 
$1,29. Tikietai geri ant 30 
dienu.

— Tamoszius Dixonas ka
sikiu bosas North Mahanoy 
aplaike sužeidimą rankos prie 
traukimo maszinos.

— Ant 511 W. Mahanoy 
uliezios randasi tuszczi namai. 
Kas nori parandavoti tegul at 
siszaukia po No. 238 W. Cen 
ter St.

Isz viso Skulkino pavieto
* Mikola Jeszola isz IIeker8 

viles likos užkluptas per du 
piktadarius kurie jin apvogė. 
Vėliaus pažino juos salune 
Pottsville ir paszaukes polici- 
janta liepe juos aresztavoti.

’ Dominikas Lakunaviczius 
35 metu senumo isz Tamakves 
apsirgo ant rau pu. Yra tai 
pirmutinis atsitikimas raupu 
paviete.

■ * Kaskavilliam kasikio? 
arti Midleport sustojo dirbt 
per žiema isz priežastes varimo 
nauju edingu ir statinio naujo 
brekerio.

* Shenandoah. Ugnis sunai 
kino dirbtuve temperenco 
Tamosziaus Uliacko ant 
Mayberry uliezios seredos ryta. 
Dirbtuve buvo intraukta in 
ugneva.

Dll Bois. Pa.— Darbai ge 
rai eina, isz kitur pribuvusiam 
darbas nesunku gaut.

— Oras szaltas.
— 12M. szio menesio pati

ko didele nelaime Juozą lieku 
B. and S. coal Co. no 1 szaf o 
kuris tapo baisei sutrintas per 
karus su anglimi, likosi nuga 
bentas in ligonbute. 15 d. Sau 
šio tame paeziame szafte atsiti
ko dar didesne nelaime, likosi 
užmusztas Mateuszas. Norgai- 
la, velionis paėjo iez Kauno 
gub., apie 26 m. senumo, dar 
nevediae, a. a. Mateuszas buvo 
dorans gvvenimo pergyveno 
Amerike 5 m. paliko dideleme 
nubudime du brolius Ameri
ke, teipgi sena teveli ir broli 
su sesere lietuvoi, velionis pri
gulėjo prie dvieju draugyseziu 
paezelpiniu, ezv. Jurgio Mu- 
czialnyko ir Didžio L. Kunig 
Vitauto, likosi palaidotas isz- 
kilmingai su visom bažnyti
nėm apeigom ant katalikiszku 
kapiniu, jeigu kas norėtu pla
tesni apraszyma tegul raezo 
ant szio adreso.

Ant. Juszkelis
Box 34 R. F. D. N. 2.

Du Bois, Pa.

SILAS DAVIS
101 IV. Pine St ; Mahanoy City.
CkSg, Yra agentas ir parduoda 

visokius medžius del pasodinio 
prie Namu,ant Kapiniu, Daržuos ir tt. 
teipgi vaisingu medžiu, vaisiu augalas 
visokiu kvietku. Dabar yra laikas 
duoti orderi. Musu augalai gvarantiti 
augti jaigu neaugs tai duodame kitas. 

LIETU VrFkRAUTUV E.
Pas mane galima gauti naujausios 

mados laikrodėliu, žiedu, armonikų, 
skripku. ir visokiu muzikaliszku 
instrumentu. Geru britvu, drukuo- 
jamu maszinukiu, albumu fotografi
joms historiszku ir malda kningu. 
popieru laiszkams rnszyti su pasiskai
tymais ir dainomis, su drukuotais 
aplinkui konvertais, tuzinas 25c., 5 
tuzinai $1 Perkupcziams 1000 už $6 
magiszkos kazyros su kaziromis gal 
iszloszti daug piningu, $3.. Kas norit 
mano naujo didelio kataliogo, prisiu 
skite 2c. marke ir aplankysite jin rasi 
te daugybe naudingu daiktu.

Naujai iszejo isz spaudos labai rei
kalinga katalikams kninga iSzaltinis| 
su puikiais apdarais kasztuoja $2.

Kreipkitės ant sziuo adresa:

W. WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn, N. v.

Fr.Strawinskas
Lietuviszka Krautuve 

...Vyno, Likeru, Areilkoi ir Ahui...

1807 Carson St., S,S Pittsburgh, Pa.
Dirižiauscs Tikras Lietuviszkas
Sklodas Gerymu Amcrikoi.

Ątraszykit man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut 
tavom pigiau ne kaip kitur.

valgo-

tin ka-

Jaigu norite kad greit dingtų reumatizmo skausmas, neuralgija, jagu 
nori sumažini tinimą arba praszalint nariu sztivunia; tai trinkis su,,./

Severos Gotbardo ftliejum 
(Severą’s Gothard Oil) Preke 50o

Ant pardavimo visose aptiekose. Temykite kad tikrai gautum “Severos” gidubles.
Paraszas “Severo” randasi prie gyduolių. Neimkite pamėgdžiotu gyduolių. -

Didelis Lietuviu teatras.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

— Dienose 28,29 ir 30 Sau
sio, czionais pabjuro gana ne 
gerai. Pirmiausei prisnigo, to
linus atidrekis užėjo, galop 29 
ir 30 dienose pradėjo lynoti 
ir sykiu szalstelt. Visos uly- 
czios pasidarė kaip paliva ap
lietos pekszcziais žmones 
vaikszcziot negalėjo, turėjo eik 
viduriu ulycziu kur arklei 
patkavoms leda sumaisze. 
Streetkariai savu laiku vaiksz- 
cziot ne galėjo. Ve vienas žmo 
gus ir gyvulėliai susižeidė nuo

Racine, Wis. — Darbai 
czionais ejna gerai, Lietuviu 
randasi gana dydelis būrelis 
terp kuriu randasi geru ir blo
gu-.

Ne senei socialistu kuopa 
parengė prakalbas ant kuriu 
likos pakviestas isz Bostono 
kokie tai Kriklis kuris savo 
kalboje niekino “Saule” (o 
gal jiam “Saule” labai kaitino 
snieginis). Niekino kuningus 
ir Dieva, kalbėdamas susirin
kusiems idant in nieką ne tike 
tu. Vienas žmogelis atsistojas 
užklausė Kriklaus klausima 
ant kurio ne galėjo atsakyt; 
nuleidęs ausis apleido sale su 
paniekinimais nog visu.

Atyda nog Redakci
jos. Jago kur toki šmeižikai 
ant prakalbu paniekinės laik- 
raszti “Saule” praszom mums 
daneszti jojo varda ir pravar
de ir isz kur pribuvo o mes 
siunsime pas jin dede su varan 
tu. Amerike laikra“zcziu, lai
ke susirinkimu, ne galime 
šmeižt o ypatingai iszaisz- 
kindamas varda tokio laikrasz 
ežio nes ižduotojai turi pilnas 
t esąs skunsti tokius šmeižikus 
už dydeli “demecziu”. Tegul 
tai buna prasarga del visu tu, 
ka turi panaszius papratimus 
šmeižti laikraszti terp publi
kos.

Gera proga!
Parsiduoda kromas 

mu daigtu labaj pigei.
Vieta ant biznio yra

ma, namas geram padėjime, 
tur 7 perskyras, ir 3 perskyras 
skiepe.

Paskubikit o gausit labai 
pigei, esmių priverstas par
duoti isz priežasties ligos.

O kas link namu tai galėsit 
gaut ir lieta no manias adresa 
vokyte. (o? n).

Jno. Pavlaviezius.
1112 E. Centre St.

Mahanoy City Pa.

“Slienau. Liet. Teatr. Kuo
pa,” perstatys Tragedija, po 
vardu: (Pileniecziai) 5-se ak 
tuose, 8-se atidengimuose. Szi- 
teatras yra labai puikus ir ūži 
mantis kožna lietuvi, nes ozo
nai pamatysite senovės Lietu 
vos Karalius, pamatysite net 
popiežių taikant lietuvius su 
kryžiokais; žodžiu: pamatysite 
visa lietuves judėjimą ir psde 
jima 13 szimtmetije.

Szis puikus teatras bus: Ket 
verge, Ima Vasario (Feb.) 
1912 m. O’Hara Teatre Sh ■ 
nandoali Pa. ir Petnyczioje 2 
Vasaro (Feb.) 1912 m. Kaje- 
rio. Teatre, Mahanoy City, Pa. 
abiejuos vietuose prasidės 1) 
giai 8-ta vai. vakare.

Užkviecziam visus atsilank) 
ti koskaitlingiause, nes ga 
daugiau nesulauksite tokio- 
progos pamatyti szi puiku L 
szima.

Tikietus isz anksto galimi 
gaut pirkti Kazuno aptiekoje 
Tikietu preke 250 350 500 75f 
ir $1.00.

Visus maloniai užkviecziame 
Komitetas.

VALSTIJOS 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 szitani Steite.

Kapitolas )
Pervirszinis >$201,925.
Profitai j

37į procento depositu.
Tas parodo kaip szitas Bankas auga.

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

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

...DIRDKT0R1AI...
W. RYNKIEWICZ

L. ECKERT.
A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY. W. J. MILES.

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

Lietuviu teatras ir balius.

teipgi privi 
puikias 
Sztoruose ant 
tautiečiai 
pirkti ir 
piningus d< 
vi karna 
ranzykit 
les, nes 
m ubu tyras 
kurias mes

Lietu,uszku ccuni 
Jo užlaikyti riadi i 
e lu visikai Gyd uolai 
iDt pardavimo, kad i 
eikalaudami galėtu i 

nereikalauta iad 
Fanai kokiems non t

geras uždarbis; 
prai Lietuviukas

Egiutero No.l........................ ....J
Egiutero No. 2........... -...............K
Zmijeczaik............ 25c., 60c. ir |1.(

Meszkos Mostis......................—Jau
Trejanka........................................
Lirumentas vaikams ................ ..%!
Gyduoles nuo Kosulio............... StĮ
Liepiu Balsamas .... .............. &!
Anty-Lakson del vaiku......... .StĮ.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių.,M 

’ ’ nuo Kumeliu del suauguauSiK
Vanduo nuo Akiu.............. ......Ju
Lgmatra tikis...............-.............<*lĮĮ
Skilvio Laižai    •■4| 
Gyd. užlaikrmui Viduriavimo ir 1

K ru vinosios...........................-Iki
•Uicure’ arba gyd. Rumatynno |U| 
Cryd. del nemalimo Pilvo........ Jkl
Aiilteliai apsiabdymui Galva I 

skaudėjimo..........................-M
Laižai nuo Dantų...........
Mostis nuo gedimo ir prakaitąviiM|

Kojų................  .........
Geležinis sudrutintojaa sveikata M 
V alsias nuo Lapauto................. Iki
Gyd. nuo Grippo......................4L1I
Plauku apsaugų toj as...................M
Muilas del Plauku............. ........ml
Milteliai nuo Kepenų................. Al
RoZes Balsamas..............................»|
Kinder Balsamas...........................»l
Bobriaus Lassai.............................*1
Szvelnintojas.................................
Kraujo valytojai........................
Bervu Ramintojas............ . .......
Egzemų arba odoa uždegimas J 

pas Vaikus........................... |1-1
Pleisieris (Kasztavolo)...............Al
Pamada Plaukams............ . ........ .Al
Gyd. nuo skaudėjimo Aurise.....A
Gyduoles nuo Kiemena........ .JH
Vengribzkas Taisytojas Ūsu-... A 
Inkstu Vaisias.................2oc.ir|L||
Akines Dulkeles....... ................ A]
Gyd. nuo uždegimo Dantų ari* į 

abelnai skausmo ir akarbatuUl.
Gyd. nuo Parku ir Niežu........AJĮ
Gyd. nuo Dedervines.................W
Gyd. nuo Paslaptingos Ligoe M

s

.sans’ _
| jį 
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S. Walunai
Geriausias Lietuviszku

Sziauczius ir Czeveriku
Parduoda visokius apsiavimusi 

preke negu kitur. Užlaiko visokiu 
ir Pantaplu del vyriu, moterių 
Geriausius skurinius ir guminiai 
Czebatus ir Czeverikus. Priimi na S 
pataisymus ir atlieka daiba druciiai,fd 
ir pagal naujausia mada, pigiau nerd, 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o W 
užganėdinti ir suezedinsite piningu*.

Vaikams ir Mergaitėms toriu puiku t* 
geltoniu ir kitokiu koloriu twverih 
Pantaplu ir per szita menesi pardoci 
labai pigia preke. Neeikyte pmsveti* 
tezius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
526 W. Centre UI, 

Mahanoy City, Penna.

iiĖBcniha!

aiEta . 
Gtacs- *'
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Taunton, Mass.— Darbai 
neszlektai eina, uždarbei ne
vienodi, iez kitur pribuvusiam 
darbas sunku gaut.

— C ras szaltas.
— Lietuviu mažas būrelis, 

isztu visokiu atsiranda. Laik- 
rs’zwiu mažai fe kas skaito. 1

Mahanojaus Lietuviai My
lėtojai !

Diena 19 Vasario 1912 (19 
Feb.) Mahanoy City, Pa Bacz- 
kausko svetainėje 507 W. Ma
hanoy Avė. sulosz gana gražu 
veikaleli “Tris Mylimos". Pa 
baigus loszimni vietinis Bažny 
tinis “Birutes” choras vedamas 
p. Sodeikos padainuos keletą 
Lietuviszku dainelių. Po dai
nų bus szokiai, grajis orkestrą 
Lietuviszkus ir svetimtautisz- 
kus szokius. Visoki užkandžiai 
ir gėrimai bus ant vietos.

Meldžiame visus lietuvius 
atsilankyti, pažiūrėti to gra
žaus veikalėlio kaip yra kal
bu ir juokingas padėjimas tu
rint tris mylimas, teipgi pa
klausyti Lietuviszku dainelių, 
bei paszokti Lietuviszkus szo
kius. Labai bus malonu ir sma 
gu Lietuviams praleisti szi va
karėli.

Prasidės 7:30 vakare, 
ga 250, 350 ir 500.

Tikietus galima bus 
isz anksto pas “Birutes” 
narius.

Kvleezfa Komitetas.

Inžąn

gauti
ea-

Puikus Iszriszimas Užduotis Isz 75

\ A /

Imkite numerius irz pirmos kletkos ir 
sudekite antroje, teip kad skaitant isz visur 
iszeitu 75. Prisiimkite iszriszima o mes 1 
duosime nž tai Certifikata vertes $100 ant 
puiku Lotu snsidedant isz 10,000 ketnrkam- 
piniu pėdu, tik 10 milu nog New Voiko ir 
tik keletą miliutu nuo dypo. Preke tu Lotu 1 
y a $199 bet jaigu gausite Certitlkata tai į 
kasztuos jumis tik $99 už 4 Lota«. Galima 
užmokėti $7, paskui $3 ant menesio.

Raszykite ant adreso

Lit h. Catholic Dept. L
Room 1013, No.63 Park Row New York, N.Y.

I J I IXI A 1X1 Mahanoy City, Shenandoah *■—51 X- I i >1 s—\ i M t. Carmel, Landsford.

Parsiduoda Parimi.
Turi 132 margu žemes, susi

deda isz 18 margu puikios 
girios o reszta dirbama žeme. 
Vandens užtektinai geras 
tvartas ir sodas. Visa žeme ap
tverta tvoroms. Du arklei, 
karves ir visos prietaisos koki 
tik yra reikalingi prie gaspa- 
dorystes. Farma pareiduos 
tik už 28 szimtus doleriu o 
gyvulei ir prietaisos parsiduos 
atskirum kaip kas norės. Szita 
farma randasi prie plataus 
kelio lig miesto ir stacija ran
dasi 3 milos tolumo. Parsiduo
da pigei, už tai kad locninikas 
yra labai senas žmogus. Raszy 
kite tuojaus ant adreso, (dy)

John Kvietkus
Box 158 Brookfield, N. Y. 

Madison Co.

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

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele lietuvihska Banka, užrieta peu 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
\ aidžios. Priimam pinigui Nuczedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mur 
pinigus mokam -1-ta procentą, priskaitanl 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visat 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant vLu linijų ir eeležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdfrbam 
visokios ruszies Rejentnlnu* Dokumentus u 
vedam provas senam k rajui. Rejentelns 
kancelarijayiu rėdomu per valdiseka notare 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius h 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest murai 
jusu bankinius reikalas o peraitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ii bus išpildyta gieit ir teisyngai. Pinigui 
siunezant paezedumui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paėsto Money 
Orderiu, Registruotam Lai«ke, ar pe» 
Ei preso Money Orderi.

SZ. JURGIO DRAUGYS1
KANKAKEE, ILL.

—: ADMIN1STKACIJE:- 
Linceviozia — PrezideiH | 
18 Union St

Jos, Mackus — Vice-PrezideaH 
439 Indian A ve.

Ant. Usewicz — Prot. Sekretorių 
259 Entrence Avė.

Felix Jakszta — Fin. Sekretai*
452 Derbur Ąve,

M. Sabalauckas — Kasijef 
214 Entrence Avė.

Mat. Sznbonaa — Mannl*|
A. Waitekunas
J- Grigonis 
Ą. Paraszinskas

Wl.

j““*:?

oai Ei*-1
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Rl’SISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
—PUIKIAUSI. DID2IAUM ... ---------------------- ------------- v ...

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be i- kiu pentojimu. 
PUIKI GARLAIVAI: CZAR — KURSK — RUSSIA

In Rotterdama 8 Bienne. .
A.-.3 Trectla ---------
*45 Antia Klaea
*tJ5 I’ll UJ.'l Klasa ęi ■ | .ipie uaugiaun Ukrauiucuc pa« uiubu bkvuiu

f A. L JOHNSON & CO., (General Paižengcr Agt». i 27 Broadway, New York, N.Y.

IR GREICZIAUbl GARLĄIVAI-

..................   - ZAR - KURSK —■* RUbsiA * '
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I Apie dauglauo daslžlnoelte pat mueo agentai arba

NAUJAS ŽEMINIS TA VORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaitiuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaioziu. Užpraazome vieua atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
Jekiu, 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 Knkazto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
Kepuraioziu ir t. t. Galima pas mumis pigiau® pirkti negu kitur. 
Ateikite o patie pereitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

137'Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahaoov City, Psn GMt

Dovanai
Atsiusime muso kalendorių 

ant 1912 meto, knygos formiH 
su gražeis pasiskaitimais. Pfr 
siukyte savo adresa ir 2ji nu'1 
ke o gauksite kalendoriuj 
paczta dykai.

Bischoffs Banking House.
287 Broadway 

(•j •;) New York

Dr. A. Yuszka, M. D.
...Lietuvis Gyditojas ir Chirurge*-.

Gydo visokios Ligos Mot erta 
Vaiko

—: Gyvenimas ir ofisai
1749 So. Halstad UI., Kampo 18-to*. UI 

Chicago, III. Telefonai: Canal 2118.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu -familijo 

ant viso loto po no. 604 — 606 
West Center ulyežios. Dasili- 
nokyte ant adreso: ()■ J')

Thomas Haughney
12 E, Msh. »t.

n

J s 
Mahenoy City, ti t v.




