
lokek dykai 110.00, 
garsintoja. Jeigu apsa 
?a, tai eikite pas saro 
iaktara.

turi dantų gelima:Jkor 
kojų, tai gausi po 

o. Jaigu nepagelbetn 
patinti piningai. Teip 
usplaczes informacijas 
plaukai slenka ir pfu- 
jiskauu atsiradymas h 
kare reidai. Tukstan- 
karojauž dyka rtdi, 
: tuojaus ant adreso: 

Gratis Specialists

6 Sts. W. Williamsbun 

Brooklyn, N. Y.

L GROBLEWSKI 
ŪB 4 Miii Su PlywitVL 
CINKAS IB FABRIUVTAJ. 

Uitnluki-LHklukiViM.

tecas Lieu, atkas ranminhi 
privalo uiiiikyii riadi es 
5 Lieiūvisikis Gydocla aro 

se am pardavimo, kad ex 
zei reikalaudami galėtu ta- 

ir nereikalauta isdat 
b dovanai kokiems oon ipp 
> tose apielinkese. SttoJrhi 

le pareikalaudami dus g?d®. 
i geras uždarbi'; parkeris 
tyras Lietuvišku Gydpįto^ 

mes gvarantuyjama

t) Xo.L................—.....
o Nai........................... „50c.
nik............25c., 50c. ir | L00.
Lasai.....................  .35c.

1 Mosis............. ............... .25c.
1.......................................„25c.
tas vaikams..................„25c.
j nuo Kosulio.................25c.
Islamas...............„....25c.
kson del vaiku........... .25c.
vaikams nuo Kirmėlių..25c. 

t Kumeliu del suaugusiu 35c. 
nuo Akiu..................„„.25c.
inkis................. .................25c.
Lasai............. ..... ..25c
laikimni Viduriavimo ir 
inoaoa............................... 75c.

arba gyiRumatyuno J3.50, 
d nemiiimo Pilvo........... 60c.

i apsabdymui Galvos
įėjimo................. „............ 10c.
nuo Dantų........... -...... 10c.
tuo gedimo ir prakaitavimo

.....-.................„„.25c 
is sudrutintojas sveikatos 50c. 

nuo Papanto.......... ..„.15c.
10 Grippo..................... 4L25
ap-augotojia............. ....,60c.
del Plauku...................... 10c.
a nuo Kepenų................. .85c.
ialaamas.......... .. ...... .......25c.
Balsimas......... . ............. .25c.
a Lasui...........................60c.
doju.................................. 35c.
valytojų.......... .. ...........4100.
BAmintoias...................4100.
arba odos uždegimas 

'likus............................ .JL25.
s (Kastuvolo)............... .25c.
Plaukams........................26c.

o skaudėjimo Ausi*......25c.
s nuo Kiemais........  60c.
eksu Taisytoju Usn—15c 
Vaisus................25c. ir 1100.
Dulkeles........ —.............. 25c.
ao uždegimo Daniu arba
ii skausmo ir skubaus p. 25. 
o Parku ir Niežu 12.00. 
o Dedervines....... 4100. 
10 Paslaptingos Ligos $5.00,

Walunas 
iausiaa Lietuviuku 
iu ir Cieveriku Sitoru.
1 visokius apšavimus už pigsas 
kitur. Užlaiko visokiu (kėveikn 
u del vyriu, moterių ir nikų, 
skujinius ir guminius dirbimus 
ir Cieverikus. Priima visokioi 
ir atlieto dirba druciiai, puiku 
lujausii mada, pigiau negu hi 
'o syaavimus pas mane o bošu 
i ir snoedinrite piningus.
1 ir Mergaitėms turiupuiku batai, 
r kitokiu koloriu Cieveriku ir 
r per šita menesi parduosiu i 
preke. NeeikyU p&ssvetio’ 

yte pas tautieti:

nona Waluna 
6 W. Centre UI, 
inoy City, Penna.

AGAŽINSKAS

uis dienomis muso Uatieta 
inskas pargabeno visokiu 
Vmerikonisnu ir Inpotiti* 
aut visokiu Arielka, Vyrio* 
imelio, Daniu irt t 
ambanozio Alios ir Porteri 
te dabar orderi o bos jnril 

in namus,

■56 N. Main St, 
fahanoy City.
ngresmono
)t. D. Heaton

Is Ashland, Ik

VIO KRAUTUVU- 
,e galima gaoti tioj*®“1 
krodeliu, tiedu, 
ir visokiu nuauki”' 
:u. Geru britvu, 
inukiu, albumu 
iriszku ir mddi 
srkimiiUJytinp** 
dainomis, su drakj** 
onvertiis, tutinas »■' 
Perkapoiams lUOOs*’’ 
kizyros su kiriroM 
ig piningu, $3. kM t“1 
> didelio Irataiiogo, P®’ 
rke ir aplaikysite j11 n*' 
s naudingu daiktU' 
įėjo is epaodos W*1 

alikauu kning* <■'
! ipduiil P

16 8h.

Mnhanoy City, Pa Utarninkas 19 Kovo (Mareli) 1912 Metas XXIVNo 23 ENTERED AT THE MAI1ANOY CITY. PA. POST OFFICE 
, AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

pi • f Rostjoje Ir Lietuvoj#
LlirODOie I Angllj.lrSkotlindlj.

r •* ( Prueuose 15 Marku.

du-kart nedelinis LAIKRASZTIS
“SAULE”

nu TAI VIENATINIS LIETUVISZKA8 LAIKRASZTIS AMERIKB 
KURIS ISZB1NA DU-KART ANT NEDĖLIOS.

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

Prenumerata Kasztuoja:

AmpriltpJ 1Bt Met0 *2,B° /wici inc | A>| M#t0 25

RABZANT GROMATAfi IN REDYSTE UŽDEKYTE 8ZITOKI ADRESA

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
520-522 W. SOUTH AL., MAHANOY CITY, PA

KAS GIRDĖT?
~ Atejna žinios buk “tėvas” 
Damazas Mococlias, kuris 
praejta nedelia likos nubaus
tas ant 12 metu kalėjimu už 
papildyta žudinsta Czenstaka- 
ve, pabėgo isz kalėjimo. Vieni 
telegramai danesza, buk kalė
jimo sargai likos papirkti ir 
pavėlino Macochui prasiszalyt, 
o kiti vela danesza buk perde- 
tinis kalėjimo užtiko in laika 
surasza ir perszkadino pabėgi
ma. (Kaip buvo, teip buvo, 
bet galima daeiprast kad Ma- 
cochas tikrai buvo maskolisz- 
ku sznipuku.)

Kokia tai Marya Day, kuri 
ne senei isztekejo už Ed war- 
do Nogate Czikage, stojo ana 
diena priesz suda su skundu, 
buk laike, kada eme szliuba 
buvo užhipnotizavota ir dabar 
spyrėsi persiskyrimo. Bet su- 
dže ant atsiskyrimo ne suti
ko.— Tik toji motere ir filo- 
zove.... Juk tai tukstanezei 
isz to pasinaudotu ir tvirtintu, 
jog hipnotizmas buvo priežaste 
juju apsipaeziavimo. Juk daug 
randasi tokiu, ka ne žino ka 
daro!. . ..

Tūlas žmogelis Illinojui isz 
rado nauja būda dirbimo sti
klo kuri negalima sukulti.— 
Sufragistes dabar negales dau
giau daužyt langu.

Rosije geidžei sutvert milži- 
niszka flota, kuri kasztuos ne
mažiau kaip 250 milijonu do
leriu.— Padirbti flota— tai 
ne kas, jago žmonis ant to mo
ka padotkus, nes užlaikyt dy- 
delia flota ir ne siduot sumuszt 
“Japonams po Czuszima”— 
tai kas kitas.

Viena isz audiny ežiu Law
rence, Mass, teip vadinama 
“American Woolen Co.,” kuri 
daugianse spyrėsi priesz pakė
limą mokesties darbininkams, 
praejta meta turėjo grino pel
no $3,255,916, arba $425,916 
daugiau kaip 1910 mete. Nėr 
ko stebėtis, jog turi teip milži- 
niszka pelną, jago parduodavo 
vaikams fabrike smirdanti van 
deni po deszimts centu ant ne
dėlios Kožnas doleris yra ap 
laistytas krauju ir prakaitu 
tujų nelaimingu jaunu neval 
ninku.

Pareje nauji immigracijos 
bjuro bulletinai, parodo, kad 
lapkriezio menesiu (1911) 
Amerikon atkeliavo lietuyiu 
1,014 asmenų, arba už spali 
menesi mažiau ant 256 žmonių 
(tai visgi naujiena, nes pasta- 
raisiai menesiais kas menuo 
ateiviai iszeivius virszydavo). 
Nuo pradžios ateivybes fiska
linio meto ūmos liepos, iszviso 
Amerikon atvyko lietuviu 
7,119. Iszkeliavo Lietuvon 
nuo 1- mos liepos iki 30 spali
nio— 2,062 asmenis. Taigi 
apie 5000 lietuviu per ta laika 
visgi daugiau pasiliko Ameri
koje.

Neinleista lietuviu Ameri
kon delei invairiu priežaseziu- 
nuo 1-mos liepos iki 30 rugsė
jo— 63 asmenis.— Vienybe.

Dabar laikas yra užsiraszyt 
laikraszti “Saule” nes pagal 
paskutinius daneszimus galime 
ant tikrųjų tikėtis jog straikas 
bus. O tada ka veiksyt? Pi
ningu ne turėsit, nobodu bus 
praleist bedarbe. Dabar yra 
laikas užsiraszyt laikraszti 
“Saule” ir už jin užmokėt, o 
tada praleisk smagei laika ne 
tik per stiaikus bet per visa 
meta o tiktai už $2.50. Pasku
binkit o to nesigailesit!

Paskutiniam “Keleivio” nu- 
mari perskaitem “Džiano 
Bombos kritika socialistu”, 
kuriame tai straipsni/'Bomba” 
iszsitare: “Džizus kraist”. 
Szliksztu darosi skaitant toki 
iszsitarima koki nepateminsi 
jokiam laikrasztije o ir paczti- 
ne valdže tokius iszsitanmus 
užgyna jago be reikalo naudo
je. O gal raszejas tojo straips
nio jau senei užmirszo antra 
prisakima Dievo: Neymk Var
do Vieszpatieš Dievo tavo do
vanai.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Pardavė savo duktere.
Kaime Zaturuosia, paviete 

Rupinskam, gana turtingas 
gaspadoris pardavė savo duk
tere 28 metu senumo už 2000 
rubliu. Pirko jiaja kokis tai 
jaunikaitis 26 metu senumo, 
kuris iszveže mergina in Ar
gentina.

Kruvinas atsitikimas 
Vilniuje.

Vilnius.— Apie ketvirta 
valanda po piet, ant ulii-zios 
Szv. Jerskos, ėjo pati inžinie
riaus poni Možeikiene su pa- 
žinstamu studentu Liwrzycu, 
židelu.

Kada atėjo ant uliezios Vi- 
lenskos sutiko juosius ejnan- 
czius Možeikis. Nieko nekal
bėdamas isztrauke revolveri 
szove kelis kartus in Liwszyca 
pataikindamas in szirdi ir ta
sai ant vietos atliko. Adbegus 
policije aresztavojo Ižudintoju. 
Taji regėjimą mate daugelis 
žmonių.

Vela aresztavojo kuninga.
Sude Slucke atsibuvo prova 

kuningo Kopylaus už atverti
ma ant katalikiszko tikėjimo 
pravoslavu isz teladovickos 
parapijos su prižadėjimu atlei
dimu grieku ant tuju menesiu. 
Sudas nubaudė kuninga ant 
trijų menesiu.

Nužeminimas szventojo.
Moskva.— Rusiszkas caras 

ne tik ka gali paženklint 
szventuosius nes turi galybe 
juosius nužemint arba atimt 
jiems garbe “szventojo.” Kaip 
žinoma, caras Mikalojus II pa
ženklino szventuju tęva Sera
finą, isz kuriuos priežasties ca- 
riene badai susilaukė sunu. 
Kita szventa vėl nužemino ir 
nusiuntė in Siberije. Kloszto- 
rije Skumorinskam surado la
voną kokio tai metropolito, 
kurio kūnas ir drapanos buvo 
nesupuvia norints gulėjo gra
be keloleka desetku metu. 
Žmonis laike tai už stebuklą 
ir likos tuojaus paskirtas in 
skaitli szventuju. Kada kuna 
atgabeno in katedra, pavirto 
in pelenus. Zokoninkai vela 
mane jog tai bausme Dievo, o 
caras paliepė idant gyvenimą 
“szventojo” isztirinetu. Pasiro
dė, jog tai buvo dydžiauses 
rakalis už gyvasczio. Caras 
tuom teip perpiko jog atėmė 
jam titulą “szventojo” ir liepe 
iszvežt dulkes in Sibirą.

ATSAKYMAI.
A. P. Cleveland.— Viskas 

gerai o kas ne gerai tai pertai
sysime. Raszyk tamista tan
kiau tai paprasi. Patalpyįm.

— Jagu karta no prosinimo 
geležis inkaista igi raudonumo 
tai jau paskui kaitros nelaiko.

ISZ AMERIKOS.
Parsergcjinias 

keliaujantiems!
New York.— Keliaujant 

perNewYorka ar New Jer
sey, reikia labai apsisaugoti 
nuo apgaviku. Vaikinas lietu
vis važiavo isz Mahanoy City 
in Worcester, Mass, ir sztai 
kaip likosi prigautas: kada jis 
iszlipo isz traukinio, tai ji pa
tikės koks tai apgavikas, pak
lausė: “kur eini?” Szis atsake, 
kad in Worcester! važiuojąs. 
Tas jam ir sako: “Asz vedu 
tris vyrus ant stoties, tai ir ta
ve nuvesiu”. Da szis nenorėjo 
eit, tai atsivertęs atlaga paro
de, kad jis esąs poliemonas ir 
nereikia bijot. Kada pradėjo 
eit, pasakė: “begkim, nes trau 
kini pavelysimi ’ Tada bėgant 
vienas pagriebė vaikinui už 
ranku, o kiti atėmė jo valiza, 
nutraukė nuo rankos overkoti 
ir 60 doleriu piningu isztrau
ke, dingo miesto gilumoje. — 
Vienybe.

Nuszoko nog stogo su 
kudykiu.j

New York.— Isz priežas
ties dydelio gailesezio kad ne
galėjo maityt savo kudyki 
krūtimis Rose Strauss nuszoko 
nog stogo su savo trijų mene
siu kudykiu ir ant vietos užsi- 
rnusze. Daktarai paliepė ku
dyki maityt pienu isz bonku- 
tes nes pati Straussiene ne tu
rėjo maisto kudykiui.
Kone visa suda iszszaude.

Hillsville, Va.— Banda raz- 
baininku atjojus in suda užmu 
sze sudže, skundyka ir szerifa 
už tai kad viena isz juju drau
gu apsudijo in kalėjimą. Po 
tam razbaininkai prasiszalino 
in kalnus. Gubernatorius pa
ženklino dovana už suėmimą 
žudintoju. Vaiskas teip-gi li
kos paszauktas ant sujeszkoji- 
mo razbaininku ir du jau suė
mė.

Pagimdė triiiukus.
Detroit, Mich.— Juzefą 

Wieczorkiene pagimdė ana die 
na trejetą kudykiu, ant kart. 
Motina ir naujei gymusie yra 
sveiki. Motina trinuku, kurie 
svėrė po keturis svarus kožnas, 
turi tik viena ranka kuria gy- 
dintojai nupjovė da būnant 
tėvynei. Turi viena sunu ame- 
rikoniszkoi kariumenei o duk
tė 16 metu senumo prigialbsti 
motinai naminiu darbu.
Nužudė kalėjimo 

perdetiiiius.
Lincoln, Nebr.— Tris kali- 

ninkai isz Nebraskos kalėjimo 
užklupo ant trijų perdetiniu 
kalėjimo kurios nuszove ant 
smert o ketvirta mirtinai pa- 
žeido. Po papildinimui žudins- 
tos iszbego isz kalėjimo, dieg
dami snieginėje viešnioje kuri 
tame laike vieszpatavo. Lig 
sziam laikui nesugavo.

Toki tęva tik pakart.
Nantiglo, Pa.— Juozas 

Pamputis, lietuvis, ižžagejo 
savo 14 metu, dukrele su ku
ria nog kokio laiko gyveno. 
Supratęs jog bus ne gerai pra- 
siszalino in nežinoma vieta. 
Po keliu dienu pribuvę koke 
ten motere isz Pittsbulįgo ir 
pasiėmė su savim mergaite ku
ri randasi motiniszkam padė
jime. Policije tojo rakalaus 
jeszko. Paejna jisai isz Kauno 
gubernijos.
81.00už suradimą 810 000

South Berwick, Me.— Už 
tai, kad sugražino maiszeli ku 
riame radosi suvirszum 10 
tukstanezius doleriu, kuriuos 
pamėtė tūla motere ant trūkio, 
Charles E. Champman likos 
apdovanotu per motere vienu 
doleriu už savo teieingyeta.

PAVOJINGAS PADĖJIMAS KINUOSE

Kinuosia da vis vieszpatauje anarkije. Europieczei iszke- 
liauna tukstanezeis įsz Ilong Kong. Ant mariu stovi angliszki 
laivai. Vadu pasikeleliu yra Luk’as kuris degina ir apipleszi- 
neje toliaus.

Isz Pekino danesza, buk Kinuosia pakils neužilgio paviet 
re, kuri payrns tukstanezius aukn. Tukstanezei lavonu be gai
vu guli ant ulieziu mieste, o kas diena krinta naujos aukos. 
Vaiskas iszveža trukeis visokius daiktus apiplesztus isz turtin
gu namu. si-

Virszuje paveikslo matome amerikoniszka ambasada o 
žemiau kiemas kur randasi daugelis ypatų pasislėpusiu nog 
indukusiu pasikeleliu.

Iszsigavo isz kasikiu per 
skiepą.

Scranton, Pa.— Laike kada 
P. Jordiene valgė pusriezius, 
iszgirdo skiepe ka toki szau- 
kent pagialba. Kada nuėjo in 
skiepą persikanot kas ten rei- 
kalauje pagialbos, nusistebėjo 
labai regėdama milžiniszka 
skyle 10 pėdu aplinkui. Isz 
skyles davėsi girdėt szaukenti 
balsai žmonių. Žibanczios mai- 
nines lempukes davė dasiprast 
Jordienei kas atsitiko. Angle 
kasei apsakė moterei buk 
brustas ingriuvo o teip-gi ir 
kele jiems užgriuvo per ka 
negalėjo isz kasikiu iszsigaut. 
Tada Jordiene su pagialba 
kaimynu atnesze kopeczes ir 
tokiu budu anglekasiai iszsi 
gialbejo, dekavodami moterei 
su aszaromis už ižgialbejima.

Motore suėstu per vilkus.
Hancock, Mich.— Mrs Sel

ma Makkinaniene, pati farme- 
rio nuėjo pas savo kaimynus 
apie mile kelio nog namu. Ka
da nesugrįžo namon in koki 
tai laika, vyras su bernais nuė
jo jeszkot paezios ir užtiko 
sniege sudraskytas kruvinas 
drapanas ir szmotelus ’kojų, 
Mano buk vilkai jiaja suede.

Trumpi Telegramai.
§ Hamilton, O.— Du ug- 

nagesei likos užmusztais o ki
tu nesuranda ugnije kuris su
naikino Butler pavieto suda. 
Bledes $250,000.

§ St. Paul, Minu.— Jonas 
Elliottas farmeris užmuszes 
kėlės kurkas rado skilvije 
szmotelus aukso. Mena buk 
ant jojo farmos randasi kasik- 
los aukso.

§ Washington, D. C.— Kon 
gresas numėtė akcize ant par
gabenimo akcizes ant cukraus 
isz užrubežiaus.

— Jagu kam žanda skauda 
o ir veidas isztinsta, tai reike 
pridestinet ant tos vietos szilta 
ir sausa suviniota abrusa.
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Straikas yra 
neiszsisaugojamas
Kompanijos ne sutinka ant jokiu 

iszligu paduotu per anglekasius.

New York.—- Visos angli
nes kompanijos pasirasze ant 
duoto atsukimo anglekasiems 
buk suvisai nesutinka ant ju 
praszimu ir atmeta visus parei 
kalavimus. Ne kurie virszinin- 
kai unijos tvirtina buk kompa 
nijos sutiko ant sekaneziu iszli 
gu: “Kompanijos pakels mo 
kęsti, jago anglekasei nesispirs 
pripažinimo unijos, nes dau- 
giause apie tai ejna.” —Nog 1 
Aprilaus galime tikėtis susto
jimo darbo visosia kasiklosia 
kad ir ne bus straiku, nes ang
lekasei ne dirbs pakol ne aplai 
kys szioki toki sutaikima.

Ne duok Dieve kad butu 
straikos, kokia nauda turėtu 
žmonis? Sztai 1902,mete kada 
buvo straikos kiek tai bledes 
turėjo visi. Czion paduodami 
nore trumpai.

Anglekasiai praleido uždar- 
biuosia $28,930,000. Kiti dar
bininkai $6,457,000. Kompa
nijos turėjo bledes $52,250,000 
Geležinkelei $26,000,000. Biz- 
nierei anglekasiklu aplinkine- 
sia patrotino ant biznio $10, 
280,000. Biznierei kitur $9, 
790,000. Bledes aplaikitos prie 
kasikiu $7,200,000. Isz viso 
$149,572,000. O kiek tai nu- 
kente žmonis ir visa civilizaci- 
je?— Tai ne galima apskai- 
tyt.

* * *
Kas link unija, daug ne no

rime raszyti, viena, kad tai ne 
muso “biznis”, antra, daugu
mas klaidžei supratę mieli gal 
da koki bjauru žodi numestu. 
Kurie sueirisze in unije, priva
lo jos prisitureti ir klausyti 
augezcziaueio jos virszininko, 
kuris geriause supranta reika
lus darbininku ir darbininku 
labui pasiszventes, kaipo tik
ras j u prietelis.

Patiems dirbti turint darba 
ir neklausyti visokiu agitato
rių, kurie vieto pataisyti gali 
da apsunkinti būvi vargingo 
darbininko.

Kožnas isz musu, kas ne tin
gi tik dirbti, nerugoe ir nerei
kalaus straiku, kurie kaip per 
sitikrinome visi gana gerai 
daug daugiau blogo padaro 
negu gero.

Ant kiek sau primename, 
anglekasiai praejta straika ka 
siklose kietos anglies mete dar 
bo del to, kad kaip tvirtino 
sutrumpint valandas darba ir 
pakelt sau mokesti usz darba, 
kuris yra sunkus ir pavojin
gas. Ir isz dalies galima sakiti 

! anglekasiai laimėjo, o ne senei 
kompanijos iszmokejo visiems 
procentus, tai yra: pakelsu cen 
tus ant dolerio. Apsvarstinki- 
me dabar dalika, o manding 
kožnas supras kad tie “procen 
tai” visai jokios naudos jei ne 
visims tai bent daugumui neat 
neszel....

Laike straiku, kaip atsime
name, man rodos da visi “va
dovai darbininku,” reke kiek 
tik galėjo visur apirubiuos ka
sikiu kietas anglies, kalbėdami 
kad anglekasiai priversti vest 
ta sunkia ilga kova del page
rinimo savo sunkaus būvio, o 
bet ar pagerino jia, kad ir ta 
kova laimėjo?.... Kalbėta: 
“Straikuojame del to, kad gau 
tume dydesnia mokesti, idant 
sutrumpytu mums valandas 
sunkaus pavojingo darbo, 
idant galėtume gyvent geres
nėse stubose ir turėt geresni 
maista, ant ko mumis trūksta 
dabartinio uždarbio, idant ga
lėtume siunst savo vaikus mo- 
kiklan ir, idant patįs laisvose 
valandose galėtumėm per skai
dma geru laikraszcziu ir knin- 
gu sziek-tiek apsiszviesti.”— 
Laimėjo! Gavo sutrumpinimą 
dienos darbo, gavo pakėlimą 
mokesties, bet ar szendien jau 
geriau gyvena, ar ju vaikai 
ejna in mokslaines, ar patis, 
kaip sake, darbuojasi del ap- 
szvietimo? Kur-gi dėjo tuos 
piningus, kurios gavo kaipo 
ant mokesti? Jai ne visi, tai 
be abejones daugumas apvefte 
juos ant savo apszvietos, ku
ria trauke isz stiklo!.... Ar 
tokiem žmoniems apsimokėjo 
kovojimas, kovojimas sunkus, 
tesentisis per ilga laika? Ar 
jie pataisė savo būvi, ar leido 
vaikus mokinti už ta skatiką, 
del kurio ir už kuri kariavo, 
liejosi žmogiszkas kraujas, žu 
de gy vasezius, moters ir vaikai 
alko ir vargo? Kur-gi nudėjo 
ta teip sunkiai ingyta įgraszi ? 
Ar nenuėjo jie ant to, be koga 
Įima ir būtinai priderenezei ap- 
siejti? Sunaudojo ji ant alko- 
holiaus, ant nuodu, kuomi su
trumpina savo gyvasti!

Teisibe, negalima sakiti vi
si pragėrė ta kraujais ir asza 
rom aplieta pinigą, kadangi 
turime ir mes žmonių iszmin- 
tingu, nemetaneziu skatiko ant 
bereikalo, givenaneziu dorai 
ir žmoniszkai, kuriems ir vai 
keliu ateitis rupi, bet su karti 
bia reikia pripažinti, kad to 
kiu vargiai puse bus. Bet tie, 
ka ta, kaip minėjau, sunkiai 
ingita pininga paleido ant ne
reikalingu daigtu, o tacziau 
pragėrė verti didžiausio papei
kimo. Visai pamirszo ka sake 
straikuodomi, kad kovoja del 
pagerinimo savo vargingo gi- 
venimo dėlto, idant galėtu ge 
riau givent, mist vaikus ture 
tu usz ka leist mokiklon ir pa 
tiems uszsiimt skaitiniais. Pa 
sidalino tuos piningus viso
kį isznaudotojai ir skvajerei, 
o tu nelaimingas varguoli kaip 
vargai, teip ir vargsi ir jei tik

isz stiklo semsi savo apszvieta 
būvis tavo niekad nepasige- 
rins.

Bet kagi ežia pasakoti vėl 
tui, žmogus protingas pats’su 
pranta tai gana gerai, girtuok
liui ne pasakoti nereikia, nes 
jis to negirdi ir nemato nieko 
apszviesdamas kasdien savo 
protą alkoholiumi.

Graudu, isztikro nesmagu 
žinrint in toki pasielgimą žmo 
niu.

ISZ VISU SZALHJ.
Szove iii Italijos koralu.

Rimas.— Jaunas anarkistas 
vardu Antanas Dalba, užsi- 
kejsejo ant gyvasczio karalaus 
Viktoro Emanuelaus kada ta
sai važiavo su karaliene karie
toje. Piktadaris szove in ka
ratu tris kartus bet ne patai
kė. Anarkista tuo suėmė o 
myne žmonių apsiaubė jauna 
piktadari sumuszdami mirti
nai.

Tolus tai gilukis ant 
svieto.

Parižius.— Bankieris Le 
Groux Pradel prasiszalino isz 
czionais, praleisdamas 4 mili
jonus franku. Le Groux paėjo 
isz vargingu tėvu, pribuvo ke 
turis metus in czionais idant 
jeszkoti gilukio. Būdamas ge
ru vaikinu ir teisingu turėjo 
gera giluki. Vienas isz draus, 
gu paskolino jam 10,000 fran
ku už kurios uždėjo banka. 
In du metus turėjo dydeli pa
sisekimą, bet ant nelaimes pra
dėjo balavot ir užsidėt su ne
laboms moterimis o priek tam 
giardavo po 45 stiklelius ab- 
siuto ant dienos. Pasibaigė 
viskas subankrutinimu ir pa
bėgimu.

Savžudinsta bažnyczioje.
Parižius.— In bažnyczia 

szvento Polikarpo Lugdune 
inejo motere turinti apie 30 
metu senumo o atsistojus prie 
kriksztinyczios, apsiliejo ben
zinu ir uždege drapanas. Ant 
pakialto larmo žmonis mėtėsi 
gesint gyva žibinte, nes viskas 
buvo ant niek. Savžudintoja 
po keliu minutu mirė baisiose 
kankese. Kaip mena tai turėjo 
būti kokia tai papaikus mote
re kuri pabėgo isz paikszu na
mo isz Villeurbanno.

Fabrikante anuoleliu.
Lvavas.— Sokolnykuose 

nog 17 metu Maria Turnia- 
kiene, 43 metu senumo, užsi- 
ymdavo auginimu vaiku mer
ginu— czionaitines tarnaites. 
Mažiulelius marino badu toji 
ragana, plakdavo nemielaszir- 
dingai ir laikydavo meszle, 
jog kunelei supusdavo. Tokiu 
budu daugeli vaiku mirszdavo 
o juju kūnelius degindavo. 
Palicije apie tai dažinojus, 
aresztavojo nedorelia. Jau tai 
ne pirma karta buvo nubausta 
už toki velniszka darba, bet 
tuom kart nepasiseks iszprust 
isz ranku teisingystes.

Keli anglekasiai nžmnszti 
niusztineje.

Berlinas.— Randas pripa- 
žinsta, buk padėjimas angle- 
kasiu straikas yra labai pavo
jingu. Ana diena atsibuvo 
musztine kurioje pražuvo ke
loleka anglekasiu. Tris pulkai 
peksztininku ir raiteliu likos 
nusiunsti ant vietos maiszaczio. 
Straikas milžiniszkai platinasi 
o dabar randasi suvirszum 300 
tukstaneziu straikieriu.

IZS LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Borrisville, 111. f 6 d. 
Sausio atsiskyrė su szuom svie 
tu Jonas Dambrauckas 32 m. 
senumo, likosi palaidotas ant 
Ledfordo kapiniu, su bažnyti
nėje reikalais, nabasznykaspa- 
liko broli ir seseri dideleme 
nuliudime, reike ir tai primyt 
jog nabasznykas buvo doras 
žmogus, ir buvo per daugeli 
metu “Saules” skaitytoju. Lai 
silsisi szioi svetimoi žemeleje.

Forest City, Pa.— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
nesunku gaut, tik ka už dar- 
bei menki.
f 5d. szio menesio patiko bai 

si nelaime Juozą Jusevieziu, 
nuszove abi kojas teipbaiseij jog 
net kaulai isz teszkejo, buvo 
paszauktas kunigas, kuris ap
rūpino Juozą, szv. Sakramen
tais, kuri neužilgio atidavė 
Dievui dusze, nabasznykas bu 
vo 33 m. amžiaus.

— Parafijos reikalai gerai 
stovi, turime savo kapines, per 
ka esame linksmi jog nereikes 
pas svetimtauezius glaustis.

Grand Rapids, Mich. — 
Darbai vidutiniszkai slenka, 
pavasari bus inyales darbu, 
nes dabar žada statyti nauja 
fabriką automobiliu.

— Parafijos reikalai apry- 
mo, mat parafijonai supagelba 
vj’skupo praszalino kum. V. 
Matulaiti, o in jo vieta gavo
me prabasz. kun. J. Gervicka 
žmonelei džiaugėsi isz naujo 
kunigėlio.

— Sziose dienose ant 25 
Leonard, St. J. Garnupis užsi
dėjo ofisą pardavimu namu, lo 
tu ir farmu, in szurina rakan
dus nuo ugnies, eina už tlumo 
ežiu in teismus, viską patar
nauja lietuviams kuogeriausei 
p J. Garnupis, yra visiems ge
rai pažystamas žmogus kaipo 
teisingas ir saužiniszkas žmo
gus, daug yra gero padaręs lie 
tuviams, vertėtu remti kiek ga 
Įima savaji.

— Del nekuriu pasenusia 
singeliu p. Taradaika neužil
gio pribus už ju bjaurus dar
bus, o moterėlėms p. Baltru
viene reikalinga už girtuoklia
vimą.

Bentleyville Pa:— Du 
Bois szv. Juozapo parapijos var 
goninkas K. Vaiseta persikėle 
in Bentleyville Pa, teippat 
užėmė vieta vargoninko prie 
lenkiszkos parapijos, nori te
nai yra lietuviu daugiau 100 
famjiiju, bet visi užganėdinta 
ir grąžei visi gyvuoja ir džiau
gėsi isz darbsztaus kuningelio 
kad ir lenkas. Teipogi turi 
grąže murine bažnytėlė, už ka 
priguli jiems didele garbe, da 
turu paminėti tajog K. Vaiseta 
pergyvenes Du Bojuj, per tris 
metus darbavosi kanogeriause 
už tat visi parafijonai ir pate 
kun. Abromaitis nemažai susi
rūpino, kada ižgirdo jog turi 
apleist vieta, bet vienok nebu
vo terp ju nei mažiausio nesu
pratimą gyveno sutikime 3 me 
tus, kaipo geriauses tėvas su 
savo milimu sunum. Vienas 
kitam gero velidami ir pasilie
ka ant toliaus, vienas kitam de 
kingi iki smert.
Tegul Dievas padeda naujoj 

parafijoi p. Vaisietai ko ge
riausios laimes ir ant toliaus.

V. K. V

Piwaukee- Wis:— Oras 
szalta.

— Lietuviu yra viena fami 
lija, apie 7 pavienei ir dvi 
merginos, bet ir tomi p. Baltru 
vien e labai reikalinga.



Kad žmogus jaueze, jog pradeda senst, 
Jago jam tai kas pasako, ne gali tai nukenst, 

Szirdis plaka, kūnas dreba, 
Te payma senatve kvaraba.

— Kur jo draugas ?

dlTV.-IK.-lfl**
Man kudikui da būnant Lie 

tuvoje, dažnai tekdavo prisik
lausyti nuo senesniu žmonių, 
apie visokias baidyki as, raga
nas, aitvaras ir t. t. Bet labiau 
šiai atsimenu pasakojima Die 
dūko Laksztuolio. Diedukas , 
Lakeztuolis buvo senyvas la
bai teisingas ir dievobaimin
gas žmogelis. Mėgdavo daug 
pasakoti apie savo vargus ir 
kitokius dalykus, niekados ne 
vieno neužgaudavo žodžiu, bet 
visuomet su kiekvienų apsiei 
davo gražai, visi jin mylėjo it 
gerbe, todėl visi ir vadindavo 
“Diedukas”.

Būdavo szventavakari susi
rinks jaunimas pas Laksztuo- 
Ii grinczioje, ir praszydavo se
nelio. “Dieduk, pasakykite 
mums ka nors tokio isz seno
vės laiku.” Diedukas ir prade 
davo pasakoti, sėdėdamas sza- 
lia ptcziaus,-o mes visi kiaušy 
davom sėdėdami apie stala, pa 
reme delnais smakrus, kad 
sprandas ne teip privargtu.

— Seniaus buvo svietas ki
tokie- kalbėdavo Diedukas-ga 
ledavo matyti visokias szven- 
tas ir piktas dvasias, turtinges 
nieji galėdavo nusipirkti sau 
aitvara, o tada jau turto nieką 
dos nestokuoja, nes visko ait
varas prigabena.

— Bet kodėl dabar niekas 
nebemato, ne szventu, ne kitu 
dvasiu, ne aitvaru nebera— už 
klausdavo kas isz klausytoju.

— E-e, vakai! dabar svietas 
“griesznesnis”, už tai nieko ir 
nebemato — atsakydavo diedu 
kas linguodamas žila galva.

— Yra da ir dabar aitvaru, 
bet tik jau mažiau. Gal da kas 
atmenate velioni Dumbliszkio 
Szinkuna, jog jisai labai var
gingai gyveno, bet kada prade 
jo važinėti tankiaus in miestą 
su tavoru tai su savo, tai su ki 
to, ten pasisekė pirkti aitvara. 
Sztai ežia Szinkunas ir pradė
jo kitaip gyventi, kokias tro
bas iszsitaise, vaikus in kuni
gus iszleido. Asz ir patsai ma- 
cziau kelis sykius jo aitvara, 
būdavo pamatysi isz kur ne 
buk Jau beekrenda nakties lai
ke, raudonas kaip degantis 
nuodėgulis, tik druk, druk, 
druk, per szilelin tiesiok link. 
Dumbliezko, o jau bernai Szin 
kūno tai patis tvirtindavo, 
kad laikas atskiroje kamarai
tėj ir iszleidžia tik nakties lai
ke, kada visi sumiega, bet vis
gi tekdavo matyti bernams 
koksai yra, dažniausiai maty
davo gaidžo pavidale, ir da ki 
tokiais....

Teip man patikdavo diedu
ko pasakojimai, vis noredavos 
kad tik da ilgiaus laikas nusi
trauktu, kad tik daugiaus ko 
prisiklausyti, bet labai rupeda 
vo ir paežiam turėti toki aitva 
ra. Asz teip tvirtai tikėjau die 
dūko pasakojimams, net iki 
ežiam laikui da gal bueziau ti
kėjęs irtoliaus jeigu ne tas ne 
laimingas atsitikimas. Sztai 
tas tai mane ir privedė supras 
ti, kas tai yra aitvaras.

Atkeliavau in szia palaimin 
la Amerika, teip kaip ir kiti 
atkeliauja, sau laimes jieszko 
ti. Neilgai trukus gavau darba 
žinoma dirbau sunkiai, bet už

darbi praleizdavau lengvai, 
teip kaip ir daugelis lietuviu 
praleidžia, smuklėse, arba prie 
kaziru.

Nesyki vėlai vakare, po už 
darymo smukliu, grįžtant na
mo, norėdavau iszbandyti savo 
spėkas, iszrauti telegrafo stul
pą, ir mesti per tvora, bet vie

ptoje to, pasijausdavau patsai 
begulintis szalia tvoros.

Tai buvo Amerikos szvente, 
padekavones diena. Būdamas 
liuoeas nuo darbo, iszanksto 
pasiskubinau in miestą, kad su 
tikti sau draugus. Trankiau 
si per visa diena _ isz vienos 
smukles in kita, kur žmonių 
buvo daugybe, vieni apie bi- 
larda szvaistesi su pagaiksz- 
ežiais, kiti aplink stovėdami 
ginezijosi delei biljarduo stalo, 
nes vieni ir kiti norėjo pir- 
miaus užimti stala, aniems pa
baigus grajinti. Apie szinkti 
prie stalo. Tarpe tos daugybe 
žmonių, radau daug ir pažins- 
tamu.

Laikas bego greitai, tai su 
vienu, tai su kitu susieidamas, 
po stiklą, po kita, nebetoli ir 
vakaras.

Prie galo szinkstalio stovėjo 
storas smuklininkas, apie jin 
apgulė daugybe žmonių, gin 
czinosi sykiu ir juokėsi, tai bu
vo loszimas isz gyvu sutvėrimu 
kiekvienas iszmesdamas kelia 
ta kauliuku ant szinkstelio ti 
kejosi laimėti kalakuta žasi ar 
gaidi arba kitoki sutvėrimą 
Ant kiek koksai paukeztis bu 
vo inkainuotas, niekas nežino
jo. tik žinojo, kad reikia mo 
keti deezimtukas, teip kad asz 
tuonis arba deszimts doleriu 
invaro už’gaidi, ir niekas neisz 
loszia, nes smuklininkas sako, 
kad da trūksta numeriu, 
lezejau ant gatves pradėjau 
prisižiūrėti in smukles langa 
kur da matėsi pora gaidžiu, ir 
keletas visztu. Prisiartina da 
prie lango nepažistama ypata, 
ir užkalbina mane.

— O ka! — Ar nemanai 
isz losztito didžiojo gaidžio?

— Gerai butu jeigu pasisek 
tu, puikia vakariene tureeziau

— atsakiau jam.
— Žiūrėk, kaip jisai puikai 

iszrodo. — tese nepažįstamasis
— kaip tikras aitvaras.

— Ar tamistai teko kada 
nore matyti aitvara? — užklau 
siau su žingeidumu.

— Jeigu nebueziau mates 
tai ir nesakycziau, — tvirtino 
ne pažįstamasis.

Bet tuojaus ir atsitraukė 
nuo lango.

Asz da ilgai žiurėjau in ta 
gaidi. “Po velniu! argi asz jo 
neiszlosziu ?” manau sau aitva 
ras ar bus. Abgraibiau apie 
kiszenius, popierines da cziu- 
ža, nors penktine pralosziu bet 
tas dydysis turi but mano.

Sugrįžau, smuklėje prilin- 
1 dau prie szinkstalio, prasiskin 

damas sau kelia alkūnėmis per 
aplink žopsanezius pusgirezius 
žmones. Smuklininkas pasvei
kino mane, kaipo sena pažįsta
ma.

— Ant ko eina? — paklau
siau asz,

— Ant gaidžio, — gavau 
atsakyma.

— Na tai duoksze ir man 
pabandyti!

Kiek sykiu kauliukus ant 
szinkstalio iszmecziau, neatme 
nu. tik atmenu, kad iszsiba

gus sidabriniams, iszmainiau s 
da pora doleriniu bamaszku. i

— Antano laimėt.-! — su- i 
szuko smuklininkas, žiūrėda
mas in užrasza. ,

Visi sužiuro, o man tik szal 
tis per visa kuna perbėgo. Ko 
del ne asz, o Antanas iszlaime- 
jo Įmaniau sau. -

Smuklininkas atnesze gaidi 
bet ne ta didiji, net man links 
miaus pasidarė kad da mano 
nutemytasai pasiliko. -
Antanas pasiėmęs laimiki 
traukėsi szalin, o su juom da 
keli atsitraukė, rėkdami “Už 
pundyk, užpundyk, nes vis 
tiek dykai gavai gaidi’.

Smuklininkas vėl szaukia 
“ Vyrucziai! dabar patsai didy 
sis gaidys pasiskubinkite”.

Loszimas vėl prasidėjo.
Pritrukęs smulkiu, atsimai 

niau da penkine, o likusia de
szimtine insikiszau in keliniu 
kiszeniu. Kauliukus mažai 
teiszleidžiau isz savo ranku, 
nors jau kiti ir pradėjo pykti 
ant manes, kad asz vienas dau 
giaus metu negu jie visi. Smuk 
lininkas vėl sūszuko: Petro 
laimėta. Man net ir blusos ap
mirė, tiek pinigu praleidęs, o 
laimikio kaip nėra, teip nėr 
Petras pradėjo pundyti savo 
draugams už laimėta gaidi. 
Asz ilgai nelaukęs su maniau 
nuo jo atpirkti.

Kada Petras atsitiesė su 
draugais, asz pradėjau isz jo 
dereti ta gaidi, ir sutikome už 
viena doleri, ir da mano ma 
garyežios. O kas žinos, ar asz 
iszlosziau, ar nupirkau, saky
siu kad iszlosziau.

Bebaigiant eiti namon, gai
dys pasipurtė ir iszsprudo isz 
ranku; mat sparnai buvo per 
liuosai suriszti, o kojos visai 
liuosos. Begaudant gaidi, ko 
jos pasipynė ir parpuoliau, o 
tuom tarpu gaidys perleke per 
tvora; asz atsikėlęs paskui, bet 
asz atsikėlęs paskui, bet jau 
niekur nebuvo matyti. Da il
ga laika jieszkojau, bet niekur 
negalėjo surasti' Norėjau grįž
ti atgalios pažiūrėti, ar nesu-

1 grižo vėl ant smuklininko lan
go, bet sumislinau pirmiaus pa 
reiti namon,

' Parėjės namo inej.su in sa- 
1 vo kambari, pradėjau jieszkoti 
1 apie kiszenius, kiek da man 

liko piningu. Suradau tik pen
1 kiolika centu. Kas po szim 
1 tais! kur-gi daugiaus pinigu?
1 Hm, smulkius gal iszleido, bet 

kurgi mano deszimtine? jog 
' gerai atmenu kaip insikiszau 
! in keliniu kiszeniu.

Tai szetonas, ne kitaip, kaip 
aitvaras ir buvo, pinigus isz 
traukės ir patsi iszsprudo.

Atsisėdau ant kėdės, mastau. 
Ka bedaryti, ka bepradet; ry 
toj reikes mokėti už pragyveni 
ma... o pas mane pinigu tik 
penkiolika centu ir iszdirbtu- 
ves negreitai gausiu.

Pasigrižau in szali ir užte- 
mijau ant stalelio gulinti koki 
tai suglamžyta popiera, su 
parašau didėlėmis raidėmis:] < 
“Ka-gi jis masto”? >

— Po velniu ? — kas ežia 
per naujiena? Asz da nepa

spėjau gerai apmastyti kas su 
manim atsitiko, o j iu apie ma 
ne raszo. Tikrai ežio neezysta . 
dvasia akyse painiojasi — O 
Jėzus Marija Juozupai szven- 
tas! — net nesijutau kaip pa- 
szokdamas nuo kėdės surikau 
Durys prasivėrė ir pasirodė 
gapadine.

— Kas ežia? — užklausia 
manes.

— Kas ežia ta popiera ant 
stalo padėjo? — užklasiau gas 
padines sujudintu balsu.

Ha, lis, ha. Jog vakar vaka 
re Jonas atsivežė, da ir mums 
skaitė; ežia laikrasztis — juok 
damosi gaspadine kalbėjo.

Durys užsidarė virtuvėje 
da buvo girdėti gaspadines 
juokiautisis balsas.

— O gal ežia isztikro daik- 
rasztis, bet kad tik nebutu 
koksai bedieviszkas? Atsargiai 
prisiartinęs pervereziau antra 
puse, kad dažinoti koksai laik 
rasztis. Bet kaip dažinoti, ar- 
dieviszkas ar bedieviszkas pa- 
raszo tokio niekur nerandu. 
Pradėjau skaityti, nors labai 
nesiseke skaitymas. Pirmiau
siai perskaieziau: “Ka-gi j s 
masto”. Ten vaikinas sėdėda
mas masto apie dienas savo kū
dikystes, kaip jam tada rūpėjo 
mokslas; o dabar patekės in mo 
kykla vėl masto apie savo moti 
na vargstanezia senoje tėvynė 
je, norėtu ja suezelpti, bet nė
ra kuo, vėl masto apie mokslą, 
apie knygas. <? asz apie ka 
mastau? — Apie aitvara .... 
Ta perskaitęs skaiczia i ir to- 
liaus, kur daug suradau viso
kiu žinių isz Lietuvos ir Ame
rikos, ir da kitokiu labai už- 
imaneziu skaitymu.

Teip insigilinau skaityme, 
kad net nesijutau, kaip pers
kaieziau visa laikraszti.

Dabar tik supratau kad man 
pinigus ne aitvaras isztrauke, 
o asz patsai jos iszleidau per

Baltimore du prusukai vienas 
Lybas,

Antras Fryda°;
Gyvi notangarai,

Pasielgė ne gerai.
Nuolat, moteres užkabineje,

Ne praejti nedavineje, 
Ar jau ten nesiranda Lietuviu.

Jog ne iszpyla kaili del tu 
skersprušiu ?

Nurėdytu 
lezsmaluotu,

Plunksnoms apibarstytu, 
Ir ant vėjo paleistu.

O, pirma reike buksvas nu
traukt,

Kelis virvagalius pertraukt, 
Ir kad karszti apmalszyti, 

Reike szalta maudykle pada
ryti.

Tai mat du prusukai, 
Nususia notangarukai; 
Lietuvius už niek laiko, 

Ir net hetuviszkas moteres be
sivaiko,

Duokyte per klyną, 
Ir eiuskyte pas Martyna!

* * *

savo nesupratimą, o likusia 
deszimtine, tai keno szvelni
ranka isztrauke man besispaud 
žiant apie szinkstali. Isz szios 
dienos prižadėjau patsai sau 
niekada nebejieszkoti giliuko 
smuklėse, ir jokiems aitvaranjį 
daugiau nebetikėt, apart to, 
katras žmonių prote yra.

O kad tureeziau kuom pra
leisti liuosa laika, tai kaip tik 
pinigu užsidirbsiu, tai tuojau 
iszsiraszysiu laikraszti ir skai
tysiu, tada turėsiu geriausia 
aitvara namuose, kuris suteiks 
daug daugiau gero del manes

Sako, kad apie Flauberi 
Dydeli progresą padari, 

Ir Gilbertonas prisideda,
Tai konia vysada, 
Darumas pasidaro

Terp saves armideriūs padaro, 
Ne dyvai, tai karsztis daro, 

Dingsta noras skaityti, 
Veluk tuosius piningus pra 

leisti.
Ant galo, ugi ka gal pradėt, 
Ir po budeliu kad neižsigei t? 

Kas neturi piningu; 
Tegul ne gere su visu.

Ka cze snapsot ir sėdėt, 
Kam cze ant piningu žiūrėt, 

Piningai ne ižganys, 
Straiku ne ižgazdys.

Vienatinis smagumas.
— Pasakikie man paeziule, 

kam man nuolatos pries/inesi?
— Nu-gi žinai, jog būnant 

poroje tai didžiauses smagu
mas prieszintis.

Graboriaus apgarsinimas.
— Turiu daugibe visokiu 

ir vis -kio didumo grabu. Kož 
nam pasirengiąs pritarnaut. 
ipatingai del mano prieteliu. 
Szelpkite savo tautieti Ka tan 
kiauše ateitinekite....

Motina ir sūnelis.
Sūnelis eina su kitais vai

kais in paupi pasiaust, o moti
na szaiike:

— Eini, rakali in paupi. 
nes Dieve saugok jagu maudi 
siesi o nuskensi, tai jau namon 
ne pareik.

IŽdejo.
— Del Dievo, Szmuila! Tu 

man pardavei spanga arkli, 
jau tai giva apgaviste!. . ..

— Klausik Jonai, ko is tu 
uavatnas,— atsako žida-— tai. 
ka tu vi dini, jog arklis span 
gas, tai ne i ra apgavite, tai 
tikt didele nelaime!....

QQH Dainų tiktai už $ su NU81l-NTIMU O! 

T-? Iždaveme Didele Kning* 
anų susidedanti is,

390 DAINŲ

Knyga druezei susinta.
Kae nusipirks, ras visokį 
Dainų isz visu užkaboriu k; 
dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsit** Dai neiti, 
Per ciela meta ant visu dieneli*

... SAULE”
I'® Mahanoy City, Pa

Naujausi povandeninei laivai.
Suv. Steitu randas ne senei padirbo du povandeninius 

laivelius kurie yra naujausio sztamo, kuriuosia degina aliejų 
in vieta gazolino nes pigiau iszejna. Randas tik moka 3 cen
tus už goreziu aliejaus o priek tam mokėjo 11 centu už gor- 
cziu gazolino. Kožnam laivelije randasi 18 vyru, turi ketures 
torpedines szaudykles o yra 135 pėdu ilgio; pasineria po van
deniu kaip žąsis ir vėl pakyla in vyrezu.

W. Rynke vviezius 

-iNOTAKU'SZAS:-
233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

ApMSfcja Namo* ir Naminiu Ralcandaa nng Ugniei.
• nse Lietaviizkc Agentūra. Kantcrai Bankini* ir pardavėte Szipkorczin «nf vitokiu Lni)w 

Del Draugysczitu.
Pnitatao puiku Szarfv 

Jaostai. Kepurei, Kai uaai 
Špilkai ir L L

8u kokiu nors roikah 
kas-link Szipkorous 
Piningui ir LL
Ra*zvktte pai cmcc 
apiaikymU 
uL-akrjxw-

• i tsiu Laivu.
.i.'-ziu Piningus

riet tie k. rie |hii mua 
tunte apie tai geria žino

Icxduoda Dwtovieni* 
ici ta ka nori ear o dali

J RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą: 
puikiausių armonikrt, konccrtinkų, klcrnetų, smuikų, triubų ir tt. Lietuviškų

I
'1 knygų fontaniuiu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.

JA1GU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo reikalingus 
sau daiktus, o už poros dienų gausi juos į namus, be jokio klapato.

SENIAUSIA lietuviška prekystė, kuri nuo IW’m. te singom prekėm išpildo užssakymus (j 
visus Sav. Valst. Miestus ir miestelius ) perpaitą irek presą. Nepsmirslc soreso:

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

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiura \ alstijos Pennsylvanioa ir 
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
*1»O,(XK).OO. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiuose. Agentūra minėtos 
Bunkos P. Y. OBlEL’l N AS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linju, apsaugoje namus jr kitokius 
rakandus n«>g i gmes; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kaneelarije po vadovyste Karoliai.s \ aiasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. \ ai.PennsyIvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL MUONS DEPOSIT BANK
( < i li.il A ( i >>< iM f I 1 Uili ig.P

į^AGENCIJA I’. Y. OBIECUNAS&C0

Mahanojui randasi lietuvis, 
Kuris insimilejo in lenkiutes 

akis,
O psiamac yra patogi, 

Raszyti lenkiszkai sunku, taigi. 
Ana diena gromata surasze,
Aut paezto nuneezti draugo 

prasze,
Nes tas nedaverka atplesze, 

Ir man t esiog atnesze, 
Tai-gi dabar klausykit 
Gerai ausis pastatykit,

Kaip lietuvis pas jia rasze: 
Mano milą:

“Ak vogrodze rūteles, 
Suka be raseles,

Tak moi szirdele, 
Brzes ciebie mergeles. 
Gdze tylko asz ejnu, 

Gdze tylko vaikszczioju,
Jei milau paveiksią, 

Vserca neszioju.
Nepia jo ne valgau, 

Ni vnocej ne miegu, 
Bes svojei mieliausiu, 
Mislami asz begu. 
Tedi tik laimingas, 

Biendzi moie szirdele, 
Keidy pamatisiu, 
Jo svoie mergele. 
Keidy asz galėsiu, 

Scysnosc jai rankeles,
I mile iszreikszti, 

Ladnejsza žodelis,”
Tai tau puiki gromata, 
Daro tik visiems juoką.

* * «•

Geru tėvu vaikai,
Tieje kitoki vyrai,

Tiejei pasielgė gerai;
Paczedžei gyvena,

Na ir apszviesti gana,
Užsiyma skaitiniu, 

Saugojesi girtavimu.
Tieje visur tinka,
Ir del visu patinka, 

Nes ir kitoki eztama turime, 
Ir už Lietuvius laikome, 

Bet ne galime priligyt prie 
Lietuviu,

Tiktai prie laukiniu Indijonu. 
Tokie, kad ir role sportu gra- 

yna.
Bet ant sporto ne tinkia ir 

gana;
Juk ir kaip čigono arkli pa

rėdytu,
Tai ant puikesnio krioko isz- 

rodytu!

Naujas Iszradinias.
Sulaiko puolančius plaukus, prlglalbsta 

t laukams augti. Turime tukstanciiu pade- 
avoniu. lotiiunedame dykai gerai inions* 

djai apie prietaeCie puolančiai piaukae fe

Vasaros belaukent.
Ejcziati in gyr< le 
Iii žaluojanczia, 
Ejcziau in pievele, 
Iii marguojai.czia.
Ejcziau in upeli,
Srauniai tekanti,
Ejcziau in ežeraji, 
Ty iai tvoksanti.

Žiluoju medeliu,
A-z prisiskinc'ziau,
Pievų margu geliu, 
Asz prisiraueziau.
Paveizecziau vandenų,
Tu ezi-eziausiuju, 
Paveizecziau žuvelių, 
Tu žy ban ežiu.

Pasigaucziau žuvelių, 
Auksais žybaneziu, 
Pasisemcziau vandeniu, 
Tu czistoju.

— Dievo muzikantas.

Spaustuvėje “Sanios” 
salima gitui i visokiu 
reikalingu knygų

Gyvuli mns Joc’iiik u*

| xlaryta in juoda audimu 75c
' nežili Vipszpntics arba

1 )ievi >ba apmi-li jiinai

Ti H|||ĮC > !<■ 1.1 i/rn:"* payal 
iszgiddinia Kun Pila tiekio. . 
su nekurtais naudingais

Balsas Balandėlis arba Mažas 
Szaltinis, 711 puslapiu 75c

Garbe Dievui ant Augsztvbes „
640 puslapiu - 73c. L

Aukso Altorius apdaryta in K 
Francuziszka skūra, apvalai# p 
kampais, auksuoti kraštai su 
kabe • - §1-50. »

Mažas Naujas Aukso Altorius. I‘, 
Celeloido apdarais, puiki į-i 

knygele - - §1.00. p

Aniuolas Sargas, minksztai Lj 
apdaryta in skūra apyniais M 
kampais auksuoti krasztai, m 
visos reikalingos Maldos R 
geriausia už visas kitas 75c. M

Aniuolas Sargas, apdaryta in į, 
tauisei rusva audiiua 50o H

Mahanoy City, Penna.

0

IZB F\ IJIIITIPQI "esveil{U,"'b ,K‘l uort 
IY/W dnUllLdl turėti linksmą pava

Pavasaris TA DIENOS,
l»ct tik tada, kaip žino.. : s i? savo kūno prašalins kaipSiurkštą 
žiemos šaltį—ligą, kuri vi rgina. Vienok jei to nepadarysi, tai 
I i vargins kūną 13 viršaus ir viduritį, naikins sveikatą ir

Klmik is. kurs p igai reikalą pritaikys spe- 
i i; ; -..is lii-karstas. kurios kaip šilti

lauk, tie ivilio, be sopulingą operaciją

Apturėsi tikra linksma pavasari ir gera sveikata;
'I/.iang-, ■ > k;i:p rinitai išgydyt ii dėka voiliunL 1; DAUGYBES nors keletą patalpinam:

Albany. N. Y.. 613 Livingston st. Ant. Barnetas. ASsveiklnu Phlludelphljos M 
Kliniką ir <171: r., n už. g<-ras liekurslas ir greitą lš;'j<lyiną ligos. Draugams ir pažįstamiems

ją ligos vi ida. rodysiu kreiptis prle.Tąs. kad tikrai gali išgydyti.
K. Olševiče, 1444 Hoss St, Camden. N. J. D' mg latna-i geni sveikata irdėkavoja 
g.vdynia nu skrepliu viino, kosėjimo, skaudėj i m., kr lit iii’j*-. *->nuo>e ir kitose kūno dalisc.
Mrs. M. Domeikene, 96 Crosby st.. Grand Rapids. Mich. Teip sako: Nors ilgai sir- 
d.i „ . .’.cią dak’arą perleidau, - bet Į*hil:: 1. Iplia M Klinikų Dr. geriausiai man 
Ibėjo nuo skuudėjin > st runose, viduriu >šc, krūtinėj rankose ir kitur.

Daugybė tokių padėkavonių ateina kasdien už išgydymų nuo: 
nern. ir an-ilpnėjimų. j TŠalimo ir kosėjimo, gaiv. - - -t.iti-!- j it.,> ir svaigimo, vidurią nesvei- 
km. n ir užki. •ėjimo, >'-k!os nubėuiinu nuo suuž.agy.ioYi, rr. to pailsimo, ne: •i-olrsumužu- 
. i no kraujo, teip pat nuo limpančią lytišką ligą ir tam panašios rąšies VYRU nelaimią, 
i'-ip ;it MOTERŲ nuo y vairią skaudėjimų st :<n-I-?’

KAD NEGALI PRIBUT
LINKSMĄ PAVASARĮ. Visada raSant adresuok t« ip:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
111'7 Walnut St., Philadelphia, Pa,

lydyti ir turėsi

apt u rėš dovanai? kuris tik už. atsiuntimą pri-

7

MAHANOY CITY, PA 
CAPITOL 8TO K $125'000. SURPLUS IR PROFITS $300,00* 

Suv. Valst. Randas ten bosu Banke sudėtu piniaju.

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga 
Procentą pridedam prie tavo pininga p.rina 
di(*na Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
nr ulneszi parodini knygute* ar do. 
Mps norim kad ir jus turėtumėt 
muHU Bunka, nepaisant ar mažas

-

■

reikala

9 rytr lyj 3 popiet

GYDYTOJAS Dr. Ignotas Stankus M. D.
pabaigęs daktariuką mokslą universitete valstijos Indiana. 
>r baigęs kvotimus aukščiausiojo ir jau paskutinėjo d.ikia-

jnekykioj New York Post-Graduate MEDICAL 
SCHOOL 4 UOSl’ITAL, kurtojo spcciališkai išsilavina gy
dymo visokių pavojingiausių ligų ir darymo operacijų; ja- 
baigjs tą moksją įgaun vardą aukšto, didžio daktaro. Dr 
IO. STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi
anapolis. Ind . kur turėjo didelę praktiką gydimo įvairių 
ligų atlikdamas savo užduot kuo goriausiu ir užganėdinan
čiai žmonijai dabar gi pasišventęs labui savo broliu tautie
čių. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nesažiniškus 
daktarus. įrengė savo locną naminį ligonbulį ir:

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

la šku. o busi išgydytas Jeigu kili daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabejok, 
nv- a» lųr'damas didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir suteik- 
s.u tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persitikns. kad 
esu pabuig į įką mokai} ir galiu geriau gydyti negu kiti <•’

* - ■
APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS

Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir g>'htno sąnarių, kaulų, strėnų ir Šonų: nuo viso
kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbitno vidurių, išbėrimo, kūno niežėjimo, vi- 
« ,..ių spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies, 
inl.ęių. plaučių, kepe i Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
ri i. i •miegojimo ir i jjsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus k\i-pavitno. peršalimo 
i r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu-„ 
silpnėjimų sveikatos. Teip gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingųTr neregu-' 
lartškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:

Turiu Špeciališką Diplomą dėl darymo Operacijų.
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai ne$al pagydyti kaipo 

tai: augimo vėžio skilvije ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pus- 
1 o, inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską t j su pagelba operacijos galima praša
linti kuo goriausoi ir už menka mokestį.*- Darau teip gi operacijas ant kaulų, 
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų teip ir moferų Ištiesinu pritrauktas 
kojas ir rankas. Iš.-ydau su naujausio budo operacija rėpi urą. už menką prekę

Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas maną. Jeigu negalima pribūti ypalli* 
kai. tai parašykite ka įkanda ir kokius nesveikumus jaučiate savi j. o aS suprasiu 
viską ir ištyręs iluosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvenate ‘Amerikon Anglijoj. Kanadoj ar kuosa Šalise.

Atsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį puikų 
LIGOM BŪTĮ. Bicdnus g>dau DOVAN VI.

Dr. Ignotas Stankus JI. D.
Vai. Ofiso: no 9 ik 12. no 2 ik -1, ir no 6 ik 8 vakare Nedcliomt no X ik 5 vakarr

U'ADHCk A VOIN KS OAln'TA nV IU u
Nuo visokiu spuogu iri !h runų, ant veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kitu odos ir kraujo bgv, 

niera gcresnuid.iktiirn kaip Dir. L Stankus. Daug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalėjo i»fi)* 
dvti Taip kalba Jos švilpa. 1011 Carlton Stręet Philadelphia Pa.

* Siucmi vu '.ai Kreiškiu savo širdingi) padeki) Dn Stankui už išgydymą nervą liga ir sugražinimi) 
vvrKkumo. kuriu kiti daktarai atiisakf išgydyti. Ir višnu- -u slaptomis ligomis patariu kreiptis pas

- ~ • Zniudzcn, Salem, Mass, 57 Pingree Strret.

II K.t I . U . ........... w -..... j -
■ I ,.l linu d .ikt.u i'kos p.igilbos Ta | km liga kuri taiodaug prikankino mane .r kurią km daktarai 
I ,č u- > u „yih m.t, rlabar juu baigia g'ti. Aną Tamstoms už pikV >r greitrj išgydymą.
AŠ JLuZAPAS JANKŪNAS širdingai dėka'OuD« Stanku už išgydymą manęs nuo sutinimo veido, 
•l nismo kratinčje po širdžia ir nugaros; nuo didžio skausmo ir sutinimo vidurių irgfl mo kauly. Kiti 
daktarai imi nclieg’akie m inęs išgydyti bet mano tautietis, daktaras Ignotas. >mano ns" 
iškarto man.; išgydė ir padare sveiku. 253 N. 15 Street Philadelphia, Pa. .
JAMES PAKO 923 So. 6th Street Philadelphia, Pa. sako taip: ,,Manęs niekas negnlqo išgydyti noo 
G..Tnėiusios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pagclba operacijos ir savo gydukmis kunaą 
nįmnno akiu savJI n pliekoj? šutai*, manę j trump.y la.fr» išgydė. Aėiu jam. Pašanti vumns krrrptia 
on. djUuro kNoTO STVNKAVS; kurie jau ppmctetooJicją išsigyd/tj. . — r

inej.su


/. Rynkewici,
233-235 W. Ct*?J,
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[(APSUKAS PiEMENELIS
■ • 'Ą Paracze senis Tanioszius 

Aslramskas is Philadelphia

Draugai jo kiti piemens pra 
sitrauke nuoszalei, drąsusis ap- 
siž alges kad stuboje maž kas 
yra, užstalėj po stalynoms tam 
su, pisigelendes lenktini peili, 
palindo po stalu, prapjovė 
kraitininko kabanti krepszi, 
iszsieme bonka sznapso ir už
kandi, dailei iezlindes isz po 
stalo. Lzdulines kieman, davė

UŠYK .:n tadi, o nto| u
Ikue-vra^hį tetarti:*. klnih 
iyją lauutit - uh™ pluk™ u 
JA!GOpttariSrttaK.į 
t Sukta:,o ti p::« įuo! j£"**)*,

sn:wsusdwaktrt«hrtilOiBsW' ,
M-IDAMIJOnS 6 

112 - 814 W. 33rd St, DeptU
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kas gerai T oj-ius draugai 
prie jo -suspito:

— O I.-I. ar laimėjai? Kiti 
užklausė.

— B- mėliai, laimėjau tai 
laimėjau! atsake. Skubinkime 
eitnete ten už tvarto terp rietu- 
tnrin kuliu tai pamatysite.

Tuojaus vi-a talka patamse 
paskui vietini
tvarto, sulindo tarp kuliu.

— O ka sugriebei ? klausė 
talkininkai.

— Ugi sztai bonka sznapso, 
bauda ragaiszio ir antis.

— IIo broleliai! tai dabar 
ir munis bus balius. Pakusz- 
toms vienas isz ju tarė.

Tuojaus viena pastate nei 
gerve daboti ar kas neateina, 
kiti gi sveiks— dėkui —
sveik- dėkui, -i-z-igere sznapso, 
užsikando, ir neinveikdami 
viską sutarė: Skubinkim paka 
vot kitam syk ui duokim Pe- 

Įtrni jis pilnevoja ir dabar urnai 
kad czion mus neužeitu, paslė
pė nuėjo sau kaip niekadejai.

Senis kraitininkas apsik
niaubęs ant stalo miega, nie
kam ne galvoj ked jis apsz- 
yilptas. Jaunesniu kraitininkai 
itsiszokia, atsisznekeja sekly- 
zioje, stubon ateja, žiuri se- 
is dabotojas kad krankia tai 
tankia ant stalo 
et nuo stalo niekas 
,— tegu] žmogus 

žia nebudiukie jo 
klyczion.
Piemenims, kada 
nap-as smegenise kaist, jau 
ieja se; lyczion griebėsi poro 
is szokt, klykauti ir trauky-

rymodams, 
nejudin-
prasnau- 
vel tiuejo

pradėjo

kas
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Gaipndorius Vartelis pate- 
ijas kad piemens jau girti isz 
Ivos prade eiti, mislijo; 
ion pasidarė? apžiūrėjęs 

neranda kad butu kas 
ta nieko nesake.

Antru kart kraitinikai
lyczios stubon ateja pabu

do savo drauga seni, priei- 
le gere sznapso, užkando, 
isznekucziuojant senis -pajų 
kas czion paibelis kad 

tepszys jo po stalu kabodams 
c pasidarė lengvokas? Paši
les, žiuri kad jau tuszczias, 
Izuko;
— Na kas ežia per vel-

L Kodėl kas per 
ugai paklausė.
— Perkūnas kad
•gi ve krepszys tuszczias,
a sznapso ragaiszio ne an-

velnias ?

paimtu,

Na tik žiūrėk gal po sta-

į- ežia tau po stalu — 
liktai skyle prapjauta ir 

Užgauta.
^K- Na kas ežia toki szpoga 

(|tu padaryt ? Vienas jau-
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Tylėkite dabar, rytoi 
t' gauaimH rodą, užmokė 
Vurt.-liui už bonka sznap 
ž Imoda ragaiszio, ir boaragaiszio, ir 

ka«< isz bent 
viskas...

ber
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Tai g1, o j^igu Vartelis 
bo’ntd lotu, tai kuomi iy- 
ie kraiezio tu raganų bo
kserius užki imztijmem ? 
atsi-zanke.
Tegul velniai paima, vis 

ih duos apsirūpinsime 
ryte. Senis pasakęs už-

Vai Ofiso’-00 9 ik

lelninkai beailinksminda- 
le savo ceremonijų po 

y ju gaidžiu, visi kaip 
ztai iszgriuvo, vieni tik- 

__ litminkai prie stalo savo 
‘J0 “®ra snausdami ik

i pradėjo spinduliais remti, pir- 
1 miausei pakilo namo gaspado

rius.
Senis kraitininkas prieeli- 

, nes tare:
— Gaspadoreli! buk teip 

, geras parduok tu mums bonka 
i sznapso!

— Na, ugi kam, kad da ant 
, stalo turite?

— Duok tu szventa pakajn! 
nakti kamarotai mano nuėjo 
in seklyczia, valanda jie ten 
usztruko, asz prie stalo likes 
vienas Užsnūdau, ir velnes ži
no koks ten szposininkas krep 
-zi mano prapjovęs, viską pa- 
tusztines pranyko, kad niekas 
ne nematėm; nugi žinai, prie 
kraiezio tszpirkimo, jeigu netu 
resime nieko, juk bobos isz 
galvos iszvarys.... Senis nu
siskundė.

Gerai, bėdoje būnant reikia 
gelbėtis, gausite! Asz beviaik 
žinau kas jumis tokia baika 
iszkrete. Asz nakti žiurau, kad 
piemens visi girti galvomis 
pradėjo eiti, szoko ir rėkavo, 
mislinu kad mus sznapso kur 
nustvėrė, apžiurėjau visur cie- 
la. Tai tu bestiu piemenų dar- , 
bas asz jiems parodysiu, atsi
kels tegul tik mus piemuo.... 
Gaspadorius pasznekejes ta,

Jau buvo laikas eyvulei gy
ti, piemenukas drąsusis pagi
riotas nei zuikis miega Gi-pn- 
dorius nusiuntė Mare kad pri
keltu— Mare nuėjus pabudi
nus klausinėja;— Ka naktį pa 
darėt, sako kad jus kraitinio 
ku krepszius apžiūrėjote, girti 
buvot; vai per daug traukei 
isz bertainuko, bus negerai... 
pasakius tiek merga nuėjo.

Atsikėlęs gudrusis piemenu
kas, mislijo galva pasikasęs 
kaip turi but.

—■ Vot, prisiėjo szlektas Al
vitas! sznapsas, ragaiszis ir an
tis, buvo gerai, bet ka sakysiu 
dar gaspadoriui? Vot teip sa
kysiu ir bus gerai.

Drasei nuėjo stubon, nusi
prausė, sztai ir gaspadorius 
priėjės suszuko:

— Ugi jus galgonai, szesz- 
kai, ka padarėt ežia nakti, ar 
tai jus nuszvilpet isz kraitiniu- 
ku krepszio visa anų lingami- 
na?l

— Kadedulia? Asz nieko 
nežinau ? Piemuo atsiliepė.

— Aha, tu nežinai, o nuo 
ko buvote visi girti ir tranke- 
tes kaip pabaldos?

— Dedulia, dedulia mum 
Stepas davė visiems tiktai po 
viena pilna stikleli sznapso.

Gaspadorius atszoko kalboj 
mislydams, kad tai bernai krai 
tininku krepszi patusztino, ta
re:

— Palauk asz paklausiu.
Pamelavęs gudrusis pieme

nukas, iszgine gyvulius, sku
bino matyti kitus piemenis ir 
apsakyti kaip reikalas stovi.

Susižinoję sutarė gintis kad 
ne žino nieko. Gudrus pieme
nukas kaip pikietuinkas pa
siekęs berną. Stepą, papasa
kojo atsitikima ir prasze kad 
Stepas prisiimtu buk davės 
jiems po viena sznapsa.

Stepas pilvą susiėmęs juo
kėsi isz padaryto kriitinikams 
szposo, isztares— Na gerai, 
kad jus mokėjote teip cigo- 
ni»z«ai kraitiuinkus apszvilpt, 
asz jus iszteisysiu ir pasturga- 
lei liks cieli.

Vakare vaikai gyvulius par
ginė, Stepas teip pat parėjės 
isz darbo, pavakarieneves nūs 
liukino in Vartelius. Pamatęs 
gaspadorius Stepą klausei

— Ar tu davei vakar pie
menimis po sznapso?

— Teip, daviau, veseluikai 
suteikė man bonka lauktuvių, 
tai asz tyczioms jiems suver 
cziau po pylna mislidams— 
tegul vaikai pagužineja.

— U-gi nogla žino kas da
bar kaltas! Kad žinotum, pe
reita nakti eme kas žin kas 
kraitininku krepszi ir apruba- 
vojo, asz mieliau kad piemens, 
bet matau kad ne tuszczeju!....

(Tolinus bus.)

a jau ant ryt praszvito,

------ARBA PRADŽIA-----  

Skaitymo ir Raszymo 
del vaiku.

“Saule” Mahanoj Ctj, Pa
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Isz Žemaitijos, balaiulij.
Su szitokiu ant galviu, ran

dame netrumpa straipsni len
ku Peterburginiame “Kraj.” 
kuriame p. Wlad. Chlewinski | 
kalba:

Dabartine Peterburge spau
da pakelia vis taukiaus klau
sima apie iszsivystyma lietu- 
viszkojo alfabeto. Priesz 40 
metu suvirszuini rupestimis 
vyskupo Woloncziausko, 
spausdinta lietuviszkai žemai- 
tiszki kalendoriai, gražios mo- 
raliszkos apysakėlės, o laike 
jomarku Szidlavoj ant Za- 
wiadzko knygyno pirma kart 
pamatėm iszkaha (toblyczia) 
Su užraszais lietuviszkai že- 
maitiszkais, ir lentynos ten bu 
vo pripyldytos maldaknygė
mis. Isz visur suprantama gir- 
dejosi pritarimai, o Zawadzkis 
t irejo szviesu pasinaudojima.

Anuomet geležinkeliu nebū
nant, atlaidai ir jomarkai su 
traukdavo žmones visos guber 
nes Szidlavon kur lietuviai vi- 
-ukuomi del gyvenimo reika
lingu apsirūpindavo isztysam 
metui.

Nnmylejimas prigimtos kal
bos, privalo but paguodota vi
sose tautose ypscz ten, kur 
kalba reikalauja platesnio 
moksliszko apdirbimo. Kaip
gi darosi Žemaitijoje? Dalis 
jaunuomenes griebdamosi ap
dirbimo ir tobulesnio prapleto 

jjiii'o lietuviszkos kalbos, grie
bėsi per smarkei reikalaudami 
kad gyventojai senoviszkoje 
Gedimino valstybėje, vartotu 
vien lietuviszka kalba visoje 
gyvenimo szakose ir draugijo
se, o net ir vakaruszku szo- 
kiuose Tokis per mieriszkas 
užsikarszczevimas, ne tik ka 
kad nepadaugins skaitli pase
kėju, bet gali net geresnius 
ant tolauko veikėjus skaudžiai 
sukompromituoti.

Per mier veikimo dalyvavi
muose dirvoje pletones lietu- 
viszkumo griebėsi daugiausei 
j-itnioji katalikiszkos dvasisz 
kijas g -neracija, kuri velyda
ma i-ztobulinima lietuviszku- 
mo, ejana daug nori žengti 
Toj gene acija -av > apasztalys- 
tej perdaug padeda vilties at- 
neszima gausius visuomenei 
vaisius.

Kaip praeiteje kada tai len- 
kiszka kalba tapo iszvalyta isz 
raiszalti makaronizmo, teip da
bar jaunoji dva iszkija Žemai
tijos gaivina, iszvysto ir tveria 
nauja lietuviszka budvardija 
net ir teologijoje. Lietuviszko- 
ji kalba kaipo dijalektas 
darbszczios liet, bet neapsz ' 
viestas žmonijos negalėjo būti ! 
turtinga, o lietuviai kaipo pa- 
gonis (stabmeldžiai) negalėjo 
turėt krikszczioniszkai moks- 1 
liszkos terminologijos. Poprie- 
mimo 15 tam szimtmetij Lie
tuvoje katalikyste liturgija in , 
vezdinta bažnytinei kalboi lo- 
tyniszkai, giesmes maldingos 
iszguldyta kalbose: lenkiszkai, 
lietuviszkai, latviszkai ir vo- 
kiszkai— pagal kalbas apgy
ventu žmonių.

Laike suplikacijų, lietuviai 
ir žemaicziai ik dar giedoda
vo: “Szventas Dievas szventas 
maenas, szventas niesmertel- 
nas...” (Zwiety Buže, swivtu 
niesmertelny...) Jauni kunigai 
norėdami kalba savaip atkirst, 
sutvėrė naujus tarmių iezreisz- 
kimus ir pradėjo giesme gie
doti grynai lietuviszkai o tuo 
mi tarpu nanji žodžiu prikeiti- 
mai suvisai neatsakanti tikru
mui suplikacija.

Wl.Chlewinski sako: Rze- 
cz znawey wiedza že twirtas 
žtiaczy gruntowny, twardy ale 
wž»dym razie nie odpowiada 
znsczeniu wszechmoony.

Nemirsztantys zas dostwnie 
znney — nieumlerajqcy o wieč 
tež nieodwiada žnaezeniu: nies 
miertelny.

Lenkas Chlevinskis kriti
kuodamas lietuviu kalba, regi
si jos visai nesuprato.

Toliaus raszo: Vienu isz 
prakilnesniu litvomanu, buvo 
tai a. a. mires priesz 50 m. obi 
vatelis žeminis Žemaitijos, mar 
szalas Szlektunijos Onufras 
Liitkewicz; žmogus tas ap- 
szviestas, apsiskaitęs, ir jisai 
neiszpasakytai gyliuosi didi- 
ben lietu viszkos tautos. Lit- 
vomanai sziandienvkszti auto

)° 
kad Lutkewicz sutaisė lietu
viszkai— lenkiszka žodyno, 
jie žino apie vyskupą Volon- 
cziauska, kursai ant tos dirvos 
be dirbdamas, užsitarnavo tei- 

I singus nuopelnus.
Kaip anie vyrai taisė kelia 

mokslakalbos lietuviszkos ir 
ja turtino, tai ir dabartiniai 
litvomanai prie to stengėsi, 
bet toli ne turi iszmintiugai 
suprantanezio takto panaszaus 
m praeites vyru takta.

Neužginczyja ypatingai, kad 
yra garbingu darbu grožini- 
mas kalbos mažai kam žino
mas, ypatingai kad lietuviszka 

I kalba ne yra mums svetima 
bet kam-gi reikia plėtoti aisz 
kias separatiszkas tendencija ?

Nauji Lietuvystes apaeztalai 
liepia mums būtinai mokėt lie 
tuviszkai. Klausiu ju vienok 
isz kokiu szaltiniu mes turime 
pasemt būda iszmokinimo mus 
vaikus lietuviszkai. Kur toji pa 
Tankiausioj, literatūra, kur 
žodynai, vadovėliai ir meto
dą? Mano nuomone. 1 
lietuviszkos kalbos žinysta ir 
grožia spaudos iszAmerikonisz 
kos, suvisai nepadabna tuomi 
labiaus kad amerikonis zkuose 
liet, rastuose spausdinami daly 
kai vien ni-daorendia, be avar 
bos o kalba nukalta ant palau 
kimo priekalo.

Lyginai, negalima lietuvisz
ka kalba etudijuot pagal rasz 
tus spaudos Tilžėj, kur viskas 
yra paremta vaisiais autorių 
per daug suezleivotu.

Prie to darbo reik rastiniu 
ku gana mokytu žmonių o tarp 
litvomanu da ju stokoja.

Tegul kiekvienas pagal savo 
gabuma prideda prie isz tobuli 
nimo kalbos lietuviszkos po 
plytelia ant vietos, tuomet ne
bus tarpe mus ir mus protu 
užraugytos nuomones kuriu 
esame liudytojai kad nekarta 
turėjom susirėmimus su jauna 
litvomanu generacija.

Wlad. Chlevinski
Wlad. Chlevinskis tame 

straipsni užvuolankei lietuvius 
su ju stengimais už gaudamas 
st.imhes klaidas inbruka.

Lietuvos kunigaiksztis Jagela 
priėmė krikszta 14 Vasario 13- 
86m. kriksztijo ir szliubavojo 
ji krokavos arcivyskupas Bod- 
žianta.

Jagela su lenku kuningais 
kriksztijo būriais lietuvius 13- 
87 m. Taigi lietuvai krikszta 
priėmė ne NVtam szimtmetij 
bet XIVtam.

Jeigu kaip lenkas sako litvo 
manai ir kalba užsilikusi be 
isztobulinimo, tai kalte globe 
ju lenku sykiu su lietuvisz 
ka bajorija nes jie per 500 me 
tu litvomanija stengėsi padaryt 
tikrąją lenku manija. Iszmintin 
gi lenkai, anaiptol isz lietuviu 
atbudimo jia juokimus jokius 
nedaro, bet muset tik koki 
isžgamoe lietuvius už tautisz- 
kurna su apetitu pajuokia.

Po tokiu pajuokų, tuojaus 
tame pat laikrasztij “Kraj” 
vienas isz lietuviu Peterburge 
užimantis gera urėdą, pasira- 
szydamas pseudonimu Adam 
Kurovietis asztrei lenkpalaiki 
sukritikavo nurodydamas aisz 
kais jo Chlevinskio link lietu
viu klaidas.

Kritik os 
me “saules”

para., 
turiu 
kitas

Mano vyras Adomas Chepulinskas 
paeina isz Vilniaus gub.. Traku pav. 
Olkiniku volos., Waiksztynu kaimo, 
6 m. kaip amerike’pirmiau gyveno. 
Niagra Falls, o dabar girdėjau 
iszvaževo in Amsterdamą, jis 
ar kas kitas praszau duot žine 
adreso:

Karalina Chepulinskiene 
1208 E. 7th , St. Niagra Falls N.Y.

kad 
pats 
ant

Mano pusseseres Ona Kuzmickiute 
paenaiszSuvalkų gub Kalvarijospav. 

lemei 
ka. pirmiau gyveno Chicago o dabar 
nežinau kur, jie pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

J g. Dumblauskas 
1407 Superior avė, Sheboygan, Wis.

ii ui'.in- Į'iiruaio'. uuuunu tA ’ unjvo

Iužtaisyti nepersenei apsivedė su Petru R< 
. • • L., ..irroinn rrvTwnn diinnrm n rl

Mano sesuva Autanina Baliuniute 
po vyru Tamosziene, paeina isz Vilu- 
sziu pav., Wladyslawo gmino, Ta- 
moszbudžio para, pirmiau gyveno 
apie Najorka o dabar nežinau kur ji 
pati ar kas kitas praszau daneszt ant 
adreso:

Box 127
P. Balionas

Wilburton, Okla.

Mano pusbrolis Jonas Stankevi- 
czus paeina isz Vilniaus gub., Traku 
pav. metai kaip amerike jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so:

Wm. Stankewicz
1406 Superior avė. Sheboygan Wis.

Mano dede Jonas ir Leonardas 
Žikai paeina isz Kauno gub., Szauliu 
pav., praszau atsiszaukt ant adreso:

S. Žikas
188 Almond Lane Wilkes-Barre Pa.

Mano dedea Kazimieras ir Felik 
sas Burbai, p.eina isz Suvalkų gub. 
Sejnu pav. Burbu kaimo, praszau 
atsiszaukt ant adreso;

Jos. Yaraszas
35 Hill st. Torrington, Conn.

Antanas Samsaviczus paeina isz 
Vilniaus gub., Traku pav. Bucziunu 
kaimo, turiu svarbu reikalą praszau 
atsiszaukt ant adreso;

P. Jenczauskas
Box 404 Turtle Creek Pa.

Mano brolis Jonas Lužeckis paei
na isz Kauno gub., Eržvilko para., 
girdėjau gyvena Pittsburge, praszau 
atsiszaukt ant adreso:

Iz. Luzecky
94 N. oth. St. Brooklyn N.Y.

Juozas Vaitkus paeina isz Sejreju 
para., Dubrawo kaimo, turiu svarbu 
reikalą praszau atsiszaukt ant adreso: 

M. Waiczulis
Eleanora Pa.

Mano vyras Antanas Ramanauskas 
paeina isz Kauno gub., Raseinių 
pav., zXleksandrawo wolost, paliko 
mane su maža mergaite lietuvoje, 
asz atvaževau in amerika ir noriu 
dažinot ar gyvas ar numiręs pra
szau apie jin daneszt ant adreso už 
ka aplaikysite nagrada: (j-g o;)

Ona Ramanauckiene
Box 775 Thompsonville Conn.

turinis tilps kita- 
No.
Senas Kapas

BO I AUDI
PRIEJGIAI'SES

MOKSLAS

4UGLISZKO
LIEŽUVIO BE

PAČIAI.BOs KITO

Fra tai praktiozniau^e Kisygu 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grinorius iez Lietuvon 
gali in trumpa laik^ pats per 
save iszmokti Angeliškai niek 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druozei apdarita 
in Franousini raudona audima 
ir kaaztooje tiktai £ j e Kantus 
nuaiuotimo mea apmokame.

8AULE Mahanoy City

S. Norkewicz
408 West Mahanoy An

l\lo. 6
Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka_____

Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi ežia gausite ir visokii 
kitu gėrimu. Ateikyte daba 
priesz laika, duokite uav< 
orderi o bus jums pristatyti

kelete

NG. 6
Visan

W TKASKAUCKA8
Pirmutini* LiftuvluzkoA

GRABORIUS

Ijaidoj:. Kunur Numirus1*! Pa-n 
rtvgit u- ,r \ rlini',4 dd P*mr»rin«i 

KrauRio Dnig'.UR b t I
Vuka atliekte kx nogeriaus*- ii puikia 
4u virsi uiinetaiA reikalais kreipkite- 
io o busite -iiiauie užganėdintai* 

520 W. Centre St. Mubanoy Ch.

UŽDETA 1870m.
Užpraszau visus Lietuvius Pittsburge kad 

pirktumėt pas mane o asz gvarantinu jus 
užganedint. Asz turiu kroma Moterių, Vyriu 
ir Vaiku Apredimu ir Parasonus.

— Duodu Union Markes—

J.H.BAfiENBREGGE2"0£Ks^s-

Mano brolei Jurgis ir Jonas Matu- 
sewiozei, paeina isz Suvalkų gub., 
Naumiesczio pav., Sintautų gurino’ 
Szwediszkiu kaimo. Luksziu 
apie 6 ar 8 m. kaip amerike, 
svarbu reikalą jie pats ar kas 
praszau duot žine ant adreso: 

Wm. Matusewicz
14 Jersey st. Ansonia, Conn.

KUR BUNA
Mano sunus Juozas Ziamackas pir

miau gyveno Berzburgh, W. Va. o 
dabar nežinau kur jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:

(gg 01)

Ona Ziamiackiene,
137 Keap St. Brooklyn, N. Y

302,

Adresas

Godotini: A3 esu užinteresuotas jusu pasiuliminui dykai 
eiunstos lt n y pros ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamg 
neprotingi dasileida perviržumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tio vyrai tur pareikalauti viena IS tuo knygų. 
Ta knyga pasalus keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jio netur apsivesti būdama tame padeime
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keijr 

vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba syfillv
Trlperi, erba gonorrhoea, Nusilpnolma, A bei
na pragaišti Spėkų, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, priva—ai ir slapta, su ma
žais kaštais. i

Tūkstančiai vyru atgava nava tobulą sveikatą, upė kas 
ir stiprumą per pagelbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tylirus slaptibes, kurios -vyras turi 
\inotl. Netrotikiet sava piningu moldedami už prastus, 
bevertes, vaistus iki kolaik ncpcrskaitJsti šitą knygą Ji 
pašalui kodiel jus kentėti irkeip galėt galiutinai isigy- j 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. IŠrafiik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai ganios knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO. ’

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, 0.

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

Namine Mokykla
Gramatika Angliszkos kalbos be 
mokintojo (apdaryta) $1.00. 
Vaiko Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir aszyti be moki, 15c. 
Naujas Budas mokintisraszyti be 
mokintojo - - 10c.
Aritmetika iszmokinimui rokundu 
su pa veikslais (apdaryta) 35o.

Pinigus siuskit per Money-Order.

P. Mikolainis
Box «2. New York, N. Y.

Naujausi apraszimai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežuli papuozkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Vėliname del norineziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
‘Dr. Brundzas Ointment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikimo 
plauku gvarantuota gyduole. Preke 
yra 2Uo 50c ir $1 ir užteks ant ilgo 
•aiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriams apgavejams daktarams in 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytes greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso: •

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

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa.

M. VARZ1NSKAS
Lietu riNzkaN Fotogra fintai 

205 E. Centre Nt. Mahanoy <’«tj 
----------o---------

Puikei ir pigei nutraukė vittoker"Fotx»<rufijw 
Padaro Dideiua Fotografija* im maZiu u 
adeda m Roiiutu Indeda m Špilkai 
Kompm ir t. L. Parduoda viwik«v« Ramiai 
lj<stuv«i au rirea-'iunelau reikalais uetir 
kitur nu, kaip cik pu» savo *en» gyvenini 
ir patinecama V arti nu ka kuna pan ar*

(i sKar)

BANKING HOUSE.
Kampas Keade Ulicze 

loletonas: Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

A cm iork, M. Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

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

K rajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visus kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojimu Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

r—“KATALIKAS”—
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergas mieste Chicago, Ill.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00, 
Europoje ir kitur - $3.00
Pusei metų: Amerikoje = $1.00
Europoje ir kitur - - $1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis.

Užsirašantiems “Katalikų” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

PASTABA: Kas prisius $4.00. tasai gaus "Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes 83.60.
. Kas prisius 82.60, gaus metams "Kataliką" ir paveikslą Kovos ties 
Žalgirieis, Lietuvos žomlapl ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

ISZGYDYTAS
Isz 10-tipęs /Ąetipes Rupturos 

John E. Evens sunkei dirbantys kalvis isz IVapwallopen, Pa.
Fabrike parako, apsakineje liistorije kuri užims visus akivns:

Perėjo penki metai Aprihije am. kada atsiszaukiau pas Daktara O’Malley in 
AV i Ikes-Barre, Pa., ba kentėjau ant dubeltavo* Rupiuros, padeymasmano buvo 
payoyngas o su didele nebegale galėjau baigt savo darba. Gidytojai kurie mane 
pnesz tai gydė: jog tai yradidele k»ailisteTnislint jog Ruuturaduosisiszsigidynt 
be operacijos (at-z emu pr*e*z ngas tokiu opetaciju 1 Po perskaitimui 
apgarsinimo laikia-ztije Berwick Pa, apie gidima Rupturos per Daktara 
O’M aky, nueidavau in oil.••a in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos kur man 
Dr. O’Malley i asake jog kzgidins mane isz kenteymu.ne norėjau in tai intiket.

Nes dabar nežinau kaip iszre lost savo dekinguna už tai. jog esmu dabar 
suvisai sveikas be jokios operacijos No ke'uriu metu ne nesziojau jokiu diržu 
norint gana sunkei dirbu, už ka pirmiause padekavoju Dievui o po tam 
Daktarui < 'Malley už jo iszgidima. Jaucziuosiu jog tai yra mano privalumu 
duot rodą kožnam kuris keneze ant Ruptun s idant nusiduot pas Dr. O’Malley.

JOHN EVANS, Wapwallopan, Pe. 

birželei niekad ncižgitlyns Rupturos. Kožnas vyras motere 
ir kūdikis gali Luti iszgidint neg Rupturos (kuilo) bs 
kausmo i,- p rsztado- pei mano Kemiszka-Elektro Methoda.
sz e*mu ven tims Spec al sias ir galu gvarantjti jog tave 

-zg dmsu isz Kupiūros. Mano spasabas gidymo Rupturos 
žiikrma k.žnarn iszgi d nia apie ka szimtai ypatų jau 
i-r-itiki in p r ka turi p Ina tvirti b a prie numes. Atsmnsk 
c. marke o gausi tingulėse abrozeleis apmszant mano būda 

gid vmo Rupturos H du dikaj. Kas ne gali ant kart užmokėt, 
'a' duodu ant szn.okesczio. Preke užganad dante.

'■isiuskpai nine maike už2c. o aplaikysi Daktarb-tka knygute su abrozelais už dyka.

158 S. WASHINGTON ST.
WILKES-BARRE, PA

10 LABAI GERU ŠTUKU c ..
Suniekti© teip žmonių nepahnksnūn i kaip su gero uis ŠL-..1 etai. 

Kuris žmcįus moka geru štuku. tas vi.a es praleklda laika linijiniai 
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta pati padaryti, 
jeigu tik nori, nes dabar susilaukei geriausios protjos, ucj t.k už t dol. 
gausi 10 labai geru štuku. Aš esu lictuvys, magitas ir berodydamas 
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli štukas, todėl aš dabar pasi
rengiau tik už 1 doleri parduoti 10 geriausiuštuku, todėl nelauk ilgai, 
užsiorderiuok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai man- 
drus žmogus, arba turi velnią. Sztukos. kurias aš jums prisiusiu, yra 
labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuo- 
i.aus padaro. Visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinimą 
raip tas Atakas padaryti, Išsltnižia ta pačK fcnin —t



*Oidelis Jszpardavimas Isz LietuviszKu 
Kairnelu.

Idant padaryti vietos del naujo 
Pavasarinio Tavoro, pastanavijome 
iszparduoti visa rudenini ir žiemini 
tavora už labai numažintas prekes. 
Todėl jaigu norite pasinaudoti ir 
suezedint keletą doleriu ant Siuto ar 
Overkoto tai dar turite proga ta 
padaryti. Ateikyti o patis pamatysite 
kaip gerai dar galima pirkti.

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

Pirkite savo Pavasarini Siutą pas

*D YNKIEVICZIA
JGw^-^^F233 235 W. CENTER ST.

KRUTANTI H

PAVEIKSLAI
Egzaminacija Viduriu per “Xray” 
eletrikos maszina.

Gaudimas jaunu Meszku Alaskoje.

Užvidejimas Szunies. Juokingas.

Kaip pagauna Vėžius.

Aktorius Naujam Role.

Ilgas Straikas. Puikus Paveikslas.

Visi tie Paveikslai bus rodomi 
Ketvergo Vakara, BoczkauckuSaloje 
Inžanga visiems tik 5c.

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

Žinios Vietines.

Des Moines Iowa:— Dar 
bai pusėtinai eina, už darbai 
menki isz kitur pribuvusiam 
darbas nesunku gaut, czionais 
yra virszutiniu drabu invales.

— Oras szaltas, sniego yra 
invales.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis. bet nevisi sutikime gyvena 
vieni kitus tašo po sudus, 
moterėlėm Baltruviene nerei
kalinga nes ne kurios smarkes 
nes sėdi kalėjime.
— 9ta diena moreziaus 1912. 

Maple Block Coal Co. mainose 
likosi užmusztas lietuvis Pet
ras Gudaitis, 28 m. amžiaus, 
nevedes, velionis paėjo isz 
Suvalkų gub, Vilkaviszkio 
pav., Kaupiszkiu gmino, pa- 
veckiu kaimo, velioni turi 
broli J Joną ten kur apie 
New Yorko ateita, nabaszny- 
kas prigulėjo prie draugystes 
Lietuvos ukesu, nors nebuvo 
pilnu nariu bet draugai sudėjo 
po doleri ir palaidojo kaipo 
drauga, su paroda ir su miszio- 
mis szv. Laidotuves atsibuvo 
11d. Kpvo 10 vai. ryte.

Lai buna jam lengva ežios 
szalies žemele.

Shamokin, Pa.— Ožio 
naitinei Lietuvei užsnude. Pa- 
rapije vos gyvuoje o patrijotiz 
mo jokio ne turi szirdyse ir 
apie tai nesirūpina.

Nedeloje likos palaidota* 
savžudintojas Stasis Viszniaue 
kas kuris atėmė sau gyvaste 
vargszu name. Graborius Dauk 
eza užsiėmė laidotuvėms.

— Susqehanna Coal Co. ne 
duos daugiau “pea” anglių del 
gyventoju. Dydesnes anglie 
dar parduoda nes mažesnius 
iszgabena kitur.

(Tegul skaitytojai isz Szarao 
ku danesza mums, kiek ten 
randasi lietuviu; pavieniu ir 
ezeimynu. R)

Portland, Oreg.— Dar
bai Union Stock Yard Co. ge
rai eina, už darbei neblogiau
si, teiposgi ir audimo fabrikuo 
se darbai gerai eina, ir uždar- 
bei nemenki.

— Oras gražus, szilta.
— Lietuviu mažas būrelis, 

ir visi grąžei užsilaiko, czio- 
nais lietuviszkos bažnyczios ne 
turime, bet butu labai malonu 
nors savo kunigėli turėt kuris 
galėtu atprovint pamaldas len 
ku bažnyczioi, kurie turiu sa
vo puikei bažnycze.

Cleveland, Ohio.— J. K., 
ejdamas su savo draugu J. B. 
apie 12 valanda isz karezemos 
gerai užsitraukė, užklupo ant 
ejnancziu dvieju merginu. 
Ant riksmo merginos adbego 
žmonis in pagialba o užsigeria 
ižgamos pabėgo. K.... likos 
suymtas ir nubaustas ant 200 
doleriu ir puses metu in kalė
jimą o jo draugo da ne suėmė. 
Reike ir tai primyt, kad K. . . 
turi paezia ir keturiu metu 
dukriuke.

ym 
dy- 
vi-

Reikalingas Vargamistra.

Kuris moka gerai grajit ir 
vesti bažnytini chorą in Sz 
Juozapo R K. parapija Maha 
noy City, Pa Apie iszligas 
raszykite arba atsiszaukite ant 
adreso. (j "))

Wm. Kriczin Prezidentas.
433 W Spruce St. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu farinas.
Lietuviu kolonijoi Michigan 

te kur turi pirkia 105 Lietuviai 
mas Mason paviete. Turiu ant
davimo gyvenamu farmu su budin- 
kais ir sodais. Lake paviete turi dau
gybe neiszdirbtu geru farmu ant 
lengvu iszmokescziu. Raszykite o 
gausite lietuviszkas informacijas, 
knygele ir mapas dykai. udy oj) 

Anton Kiedis,
Peacock, Lake Co. Mich.

stei- 
far- 
par-

So Barre, Mass— 11 d. 
kovo sustraikavo vilnoniu fab
rikas, priežastis straiko maža 
mokestis, .darbininkai reikala
vo pakėlimo 15 centu ant dole 
rio, o kompanija nekele dau
giau kaip 5 centus.

Relleville, III — Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
sunku gaut.

Ąnt pardavimo.
Namai ant keturiu familijr 

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

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy Citv, Fr

Balsuokite už

JOHN .1. KELLEY
ANT I.EG1SI.ATORIAUS 

Piimo Distrikto.
Demokratas. Isz Mahanoy City, Pa.

Palengvyk Savo Galva.
Nog visokiu biznavu ir piniginu 

ergeliu per indejima savo piningus in 
FIRST NATIONAL BANKA 

Tada nesirūpinsi apie j u atsarguma. 
'I'avo Piningai bus gerai prižureti ir 
atnesz jumis nauda. Ateikite o mes 
apie tai pasikalbėsime.

The First National Bank
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.

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

Nemokėk dykai $10.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

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

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W.Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

GUINAN Mahanoy City, Shenandoah
Mt. Carmel, Landsford.

— Szendien Szv. Juozapo.- 
Nobažanstva prasidėjo lietu- 
viszkoje R K. bažnyczioje Szv. 
Juozapo vakar su miszparais. 
Daugelis kumngu pribuvo isz 
kitur.

— Praejta ncdelia užsidegė 
fabrikas marszkiniu Janavi- 
eziaus židelio ant O’Ilarra tvar 
to Bledes mažai padare nes 
pavojus buvo dydelis, kelos 
merginos nusidegino sau ran
kas nusileisdamos virvėmis 
per langus.

— Ana nedelia lankėsi Ma- 
banojui lietuviszkas skvajeris 
p. Bendrikis su profesorium 
A. Gudaicziu vargoninku isz 
New Filadelfijos. Prie tos pro
gos atsilankė ir in redyste 
“Saules” Yra tai sztant lietu- 
viszki patrijotai.- Come again.

■f Praejta ketverga Maha- 
noy City kasiklosia likos mir
tinai sužeistas Petras Kaczer- 
gis 48 metu senumo ir jo lebe- 
ris Raolas Kundrotą. Kaczer 

gis mire ambulance vkada jin 
veže namo. Velionis ne senei 
buvo apsivedęs su antra pa- 
ežia, palikdamas jaja dydelem 
nubudime ir szeszeta sierate- 
liu po pirmai paezei. Kaczer 
gis su savo leberiu buvo nuve
jąs parsineszt tulszes isz isz- 
dirbto brusto kur radosi gazo, 
kuri uždege. Eksplozije buvo 
smarki. Kaczergis dirbo kasi
klosia per 26 metus, buvo mal- 
szaus budo žmogelis ir miletas 
per daugeli. Velionis prigulėjo 
prie szv. Juozapo ir Antano 
draugystes, likos palaidotas 
panedelio ryta su draugystes 
kasztais.

— Parsiduoda naminei daig
iai, geram padėjime, kas nu
pirks gaus ir stubas del gyve 
nimo. Parsiduos ne brangei 
ba locnininkas nori važuoti in 
Lietuva. Atsiszaukite po No. 
528 W. Pine 8t. (fg o»)

(f8 o?) 
teip-gi 
kurios 

subatos

Union City, Conn. — t 
7 d. 12 vai. szio menesio pati
ko netikėta smertis Stanislova 
Raukli, Foundry dirbtuvėje 
eidamas pro maszina diržas ne 
tikėtai truko ir likosi ant vie
tos užmusztas, nabasznykas 
paėjo isz Kauno gub., Panevė
žio pav., apie 7 metus pergyve 
no amerike, 27 m. amžiaus, ne 
vedias, prie draugystes jiokios 
neprigulejo, nabasznykas buvo 
doras vaikinas niekam blogo 
nepadare ir visiem tiesus bu
vo, nabasznykas likos palaido
tas 9 d. ežio menesio, Lai buna 
lengva jam szioi žemele.

Jei kas norėtu platesniu ži 
niu tegul kreipiasi ant szio 
reso:

a<l

Alek. Dapszis
10 Hill St.

Waterbury Conn.

— Su nubudimu turime 
praneszt, buk vienos isz muso 
senu biznierių p. Pavlauckas 
graborius, apleidže mus o ke
liauna in Minersville kur isz 
etate sau puiku narna. Saluna 
su namu pirko p. Fr. Stepą 
nauckas. Ir vienam ir kitam 
vėliname ka nodydžiausio gi 
lokio. '

— Muso nauji Velikini siu
tai vaikams yra geriausi ir 
gražiausi visam mieste. Galima 
jumis suezedint nog 500 lig 
$1.50 ant kiekvieno siutelio. 
Refawicz Bros. 138 W. Center 
St. (rz 1°)

■f Subatos ryta, 3:15 valan
da, atsiskyrė nog ežios aezaru 
pakalnes, po trijų menesiu 
sunkios szirdies ligos, Elzbieta 
milema paeziule Jono Pavla- 
vieziaus (po pirmam vyrui Gi- 
guoliene) 42 metu senumo. Ve 
lione paliko Mahanojui broli 
Vincą Žemaiti kriaueziu o 
Lietuvoje du brolius Juozą ir 
Joną ir seeere Marijona. Paėjo 
isz Suvalkų gub. Kalvarijos 
pav. Padoviniu kaimo, Dauk- 
eziu par. Pergyveno Amerike
25 metus. Laidotuves atsibus 
seredos ryta, 9 valanda su Mi- 
szioms szv. R. K. bažnyczioje 
szv. Juozapo. Visus pažinsta- 
tnus ir gymines užsipraszo 
ti dalibas laidotuvėse. Su 
del u nuliudimu užpraezo 
sus— Jonas Pavlaviczius.

— Nepirkite savo pavasari
nio siuto kolei nematysite muso 
naujus ir gražius siutus. Yra 
tai gražiausi siutai visam mies
te ir prekes yra $3 lig $5 pi
gesni negu kituose sztoruose. 
Refawicz Bros. 138 W. Center 
St.

f Ketvergo diena 
mirė a.a. Žilinskiene 
laidotuves atsibuvo
ryta. Paliko dydeliam nuliu 
dime vyra ir tris vaikus.

— Jonas Fahy pranesza 
anglekasiems idant visi angle 
kasiai prasitrauktu nog darbo 
1 Aprilaus ir apvaiksztinetu 
taja diena iszkilmingai ant at 
minties aplaikimo 8 valandų 
darbo.

— Paskalas ejna po miestą, 
buk kompanijos ne duoda gy 
ventojams daugiau anglių 
Yra tai melagingas pasklidi 
mas o kompanijos apie tai nie 
ko ne žino. Anglių duos pa
kol kasiklos dirbs.

— Jaigu ant Veliku pirkai
te nauja siutą, skribele marsz- 
kinius, nektaiza ir t. t. tai ge
riause pirkti pas Refawicz 
Bros. 138 W. Centre St. (fg oj

— Gedimino draugyste nu
tarė per 3 menesius priiminėti 
naujus sąnarius tiktai usz 500 
instojimo mokesties. Bus pri 
imti nog 21 m. lig 40 m. am
žiaus. Norintieji prisiraszyti 
tegul ateina ant mėnesiniu su
sirinkimu kurie atsibuna Utar 
ninkais po 20—tai kožno mene 
šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz-

i kos Mokslaines. Nauji prisi- 
, rasze ka neturi Amerikonisz 

ku popieru, draugyste to
kiems parūpins popieras in

1 trumpa laika. Szita draugyste 
1 teipgi moka posmertine o ir 

paszialpa ligoje. Todėl norin
tieji prisiraszyti prie szitos pui 

■ kios draugystes privalo nepra
leis! szitos progos. Nelaukyte

1 paskutines dienos—Utarninke
26 Kovo bus paskutine diena 
pigio insiraszimo. Isz tolesniu 
miestu sanarus nepriima.

Cuddy, Pa — Darbai ge
rai eina, už darbei geri isz 
kitur pribuvusiam 
sunku gaut.

— Oras izaltas.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis ir visi malszei užsilaiko.

MERCHANTS 
BANKING TRUST CO.

Banka yra juso Geriausias Prietelis.

Yra tai geriausias ir pigiau
sias būdas del atmokejimo mor 
giezio, arba del pirkimo namo. 
Pigesnes prekes procento ne 
gu Saving Fondo. Priek tam 
banka visados priima mokesti 
bile kokia diena, kur Saving 
Fondas yra atidarytas tik vie
na diena ant menesio, ir jaigu 
taja diena neužmoki mokesti 
tada uždeda jumis koros, musu 
banke neyra jokiu koru arba 
bautmiu, ir galima greieziaus 
atmokėti skola negu Saving 
Fonde, Jaigu turite piningu 
padėti ant proceiiczio tai 
atneszk in muso banka o mes 
iszaiszkinsim kaip geriause ta 
galima padaryti. Su bile ko
kiais bankavais reikalais kreip 
kites in muso banka, o busite 
aprūpinti ka nogeriause.
Musu kostumeriai y r? muso 
prieteliai.

Vaktuokyte butelius.
Jaigu sugražinsite geram 

padėjime visa baksa buteliu 
nog Kajerio alans, eliaus arba 
porteri, tada gausite viena 
marke ir kada susirinksite at
sakanti skaitlu tu markiu tada 
galima gauti už jias drapanas, 
drabužius, czeverikus, ziegore- 
li, ziegori, groserius arba 
kita koki reikalinga daigta ar 
tavora. Gausite viena marke 
ar stempa už kožna baksa bu 
teliu nog Kajerio alaus arba 
viena marke už du baksu butt 
liu nog eliaus arba porterio. 
Žinoma bakse turi rastis visos 
bonkos geram padėjime.

Kada surinksite atsakanti 
skaitli tu markiu tada pri- 
siuskite ta knygute su markė
mis pas United Advertising 
Co. Cleveland, Ohio, ir jie ju
mis prisius Tavonni Orderi 
ant bile kokio tavoro ka gali
ma gauti sztoruose savo mieste.

Pirkite vien tik Kajerio alų, 
eliu ir porteri bonkose.

C'has D. Kaier Co. Ltd.
Brewers & Bottler,

Mahanoy City, Pa.

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

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus snczedinimni 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mue 
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziara pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Kejentalnus Dokumentus ii 
vedam provas senam krajui. Rejentelna 
kaneelarijayra rėdoma per valdiszka notara 
.1. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o pereit i k risi t, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paezedumui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paezto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe> 
Expreso Money Orderi.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymonth.Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletutlszku-lenklszku Vaistu.

darbas Ant Pardavimo.
Parsiduoda farmos 

aplinkinei po geroms

Brangus Lietuviai

Pitts burgeir

Aplinkinėj.
Praneszu ka<l as uždėjau Didžiause Drapanų 
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senem ir 
jaunėm, už tai kviecziu visus Lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jurais 
patai nausu. Tiems ka atvažuoja isz aplin 
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig 
75c. tiems ka pirks tavora už $20 arba (lan
giaus, o katrie gyvena l’ittsburge ir pirks 
tavoro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c. 

naujas ir naujausios 
>er szitus tris

szioi . „ _
. . | Tavoras yra visas naujas ir naujausios

. . o iezly mados už neperbrangia preke, per szitua tris
„i : menesius 25c. ant kožno dolerio pigiau.gOFDB, yra dvi faimoa abi ge- Galite I>as mane ordenioti Szlubiniu Žiedu 

ram padėjime, turi po 150 ake ‘‘Žįsto aykso h-iszluodu raszyta gvararnija
i J ’ r o nebusite apgautais. 2seuzinirszkite

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GHEICZIAUSl GARLAIVAI-

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yorko o Rusijos be jokiu peretojimu.
PUIKI GARLA1VAI: (ZAR - KURSK - RUSSIA

In Rotterdam! « Dienas In Libawa 11 Dienu. ......u f Kursk,10 Vasario;Lituanla 21.
Treczia Klusą $35 I J?“ v, .. Yorko I Vasario; Birma9 Kovo; Kursk $18 Antra Klasa $50 , '<"■ "" 'crko | 23, Kovo.

$iJ5 Pirma Klasa $7-> i Apie dauginus daeižinoslte pas muso agentus arba
A. E, JOHNSON & CO., (General Pasgcnger Agtt. 27 Broadway, New York, N.Y.

Jaigu nori gauti gera i lk. auk-o pripildinta 
i gold filled) ziegoreli su gvanmeija ant 20m. 
tai raszykite pas mus o dasižinosite kaip 
lengvai ta galima padaryti. Iszriszkite szita 
pozeli, tai yra, imkite numerius isz pirmo 
lengelio ir sudekite antroj langelije, teip kad 
skaitant isz visu pusu iszeitu ligiai 15.
Prisiuskite iszriszima mumis, jaigu bus gerai 
sudėta tada gausite kreditą va czeki ant $25,

$25 DYKAI $25

Kiekvienas Lietuvtszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninicai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l.............................. 25c.
Egiutero No. 2.............................. 50c.
Zruijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo I^aszai..............................35c.
Meszkos Most is............................ 25c.
Trejanka.......................................25c.
Linimentas vaikams....... .............25c.
Gyduoles nuo Kosulio.................25c.
Liepiu Balsamas ........................25c.
Anty-Lakson del vaiku............ 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu........................25c.
Ugniatraukis................................25c.
Skilvio Laszai................ . . ...... ..25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

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

skaudėjimo............................... 10c.
Laižai nuo Dantų..............  10c.
Mostis nuo gedimo ir piakaitavimo

Kojų....................    25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto................. 15c.
Gyd. nuo Grippo....... .............$1.25.
Plauku apsaugotojas...................50c.
Muilas del Plauku..................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų................. 35c.
Rožes Balsamas........................... 25c.
Kinder Balsamas.........................25c.
Bobriaus Laszai..........................50c.
Szvelnintojas................................ 35c.
Kraujo valytojas...................... $2.00.
Nervu Ramintojas.......... . ....... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

p:is Vaikus...........................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)...............25c.
Pa mada Plaukams...................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Riemens........-.......50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu..... .15c. 
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... . ...............25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

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

S. Walunas

katras bns geras del nupirkimo vieno ziegorelio, lencugelio ir kompaso isz muso 
katalogo. Atsiųskite marke ant nnsiuntimo kasztu. Adresavokite: 

IRVING WATCH COMPANY, tempnleewcy°o^rtn. vDEPT-1-

Nauj as Pavasarinis Tavoras

St. Charles, 1’11— Dar
bai vos kruta, atvažuojentiems 
sunku aplaikyt darbus.

— Pusėtinas būrelis czion 
gyvena muso tautiecziu, isz 
kuriu visokį atsiranda; vieni 
palinkia prie girtavimu kiti 
prie apszvietos. Gaila mums 
tautieczei, jog teip ymasi už 
girtuokliavimo. Kada skolas 
pasidaro kromoeia tai iždumia 
in Czikaga bet buna suymtas 
ir adgabentas adgalos.

— Pragyvenimas czion bran 
gus o ypatingai mesute. Tai
gi ne kurie sumanė uždėti me 
sinyczia ir jau buvo prisirat-ze 
arti 100 ypatų, atsibuvo ir su
sirinkimas ant Norkaiczio sa-

riu žemes puse dirbama, czysta 
žeme geros trobos, vandens 
yra i n valės parsiduoda pygei, 
priežastie pardavimo toke, 
locninykas mirė tai esame pri
versti parduot apie platesnes 
žines raszykit ant adreso.

A. Deronios 
Kellyburg, Pa

26 Metas Senas Laikrasztis

VIENYBE LIETUVNINKU
iszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y.

Neužmirszkite 
n limeni ir ulyczia. Viso giaro velijantis, 

Slabanauckasi^tt”,"1;
Koliekos ir Sužiestiejai 

Skaitykit!!

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už 

Mainose 
Fabrikouse 
Ant Geležinkeliu 
Treinn.

Vartojau Provas už Koliestvas 
daugeli metu.

Koliestvas arba

. ... .. mwM. Szaukites pas mane
“Vienybe Lietuvninku” didelio |i!ltr7t, esate sužeistais, busit kantanti, 

tukstanezius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prane
szu jogei žmones su didelėm kolie- 
stvom gali desetkus tukstaneziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelis desetkus donelu sumulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes 
samdo Lietuvius ne Advokatus Kad 
save apsigarsitu ir jus Provas priimtu 

•ir toum sik tiasia ir vilkina liki laikas

formato 12 puslapu, talpina moksli* 
szkus straipnius ,eiles, feljetonus nau
jausias žinias isz visos pasaulės,1 
daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir 
paezios Lieti! VOS savu korespondentu j, 
“Vienybe Lietuvninku” buvo*J 
visu pirmeiviszku organizacijų organu . 
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Pernai 10d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežasties iszlei*|

les bet viekas nuėjo ant szunc j„bUe „ii '°T sik 'T'ir ''"T Hki la.ika9, J į dome dideli žingeidi! J uoiiejilll .8kUI1dinio iszsibaige ir daugiau skųst
lutr.nu^ n Rodą uždyka duodu ant

prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szuom adreso: 

B.S.YANKAUS Indianapolis, Ind.

uodegos.
— Gerai pažinstamas vi

siems Kardus Žudys paejnan- 
tis isz Kauno gub,pavieto, Ra- 
migales parapijos Žudžiu likos 
užmusztas dirbtuvėje Moline 
Malabla per sulūžima eleva
toriaus. Velionis likos palai
dotas krikszczioniszkai, prigu
lėdamas prie trijų [draugys- 
cziu: D. L. K. Vitauto, Szv. 
Jurgio ir prie Gedemino. Vi
sos draugystes laidojo velioni 
ant kapiniu. Paliko dydeliam 
nubudime paezia ir trejetą 
vaiku. Ne senei palaidojo au
nu ir duktere o - pati szendien 
ir serga pavojingai. Motere ran 
dasi dydeliam varge.

p, vuMiiyjiiii.
numeri, kuris liks tik istoriszku1 
atminimu, nes pirmas da Lietuviszku 1 
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant 
metu užsimokės $2. gaus ta numeri, 
kaipo dovana.

Metams : : $2.00.
Pusei Metu $1.00.
Užrubežin $3.00.

"VIENYBES
LIETUVNINKU”

Prenumerata
Užsiraszyti galinta visada

Kas nori gaut tik 
JIBILEJIM NUMERI 

prisiusk 10c. markėmis, o tuoj gausi 
Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

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

J. J. PAUKSZTIS & 00.
120-124 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Introligatorne. -
APDIRBTUV K”KJTGU.

Ayaidirba senos maldakn yges, istorini- 
natos ir laikraazczei, kaipo tai:

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

Prisiunsdami knygas anmokekyte paeito ai 
ekspreso kasstua. Adresas:

Lltbiunlan Blndory.
SU W. Sfirur*. klabtno, City,

Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliti del 
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariatis. Teipgi visokiu 
gatavu Szlebiu, Andaroku, .lekiu irt. t. Puiku szlebukiu 
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

flm Glolifi { mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City. Pa

Parsiduoda Farma.
Turi 132 margu žemes, susi

deda isz 18 margu puikios 
girios o reezta 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 i parsiduos 
tik už 28 szimtus doleriu o 
gyvulei ir prietaisos parsiduos 
atskirum kaip kas norės. Szita 
farma randasi prie plataus 
kelio lig miesto ir stacija ran
dasi 3 milos tolumo. Parsiduo 
da pigei, už tai kad locninikas 
yra labai senas žmogus. Raszy 
kite tuo jaus ant adreso, (dy)

John Kvietkus
Box 158 Brookfield, N. Y. 

Madison Co.

T7 A DK7THC NewjorkoLietiiviszkoj 1’lxLVaL/O*Kolonijoj da randasi 
--------------------------- -dangFarmu ant parda 

viino. Daug Lietuviu 
jau apsipirko ir dar 
gerai gyvena.

50 A kieriu už $800
_ 80 Akieriu už $2100

joo Akieriu už $2000 
135 Akieriu už $2000 

Visos Farmos su reikalingais budinkais. Yra 
visokiu, pigiu ir brangiu. Apie (langiaus 
raszvkite prisiusdami marke ant atsakimo, 
ant adreso.

George Kleek, PooMlle, N.Y.
Parsiduoda Farma.

Puiki farma Roaring Creek, 
12 mihu nog Shenandoah, turi 
80 akieriu 20 akieriu girrios, 
teipgi 150 obuoliu medžiu vien 
obuolei atnesza $500 ant meto. 
Gera stuba in didelis tvartas 
Parsiduos neperbrangiai arba 
atsiduos už namus. Atsiszauki 
te arba raszykite ant adreso.

Jos. Bendrink
(, j ) Pottsville, Pa.

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

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

Vaikams ir Merga items turiu puiku baltu, 
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir 
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte passvetimta” 
težins pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
526 W. Centre UL, 

Mahanoy City, Penna.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomia dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, AmerikoniszKU ir Tmportitu. 
Galima gaut visokiu Arielka, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

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

Ant Kongresmono
Robi . D. Heaton

Isz Ashland,

LIETUVIO KRAUTUVE.
Pas mane galima gauti naujausios 

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

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

Kreipkitės ant sziuo adresu:

W. WAIDELIS
112 Or«n<l Street Brooklyn, N. V




