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KAS GIRDĖT?
Randame laikraszcziuose, 

kad isz Czenstakavos kliosz- 
toriaus zokoninku Paulinu 
teip vadinamas pzeoras (per- 
detiui') kunigas Rejman alke 
liaujans Amerikon.

R'-gisi, kad zokoninkai Pau
linai kurie ik szioliai da ne- 
suaresztuoii, visi turės isz 
Cz-m-takavo iezbeginet svetur, 
nes muset kibą isz ju bus re
tas nepadares stambias szel- 
my-tas; ir pzeoras R-jmonas 
gal yra kirk kaltas Macocho 
žmogžudžio sebravime. Ten 
tokiame kliosztoriuje pilnybė
je turėjo but betvarke kad 
kuo tolyn to dauginus vis ati
dengiama piktadaryseziu, nes 
dar ne senei vėl susekta už 50 
tukstaneziu rubliu pavogtu isz 
kliosztoriaus brangenybių.

Tie zokoninkai turbut ne 
turėjo jokios z kono turto 
kontroles ir po dabar ne žino 
kiek kokia brangenybių ar 
pinigu iezvogta.

Cz-nstakavo kliosztoriaus 
turtingumas, panaezus m klosz 
toriu senovės Wigriuos ne toli 
nuo Suvalkų, kur gyveno zo- 
koninkai Kamenduliai. Wig- 
rius su kaimais prigulinezi is 
zokonai anuomet lenkai vadi
no Wielkie Księ-two Wigers- 
kie, o eziandien kaip lik yra 
likusi bažnytėlė su klebonija 
ir stubomis del tarnu; visas 
anuometines kliosztoriaus tur
tingas gražybes, laikas bėg
dama tartum prarijo ir kas žin 
kur nunesze, Puiku mūra 
kliosztoriaus plytos, numar
mėjo in Suvalkų murus, už 
visokį inventorių pinigai vai 
džiai, ir t.t. ir t.t. tiktai puikus 
su varpais ziegorius isz Wigriu 
bažnyczios, pateko in Suvalkų 
bažuyczios bokszta kurs yra 
ir eziandien.

Toksai neapsižiūrėjimas, ir 
^gyvenimas zokoninku Czens- 
takavo, priveda prie nuopuo
lio visa teip vadinama stvies- 
kalni.

Prie tokiu aitriu aplinky
bių privedė zokona tai inslin- 
kimas in zokoninkus vaikinu 
neturineziu jokio kunigystėn 
paszaukimo, o tokie ne labai 
pait-o kuniginiu tiesu prisilai- 
kyt.— S. K.

žemiau patalpyname gro- 
mata kuria aplaikem isz Lie
tuvos o kuri pati iszsiajszkys:

‘‘Gerbemvi R-dakeije “Sau
les.”— Jau aplaikiau keturis 
"numanus “Saules’ kuri man 
labai patinka. Ne tik man,' 
nes in visiems mano kaimy
nams, kaip atimu nog krasos, 
tai suejna visi paelam-yti ro- 

'dos kokie patinstamas atke
liavo isz Ameriko, paklausyt 
kas Amerike girdėt. Žinoma 
isz susirinkusiu turi Amerike 
tai vaikus, brolius arba eese- 
iris, tai visiems ydom u paklau 
įgyt, ne tik ydomos žinios, nes 
yra ir maloniu pasiskaitimu ir 
straipsneliu. Teip-gi labai 
esmu tamistoe laikraszcziu už- 
ganadintas, nes yra raszomas 
suprantanezei del visu, kalba 
neiszkraipyta ir suprantanti.— 

' Tadas Kuniavicze isz Sosvai- 
: niu.

Amerikoniszkas vaiskas prie rubežiaus Mexico.

Isz priežasties naujo pasikėlimo prieszais Mexico pnzi- 
denta Madero, Suvieniti Steitai likos priverstais siuneti vaiska 
prie rubežiaus ant Texsu. Jenerolas Duncan turi po savo va- 
dovysta 5000 amenkoniezko vaisko.

Dabar atejna žinia buk pasikelelei užėmė miestą Juraez 
tuojaus prie amerikoniszko rubežiaus nes be jokiu szuviu, ka 
amerikoniszkas randas buvo kerszinias pasikeleliams jago szu- 
veis ejs per rubežiu tai bus priverstais ejti in Mexica apmal 
szyt pasikelima ir nubausti paeikelelius ko labai pabijojo.

Augszcziau paveikslo matome jenerola Duncana su vir- 
szininkais o žemiau pulko kukne.

Praejta meta likos iszvežta 
isz Rosijos in užrubeži 2,998, 
000,000 kiausziniu. Isz Irlan 
dijos ii-zvežeta visztu ant 40 
milijonu doleriu o kiausziniu 
ant 14 milijonu doleriu.

Ar-gi tieje sklypai ne iszejo 
suvis isz proto? R >sijoi gy
ventojai szimtais tukstanezeis 
isz bado mirszta, o koma 3 000 
milijonu kiausziniu iszgabena 
m užrubeži. Juk tieje kiau- 
szinei iszmaitytu du milijonus 
ypatų per visus metus!

O Irlandija? Iszskyrent 
bulviu ir slieku tieje vargszai 
mažai kada mato duona, o bet 
iszgabena in užrubeži visztas 
ir kiauszinius. Ar-gi tieje 
sklypai gera' daro jog pavė
lina ant iszvežimo maisto isz 
tojo sklypo, jaejo juose vieaz- 
patauje badas? Tokis andelis, 
tai yra prasižengimas prieszais 
tauta ir gamtai.

Szerifas Julius Harbinger 
ant susirinkimo Free Sons of 
Israel (Laisves Sūnūs Izra- 
elaus) New Yorke, kuriu drau 
guves yra prasiplatinia po vi 
sa svietą, turėjo prakalba, ku
rioje kalbėjo, buk atejnan- 
cziam szimtmeti pribus in 
Amerika kone visi židai skait- 
luje 11,000,000. isz visu daliu 
svieto. Toliaus kalbėjo, buk 
visos vieszpatystes, kurios ži- 
dus iszgujo pasiliko bankro
tais.

Popiežius iezdave tomis die- 
"nomis, buk ne bus priymtos 
.jokios moteris ant bažnytiniu 
įsusirinkimu jago dėvės teip 
■vadinamas “hobble skirt” kli- 
pituotos szlebes.

Suv. Steituosia per mene- 
‘iiiis July, August ir Septem- 
berio 1911 mete, likos užmusz- 
ta ant geležkeliu 2758 yyatos 
p pažeido 19,907.

ISZ AMERIKOS. Akivos Žinios isz Lietuvos.
Atydavc savo gyvaste del 

savo vaiku.

Ant susirinkimo babtistu 
kuningužiu, visi nusprendė isz 
mest ir daugiau ne naudot var
dą “kunitgas” ir “daktaras” 
priesz savo pravarde, nes in 
vieta tuju vadinsis tik “pas
tor” arba “mister”.

Iszpaniszkas karalukas Al
fonsas, jausdamasis, arba nu
žiūrėdamas save, jog yra jau 
kelioleka kartu tėvu, užaugi
no del dydesnes paguodones 
sau barzda....

J agu tas jam nore truputi 
priduotu galvoje aliejaus, tai 
butu gerai, nes priežodis skel
bei “Barba crescit et animus 
nescit,” arba kitaip iszeitarus 
“durak krugom, bul, taj bu
de.”

Tula amerikiete isz vakaru 
kanecz spiresi, idant apsivedė 
vyrai nesziotu szlubinius žie
dus ant pirszto, kaipo ženklą, 
jog yra paeziuoti. Bus tai 
ženklu idant merginos galėtu 
matyti su kuom užsideda ir 
saugotusi visokiu meilingu su- 
sineszimu su “ženoezeis.”— 
Vela girdėjome, buk vienas 
Lietuvis— politikierius ka
necz spyrėsi nog savo kongres- 
mono, idant innesztu prova, 
kuri priverstu visas gyvanaez- 
les ir atsiskyrusias su savo vy
rais, idant nesziotu rinkes no- 
sise, ant lengvesnio pažinimo. 
Geras butu užtnanimas.

Biekupas Ruszkevicziue ejs 
in kalėjimą, o prova atsibus 
neužilgio Varszave.

Mat biskupaa Ruszkeviczius 
papilde dydeli “persižengima” 
tvirtindamas buk marijavitu 
ezliubas yra nevožnae.... Bis- 
kupa už tai lauke 1| metu in 
katorgija ir praszalinimas nog 
dineto. Tieje marijavitai ka 
tokia svetimorista papilde, 
teip-gi lauke kalėjimas.... 
Gailemes biskupo, nes skly
puosią kur randasi visoki ti
kėjimai ne galima “apsipa- 
cziavima” paniekinet

Kas tai butu ant paveizdoe 
Amerike, jago dvasiszka val- 
dže nepripažintu ezlubus duo
tus per kitvierius! Pasidarytu 
Sodoma ir Gomora!

Luzerne, Pa.— Geisdama 
i-zgialbet savo vaikus isz de- 
ganezio namo, Mrs. Aleksand
ra Kasminskiene ir josios du 
sūnūs, Teodoras 9 metu ir Jo 
nas 7 metu, sudege drauge su 
namu panedelio ryta.

Szeimyna pabudo kada jau 
namas radosi liepsnoje. Tėvas 
gavosi laimingai laukan, nes 
motinos motini.-zka jausla bu
vo putniausia gialbet vaikus, 
ir tame mienje nubėgo in vai
ku kambarius, pasisekė jiai isz 
mesti per langa Viktori 8 me
tu ir Stasi 4 menesiu kuriuos 
tėvas pagavo. Kada bandė iez- 
gialbet kitus du, lubos sugriu
vo o su joms ir motina su vai
kais. Norints ugnagesiai pribu 
vo in laika, bet buvo stokas 
vandenio gesinime namo. Gai
lestis vyro ir kaimynu yra ne- 
iszpasakyta.
Dvase nužndinto vyro ne 

duota jiai atsilsio.
Pottsville, Pa.— Helena Mo 

czikiene kuri tai nužudė savo 
vyra su peilu praejta meta Sze 
nadori, kada jisai bandė jiaja 
nuszauti, szedien visiszkai isz
ejo isz proto pavietavam kalė
jime Pottsville. Motete tvirti
na (o gal jiai teip nuduoda) 
buk josios nužudinto vyro dva 
se jiaja kankina kas nakti. Su 
das paliepė motete nugabenti 
in paikszu priglauda Skulkill 
Haven. Norints “džiure” jia
ja pripažino ne kalta, nes pa
pilde žudinsta savo auginime, 
bet ne senei vela likos areszta- 
vota už nepadoru apsiejima už 
ka likos nubausta ant vienu 
metu in kalėjimą kur staigai 
pa paiko.
Supjaustė broli su britva.

Buffalo, N. Y.— Ant 
“Black Rock” susimusze du 
brolei Sobulskei Jonas ir Ro
manas. Jaunesnis brolis Roma 
nas yra paeziuotu. Prie brolio 
buvo ant burdo senesnis bro
lis Jonas. Jonas ne buvo laiko 
mas kaipo “burdingieris ’ nes 
kaipo saviszkis.

Ana diena, kada Romanas 
atėjo velibu laiku isz pasilink 
minimo užtiko senesni broli 
glebije pacziules ir taip inpuo 
le in piktumą, jog pagriebęs 
britva supjaustė baisei Joną, 
Ant rinkamo moteres subėgo 
palicije, kuri aresztavojo Ro 
mana. Joną nuveže in ligonbu 
ti kur daktarai susiuvo ketu
riolika žaidulu.

Norėjo būti aniolu.
Narristown, N. J.— Ona 

Gespalla isz Pattersono kuri 
randasi paikszu name, yra to
sios nuomones kad jiaja maiti
na kas nakti aniolai isz dan
gaus, nes dabar nepriyma jo 
kio valgio ir geidže mirti ba
du.

Mergina tvirtina buk kas ry 
tas 4 valanda aniolas jiai at- 
nesza maisto o ir jieje geidže 
panaezei daryti: ejti per svietą 
ir maityt iszalkusius, nes tik 
per marinimą savo kūno das 
tos tuju losku.— Kvailus ne- 
gema tik seje.

Angliszki laikraszczei isz 
Lackawannos skelbe, buk mu
so svetimtauczei (foreigners) 
apvaiksztinejo su dydelu karsz 
czium szvente užgimimo VVa- 
shingtono.— Galima tai buvo 
suprast ir matyt suduosia isz 
aprisztu ir kruvinu pakau- 
ežiu.... “Hurray for Wa
shington!’ Sarmata, po ezimts 
kuipeliu!

Trumpi Telegramai.
§ Lawrence, Mass.— Utar- 

ninke vela atsibuvo kruvina 
musztine terp straikieriu o pa 
licijos. Vienas straikieris likos 
užmusztas o in 50 ypatų pa
žeido.

§ London, Ang.— Angleka 
sei ant tikrųjų nutarė strai- 
kuot. Derbyshire keloleka 
tukstaneziu darbininku jau pa 
mete darbus.

Gyvanaszllu 
atsiszauklinas

Sesutes, ar mes žinom, kur 
musu vyru lieka jiegos ir svei
kata galima sakyt bejieszkant 
“aukso kalnu”? Nekuris kar
tais ir randa tuos aukso supil
tus, kalnus tiktai kad nėra isz 
to naudos!Su szeimyna: paezia 
ir vaikais sunkus yra nukelia- 
vimas sykiu in Amerika, nes 
tam tikslui mažai yra pinigu 
net ir skolint tiek daug nėra ka 
me bet pradėta darba reik baig 
ti, nes vyras yra pasirengęs va
žiuoti in Amerika, pati su vai 
kais turi likt.

Žmogelis varge gimęs, varge 
augės, nuvykęs Amerikon 
sziaip—taip darba gauna; ga
vės darba metus prabūva ir 
jau pradeda leist namon sun
kiai uždirbtus pinigėlius; lei
džia, ale žiūrėkim kam lei
džia? Lzeidamas sziek—tiek 
skolino, tai reik pirmiau atsi- 
teist, ir reikia dar koki szimta 
parleist greitai žmonai pataisy 
ii sava bustui, arba jeigu savo 
nėra, tai del apsimokėjimo nuo 
mos. — Taigi žiūrėkim, kaip 
tos “amerikautu žmonos” pra
deda, turėdamos pinigu, szei- 
mininkaut: nesza skola atiduot 
jau nesza ir bonka degtines, 
arba labjausia taikos skola ati 
duot miestelyje. Žinoma, mies
telyje yra neviena bonka, ale 
keletas; teip ir prasideda pir 
mos gyvanaszliu vaiszes kaip 
sakiau pirmiausiai pradeda su 
paskolintojo, užgriebus ke 
lėta stiklu jau randa ir 
daugiau pažinties, reikia 
iszsipažinti su valscziaus 
ponais, nes prisieis turėti reika 
lu (žinoma, vyro nėra), reik 
susipažinCeu policistais, gydy
tojais ir krasos “czinaunikaL” 
tai vis yra arbus visi tie pone 
liai reikalingi. Su tokiais jau 
pradėjus, baltaja nieko neveik 
si, reikia geresnes ruszies gėri
mu, kaip vyno rūmo ir taip t. 
Na, taip patraukė keletą valan 
du, jau penkines arba deszim- 
tines ir netenka; vis tai niekis, 
bile tik jau turi pažinti su po
nais.

Taip toliau labjau ir labjau 
inprantain gėrimus ir visokias 
iszeigas kad per sanvaite iszran 
da tris-keturias dienas su rei
kalais in miesteli arba in rasz- 
tine, o žiūrėkim, ka namie 
vaikucziai palikti veikia? Ogi 
verkia, daužosi, bada kenezia 
palikti, kaip vargingiausieji 
naszlaicziai, o ju motinėlė kaip 
kaip rože inkaitus, brangiausiu 
gėrimu prigerus, juokiasi, kry 
k szczia kaip kokia nuotaka su 
poneliais, tartum kad jau ji 
vaiku netur. Teisybe ji tur vai 
kus, bet jau juos ji užmirszo. 
Tolesniai per virszu iszgerua 
ir jau nesijausdama savo sąna
riu, pradeda meilautis prie ko 
kio ponaiezio, na >ir prasideda 
visa istorija, kuri kartais la
bai liūdnai užsibaigia... Pouai- 
cziai atsigeria pavalgo ir dar 
isznaudoja tokias gyvanašles.

Sesytes! Liaukitės naikint 
sunkiai uždirbtus vyru pinigė
lius, nestapinkit badu vaikeliu 
ir nemylekit ponaieziu Taupy 
kit Piningus, kol vyras su- 
grižsz.

Taip-pat ir vyrai. Geras 
daiktas yra iszejus svetur užsi
dirbti pinigu ir parneszus in 
savo prigimta kraszta susikrau 
ti am lizdeli. Bet vyrams isze
jus m Amerika, reikia skubin 
tie, negirtuokliaujant, pinigus 
susirinkti ir parsineszti namon 
paguosti savo žmona ir mažus 
vaikelius, kurie be tėvo pasili
kę vargsta. Abelnai kalbant, 
vyraiižkeliave in Amerika turi 
neužmirszti savo tėvynės Lietu 
vos ir etengties in ja sugrįžti 
kaip galima greieziaue. — 
R. N.

Kalvarija, Telsziu aps-kri
Bet pasižiurėjus in Kalvari

ja tai isztikruju taip yra. Apie 
Kalvarijos davatkas ir kitose 
parapijose daug visokiu juo
kingu pasakų pasakoja. Žino
ma, visoki netikėliai apie da
vatkas pasakodami, kartais 
perdaug juodai jas nupieszia; 
tad kam jas juodai pieszti, už
teks ir teisybe papasakojus, ku 
rios nejieezkant, pilni kampai 
yra.

Pas mus, Kalvarijoje, tarp 
visu davatkų yra viena vyriau 
šia — visu davatkų karaliene 
— gyvanaszle (jos vyras Ame
rikoje). Ji savo davatkyste 
taip ikirejo visiems, kad ir pa- 
czios davatkos mėgino ja nu
bausti net szventoje vietoje- 
hažnyczioje. Bausme buvo to
kia, kaip jai bažnyczioje be- 
klupant ir besimeldžiant, ki
tos davatkos ja sulaiste vitrijo 
lu. (Tikrai davatkiszka baus
me- Fe, kaip szlyksztu klau
sytis! Rtd ). Davatka bažny- 
czioje apipilta edaneziu skys
timu (vitrijolu) nesavo balsu 
pradėjo žviegti nuo skausmo, 
bet nieko negelbėjo. Tokia 
bausme buvo atkartota net ke
letą sykiu.

Karta davatkos savo drauge 
-davatka bebausdamos netike 
tai nubaudė zakristijona. Da
vatkos bažnyczioje už altoriaus 
pripylė vitrijolo, kad ju prie 
szininke-davatka klupszcziuo 
dama keliais apie stebuklingą
jį paveikslą (altoriuj sudegin
tu sausijonus ir kelius. Bet ant 
nelaimes tašyki zakristijonas 
pateko in tuos davatkų spąs
tus ir sudegino sau kalo- 
ezus.... Baidos musu davat
kos, bet dar baisesnes ju baus
mes!

Ta davatka-gyvanaszle, pa
gal sena savo papratima, eida
vo kasdien prie komunijos, bet 
Trijų Karalių ryta, klebonas 
dalindamas komunija — ta da 
vatka aplenkė. Matyt jis tai 
padare už skaudu jos gyli, ku
ris jam buvo igiles. Davatka, 
sulig jos numones, taip palikus 
pažeminta, paleido visa kakari 
ne bažnyczioje szauktis prie 
Dievo pagelbos ir plūsti kle
boną, kiek tik jos “nekaltas” 
liežuvėlis leido.... Zakristijo 
nas mėgino siuntanezia davat
kėlė nuraminti, bet ji nesidavė 
ir tol staugė, kol visus klebo
nėlio griekelius visiems gir
dint bažnyczioje iszbliove. Tai 
skaitytojai, girdite!Ne teatre 
tokiu komedijų, man rodos, 
neiszdaro, ka musu davatkėlės 
-gerosios aveles iszdaro! Lai 
pasidžiaugia ju darbeliais tie, 
kurie jas veisia.

Juniszkls-
(Kauno Gub.) Pas mus la

bai tankiai taip atsitinka: 
mieszczionis, leisdami vaikus 
pas ūkininką tarnauti, susikal
ba už kokia kaina, bet be liu
dytoju, ir paskui besibaigiant 
laikui, arba kiek laiko pras
linkus, pradeda praszyti nors 
dali tos kainos; bet ūkininkas 
atsimindamas, kad be liudyto
ju susiderėjo, praded visokiais 
budais teisintis, kad blogai isz 
tarnavo ir galu-gale visai 
neužmoka ir reikia viens kita 
pasiduoti in teismą.

Dabar paduosiu Bzitoki atsi
tikima: Vienas isz Joniszklo 
gyventoju A.J. iszleido savo 
dukterį pas ūkininką Z.S. tar
nauti, bet jinai isztarnavus var 
gingus 6 menesius, (jai buvo 
duoti neszioti tokie blogi 
marszkiniai, kad susidėjo isz 
kalnieriaus ir rankovių taipgi 
jie buvo parodyti teisdariui, 
kad jis liepe jam atiduoti tai 
Sz. nebepneme) nieko nuo jo 
negavo, ale dar jisai padavė 
in teismą už tai. kad jinai visa 
laika gulėjusi, bet nedirbus. 
Teisėjas iszžiurejes ta byla 
prisudijo Sz. užmokėt J. 10 
rubliu.

Ubiszkiai.
Sziauliu apskr. In musu 

bažnytkiemi ir jo aplielinke 
pareina laikraszcziai per kle
boną. Szpitolninkas parnesza, 
paduoda klebonui, kurie per- 
cenzuruoja laikraszczius, o tik 
tada atiduoda atgal szpitolnin- 
kui, kad jis iszdalintu parapi- 
jonams. Tai-gi tasai garbia- 
masis klebonelie tik kunigi
nius laikraszczius leidžia in sa
vo parapija, o svieti&zkuosius 
insake ezpitolninkui visai neim 
ti isz paczto. Toks musu kle
bonėlio darbas vertas didžiau
sio papeikimo.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.
Baisenybes.

Mieste Tūloje czerkesai sa
vo žiauriais pasielgimais su
drebino visa miestą ir jo apie- 
linkes, kas iszszauke net vie
tines kraezto administracijos 
paliepimą neinleisti in miestą 
czerkesu, nes jie paskutiniu 
laiku pradėjo užmuszineti 
žmones, žaginti mergaites, 
pieszti, vogti ir t. t. Baisu 
klausyti, ka raszo laikrasz
cziai apie Tūlos apielinkese 
aiszkindami baisius czerkesu 
darbus.

186 ypatų suszalo.
Petersburgas.— Telegra

mai danesza, buk Omske ir 
Petropaulovske, aziatikinioi 
Rosijoi suszalo aut smert 186 
kaimuoeziai. Nog kokio tai 
laiko vieszpatauje tenais bai
sus szalczei.

“Nepasiduot lig galui.”
Petersburgas.— Caras to

mis dienomis iszdave paliepi
mą visiems admirolams flotu 
idant laike kares, nepasiduotu 
lig paskutiniam ir temintu ant 
to, idant jokie vajaunas laivas 
nepakliūtu in rankas neprie- 
telaue. Jago matys, kad ne ga 
les iszsigialbet tai turi kanecz 
patis laiva nuskandyt arba isz 
neszt in padanges.— O ar ir 
vargingi laivorei turi pražūti 
su laivu? To ukazae caro ne 
parodo.
Atrado naujės kasikius 

deimantu.
Johannesburg, Afrika.— Ži 

ne atejna buk prie kaimo 
Bloemhof prie upes Vaal likos 
surastos naujos kasiklos dei
mantu ir lig ežiam laikui nuke 
liavo in tenais suviiszum 8000 
žmonių. Kelios ypatos atrado 
puikius deimantus kurie yra 
verti in 50 tukstaneziu dole
riu. Žmonis plauke in tenais 
tuketanezeis isz visu daliu 
svieto.

Čigonai nužudė tris 
ypatus.

Fulda, Vokietija.— Nog ko 
kio tai laiko aplinkinėje čigo
nai papildinejo vieokes vagys- 
tas o ant galo nužudė tris ypa- 
tas ir pasislėpė girrioje. Palici 
je kuri stengėsi juosius suymt 
ir aresztavot likos pažeista.. 
Ant galo likos nusiuusta 200 
vaisko kuri apsiaubė girria ir 
po keliu valandų pasisekė juo 
sius suymt ir patalpyti in kale 
jima.

Isz darbo lauku.
Sztai ka kalba vice priziden 

tas Loomis prigulintis prie 
Delaware, Lockawanna & Wes 
tern anglines kompanijos: “Ma 
no nuomone yra kad straiki? 
ne bus, nes kompanijos susitai
kins su anglekasiaie o pakajus 
vela užžides aplinkinėse kasik- 
lu ant trijų metu.

“Tebryriam laike kompani
jos ir anglekasiai patįs ne žino 
kokiam padėjime randasi ir 
kas atejteje gali atsitikt. Da 
ne prisiartino laikas idant ins- 
peti kas atejteje gali pasidaryt.

‘ Anglekasiai spyrėsi padi- 
diniruo mokesties ant 20 pro
cento daugiau bet nesitiki 
idant kompanijos jiems tai 
duos O jagu ir duotu tai da 
daugiau nusistebėtu angleka
siai.

“Jago ir butu straikas tai na 
visur. Nes jago straikuotu 
minkeztu augliu anglekasiai 
tai kietųjų angle kasiu dirbti 
ir atkreiptinai.

“Anglių kompanijos turi 
užtektinai, kasiklos dirba kas 
diena o geležkelei dirba diena 
ir nakti idant anglis pristatyt 
in vietas.

“Tikiuoaiu ir galiu inspet 
jog tebyris ergelis greitai 
užsibaigs kanopasekmingi au
sta.

Ant susivažiavimo angleka- 
siu ir locnininku kasikiu New 
Yorke nieko svarbaus ne nuta
rė, nes atydejo seimą ant 13 
Kovo. Jago nesusitaikins lig 
31 dienai tai taja diena ketina 
sustot visi anglekasiai skaitlu- 
je 175,000.

Minkeztu anglių darbininkai 
ne senei provijosi 10 centu 
pakėlimo, nes vietoj kompanije 
pakelti mokesti tai numažino 
10 centu.

Anklekasiu delegatai turėjo 
slaptinga rodą Viktoria hoteli 
po kuriai visi iezkeliavo namon 
ir vela suvažiuos 13 diena.

* Didmaris Spakainas yra 
80 milijonu miliu ilgio; Atlan 
tikus 40 milijonu; Indyskas 20 
milijonu; Artikas 5 milijonu 
Baltiko marios yra 600 miliu 
ilgio; Juoduosius marios 932; 
Raudonosios 1,400 o Baltosios 
450 miliu ilgio. Ilgiausias eže 
ras yra Lake Superior, Ameri 
ke, turintis 380 miliu ilgio o 
120 miliu ploczio.

Nusidavė.
In gyvenimą pono Ikso kas 

tokie užskambino Slugyna 
atidarė jam duris ir klausė ko 
sau vėlina.

— Praszau panaites, atne- 
sziau gromata ponui.

— O atsakymas bus? klau
sia slūgine.

— Ne žinau.
— Na, tai tokiam laike pra- 

szau palaukt priesz pakajuje.
Ir su tais žodžeis paskubino 

pas savo poną su gromata.
— Praszau pono kokie tai 

žmogus atnesze gromata. Ar 
bus atsakymas?

— Tuojaus! palauk! kalba 
ponas Iksas o perpleszias ko- 
perta, skaito ant mažos korte
les eekanezius žodžius:

•‘Nusiduos, tai gerai, o ne 
nusidnos tai ir gerai!”

— Kas tai ženklina! No 
ko tas? paszauk jin czionais, 
ka atnesze taja gromata.

Slūgine iszbego nes da grei- 
cziau sugrįžo ir szauke persi- 
gandas:

— Oho— praszau pono nu- 
sidave jam, ba jau tavo dvieju 
overkoeziu nesiranda priesz 
pakajuje!

• Mete 1818 Mercer pavie
te, Bhiladelphioj, vienai mote- 
riszkei užgimė 10 vaiku in 12 
menesiu— 5 kožna užgimimą. 
Motere numirė po antram pa- 
gimdimui, nes tnme laike vela 
užgimė dvinukai, per ka dasi 
lauke 12 vaiku in 20 menesiu. 
Turėjo jiji 87 metus kada nu* 
mirė.



Vincuk, duszele mano, ar sergi.
Kad teip susiraukęs sėdi, 

Matai daktara tau atvedžiau, 
O bus tau ne užilgio geriau!

— Kur daktaras?

Pasakiau del vienos toki pa-
mokslą, nuėjo Motiejus pas an 
t ra.

— Ar girdi tu Rožuk! kaip 
tu man szildisi dantie lauke 
priesz saulute nieko ne veikei 
Barbora uszsiiminėsi visokiom 
kalbom ir in laika ne pagamin 
ei pietų, tai asz taviszkiui szita 
mano lazda duosu ant tavo kai 
lo.

O turėjo rankoje pusėtina 
gumbota lazda. Nes Roži ne 
buvo tokia lėta kaip Barbora,
o ir Motiejus ne buvo kriksztu 
tėvu, tai priesz jin szarpei pa 
sistati:

— Žiūrėkite senis O tau 
kas prie manias? Žiurekie bau 
džiauninku laukose o nesival

czevo sau, net jau prisiminė,
jog jau pietus po szonu.
Velei pasivėlino, nes abudu vi 
rai ne žodžio dabar ne pasaki, 
o matomai apie viską žinojo 
ba kaip ateitinejo su pietumis, 
mati isztolo, kaip Motiejus su 
jemdviem kalbėjo. Turėjo bu 
tie labai piktos ant moterių ba 
pasitraukė in szali no bobų.

Nes ludna teisibe pasirodi 
vakare. O kad tai tarp poros 
ne reike kieztis ir velei bu
vo duris užrakintos, tai niekas

mis nts kaip ant tu paticziu 
nemari. Kitos jau atėjo, virai 
valgo o Jonas su Jurgiu žiūri
si in vienas antra, noses susu- 
kia ir susiraukia, net gaila žiu 
ret!

— Tai ka, Motiejau, Javo 
ižgirtos giduoles ne pagelbėjo 
— atsiliepi ant galo Jurgis.

— Ba gal ne druczei musze 
te — atšaki Motiejus.

— Ar druczei, ar ne dru
czei — atšaki Jonas — nes 
rung virves privali szedien pie

ra

fiERA GYDUOLE
I.

Buvo tai vasara.
Pjute laukose prie rugiu 

prasidėjo ant tikro. Kuopeli 
kertiku krutėjo skubei, o no 
miesninkas dvaro ragino idant 
skubintus! ir ne tinginiautu, 
ba lig vakarui turi būtie nu 
kirsti rugiai.

Tuotn laik sauluti kaitino 
kaip ugnia ir prakaitas liejosi 
isz kaktų, o szis ir tas apsidai 
rinejo ir žiurėjo in saulele ar 
da toli pietus.

Sztai no kaimo pradėjo pasi 
rodint moteres su baltom ske
petom ant galvos neszdami pie 
tus puodelose. Dvare atsiliepi 
skambutis, o jiojo balsas buvo 
girdėtas laukuose, ba tai buvo 
pietų laikas.

Pirmutinis kertikas sustojo; 
insmeigi dalgekoti in žeme, 
nuemi sziaudinia no galvos, nu 
siszluosti prakalta no kaktos: 
o tuojaus ir kiti darbininkai ir 
kožnas dairosi vieteles, idant 
galėtu atsisėst ir valgit pietus 

Szale buvo aže ir ant joso« 
susėdo darbininkai, o merginos 
in kuopeli susikiszia, sėdo kur
stovėjo ir valgi dovanas Die-1 
vo po sunkam darbui.

Dvejetas tiktai jaunu ir dru 
tu ant pažiūros viru sėdėjo pa 
szalije ir dovanai lauki ant pie 
tn. Nuolatos ne kantrei žiurė
jo link kaimo, nes nieko ne ga 
leja pamatit. Baisei tasai lau
kimas del jųdviejų nubodo, nes 
prie žmonių ne norėjo to paro 
dit, tai ir lauki perpikia.

— Jurgi — tari vienas isz 
jųdviejų — mudviejų bobos ir 
szedien pasivelis su pietumis.

— Matit jog teip bus o man 
po velniu labai norisi valgit.

— Asz tiktai noretau žinot 
ka josos ten namteje veike, jog 
ne gali in laika pagamint pie
tus, o cze vireli visos suspeje 
atneszt da priesz laika.

— Tame turi kas būtie.
— Žinoma, turi būtie, — at 

saki Jonas ir meti no saves žio 
geli tolin, kurie buvo page- 
vias.

Tuom laik virai jau baigi 
valgi ir szis ir tas dirstelėjo in 
szali, kur Jurgis su Jonu seile 
rijo ir net pagailo vargezelu ba 
prie darbo badas ne klausė ir 
pilvas savo reikalauje. Jau tai 
no pats rugepjutee temino ki
ti, jog jedu ant laiko ne gauna 
pietų. Ir moteres lingavo su 
galvomis, katros atneszi del 
viru savo pietus ir terp saves 
sznabždejo.

Laikas pietų jau baigėsi, vi
rai pavalgia iszsitieei ant pie
vos, kad kiek kaulai pasilsėtu 
moteres jau sugrižinejo namon 
kad sztai ant galo pasirodi dvi 
moteres skubinantes su puo
dais.

— Jau ateina — tari Jonas 
in Jurgi, kuris gulėjo terpliei 
je ir žiurėjo ant driekencziusi
angsztai debesiu.

— Jau vireli didelis laikas, 
ba ir teip vos spesiva paval- 
git.

— Reike daritie kokia no
rint rodą ant to.

— Tai ve. rodai Jau asz ke 
lis kartus mėginau ir Bzeip ir 
teip, o kaip nieko kas diena 
tas pats ir gana.

Moteres atėjo. Norint gana 
.skubino, ba buvo neteumnria,

o bet tarp saves klegėjo rodos 
kad daugeli metu su savim ne 
simati — ir kada jau suvis pri 
«jo prie viru tai tik tada nusto 
jo kalbejusos. Jurgis buvo pik 
tas ir valgit ne galėjo. Jonas 
dirstelėjo ant saviszkes, rodos 
kad norėjo suvalgit su akimis 
nes nieko no saki, ba ne norė
jo prie žmonių ant lauko žmo 
niu juokint.

Ant ritojaus buvo tas pate 
darbas laukiosia, o jevus jau 
pradėjo vežt in kluonus. No 
miesninkai ėjo in dvara dirste
lėt in kluoną.

— Mano teviti — kalbėjo 
Jurgis — dirstelek ten in ma
no grincze, ar verda maniezke 
pietus. Mano brangus nomies- 
ninkeli, pasakikite, kad tenais 
pasiskubintu su pietumis.

— Ir in mano grincze dirste 
leke — praezi Jonas.

Nomiesninkas Motiejus, bu 
vo jau senivas žmogus, o ir bu 
vomas sviete. Temino ir jisai, 
jog abidvi moteres visados su 
sivelina su valgiu ir nežinojo 
priežastes, del ko ne galėjo spe

i tie su kitom moterim. Uezei- 
I spiri tade dasižinot ir tiktai su 
galva palinkgavo jog bus ge
rai.

Užsuko tada in kairna eida
mas in dvara, kur buvo grin- 
czios baudžiauninku. Grinczioe 
abidvi stovėjo greta saves, jog 
tiktai siauras takelis perskiri- 
nejo. Kada prisiartino, parege 
jo abidvi moteres priesz narna, 
užimtos kalba, matit akiva, ba 
suvis jojo ne mati.

— Ar neejsite prie kamino 
virt pietų! — paszauki Motie
jus, o moteres pamacziusios no 
miesninka; pertrauki savo kal
ba ir nubėgo in grinczes.

Taje diena jau pietve buvo 
ant laiko pagaminti. Motiejus 
vienok virams nieko ne saki, 
ba norėjo dasižinotie priežaste. 
Ant ritojaue-gi pats isz locno 
noro ne praszitas, kada ėjo in 
dvara pažiuretie in kluoną , už 
ėjo in grinczeles. Teip kaip va 
kar usztiko abidvi moteres 
sznekucziuojentes.

Dabar-gi jiam akis atidari, 
paszauki:

— Kaip jums ir liežuvei ne 
skauda no to pleperavimo!

Ne nustodamas ant to, jog 
pertrauki kalba, inejo in grin
cze Jurgio ir pasaki teip.

— Klausik Barbora! tu tiso 
ji nuolatos laukia ir gaiszini 
laika ant tuszczio zaunijimu, 
o taviszkis laukose sunkei dir
ba ir da valgit jiam ant laiko 
ne pagamini! Tai asz tau paša 
kau, jog kaip da karta pamati 
su tave su Joniene pleperuo- 
jent, tai pasakisu taviszkiui ir 
pats darodisu kad tau snuki 
uždaritu, jagu pati ne uždarai.

— Juk asz ten teip daug su 
jaje ne szneku — ginesi Jurgie 
ni.

— Jau tu man ne pasakisi: 
Jau asz dabar žinau del ko ne 
galitie būtie davadnos moteres.

— Juk vis reikie atsakitie
‘jagu mane apie ka klausė.

Senas Motiejus makstelejo 
su ranka ir tari:

— Asz tau tik tiek pasakau 
jog rito vėl užeisu, o tada su 
tavo nugara bus ne gerai.

— Barbora nieko ne atšaki, 
ba senas Motiejus buvo josos 
kriksztu tėvu ir no jaunistes 
apie kavojoei jaje, o ant vesei- 
les pirko del josos nei ciela stu 
ki drobes dovanu.

kiok po grinczes pas moteris. 
Tai rots puikus nomiesninkas 
del bobų!

Senas Motiejus dirstelėjo 
ant jaunos moteres pasuko su 
galva, nes nieko ne atšaki, tik 
tai po nose sumurmėjo:

— Palauk tu ragana! — ir 
nuėjo sau.

Taje diena velei pietų ant 
laik ne buvo ba kaip tiktai se
nis nuėjo, abidvi moteres tu 
rėja gerai iszsiszneket ir ker 
szint nomiesninkui.

— Ka jis cze mums pamok 
sius provis? Tegul žiuri savo 
nosies o in svetimus reikalus 
nesikieza! Ar jis mudviem už 
draus pasikalbėt?!

Teip protavo abidvi ir ne 
mielino laikitis prasergu seno 
Motiejaus. Ba jau po teisibei 
ir ne buvo galo tom kalbom 
kvaraba žino apie ka jovi ga 
lejo kalbėt. — Ir taikas diena 
ne žine isz kur juosus ėmėsi. 
Rožuka Jurgieni turej maža 
kūdiki lopezije, ir tas del josos 
daugiause kenki! ba kaip pra 
sideda vo klikt, tai reikėdavo 
ji apmalezint. Nes tankei 
kaip apie ka svarbesnio insi 
kalbėdavo, tai ne kūdikio ne 
paisi ir kad butu užsirėkiąs, 
tai ne nustos kalbejusos, kol 
ne pabaigdavo. Kitos moteres 
apie tai, jog abidvi mėgsta lie 
žuvius, tai daug no jųdviejų 
nukensdavo, ba isz adatos ve 
žima priskaldidavo. reikėjo su 
rastie apie ka kalbėt. O darbas 
namieje gulėjo ir ne buvo lai
ko ant to, kad iezekalbt, apszva 
rint grinczioje, numazgot lan
gus ir suolus Niekiause buvo 
su tuom valgiu, ba kaip insi 
sznekdavo, teip sztai ir pietus 
o cze da ugnis ne kurta.

Senas Motiejus žinojo taje 
moterims liga, ba jiojo nebasz 
ninke, Dieve duok dangų Mal 
garieta tiepos-gi turėjo snuki 
ir liežuvi už kiatures bobas, 
kad ir būtumei prispaudias su 
girnom malūno, tai ne būtu
mei eulaikias. Iminejosi Motie 
jus visokiu spasabu, nes vis 
niekas ne maczino. Tai ir da 
bar pamielino sau, o asz turiu 
iszrast giduoles, kad jaūdvi 
ižgidint ir atpratit no tuszczio 
zaunijimo. Virams judviejų vie 
nok nieko ne pasaki, jog daejo 
priežastes. del ko jųdviejų mo
teres ne gali apsidirbt.

II.
Ant ritojaus po tam pamoks 

lui, buvo Motiejus akivae, ar 
kas pamaczino, dirstelėjo pra 
eidamas ir nužvelgi stovintes 
abidvi moteres ir eznekantes 
sau. O teip ka tokio akivo 
kalbėjo viena antrai jog net 
senas motiejus priėjo suvis ar 
ti, o da nieko ne girdėjo.

— O-gi ar ne eisite prie 
darbo pleperei! — suriko Mo 
tiejus prisiartinias.

Dirstelėjo abidvi susirauku 
sos isz piktumo ant Motiejaus, 
jog driso perszkadit, o tas da- 
davi: •

— Ka prižadėjau vakar tai 
padariau; ne norėjote klausit 
geros, rodos, paklausikite szu- 
nes skuros.

Jurgiene labai toji kalba 
apėjo, net jei burnoje rukeztu 
pasidari. Už tat tuojaus paskli 
do isz josios burnos daugibe

ne dažinojo ne ne gali pasaki- 
tie kaip ten buvo ir kaip iszsi 
pildi Motiejaus kerszijimai.

Ant ritojaus anksti abieju 
moterių buvo akis raudonos 
kada suėjo ant pasikalbėjimo,

žodžiu, pludancziu, jog net 
ant jauczio skuros ne suraezi- 
tum. Nes Motiejus užsismaukė 
skribele ant austi ir ne norėjo 
suvis klausit. Jau jiojo ne bu
vo matit, o da Jurgiene klegė
jo kaip pitlus malunia.

Biskuti abidviem buvo ne 
ant duszios, jog senis užriko 
jais dvi ant pasikalbėjimo, nes 
ne mislino nieko pikto, ir del 
to da maža valandėlė szneku

tus ant laiko pagamint.
Motiejus buvo piktas, net 

spjaudi ir prisiekė sau, jog ant 
savo pastatis, ir kas bus tai 
bus padaris viską, kad abidvi 
moteres no to sznekucziavimo

ues ka teip, tai buvo abidvi 
sveikos kaip žuvęs.

— Na ir ka Barborele ar 
gavai vakar in kaili?

— Juk gavau, nes ne labai 
pora kartu su viržiu užreži.i..

— Na tai rots, tai rakalei 
turėjo susitart, ba ir maniszkis 
su virve pora ipu užkirto. Nes 
ka maczina, bet man diedo 
gaila, baisei buvo susirupinias, 
o geras žmogelis isz jiojo neira 
ka sakitie

— O ka.tai jau geriause bus 
kaip tiek ne sunekesime, tik 
tai....

— Szneki ne ezi ne ta! juk 
eau lupu ne užczaupeime. Sztai 
tik ejna apie tai, kaip pritai
sius, idant tas prakeiktas die
das mudviejų ne pamatitu ir 
velei ne priskunstu virams, ba 
velei butu nereikalingas piktu 
mas.

— Na tai kaip, sakik, ba tu 
greicziau bile ka iszmislini.

— Palauk! jau turu spasa- 
ba! Isz muso kamaros ira tie 
siok langas in juso kamara, ar 
-gi tai mudvi atsirinkusios lan 
gėlus ne galiva sau ezneket? 
Asz atslenku lenta o tavo vie 
nas stiklas iszkultas, tai galėsi 
me invales prisiezneket.

Kaip sutari, teip padari. Už 
valandos jau buvo abidvi sa
vo kamaroja, ir pasikalbėji
mas ėjo dabar tuom linksmiau 
ba jau ne reikėjo bijotis seno 
Motiejaus. O in pati laika tai 
padare, ba Motiejus žiurėjo isz 
tolo, ar ne sznekuczuoje priesz 
grincze, o kada juju ne pamati, 
džiaugėsi didelei.

— Oj giduole turėjo būtie 
gera, matomai pagelbėjo, ba 
jau ne stovi ant kiemelu. Tiep 
sau mielino senas nomiesnin
kas, o atejas in laukus pasz- 
nabždejo Jurgiui:

Asz mielinu, jog szedien ant 
laiko gausite pietus.

— Tai, žinoma, o ar dirste 
lejei in ten praeidamas?

— Žiurėjau.
— Ar ne buvo matit orieez 

grinczes?
— Tai ve, sėdi sau grin

czioje kaip peles po szluota. 
Asz tau sakau jog tai ira geros 
bobeles, tiktai turi žiotes ne 
kam tikuses.

Jonukas net szipsojoei isz 
džiaugsmo ir pats isz saves, 
jog jiojo Rožiuka ant kart to 
kia gera pasidari.

— Vienok gera ta mano Ro 
žiuka, ne daug musziau, ba la 
bai gailėjausi, tik daugiau bu
vo kliksmo negu skaudėjimo, 
nes suvis kitokia stojosi. Kas- 
gi tai butu buvę, idant butau 
gerai kaili iszmuezias, tai bu
tau ant pirszto galėjas apvi- 
niot.

— O mano — kalbėjo Jur
gis — tai vienatine motere ant 
svieto. Niekados josios pirsz- 
tu ne dalipscziau ir vakar pir
mu kartu, per pamokinimą Mo 
tiejaus, su virvagaliu pora kar 
tu uždaviau ne druczei, o kaip 
tai tuojaus pamaczino.

Teip tai abudu džiaugėsi ne 
bagelei, o paczios tuom laik 
kamarose sznekucziuoje per 
langus ir pietų ne verda. Atė
jo pietus, nustojo ant adinos 
darbas, ir senas Motiejus gal
va iszkeles kaip kurkinas man

ižgidint. Nes kaip cze padari- 
te? Tame tai kilis! Net pava
kare atėjo jiam mislis gera in 
galva. Mat kur velnes ne gali, 
ten boba nusiuncze, — kalba 
priežodis, tai ir asz turu paim- 
tie boba ant pagialbos — kal
bėjo in save Motiejus.

(Toliaus bus.)

dravo prie Jono ir Jurgio ir 
isz laiko savo galvoje su dės- 
tinejo, kaip pagirt abidvi mo 
teres, kaip ant laiko atnesz pie 
tus.

Nes ne karta teip jau būda 
vo, jog viras su boba vaina 
pralaimėjo, o niekiause iszejo 
toje vainoję tas, kas isz laiko 
szauki hurra! Teip ir su Mo
tiejum atsitiko. Sėdi ir žiuri, 
kadai ateis moteres bu pieta-

Oj Szenadorio mergaites, kas 
isz jus bus,

Jago jus tėvai isz tamsumo 
ne pabus, 

Duoda jums vale visame, 
Naktimis lakstime.

Pareja isz mokslaines val- 
kiojetes,

Lig treczios valandos tran
kote?,

Vos turyte 16 meteliu, 
Susiliginat dydžiausiu pasiu

tėliu.
Alų ir guzute sriaubet kaip 

telyczios,
Ne paisot ne ant Gavėnios, 

Užaugsite ant paleistuviu, 
Dydžiausiu niekszu.

Nevos in Džerardsville ant 
neszparu važiojet,

Savo dorybia suvis nepaguo- 
dojet,

In “klosztori’' tankiausia at- 
silankot,

Ten visokius liecus iszdarot.
Važiuojent in kunduktorius 

szaipotes,
Kaip “uczki-makuczki” krai- 

potes,
Net sarmata in tai žiūrėt 

Daugiau apie tai nėr ka kai 
bet.

Jago da karta apie jus isz- 
girsiu,

Tai daugiau svietui paporysin.

Tik tam Kirney pasiutimas, 
Per dienas bobų staugimas, 

fO ypatingai viena toke yra, 
Ka laka labai byra, 

Kada vyra ejnant pamato, 
Tuojaus su pirsztu ant jo 

krato, 
Idant pas jia užeitu, 
Kad jia velnei suėstu.

Badai kaip josios vyras in 
darba iszejna, 

Bekeris duona kepti atejna, 
Neapleidže narna, tik tada, 
Kada jau duona iszkepa.

Tojo bekerio pacziule kencze 
szirdies skausmą,

Kad ižsiduoda jisai su tokia 
ižgama,

O ir kiti paszlemekai ant Tap
pan uliczios ejna,

Tik asz žinau ir kaimynai ko 
in ten suejna.

Badai ir kita panaszi randasi 
ant Szailer uliczios,

Kuriai pirti ketina užkurti 
vyru paczios,

Su smala apleis, plunksnom 
apipils,

In ant geležines sztangos už
sodins.

Jago tosios paleistuves neapsi- 
malszys,

Tai jas Taradaika gerai ap- 
sudys,

* Kada in tenais pribus, 
Oj Graudu Verksmu bus.

# # #

O’Fallone ant balaus buvau, 
Ten girta moterele regėjau, 
Gerai pakauszi užsitraukė, 

Tiesiog in karczema trauke.

PAS.

Severos Severos

Bahamas Gothardiszkas
Gyvasties

(SEVEKA’S BALSAM OF LIFE)

Aliejus
(SEVERA’S GOTHARD Oil.)

Pataiso virszkinima, praszalina 
viduriu sukietėjimus,sutvarko viduriu 
regulariszkuma. kepenų ir žarnų.

Turi but intrinainas kiekvienon 
skaudamon vieton, taipjau ten, kur 
yra sutinimai, uždegimai, skaudejimii 
sustingimai.

Tatai reiszkai: mažiau ligų, daugiau 
fiziszku spėkų, geresne sveikata.

Preke : : 75c.

Visada laikykite po ranka. 
Jei ne sziandien, tai ryto gal piireiki.

Preke : ; 50c.

Severos Severos
Balsamas

Plaucziams
(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS)

Labai gerai veikia ant nesveiku 
kvėpuojamųjų organu, nutildo kosuli, 
praszalina knietejima gerklėj, pataiso 
plauczius ir neleidžia įsikeroti ligai.

Antisepsolius 
(SEVERA’S ANTISEPSOL)

Turi but vartojamas einant gulti 
arba tuojau atsikėlus o reikale ir 
tankiau besigydant nuo slogos, už- 
kimusios gerkles, nemalonaus kvepa- 
vimo ir nesveiku dantų smegsnu.

Vartokite visada, kada tik jaueziates, 
kad gerklėj, plaucziuose ar kvėpuo
jamuose organuose kas-nors negera. 

Preke : : 25c. ir 50c.

Parankiausias vaistos higeniszkai ir 
szvariai užlaikyti.

Preke : : 25c.

Parduodama visur, Aptiekose. Neimkite jokiu kitokiu vaistu, kuriuos jums 
siūlytu vietoj Severos. Knygutes ir nurodymai yra duodami lietuviu kalba. 
Reikalaudami daktariszko patarimo kreipkitės adresu

v* > - -t. m,

Kas ten buvo ne kalbesiu, 
Ant kito laiko paliksiu, 

Tik tiek primysiu, 
Ir pagiedosiu, 

Jog nepadoroi apsiėjo, 
Kada namon ėjo.

Oj tu grinorkele isz Homes- 
teado, 

Badai ant 4 avė. strito, 
Busi paezaukta pas vaita, 

Už apvemima ulicziu bus tau 
atkepta.

Ar tai gražu teip pasigerti, 
Ant kampo vemti ir stovėti, 
Isz ko vaikai turėjo juoku, 

Isz muso lietuvninku.

Mano rūteles tik tam Tarif- 
villa, 

Tankei pakyla batalije,
Terp ne kuriu moterėliu, 
Užsigerusiu avingalveliu.

Acziu Dievui, tik tiek gerai, 
Kad darbe nesiranda peiliai, 

Tik daugiause su liežuveis 
makalauje,

Per kėlės dienas nepalauje.

f/f!

Szios dienos gyduokles.
Del ko ponas daktare esi 

teip nuludias?— juk ižgidei 
ligoni ?

— Teip, iszgidžiau, nes no
retau žinot, katra giduole pa- 
gel bėjo.

Slide.
Sudžia:— Tokis jaunas vai

kas ir jau vagineji ?
Vagis:— praszau pono su

džiaus, mano tėvelis tankei 
kalbėdavę, jog kaip isz jaunis
tes pasilavini, tai ant senatvės 
daug lengviau.

Pasakikie teisybe.
— Na pasakikie man at

virai, kadai tau geriause tavo 
pati patiko?

— Jagu atvirai turiu pasa- 
kitie, tai tada, kada da ne bu
vo mano pati

A-B-Cchi
-ARBA PRADŽIA-----  

Skaitymo ir Raszymo 
DEL VAIKU. 2Sc.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa-

/ CEDAR RAPIDS
L vO. j IOWA .
------------------- ------------------ — jį 3

Vienatine Lietuviszka Banka bu kapitalą 
kuria randasi popriežiura Valstijos Penosjlnniai 
talpinasi loonam name kurios verte isznesa iji 
$1d0,000.00. Priima piningus ant paczedomoi 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in rinj dii 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra miM 
Bankos P. V. 0B1ECTNA8 & CO., DudJ 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoja namui ir kkfi 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo fra 
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotiriwl 
tvirtinto ver Gub. Val.Pennsylvanios; padaro DoviraifiS 
kitokiu bokunientos kurios užtvirtina Kuasijoe Kad

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cit. 12-11.. A 1 imu M.. S KPilbW 

AGENCIJA P. V. OBIECEMSid

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

I’Ik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimu, bj 
paliuosuoja nuo visokių varginimų Ir numeta nuo savp lipi 
yvairių skaudėjimų nafta.

Philadelphios M. Klinikas daugybes žmonių apdonndtg 
tikrais naujais metais, suteikiant naujį gyruliųt 
džiaugsmų, Ifgydant scrgunČius-nesveikus. sudilus 
gerų sveikiitųtų. tų brangiausių žmogaus lurtę Ild» 
gelio štai patys žmonės kalba: *

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Plrto 
gavimo Jųaų liekarstų buvo teip blog*, kad dirbt to 
Įėjau. Paklausiau draugų rodos—atsmaukiau Ir ki9 
apturėjęs Jųsų Mylistos llekarstas, kurias sutelkit,* 
vartojau, Ui trumpam laiko Išgijau ir visi skiudėjlal

l>el min itlzmas išnyko. Dalmr sveikas, linksmas Ir tuksUntį kartų dėkavoju. SarodrauoB 
reikalaujantiems gero Daktaro pagelbės, visada r®dyilu kreiptis priėjus.

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233. Seelyville.IM

H. HARSK0V1ČE. 1723 Hancock St., Philadelphia, Pa. Labai sirgęs sunkunrita 
Žiūrus n Uuj'U.Cn'at l 4e-v<'yUis. Širdingai dėknvoja Klinikui už gėrį sveikutę ir naujį <ywMi»r

N.-niaži.-iii yra dėkingu Mrs. MARĖ OČIPĖNĖ, Iš Conemaught. Pa. kuri sirgusi 9 metu Jk» 
'b'iiinii grrivo-.. kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nsuji|» 
sveiknbi ird.-kavoja Philadclpliios M. Klinikui. kurio tikros liekarstos ir tobulas daktarai

KAIP DAUGELĮ. TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
Jei tik nori be peilio Ir operacijos. PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes nitl| 
liekarstų, išradimų Ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių liekarstų negalima esuti & 
nul, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriSkų ligų.

JEIGU negali pribut asablAkal. tai paraSyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodę psmto 
mus. reikalingas llekarstns irant vietos išslgydysl. Apturėsit tikrę sveikatai pagelbęnuorint! 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, telpdt* 
nėjusių, kaip Ir nuo tų, kg kiti daktarai nesumanė išgydyti Kreipkis drąsiai, nekkldMa 
finom adresu rašyt:

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

VALANDOS kasdien nuo 10 I k U po piet. Nedėlloms nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vikarais nuo A iki S Utarnikals ir Pėtnyčlomls.

Phllad. Mod. Klinikai tikru! gnllma tikėt. Padėkftvonės IStlrtos, telilogoil

UNION NATIONAL gANK.
MA1IAN0Y CITY, PA.

CAPITOL STO K f 126,000. SURPLUS IR PROFITS 53W,t«

Sut. Valit. Randu tari mosi Banke sudėtu pioinfa.

Mokume antra procentą ant sudėta piningo 
Procentą prideaam prie tavo pininga pirma 
diena Sausio ir Liepos meoesuose, nepaisant 
ar atneszi parodini knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą bū 
diubu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Htrriion Bali. Prezidentu. I ryte lyf 3 . .
F. J. Noonan, Vice -Prexideaiu. ...Subatoai*..*
W. H. Kohler Kaaijenaa. 9 ryte lyf 12 d

K!*

W. RynkeAviczius
-iNOTARIUSZASi-

233-235 W. Centre St., -> Mahanoy City, Pa.
Apiaugoja Namu ir Namlnaa Rakandui nof Ugniea.

Kiliame Lietuviuką Agentūra. *'* «•••• . .... a
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PASAKA
Kaip atsirado Davatkos 

Žemaitijoje.
Labai senei gyveno viena 

naszle, pas kure ant stancijos 
buvo jaunas mokinis (studen
tas), kuris kas diena isz ryto 
ejdavo in mokykla o ant pietų 
pareidavo namon.

Viena diena, kada Vincas 
tokis buvo vardas jaunikaiezio 
renges ejti in mokykla gaspa- 
dine užklausė:

— Vincai, ka jumis paga 
minti szendiena ant pietų?

— Ka turi už viską myle- 
mesni, ta man pagamink ant 
pietų,—atsake Vincas ir iszejo 
in mokykla.

Ilga valanda mielino mote- 
riszke ir negalėjo atrasti tokio 
mylimo daigto kad galėtu pa
gaminti ant valgio.

Turėjo ji maža trejų metu 
sunu, kuri labai mylėjo. Pa
mielino sau motere: “už ta ma 
ža sūneli neturiu nieko myle- 
meenio”, papjiove ir iszvire 
ant pietų.

Pareina Vincas iez mokyk
los ir sėdės prie pietų labai nu 
sistebejo iszvidee kūdikio mesa 
padėta jam ant pietų ir tarė.

— Moteriszki, ka tu gėrės 
nio padarei, kam nužudei savo 
mylema vaika?

Kad jus liepet ta pagaminti 
ka turiu už viską mylemesni. 
Asz nieko daugiau neturėjau 
kaip tik mano vienatini sunu 
todėl ta ir pastelavau ant pie
tų.

Vincas stojęs pasimeldi ir 
paržegnojo bliuda, kur vaikas 
stebuklingu budu atgyjo ir sto 
jos dar gražesnis.

Tuo laiku, kada tas dejose 
naszles grinczelei velnias Bel
zebubas sėdėjo ant pecziaus ir 
in viską akyvai temino. Po tei 
sybei jis te varkszas džiūvo 
jau nuo trejų metu norėdamas 
Vinca su moteri suvesti in pik 
ta pagunda ir jau dabar buvo 
labai nudžiugęs isz nužudymo 
nekalto vaiko. Nes iszvides 
stebuklą padaryta per Vinca 
labai persigando ir auksztyn 
paszoko; potam apsimalszinee 
kalbėjo pati in save.

— Palauk turiu sena moti
na pekloje, asz je padarysiu in 
jauna ir tuos žodžius kalbėda
mas Belzebubas leke peklos 
linkon.

Parlėkęs velna 'palaikis in 
pekla apsakė Luciperiui visa 
savo atsitikima ir nelaime po 
tam paszaukee mažesnius sze- 
tonus liepe atvesti savo sena 
motyna ir sukapoti in dalis ir 
sudėjus in katyla virti, tvirtin
damas jogei jia padarys ir jau
na.

Paszauktas pulkas nelabųjų 
•pareziai emes prie darbo ir už 
valandas velnio motinos mesa 
virė ant ugnies. Pavirinęs vel
nias keletą valandų mesa liepe 
iezimti isz katilo ir sudėti in 
dideli bluida.

Kada velniukai ir ta užduo
ti atliko. Prisiartino Belzebu
bą ir pradėjo žegnoti, o velnio 
motina nei krutinti nepasikru- 
tino.

Belzebubas liepi velniukams 
vėl sudėti mesa in katyla kal
bėdamas: “dar neiszvire kiek 
reikia.”

Velniukai virino Belzebu- 
bos motinos mesa tolei kol 
nepavirto in koszaline, potam 
sudėjo in bliuda ir vėl Belzebu 
bas žegnoja, žegnoja nes ir szi 
karta niekas nesidaro. Belze
bubas persigandęs stovėjo žiū
rėdamas tai ant Luciperiaue, 
tai ant mėsos ir nežinojo ka 
pradėti.

Luciperius tai regėdamas 
nusprendė Belzebubai sėdėt 
ant tos mėsos ir pereti, pakol 
ka neiszperes.

Nors su nenoru buvo pri
verstas velniapalaikis sėdėti 
ant tos koszalenes. Sėdėjo jis 
labai ilgai ir jam besėdant iez 
tos jo motinos mėsos iszsipere- 
jo Davatkoe(*) juodos balto
mis pakaklėmis.

Tu nevatnu sutvėrimu privi 
so pilna pekla, sparvinęjo jos 
po pekla ir painiojos velniams 
po kojų. Ka Luciperius maty
damas pasiszauke Belzebubą ir 
tarė:

— Belzebubą, tu sugaudy- 
kie savo davatkas sukiszk in 
maisza ir iszpeszk in Amerika

ba jos ežia pekloj perdaug da
ro sugeiszties prie darbo esan
tiems velniams.

Vėl naujas vargas velnapa- 
laikini. Surenka visas davat
kas ir ieznesze in Amerika pa
leidžia mislydamas jau savo 
triūsa užbaigęs.

Nuo to laiko praslinko ke- 
lioleka metu ir Belzebubas bu 
vo jau apie savo davatkas pa- 
mirszes, kada sztai viena die
na Luciperius pasiszauke ji 
prie saves ir tarė;

Ar žinai ka Belzebubą? 
Sziandiena gavau žine, kad ap 
sirgo vienas turezius ir ne poil 
go jis ežia pas mus atkeliaus, 
todėl mes turim būti pa
sirengė ji priimti, o priimti iez 
kilmingai. Todėl tu Belzebu
bai nueik m Amerika sugaudy 
ki davatkas ir sukiszes in mai- 
sza parneszk jas atgal in pe
kla, nes jos ežia prie tos paro
dos bus labai naudingos.

Ka turi veikti velnią palai
kis turi adgal keliauti m Ame 
rika davatkų jieszkoti. Kiek 
jis ežia turėjo vargo pakol jis 
jas sugaudi, nes jos jau buvo 
pasklyde po visa Amerika.

Galu negaleis susirinkęs nors 
nevisas davatkas keliauja vel- 
napalaikis peklos linkon. Per- 
kelevens žeme Vokietijos ir vie 
na vakara suvisu temstant atė
jo Belzebubas su savo maiszu 
in Kretinga, o kad naktis bu
vo tamsi ir labai lijo pasirižo 
nakvoti Kliosztoriui. Maieza 
pasidėjo kelnorei (skiepe) o 
pats nuėjo pasižiūrėti, kas de
das kliosztoriui. Jam te bemo- 
klinejant žiurkes prakando 
maisza ir daug davatkų iszlin- 
do.

Iss ryto velnias nei neapsi- 
žiūrėjęs užsimeti maisza ant 
pecziu ir nuėjo Varnių linkon.

Ejna ir mielina sau velnias 
Czia netoli nuo kelio pasukti 
in Varnius, te yra sedine Žie- 
maieziu Biskupo, yra te daug 
klieriku, asz gal ir galiu te ka 
naudoti. Atėjus jam in Var
nius be landant po visokius 
užkaborius davatkos puola ir 
puola po viena per skyle.

Iszejes Velnias iez Varnių 
pamielino sau: Czia bus neiez 
kelio man užeisi in Žemaicziu 
Kalvarije, te yra apvaikszczio- 
jams kelei Kristaus, te sueirin 
ka svietas isz visu krasztu pa
saulės.

Su ta misle Belzebubas ėjo 
Kalvarijos linkon, o davatkos 
jam vis puolė iez maiszo. Sztai 
ateina ties pat Kalvarija ir 
iszvido velnias vėjini maluna, 
kurio dar nebuvo regejes.

— Na, tiek svieto ir karalis 
ežiu parkelevau o tokiu ragu 
dar neregėjau. Teip kalbėda
mas velnias priėjo prie meluno 
ir nuemes nuo pecziu maisza 
pririszo prie malūno sparno o 
pats inejo in vidų.

Jam po maluna bežiopline- 
j’ant gizelis pakeli presą ir pa 
leido sparnus sukties. Velnias 
atsiminęs apie maisza smuko 
iez malūno laukan.

Kokis buvo Belzebubos iez- 
gastis kada iszvydo davatkas 
kaip kulkas lekant isz maiszo, 
kuris pririsztas prie malūno 
sparno aukose su visu smarku
mu.

Velnias neturėdamas, ka 
veikti leidos bėgti per laukus, 
nes mati, kad jau negales da
vatkų sugaudyti.

Dar ir sziandiena žemai- 
cziuoee yra sekanti daina.

Kalvarijos velnias bijos, 
Visi mati, kad pakrati, 
Velnias raiezas, pilnus mai- 

szus, Mergų— davatkėlių.
(*) Davatkomis Žemaicziai 

vadina senmerges kurios ne- 
gaudamos vyru apsigyvena 
miesteliuose prie bažnycziu ir 
isz liežuvavimo ir kitokiu suk
tybių gyvena. Net ir kunigai 
jas vadina plitlaižemis.

Parasze K. Gedminas.

Ant zopostes.
— Klausik Katriuk— ar tu 

viską pasakei kuningui ant 
spaviedes!

— Žinoma jog pasakiau.— 
Katai kenke jog mudu du kar 
tu ejdami in bažniezia pasibu- 
cziavova!

— Kad tiktai viena karta.
— Tai rots kvailas negelis 

isz tavęs, net baime! Artai 
asz ne žinojau, jog mudu abu
du velei sugrižinesiva per taje 
paeze giraite.

Stovylas del Laivo Maine” Auku. KUR BUNA

Februariaus 15 likos “paszventintas” akmuo po pamatu 
naujo scovylo kuri etato ant atminties piažuvusiu 266 vyru 
kada laivas “Maine" likos isznesztae in padanges Havanos 
pristovoje per Iszpanus. Stovylas turės 57 pėdas augszczio o 
kasztuos $175,000 kuriuos paaukavo tuketakezei žiumno.

Szposas
Pedloriaus

Collinsville, Conn. — Ana 
diena perlorius visokio bleki- 
nio tavoro, važinėdamas nog 
vieno mažo miestelio in kita, 
užvažiavo priesz narna pririsz- 
damas savo arkluka prie vartė 
liu, prie kuriu stovėjo riebi 
motere. Pasakė jai koki tavo- 
ra turi ir pasiseka jam prikal 
byt motere ant nupirkimo ke- 
lioleka blekiniu indu. Tada 
motere pasakė jam, jog ne ga
lėjo pirkt daugiau ba ne turė
jo kuom užmokėt.

— Na, tai gerai, tarė perlo
rius, — jag° turi skuduriu tai 
paymeiu kaipo užmokesti.

— Ne turiu.
Perlorius pamatęs kone tuzi 

na vaiku bovijenezius ant kie
mo, pamielino isz moteries pa- 
szposuot, tardamas:

— Kaip man rodos, tai turi 
gana vaikucziu. Gal man par
duotum viena o in vieta užmo- 
kesezio gali paymt tavoro.

— O ka duotum už viena ?
— Duosiu tau $10 vertes 

tavoro.
— Na tai gerai, sutinku 

ant tavo sutarimo, iszsirink 
sau viena isz ju.

Perlorius nusistebėjo jog jo 
jo szposas teip lengvai jam 
nusidavė, iszsirinko eau viena 
iez puikiausiu vaiku api sze 
sziu metu senumo, paėmė jin 
ant vežimo, padavė moterei už 
$10 vertes visokiu blekiu ko
kias sau buvo iezsirinkus.

Nemielindamas jog motina 
griaudysis už padaryta sutar 
te, ir jog motere duos jam $10 
kada pamatis jog perlorius ant 
tikrųjų vaikineli payma su sa
vim, užkirto arkli ir judinoei 
tolaus. Važiavo labai povalei, 
ba tykejosi jog motina jin 
paezauks adgalioe, ba kaip-gi 
mielino eau, galėtu būti teip 
nemielaezirdinga motina, kuri 
parduotu savo kudyki už tavo 
ra?

Ne, motere ne ezauke jojo 
adgalioe, iez ko labai pradėjo 
etebetis, o vaikinelis džiaugėsi 
jog turee paeivažinejima. Per 
loriue pamatęs, jog jojo juo
kas likos paymtas ant tikrųjų, 
su grižo adgalioe prie grinezios 
Nukeldamas nusiminusi vaiki
nei! nog vežimo, nuėjo priedu 
riu, kur pamate motere kabi- 
nanezia savo naujei nupirkta 
ta vora ant vinių kukmoje.

— Pamielinau sau, jog ne 
ymsiu vaika už tavora, — ta
re perlorius, — geriau padari 
turn jago jin paymtum adgalioe 
ir atiduok mano blekes adga 
iios.

— O kas man tieje vaikai 
apeina. Asz ne turu savo vai 
ku. Tieje vaikai kuriuos czio- 
nais matai yra sieratelei, o 
kaip man rodos butum del 
savo naujei iszrinkto geru te 
vu. Asz tau parduosiu ju kiek 
nori po $10 už kožna.

Perlorius temino iu jaja per 
koki tai laika, po tam, sedias 
ant vežimo staigai užkirto ark 
Ii ir leidosi namo net dulkes 
uždengė jin nog regėjimo.

Žinoma, jog blekes paliko 
paskui eavia.

Linksmumas mokinto.

Garsingas daktaras gi verian
tis Viedniuja, profesoris Frank 
gulėjo ant 
žinodamas, 
mirs.

Aplinkui 
prietelei— 
jiu veidu buvo pažimus smut- 
kae, jog oze jau nieko ne pa
gelbės del savo prietelaus. Ta
uria mirsztantis pradėjo gareei 
juoktis; ant valandėlės pasiro
dė linksmu ir visi kentėjimai 
no veido nuslinko.

Daktarai mielino jog proto 
na teko, žiurėjo ant rienas ki
to ir peczeis trukeziodami. 
Nes tasai po valandėlei tarė:

— Ar žinote kae man ant 
mieles atėjo, kada žiurau in 
jiue ? Szitai prisiminė man ta
sai granadijeras praneuzinis 
kuris musztineje po Vagram 
likos ant kart pataikintas asz- 
tuoniom kulkom, ir numiri 
kalbėdamas: “Kas per kvara- 
ba! ar-gi net reike asztuoniu 
kulku, kad nuszaut viena frau- 
euzini granadijera?”

Susisarmatino draugai ir in 
save kalbėjo: “Jau jisai protą 
pabaigti!”

— Ne nemislinu atiduot. 
Sutartis yra sutarte ir privalai 
dalaikyt savo žodi!

— Tu nelaba motin, kaip — 
gi gali būti tokia nemielaszir 
dingą ir parduot savo kūdiki 
už blekes?

Bi akutis del moterių.

smertelnos lovos, 
jog ne trukus nu-

lova sėdėjo jiojo 
daktarai, nes ant

Reikalingas lietuviszkas kriauozius 
(siuvėjas) mokantis kastumieroka 
darba prie vyriszku drabužiu mokan
tis ir no sztuku darbas ant ilgio laiko 
praszau atsiszaukt ant adreso :(gį o;) 

Th. Kvietelaitis
Box 270 Coaldale Pa.

Mano seseri Agneszka Sznipiutes, 
mano teta Elzbieta Misiukevioziene, 
pus brolis Antanas Merkeviczius. 
Paeina isz Suvalkų gub. Mariampo- 
les pav. Pilniszku gmino. Pirmiaus 
gyveno Delenoia o dar nežine kur 
būna. Tegul jie patis ar kas kitas 
duoda žinia ant adreso: (gĮ 04)

Mrs. Rose Tilvik
1029 W. Centre st. Shenandoah Pa.

Fajleszkojimas.
Petras Petrauokas mano brolio 22 

metu senumo paejnanozio isz Kauno 
gub. Raseinu pav Kaltininku parapi
jos ir gmino Karesu kaimo, apie tris 
metai Amerike, paskutini karta ba
dai gyveno, Austin W. Va. Tegul 
jis pats ar kas kitas danesza man ži
ne ant adreso: (^j o;)

Mr. Sta. Petrauckas,
500 W. Sp ruee st. Mahanoy City Pa

Mano brolis Dominikas Plauskas 
paeina isz Kauno gub., Raseinių par. 
praszau atsiszaukt ant adreso- (gĮ oi 
P. Plausko Box 231 Westville 111.

Mano brolis Antanas Dsrutis 12m. 
kaip neslmatema, girdėjau kad gyve 
na Amerika, paeina isz Suvalkų gub. 
Naumiesozio para- teiposgi mano 
draugas Juozas Kulinoovrskis paeina 
tsz Suvalkų gub, Naumiesozio pav. 
jie pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso;

Jos, Darutis
2C0 Race st. Cleveland Ohio.

Juozas Buskeviozus pirmiau gyve- 
mo Gilberton Pa., o dabar nežinau 
kur paeina isz Suvalkų gub. Mirasla- 
vo para, turiu svarbu reikalą jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso: Wm. Adams
982 McKinley avė. Detroit Mieh.

Moteres tankei klausė zer- 
kolo apie savo patogu ma
nės niekad ne klauso tojo zer- 
kolo.

— Baisiause motere priesz 
zerkola cziauposi.

— Moteres su savo virais 
daro kaip vaikai su variems— 
pirmiause juosius gaudo, o 
paskui kankina.

— Motere su neteiseis dan
timis da ne ira teip baisi kaip 
su ne teisum liežuviu.

— Gamta iszmintingai pa
dare, jog neapželdino bobų 
smakrus; jagu teip butu, tai 
ne butu galima nuskust mote
res isz tosios priežasties, jog 
niekados josios burna ne užsi
daro.

— Kožna motere perriver- 
oze ant aniolo, katra “Saule” 
skaito.

— Pasakikie man Petruti 
del ko moterių neima in vais- 
ka ?

— Ba matai, mano szirdžiu 
ke, pulkai labai greitai pasidi
dintu.

— Už katruos tu kumute 
ejei, ar už Filipinus ar Ame
rikonus?

— Asz kumute ne noriu ne 
už Amerikonus ne Filipinus, 
tiktai ej’nu už savo Juozeli del 
kurio prisiekiau lig smert.

“ Lietu viszkas 1
Dainomis”

SUSIDEDANTIS ISZ

390
Visokiu Dainų

368Puslapiu; 6x9 col. Dydumo.
PREKE $1.

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

=•: Adresą vokite :=
W.D. Boczko wski-Co

Mahanoy City, Pa. j

Spaustuvėje “Saules” 
galima gauti visokiu 
reikalingu knygų

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinių Lietuvlųzkaų.

GRABORIUS

Laidoja Kurnu Numirusia. Pasamdo 
Ryginus ir Vetini m del Pasir alinsimo 

Krausto Daigius ii L L
Viską atlieka ka nogeriause ir puikiauM. 
3u virsi minėtais reikalais kreipkite! pas 
Jin o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre St. Mahanoy City-

Mano draugai Petras Warkalis ir 
Ludvikas Nawickas abudu paeina isz 
Kauno gub. Szauliu pav. 51 m. kaip 
iszvaževo isz lietuvos m Amerika jie 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

A. Wasilewskis
Bex 127 Hartshorne Okla.

Jeronimas Payerskis pirmiau gyve 
no Wilburton Okla., 3 m. adgal kaip 
iszvaževo in Scrantus o dabar neži
nau kur turiu svarbu reikalą jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

M. VARZINSKAS
Uetiiviszkaa Fotografistas 

205 E. Centre 8t. Mahanoy City 
------------ 0—'—

Pulkai Ir pigei nutraukė vi sokes5 Fotografijai 
Padaro Didelua Fotografijas iss mažių ir 
indeda In Beimtu. Indeda in Špilkas 
Kompasas Ir Lt. Parduoda visokes Reimas 
Lietuvai su vlrM-minetaii reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir patiū'rtaraa Varžinska kuria padaro 
risk a kanogeri&uee o ir busite užganėdinti 
Paipj’i dasv FotograpŲas fuU Poet- Karerta

Gyvenimas Jėzaus Kristaus 
su paveikslais, popicrineis 
apdarais ■ • 50c.

Apdaryta in juoda audima 75o. 
Knnczia Vleszpaties arba 

Dievobaimingi apmialijimai 
ant kiekvienos dienos per 

isztisa gavėnia - - 25c.
Stacijos arba Kalvarija 10c. 
Graudus Verksmai • 10c. 
Kanticzkos - - . • 50c- 
Maldeles Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesp.J.Kristaus 10c. 
Istorija Szventa, Seno ir 

Naujo Instatymo su 50 
paveikslais - • 35o.

Evangelija Lietuviszkal ir 
Lenkiszkai, ant .viso meta, 
apda. in juoda audima 75o.

Gyvenimas Visu Szventu 
visos 6 dalis vienoje knygoje 
puikiai apdaryta - • $8.50.

Trumpas Katekizmas pa^al 
iszguldima Kun. Pilauckio, 
su nekurtais naudingais 
pridėjimais • • • lOo.

Aukso-Altorfus arba Didis 
Szaltinis 1,000 puslapiu $1.00 

Senas ir Naujas Aukso Altorius 
visos reikalingos Maldos, 864 

puslapiu • • $1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas 

Szaltinis, 711 puslapiu 75o.
Garbe Dievui ant Augsztybes 

640 puslapiu • 75o.
Aukso Altorius apdaryta in 

Francuziszka skūra, apvalais 
kampais, auksuoti kraštai su 
kabe - - $L50.

Mažas Naujas Aukso Altorius, 
Celeloido apdarais, puiki 
knygele • • $1.00.

Aniuolas Sargas, minksztai 
apdaryta in skūra apvalais 
kampais auksuoti krasztai, 
visos reikalingos Maldos 
geriausia už visas kitas 75c.

Aniuolas Sargas, apdaryta in 
tamsei rusva audima 50c

"SAULE
Mahanoy City, Penna.

No. 6.
Nusipirkite eau kelete 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 8.
Geriausia Arielka Visam 

Mieste. Tik $1 už ButaIL 
Teipgi exit gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
p riesi laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
408 West Mahanoy An.

Naujausi apraszluial 
Dykai.

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

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

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

Pinigus siuakit per Money-Order.
P. Mikolainis

Box 62. New York, N. Y.
EHHHsnaasaaKBaHBBHi

Introligatome.
APD1BBTUVE KNYGŲ.

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

Linksma Valanda, Dilgelei;
Dagia, Draugas, Tėvynė ir Lt.

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito 11 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery*
514 W. Spruce. Maharnv City. *“

Bov 408
J, Linkutis

Wilburton Okla.

Mano brolio Jurgis Sliužis 15 m. 
kaip amerike paeina Įsa Vilniaus 
gub. Traku pav., turiu svarbu reika
lą jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso: (qj oą)
Jno. Šliužas Box 898 Ambridge Pa.

Mano pažystama Roaalija Menkių- 
ts paeina i» Kauno gub., Ssauliu 
pav., pirmau gyveno Montroel Cena* 
da o dabar nežinau kur praszau atsi
szaukt ant adreso:

J. Lieskewioz
82 E. Darien st. Montreal Canada

Mano draugai Jonas ir Jurgis Bal 
dauekai paeina isz Kauno gub. Szau 
liu pav., turiu svarbu reikalą praszan 
atsiszaukt ant adreso;

Dom, Stupuras
E. Arlington Vt.Box 22

Antanas Beirus jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso: 

W. Katkewioz
1 Dickinson et. Brattleboro V’t.

Biustas Admirolo Peary

pabaigęs dakiariškj tnokslj universitete valstijos Indiana, 
jr baigjs k voltams aukščiausioje ir jau paskutinėje dakia- 
tiškoi mokykloj New York Post-Graduate MEDICAL 
SCHOOL &. HOSPITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojingiausių ligų ir daryme operacijų: pa
baigęs ta mokslą Įgauti varda aukšle, didžio daktaro. Dr 
IG. STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi
anapolis. Ind . kur turėjo didelę praktiką gydyme Įvairių 
ligų allikdamas savo užduot kuo geriausei ir užganėdinan
čiai žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie
čių. Ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nesažimškus 
daktarus. įrengė savo locna naminį ligonbulį ir:

KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skuboi kreipkis pas maną ypatiškai arba 

laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai prlpaiino liga neišgydoma, neabejok, 
nes ai turėdamas didesnę praktika ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu Ir suteik
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persitikąs. kad 
esu pabaigos didesnį daktarišką [noksią ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai 
bvėlimiaučiai. » n—*

, _ APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS ______ *
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų: nuo viso

kių kraujo ligų. užkietėjimo ir nedirblmo vidurių; išbėrimo, kūno nleiėjimo, vi
sokių spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų: galvos skaudėjimo, nuo ligųs širdies, 
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. numiejojimo ir išgąsčio: nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo 
i r nuo visokių slogų Nuo visokių užkreČlimų lytiškų ligų, ir visokių Idtokių nu-x 
silpnėjimu sveikatos. Teip gi nuo visokių moteriškų ligų, akaustntngųrrneregu- 
lanškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:------ - -------- j

Turiu Speciališką Diplomą dėl darynuTOperaclju.
IJtikos būtinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai negal pagydyti kaipo 

tai: augimo vėžio skilvijo ir visokių akmenų, skaudulių ir gurų, ar tai butų pūs
lėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską tą bu.pagelba operacijos galima praša
linti kuo goriausei ir už menką mokestį. Darau teip gi operacijas »nt kaulų, 
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų teip ir moterų Ištiesinu pritraukiąs 
kojas ir rankas. Tšgydau su naujausio budo operacija reptur*. už menką prekę.

Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypališ- 
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 gyvenate ‘Amerikoi. Anglijol. Kanadoj ar kitose šalise.

Atsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį puikų
LTGONBUTĮ. Blednus gydau DOVANAI. '

Dr. Ignotas Stankus M,J.
Vai. Ofiso: no 0 ik 12. no 2 ik 4, ir no 6 ik 8 vakare Nedeliomi no 1 ik 5 vakare-

gydytojas

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Laivakortes ant visa geriau
siu ir greioziausiu Laivu in visai dalis 
svieto. Norintieji kelaut in South 
Amerika ar in Australija tai tikietui 
galite pas mane pirkti, In^Lietuva 
Laivakortejpas mane yra labai pigios. 
Mano agentūra yra po kaucija 10 
tukstanoziu doleriu, Ohijos St eito. 
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte 
in gromata 2o. marke ant atsakymo.

Ne užilgio patalpys murmurini biustą admirolo Peary in 
American Museum of Natural History New York, už tai buk 
tai nevos jisai surado žiemini poliu o ne Oookaj.

PADIEI. a VONES DAKTARU IGNOTU STANKŲ
Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant vetdo ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kitu odos ir kraujo ligų, 

niera geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankų*. Daug daktarų atlankiau, ori net vienas negalėjo išgy
dyti Taip kalba Joa Švilpa. 1011 Carlton Stryt Philadelphia Pa. _______ >_

Siuomi viešai išreiškiu sa»o širdingi) padėki) Dr Stankui ui išgydymą nervų liga ir sugraiinimt) 
vyriškumo, kuriu kiti daktaro, atsisakė išgydyti. Ir vmnia »u slaptomis ligomis patariu kreiptis pa, 
D“ Ig. Stankų, o neposigailžsoe savo lygio A. Zmtidzen, Salem, Mass. 67 Pingree Smet.

John Akuotniiis Montreal Que Cana la. rašo: Meilaus gy-lylojau:-S-sta diena kaip gavnu nuo 
tamstos liekamas ir vartoju sulvg užrašo, jau negabu atsiačkavou Tamstai iš džiaugsmo da tik pu
sę Ii karstu sunaudojau bet jau visns susiinrfjnu ir baigiu gyti Daog>ap neturu ką rošyti nes jaune 
reikalautu daktanškoa pngelboa Ta jkm liga kuri taip daug prikankino mane >r kūną kiti daktarai 
Inikč už neišgydoma, dabarjiiu baigia gyti. Ačių Tamstoms už ir greitą išgydymą.
AS JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai džka«ouDR Stankui už išgydymą manęs nuo sutinimo veido, 
sknusmo krutinėję, po širdžių ir nugaros; nuo didžio skaurmo ir sutinimo vidoriŲ ir gfl tno kaulų. Kiti 
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti bet mano tautieti*, daktaras Ignotas, atėjęs įmano nn"-ns 
iškarto mane išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Sireet Philadelpaia. Pa. •
J AMES FAkO. 023 So. 6th Street Philadelphia. Pa. sako taip: ,,Manes niekas negalėjo išgydyti nuo 
vi,įsenėjtisios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pagelba operacijos ir savo gvdulėmis kuriat 
po mono akiu savo n pliekoje sutaisė, manę į trumpą laiką išgydė. Aitu jam. Patariu visiem* kreiptis 
arte daksro Ignoto Stunk aus; kurie jau pamrtft nodieją išsigydyti.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287, Broadway Kampas Reade Ullcze

NeuTlork, N, Y Teleionae: Worth 2822.
Kns reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai likta greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta In 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greieziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pegal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir Isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastarajame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentalisikae Poperas iu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausial.

— : Del vygados Tau tie ožiu laikome atydaryta
Subataje iki 8 ad. vakare. Nedalioje nuo 10 iki 12 ad.

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

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi eiunoziu 
piningus už žemiausa 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.
n inOKI ANGLIŠKAI KALBU I >
)abar Laikas Mokintis!
Gertauslua ranlcvediiu! ir iodynua galite 
uti, ii kuriu pati por «av« lengvu ir pi* 
j buriu sali išsimokinti angliškai kalbiti, 

k nereik tingėti.
1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS.
itaisS J. Laukia, tračia pauiayta laida, nsl. 
*, kaina ............................................................ 25c.
2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. 
!gal Ollendorf’a, Harvey, Maxwell ir 1d- 

•s, sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina $1.25 
Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.50 
J. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuvUkojt 
anuh'ikoje kalbose. Sutaisė J. Laukis, šio- 
knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei

duose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi.
3. kaina ........................................................ 75c.
Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1.00
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškaL
. liškos ir angliškai-lietuviškos kalbų. Telpa 
e 18.000 žodžių, parankus nešiotis kise-
jc. Pual. 151, grąžuose audimo apdaruo-

kaina ................................t.......................... 65c.
fas pats skuros apdaruose ..................... 95c.
5. ŽODYNAS Hetuviikai-angliškos ir ang- 
<ai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, da- 

J turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835, 
'.•ių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta, 
■ na ................................................................ |6.00
Užrisakant viri minėtas knygas, kartu rei« 

.• ir pinigus prisiųsti, o lašai prisiuntira! 
< apmokėsiu. Adresas:

M, J. DAMIJONAITIS
H2-814 33rdSt CHICAGO^ ILU*



Tszpardavimas
r:;r Idant padaryti vietos del naujo 

Pavasarinio Tavora, pastanavijome 
iszparduoti visa rudenini ir žemini 
tavora už labai numažintas prekes. 
Todėl jaigu norite pasinaudoti ir 
suczedint keletą doleriu ant Suito ar 
Overkoto tai dar turite proga ta 
padaryti. Ateikyti o patis pamžtysite 
kaip gerai dar galima pirkti.

Teipgi jau pargabenome daugybe 
nauju Siutu ant Velykų ir Pavasario. 
Siutai szimeti yra labai gražius, 
pasiūti pagal naujausios mados.

Pirkite savo Pavasarini Suita pas
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KRUTANTI
PAVEIKSLAI

(MOVING PICTURES)
ANT BOCZKAUCKU SALES

Szia Nedela Tiktai 
Ketverge ir Sukatoj

Inžanga Visiems tik 5c. 

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

—r — --. — v.— - ‘------ -
— Gedimino draugyste ati

tarė Retį 3 mėnesius priiminėti 
naujus sąnarius tiktai usz 50pf 
ihstojirho mokesties. Bus pri 
imti nog 2>rn. lig 40 m. am
žiaus. Norįntieji prisiraszyti 
tegul ateina ant mėnesiniu,su 
sirinkimu kurie atribuna Utar 
ninkais pb'SO—tai kožno mene 
šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz- 
koš Mokslainee. Nauji prisi- 
rasze ka neturi Amerikonisz 
ku. popiet u, draugyste to
kiems parūpins popieras in 
trumpa laika. Szita draugyste 
teipgi moka poraiertine o ir 
Įiaszialpa ligoje. Todėl norin
tieji prisiraszyti prie szitos pui 
kios draugystes privalo nepra- 
leišt. szitos progos. Nelaukyte 
paskutines dienos— prisiraszy 
kite kogreiezinuse. (t. f.)

Žinios Vietines.
— Szendien pirma diena 

Ko ra— Morcziaus.
— Szalta, bet dienos pui

kios.
— Stubu daug randasi tusz 

ožiu.
— Daug iszsikrauste in 

nauja pccze arti Vulkano o ne 
kurie iszvažiavo kitur.

— Del daugeliu patinsta
mas Jonas Daugirda buvusia 
varganais!ra Girardville ir Git- 
bertone, ateinanti panedeli 
iszkelauna in Chicaga kur 
instos in Konservatorija Mu
zikos del tolesnio iezsitobulini 
mo muzikes.

— Februariaus menesi už
gimė muso mieste 36 kudykei. 
Tame laike mirė 15 ypatų isz 
miesto o penki isz aplinkines. 
Tik keturios limpanczios ligos 
atsirdo o teip miestas viszisz- 
kai yra sveikas.

— Seredos vakara drauges 
dukriukee ponios Norkeviczie- 
nes padare netikėta baluka isz 
priežasties gyminio dienos su- 
kaktuviu. Drauges turėjo viso 
kius pasilinksminimus o ve- 
lindamos laimes savo jaunai 
draugei atsiskyrė ez'rdingai.

— Utarninke buvo peikiau 
simas ergelio lietuviszkos para 
pijos Pottsvilles sude. Prova 
likos prailginta mierije susitai 
kimo abieju szaliu. Kokios 
iszligos ir kokiu budu sueitai 
kine tai ne žine.

— “Ferai” draugystes 
•‘Elks’’ turi dydele pasekme 
ant Kaiero sales. Da tokiu fe 
ru ne buvo Mahanojui. Atei 
lankykit, o pereit'krinsit.

— Mueo 13- tam distrikte 
anglekasikloeia likos iezkasta 
praejtam 1911 mete 3,447,275 
tonu anglių. Redingo ir Lehigh 
Vallee daugiause.

— Subatoj ir Panedeli va
kare Boczkaucku saleje bus ro 
darni puikus krutanti paveiks
lai. Per Gavėne paveikslai bus 
rodami tik tris kartus per 
nedelia.— Panedeli, Ketverge 
ir Subatoj.
Subatoj bus rodamas paveiks
las amerikoniezkos vajaunos 
flotoe. Ant to paveikslo mati- 
site beveik visus vajaunue lai
vui, teip-gi prezidentą Tafta, 
Linkolna, Granta ir t. t.'

llnrtford, Conn — Suky- 
lo cziunais nesupratimas terp 
parapi jonu kada kun. Žebri# 
pribuvo laikyt mi-zes o tai vis 
už d-Rzinitukus prie duriu 
Kun. buvo priverstas iiszneszti 
Szvenczi tusia. Geda vietinėm 
lietuviams jog davėsi keliems 
save vestis už noriu.

Boquonock, Conn — Ne 
senei atsilankė in czionais kun. 
P. Saurusaitis, kuris sutvėrė 
skyrių blaivystes in kuri susi- 
rasze gana (lydei is būrelis Lie
tuviu ir paaukavo ant to mie- 
rio kelioleka doleriu. Pirmuti
nis susirinkimas tosios drau
goves bus .10 Morcziaus ant 
kurio užpraszo visus tuos, ku
rie geidže insiraszyt in taja 
Blaivybes Draugove. M K. 
Viluuaitis prez deiitas. M B. 
Juszkeviczius sekretorius.

Clairton. l’a — No. 16 
buvo garsinta buk Petį as Am- 
Brazas nusiuntę Jonui Langes 
tik $20.50 o » surinko $31.38 
Yra tai klaida padaryta raeze- 
jos, ues p. Anbrazas nusiuntė 
visus piningus koliekai nepasi 
likdamas sau ne cento už savo 
žigi ir iszdnotus piningus aut 
keliones. Su džiaugsmu taja 
klaida atytaisom, nes supran
tame, kad p. Ambrazas tuomi 
likos nuskriaustas akyse au-Į 
kautoju kurie nesigailėjo paau 
kaut ant koliekos prie ko pri
sidėjo ženklivai ir p. Ambra
zas. Tikimės, jog su szittom 
atitaisimu visi bus užganadyti.

Wasson, III — Darbai ka- 
siklosia ejna, net viskas rūksta 
o pribuvusiems ne sunku dar
bą gauti, Uždarbei nemažesni 
kaip 40-70 doleriu ant dvieju 
nedeliu tai yra, jago mainieris 
supranta darba.

ISZ LIETU VISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Ugnis da vis dega She

nandoah kastklosia. Dabar 
kompanija ketina taja dali už
lieti vandeniu.

— Aleksui Prasevicziui sus 
paude baisei koja, per nupuo
limą augliu.

— Palicije aresztavojo 15 
vaiku kurie buvo atsilankė 
ant nepadoraus perstatimo, 
kuriems ten neprivalo būti. 
Visus paleido kada sudėjo 
prižadėjimus, jog daugiau to 
ne daris.

— Szeimyna Abraczinsku 
sudeda ristems szirdinga aeziu 
už ėmimą dalibu laidotuvesia 
užtarninke juju milemos moti
nėlės kuri staiga! mirė. A. a. 
Elzbieta paliko dydeliam nu 
liūdime vyra Mikola ir penkis 
eunus; Juozą, pas kuri buvo 
ir Viktoriu Szendori, Andrius 
isz Catavissos, Vincas Spring 
Valle o Mikola Broektone, 
Mass. • ■

— Nedeloje Mister Urbonas 
baudė inneszti skunda prie 
szais kun. Pautienių už tai, 
buk kun. laike pamokslo aps 
zelbe apie gyvenimą Urbono 
ir jojo pseze. Bet skunda in 
neszti nepasiseke, sugrįžo U r 
bonas adgalos ant sales kaip 
muilą suedias.—A.
—r Petnyczio bus pede Keh- 

ley, Run o Subatoje Cambrid
ge ir- Redingo visoje Szenado 
rio aplinkinėje.

- —' Hook and Lader ugna- 
gesiai aplaike nauja kombina- 
tiszka automobilu isz Charles
ton, W. Va. del gesimo ugniu. 
Badai yra puikus ir greitas.

Lincoln, N H — Darbai 
gerai eina-net viskas braszka, 
uždarbei- nog $1.50 lig $2.00 
aut dienos.

i— Lietuviu apie 10 famili- 
ju ir apie 60 pavieniu, visi su
tikime gyvena, daugumas yra 
apsiszviete laikraszczius ir 
kningas skaito, del nekuriu 
familiju nesutikimai vieszpa- 
tauja.

Xyndora, Pa.— Darbai 
gerai eina, uždarbei nemenki 
nog $IJ>O lig $8 ant dienos, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
nesunku gaut.

Balsuokite užJOHN J. KELLEI
ANT 1.BGISLATOKIAUS 

Pina# pulriklo.
Dafljokmtas. <•« M«fe«ooy P«-

Wyoming, l’a — Czionais' 
randasi 3010 gyventoju uii,- 
siszkiu yra puse inns ; Būrelis.

— Sztai vėlu nelaime isz 
priežasties tėvu. Y. D. Rober 
to, Italo, 6 metu diikriuke su
degė ant smert. Motina limo 
iszejus laukan parueszt van
dens palikdama dvi mergaites 
lovoje o mažiuose Bovinante 
ant grindų, kuri suradus za- 
palkas užsidegu ezlebukes ir 
trumpam laike mirė dydvluo- 
sia kanezese.

Maryville, Ill — Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
sunku gaut.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas bure 

lis, bet nevisi sutikime gyvena 
del nekuriu vyreliu p. Tara- 
daika labai reikalinga.

Parduodu formas.
Lietuviu kolonijoi Mio igan stei- 

te kur turi pirkia 105 Lietuviai far- 
mus Mason paviete. Turiu ant pur
ėtu vitno gyvenamu farm u bu budin- 
kuia ir sodais. Lake paviete turi dau
gybe neiszdirbtu geru farmu ant 
lengvu iszinokescziu. Raszykite o 
gausite lietuviszkas informacijas, 
knygele ir tnapas dykai. udy o;)

Anton Kiedis,
Peacock. Lake Co. Mich.

Parsiduoda Salimai.
Turiu ant pardavimo 4 sa

limus ir “Wholesale Bizui” 
Preke salonu nog $1400 lig 
$2800 su naujais laisnais. Tie 
salunai randasi Mahanojuje ir 
aplinkinėj ir parsiduos be na
mu tik parsiduoda “good will 
ir ‘ fikszczerai” Kas norėtu 
pirkti tegul raszo ant žeminus 
padėta adreso o gaus visas in
formacijas. ('05 o;)

B. Ragažinski.
54 N. Main St. 
Mahanoy City, Pa.

VISOS
MOTERIS

U£pra«soiu visas Moteris kurios geidže 
pasilikt ‘'Sveikos ir Drūtos’' pilnos givybea 
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvo jau
nintoje, pribūto pas mane ir paruatitu ka 
padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk 
be jokios abejones.

Tokie dalikai yra per svarbus ant atyde- 
jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PRIŽURA ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

K A VIENA MOTEI? E ISZ 
SCRANTON SAKO.

Mrs. J. P. Phillips pati inieatiszko 
inžinieriaus Serantone sako:
Dr. Alex. O'Malley 

Wilkes-Barre, Pa.
Su l>z:oog'inu dauesziu jumis kad visua- 

kai mane iszgydote nog sunkios ruptures ir 
relinu kitiem* ligoniams kreiptis pas 
jumis jaigu nori būti iszgydili be peilo arba 
pavojingų operacijų. Su Guodone

Mrs. J. P. Phillips 
1122 Sweetland Ave., Scranton, Pa.

Piirsiduoda Farmu.
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 parsiduos 
tik už 28 szimtus doleriu o 
gyvulei ir prietaisos parsiduos 
atskiram kaip kas norės. Szita 
farma randasi prie plataus 
kelio lig miesto ir stacija ran
dasi 3 milos tolumo. Parsiduo
da ptgei, už tai kad locninikas 
yra labai senas žmogus. Raszy 
kite tuojaus ant adreso, (dy) 

John Kvietkus
Box 158 Brookfield, N. Y. 

Madison Co.

VALSTIJOS KASIJER1US LAIKO PININGUS BANKE

i MERCHANTS
BANKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Suteikė geriausia plana delsuczedinima piningo 
ir lengviausia būda atmokejimo Morgeczio 
arba Dzodžmanto. e

Mokame procentą ant visu sudėtu piningu.

----- Klerkai Kalba——, - ; -
Lietuviszkai, Lenkiszkai, Slavokiszkai, . 
Angelskai ir Vokiszkai.

Visados esme gatavi daryti bizni su jumis.
Atneszkyte savo piningus in muso banka.

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

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

... DIRECTORIAL..
A. DANISZEWICZ. W RYNKIEWICZ M. GAVULA.
J. HORNSBY. L. ECKERT. W. J. MILES.

Nemokėk dykai $10.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo, 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimai kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 5(1 
gyduole. Jaigu nepagelhetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ii 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekąvoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists 
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

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

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main St». Ply month, Pa. 

...SAVININKAM IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lietu vlszku- Lenkiszku Vaistu.

' ftSGIRD 

į liula isirado na 
B Rišiką' sauki ai 
f įmones Wask 

I įtūpi “velniszke 
Lįj'smetuta' Wa 

g [p nieko daugi 
’ ...........

I
lįjį, jog tokeio dali 

Įssisiym.

GUINAN Mahanoy City, Shenandoah
M t. Carmel, Landsford.

Lietuviu czionais mažas bū
relis; tris ezeimynos 026 Binge
lei, bet isz tu visokiu randasi. 
Laikraszczin czion ateina sep
tini egzem pi oriai— apie penki 
o kuriuos skaito tik keturios 
ypatos.

Karczemu nesiranda, bet 
svaiginaneziu gėrimu nestuoko 
je. Ne senei tūlas Lietuvis, 
parsivežė 3 baczkas alaus ir 
baczka degtines kad linksmiau 
praleisti užgavėnes. Na ir suse 
do visi garbinti olkuholiui die 
vaiti per visa nakti ir patol ge 
re pakol nepabaige. Kada jau 
ne teko pradėjo vieni kitus 
“fiksit”. Vienas pagriebė kirvi 
kitos karabina ir prasidėjo lie- 
t.uviszka kare: vienam perkir
to galva o kitas gulėjo purvi- 
nia be žado. Adbegus policije 
visus surinko ir nuveže in Har 
risburgo kalėjimą o ant ryto
jaus užsimokėjo po 19 doleriu. 
Tai matot kokia tai pasekme 
girtuoklystes, o prikalbyk ka
tram užsiraszyti laikraszti, tai 
iszsikalbineja kad piningu ne 
turi o ant degtines ir skvaje- 
riu tai piningu nestuokoje.

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

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, apie 14 familiju ir apie 40 
pavieniu. Czionais yra invales 
slaptu salimu kurie daro gera 
bizni. Del nekuriu vyreliu p. 
Taradaika labai reikalingas.

WHlOCk, Pft Darbai 
prastai eina, kitokiu darbu nė
ra kaip tik 2 mainos, viena 
maina per 3 menesius stovėjo 
dabar no 22 ežio menesio pra
dėjo dirbti, isz kitur pribuvu
siam darbas nesunku gaut.

— Lietuviu tris famibjos, 
ir apie 3 pavienei, visi malszei 
gyvena.

— Oras puikus.

Warren, Pa-— Darbai ge
rai eina net viekas braszka, isz 
kitur pribuvusiam darbas sun
ku gaut.

— Oras ezaltas.
— Lietuviu yra tiktais vie

na familija o pavieniu apie tu
zinas, ir daugumas isz tu palin 
ke in girtuoklevima.

So. Barre. Mass, t 20 Va
sario vakare po trumpai ligai 
atsiskyrė su ezuom svietu Sta
nislovas Szimanskis turintis

— Lietuviu mažas būrelis 
ir tie nevisi sutikime gyvena.

Czionais lankėsi du misijo- 
nierei kurie platino blaivybe.

— Parafijoa reikalai gerai 
atovi.

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

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiukai susikalbama 
ir suBiraszoma.

N E LAUKITE.

Imkyte Mahanojaus žmo
gaus rodą, kolei dar 

ne pervelu.

45 m. amžiaus a.a, nabaszuy- 
kas paėjo isz Kauno gub., ve
lionis paliko dideleme nuliudi 
me 3 sūnūs ir dvi dukteres. 
Tegul buna lengva szioi sveti
ma žemele.

John Thomae nog 520 E. Centro 
St Mahanoy City, Pa. suko: “Ast 
ir dabar garbinu Doan’s Kidnoy Pi- 
gulkas nog kepeniu. Per metus ken
tėjau dideli skausmą peoziuose. Kaip 
kada praeidavo paskui sugrįždavo 
didesni skausmai. Per keturis mene 
sius ka tik galėjau dirbti, kada pasi
lankiau vos galėjau vėl atsikelti. 
Dagirdau apie Doans Kidney Pigul- 
kus ir pamislinau iszbandyti, pradė
jau jias vartoti, skausmas pečiuose 
urnai prasiszalino ir kiti nesmagumai 
teip.gi dingo. Asz visados esmių 
pasirengus duoti garbe Doan’s Kid
ney Pigulkoms.”

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

Reikalingas.
Senyvas žmogus, ne girtuok

lis, del prižiūrėjimo arklio ir 
szunis ant farmu arti New 
Yorko miesto. Toksai ka bis- 
ki moka budavoti gonkas ir 
kitus daigtus pataisyti. Vieta 
ant visados. Raszykite ant ad
reso. (cl oi)

B. S. Yankaus,
Box 181 Indianapolis, Ind.

Ant Pardavimo.
Puikus salunas su namais 

ant 626 W. Centre St. Maha- 
noy City, Pa. ant puses loto su 
namu ant vienos familijos ant 
kito galo loto. Teipgi parduo
siu 2 arklius2 anglininius veži 
mus riginas, boge, pleszkes ir 
1.1. Locninikas parduos nebran 
gei ba ketina iezvažuoti in Lie 
tnva. Atsiszaukite tuojaus ant 
adreso: (si oi)

P.M.
626 W. Centre St.

Mahanoy City, Ps.

Tegul atslszauke brolei 
Paculevicziai

■ Paejnanti isz Suvalkų gub. 
Seinų pav. Parapijos Veisiu, 
kaimo Kalwaliu, ju vardai 
Vincas ir Daminikas buna 
Colorado Creek o Jurgis Sze- 
nadori, nes jnju brolis Marti
nas Lietuvoje užėmė visa gas-

Parsiduoda Farma.
Puiki f irma viena mile nog 

Tuscarora, Walker Town- 
eliipe, Schuyl kilio paviete, 
Pennsylvanijoje. Namas, tvar
tas ir kiti budinkai, visi geram 
padėjime. Yra tai balsuojama 
vieta del tos apigardos, teipgi 
randasi ant vietos publikos vo 
gos. Tik 5 miles nog Tama- 
q'ua, Cumbolee, New Philadel- 
phijos, Middleporto ir Maryd 
Nauja Bell kaeikla randasi tik 
1 mile nog szitos farmos. Par
siduos labai pigiai. Priežastis 
pardavimo yra kad locnininko 
pati nuolatos serga. Dasižino- 
kite apie daugiaus pas.

John J. Kelly. ( oi o)) 
Attorney-at-Law

Tamaqua, Pa.

f
 Brangus Lietuviai

Pittsburgeir
Aplinkinėj.

Praneszu kati aš uždėjau D džifRt e Drapanų 
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senėm ir 
jaunėm, už tai kviecziu vistu Lietuvius ir 
Liet ivaites kreiptis pas mane o asz j'mis 
uatarnausu. Tiems ka atvaduoja hz aplin 
Kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig 
7;'c. tiems ka pirks tavora už $20 arba dau
giaus, o katrie gyvena Pituburge ir pirks 
tavoro už $15 gaus gražiu d »vana vertes 50c. 
Tavoras yra visas naujas ir naujausios 
mados už neperbrangia preke, per szitus tris 
menesius 25c. a it kožuo dolerio pigiau. 
Galite pas mane orderuoti Szlubioiu Žiedu 
czisto aukso ir iszluodu raszyta gvararnija 

| o nebusite apgautais. Neužmirszkite 
nmnera ir ulyczia. Viso giaro velijentis, 

S.Labanauckasl°s%S?čupa
LIETUVIO KRAUTUVE.

Pas mane galima gauti naujausios 
mados laikrodėliu, žiedu, armonikų, 
skripku, ir visokiu muzikaliszku 
instrumentu. Geru br’.tvu, drtikuo- 
jamu maszinukiu, albumu fotografi
joms historiszku ir malda kningu, 
popieru laiszkams raszyti su pasiskai
tymais ir dainomis, su drukuotais 
aplinkui konvertuis, tuzinas 25c., 5 
tuzinai $1 Perkupcziams 1000 už $6 
magiszkos kazyros su kaziromis gal 
iszloszti daug piningu, S3. Kas norit 
mano naujo didelio kataliogo, priaiu 
skite 2c. marke ir aplaikysite jin rasi
te daugybe naudingu daiktu.

Naujai iszejo isz spaudos labai rei
kalinga katalikams kninga ‘Szaltinis4 
su puikiais apdarais kasztuoja $2.

Kreipkitės ant sziuo adresa:

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

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskaa pargabeno visokiu 
garimu, Amerikoniszku ir Importitu. 

alima gaut visokiu Arielka, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

64-56 N. Main St, 
Mahuiioy City.

padorysta apgavingu budu. 
Tegul susiraezo su manim o 
asz apie viską danesziu:

Kazis Matuleviczius,
40 Broad Str.

West Ua^eton, Pą.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei 
naczius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudetuc pas mm 
pinigus mokam 1-ta procentą, poškai tam 
kas 3 menesiai. Siuneziam pinigus in visat 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodan 
laivakortes ant visu linijų ir geležkelii 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirban 
visokios ruszies Kejentalnus Dokumentus i) 
vedam provas senam krajui. Reientelna 
kancelarijuyni rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ii 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mum, 
justi bankinius reikalus o pen-itikrisit, kac 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus išpildyta greit ir teisyngoi. Pinigu* 
fiiunczunt paezedumui in Banka, arba sius 
in Lietuva, galima siųst Paežio Monet 
•Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe1 
Ex preso Money Orderi.

...... .. .......25c. 
........................ 50c. 
,26c., 50c. ir$1.00.

.....................35c.
,25c.
,25c.
.25c.
.25c. 
,26c. 
.25c.

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA. 
-PUIKIAUSI DIDŽIAUSI IR OREICZIAUSI GARLAB Al— 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yoi ko o Rusijos be jokiu perstoiimu. 
PUIKI GARLAIVAI: CZAR — KIRSK - RUSSIA

In Itotterdama S Dienas. In Llbawa 11 Dienu. I ia7Pia f Kursk. 10 VasariorLituania 24,
§38 Trcczla Klasa §35 I I Vasario; Birma9Kovo; KurakĮ1S Antru Klaea ' e ' ' 1 • Kovo
§65 Pirma Klaea §"• | Apie daugiaus daeiZlnoaite paa mueo agentus arba
A. L JOHNSON & CO., (General Paaaengar Agta. i 27 Broadway, New York, N.Y.

Nauj as Pavasarinis Tavoras
Katik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus. Teipgi visokiu 
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu 
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

Kiekvienas Lietu..szkaa ftiturninkas 
leipui privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
bztoruose ant pardavimo, -kad musu 
tautreczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems nore apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyU 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiulero No.L. 
Egiutero No. 2.. 
Zmijecznik....... .
Gumbo Lnszai . 
Meszkos Mostis. 
Trejanka..........
Linimeutas vaikams .... 
Gyduoles nuo Kosuiio.. 
Liepiu Balsamas . . .. 
Anty-Lakson del vaiku
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..26c.

' nuo Kirmėlių del suaugusiu 36c. 
Vanduo nuo Akiu.........................36c«
Lguiatraukis.. 
SKtlvio Laszai.
uyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinusios.............................. 76c.
•Uicure arba gyd. Rumatyzmo $3.60. 
Cryu. del nemaiimo Pilvo...........60c.
.Mikeliai apstabdymui Galvos

skaudėjimo................................. lOe.
Laszai nuo Dantų............. . lUc.
Mostis nuoge-limo ir prakaitavimo

Kojų..... .. .......    25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 60c. 
Vaistas nuo Lapauto...................16c.
Gyd. nuo Lrrippo...................... $1.26.
Plauku apsaugutojas.................... 60c.
Muilas del Plauku.......................10c.
Milteliai nuo Kepenų...................36c.
Rožes Balsamas..........
Kinder Balsamas........
Bobnaus Laszai............................60c.
bzvelniutojas.................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas....................$1.00,
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................ $1.25.
Pleistens (Kasztavolo)................26c.
Pamada Plaukams.......... ............ 26c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 26c.
Gyduoles nuo Piemens........ ......... 60c.
Vengriškas Taisytojas Ūsu..... .16c. 
Inkstu Vaistas.............. 2uc.ir$l.U0.
Akines Dulkeles.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai skausmo ir skarbutis $1.26.
Gyd. nno Parku ir NteZu........$2.00.
Uyd. nuo Dedervines................$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $6.00.

,26c.
,25c.

.25c.

.25c.

.260.

S. VValunas

tarpas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, Pe

Palengvyk Savo Galv.
Nog visokiu biznavu ir piniginu 

ergeliu per indejima savo piningus in 
FIRST NATIONAL BANKA

Tada nesirūpinsi apie ju atsarguma. 
Tavo Piningai bus gerai prižureti ir 
atnesz jumis nauda. Ateikite o mes 
apie tai pasikalbėsime.

The First Ntional Bank
Cor. Main Centro St. Mahanoy City, Pa.

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

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czevenku 
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku, 
Geriausius ^kurinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokiai 
pataisymus ir atlieka dat ba drueziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezedinsite piningus.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
geltoniu ir kitokiu kolonu Czeveriku ir 
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte pas svetimi*r 
Cerius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
526 W. Centre UL, 

Mahanoy City. Penna.
Ant pardavimo.

Namai ant keturiu familijr 
ant viso loto po no. .604-606 
Wėst Center ulyežios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (;• ;•)

Thomas Haughney
12 E. Mah. 8t.

Mahanoy City, t'

DSDELIS iszpardavimas

Prasidėjo Herskerio name ant 21 E.Centr UI., 
kur pirmiaus laike sztora Joe Robins.

...Sztai žiūrėkite ant Prekių...
Moterių Kotai vertes $5 lig $15 dabar už $1.00 
Moterių Kotai vertes $10 lig $25 dabar $2.00 
Moterių Siutai vertes $15 lig $25 dabar $1.98 
Vaiku Kotai ... 50c. ir 98c.
Jekes - - - - 25c. ir 49c.
Gorsetai ... 25c., 50c., ir 98c.
Diržai vertes 50c. dabar tik - - 15c.
Kalnieriai vertes 25c. dabar po - 10c.

...Ateikite anksti...
Czia paduodame tik keletą prekių. 

Rasite daug pigiu pirkimu

THE BARGAIN STORE
21 East Centre Ulicze — Mahanoy City.

Fr.Strawinskas
Lietuviszka Krautuve 

...Vyno, Lik erų, Areilkoa ir Alaot...

1807 Ca.son St., S.S Pittsburgh, Pi,
Didžiauses Tikras Lietuviszkas 
Sklodas Gervinu Amerikoi.

Ątraszykit mnn gromata, o asz jo» 
pertikrinsiu kad galit pas mane g»ut 
tavora pigiau ne kaip kitur.

as 23 Akmenų Railroad Laikrodis
Patentuotas regulatoria 
nžsu kainas isz viršum, 
del moterių ar vyru, 18k 

gvarantuot a* ant 20 
metu. Siusem uita 
laikrodi virimąC.0.D 
už $5.7 5 ir expreao 
lesz&s iszegzaminari 
mui, jei nebus tok* 
sakom, NemoktkiU 
nei centą.

ATMINKIT, 
toki laikrodi in $35 

Su koznu Laikrodi duodam LenciogelL 
Excelsior Watch Co.001 c”‘™1 XSI'fa

Parsiduoda Farma.
240 Akieriu isz tp 120 akie- 

riu iezdirotos žemes. Naujas 
tvartas ir kiti budinkai. Visos 
reikalingos maszinos su gyvu
liais. Viena mile nog dypo 18 
miliu nog Hazeltono. (gi o;)

Mis. M. Gelgot
P*.

lia diena Italai 
| ImjoKeiroU, A: 

ist kelioleka dt 
■' jįjį gyventoju, 

muitiniam sklype 
? girdėjo apie kokb 
I Iripoloje.... Ir k' 

■ kalto tiejs vargšai 
krieną norisi apli 

| tsli AfrikosI D 

it kaltas motete 
tolimui Asijoi i A 
lasei, artaiimo 
fei Italams, vaiki 
kakulturoi ne gtd
k jieje ne ingy 

h literos, bet ki 
į, kimia Neroni 
Eiįtmdotoju ir 
lajJjmos. Ged 
mtii Italijai i 
įuipjima. -

•Kelririj'’ No S 
®hs paneša, 
ilijH, Conn, a 
Ūmia nimnsa 
mlūogas korsa: 
eit pribuvęs

i M apie 10 n
j Žmogių saketia kai

hmpbjrpari 
f rnjtnii poaiair

pasiūdina aare Fi 
tikras pravardes j 
tujai

Ka koksai si 
praradę įaisake 
kkiilipikii arb 
pinita p 
mto, o is 
ptoomL

Mitai “K< 
dsoiįvelniu “8 
LCpraridentu 
hį redaktoriui 
Uitshii, Liti 
h ės tyrai is k 
t prisitrauki 
hSte spra 
a&f'jt anie ne g 
pnštnnkuaus i 
apinbsto.

“Vienybininka 
«i tarkuojami, b 

į b. hd ‘‘Vienybe 
iii keliu eina: 
iaka 'W.

Tamepaeriam 
randame, rėdai 
tisus saliobuai 
tĮspifiioojanti 
•e, kūmuose i 
gitu prisisgo 
duodami. Au’ 
daktoria “Ko 
“geriauseibutt 
be jokio prisi 
pre-ta teatrai 

“Kovos" red
Įlekia garsinta 
met Antonovo

r

Ltiknsiui 
kuriu prided 
“Kovos" ks 
m tikro pail 
visai be aus 
figonykieika 

"Vieuybis 
kaitoje, i 
tattiegitj

phtat h 
patop, S 
prie ku 
tmogos 
priešą 
jiems ja 
vydss “1 

' in pica
ai trade.




