
v ir pinigini! 

o piningus in

. banka
u atsarguma.j 
ii prižureti ir 
teikite o mes

a
jR>P>tnridalh

gyd*. Ja,p 5 
sugražinti gi^nsp^įj

nal Bank
mioojCItj.Pi. supįį’M

•--------

D GrsfeSp<
SoilOfi SU.JS

ihiooj Cltj, Pi.

Loteriu

DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUV1RZKAS LAIKRASZTIS AMERIK1 

KURIS ISZEINA DU-KART ANT NEDĖLIOS.

ISZKINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

Prenumerata Kasztuoja:

Amerike Į i“ £ ™ J’ įEuropoje j

preke

gu kiti

RobIJoJ# Ir Lietuvoj# 59 X 
Anglljalr Skotlandlja 15 Sb- g 

Prūsuose 15 Marka. »
BASZANT GEOMATAS IN REBYSTE UŽDEKYTE 8ZITOKI APRIŠA §

W. D. BOCZKOWSKI-CO. |
520-522 W. SOUTH AL., MAIIANOY CITY, PA. f

THE SEMI-WEEKLT j
SAULE=SUN

i THK ONLY LITHUAIAN PAPER INTHE UNTIED STATES PUBLISHED 8EMI-WBKKLT. 0 
BAB A LARGER CIRCULATION THAN ANY OTHER LITHUANIAN PAPER. !

BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS. RATES ON APPLICATION. X

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY,

Subscription $2.50.
aaraxsiHTnio the hitzbbst or neahlt ioo.oto litu vikiam 

HEBmiNG IK THE UNITED STATES.

PUBLISHED BY

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

No 25 ENTERKD AT 'UIE S1AUASOY CITY. Į'APOST IJi-TlCE' AS SECOND CLASS MAIL MATT ER. Malianoy City, l’a Utai niiikas 2t> Kovo (Mareli) 1912 Metas XXIV

ate Bank 
rsonSte. | 
rgh, Pa. 
lauka, uždėta pei 
iš po priežiūra 
gus suaedinimui 
rcdeua pas mus 

tris. pnskiiUDi 
m pinigus in visu 
jlė. mnlūodia

th 
įford.

KAS GIRDĖT?
Isz sekanezio skaitlaus gali

ma suprasti, jog anglekasiklu 
aplinkinesia Lackawanna, Lu
zerne ir Skulkino pavietuosia 
gerove vieszpatauje, nes sudė
jimas in bankas piningu tosia 
pavietuosia buvo $118,069,951 
in trauki asztuoniu metu. Žmo
nis piningus czedina o ypatin
gai “foreignerei.”

Francuziszki astronomai ap 
skaitė, buk muso žeme turi 
mažiause 10,000,000 mete am
žiaus. Kas tam ne tiki, tegul 
pats apskaito.
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Czikage tesasi teismas tūlo 
žmogeliaus, kurie apsivedė su 
septimoms moterimis.— Jau 
tam privalome duoti szventa 
ramybe, ba jisai ir teip turi 
septinis svarbius 
ant galvos.

ergelius

Vela atsirado kokis tai kvai
lys, kuris tvirtina, buk jago 
geidi būti sveiku, tai turi at
sistoti ant galvos per kėlės mi- 
nutas ant dienos, nes tai yra 
labai gera gyduole del smege
nų. Gerai tegul ir teip buna, 
nes.... ar ir moterėles turės 
stoti ant gaivu? O kaip bus 
su andarokais? Ej, jau tas už 
daug!

Pagal statistikos surasza nog 
1909 meto, galima suprast ko
kia svarbia role atlosze Brita
nijoj vertelgysta anglių. Ta
me tai mete likos iszkasta 263,- 
774,313 tonu anglių, verties 
$531,374,500.

Tame tai mete turėjo vienas 
milijonas žmonių darbo isz tu 
818,381 po žeme. Isz tojo 
skaitlaus turėjo darba 6000 
moterių prie rinkimo anglių 
Daugiause anglių iszkasa Dur
ham ba net 40,000,000 
Jorkshire 36 milijonus, 
caehire 18,500,000, tonu, 
byshire 16,900,000,
mouthshire 13,000,000 o Nont- 
hinghamshire 11,000,000.

Isz tojo skastlaus naudojo 
kas metas Europa: Francije 
10 milijonus, Vokietije ir Ita- 
lije po 9 mil. tonu. Szvecije 
apie 5, Italije 4, Dania 3, Isz- 
panije, Egiptas, Holandije ir 
Norvegija po 2 milijonus to
nu. Dabartės laike straiku tu
rės ymti angli kur kitur, bet 
niekur nesiranda.
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Telegramai skelbe, buk Vil
niuje vienam isz tenaitiniu ge
resniu hoteliu Helena Narbu
tiene szove in grofa Tyszkevi- 
cziu kelis kartus isz revolve
rio, pataikindama in plauczius. 
Kokia priežastis tame buvo tai 
nežinoma.Kilojo nljtoįa.____ ||
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$480,000. Laiminga mergina 
nukeliavo in Czikaga atsiymt 
netikėta turtą.— O, laime,

f Panna Lulu Mize isz Mon
roe, La., varginga stenografis- 
tė, dirbdama sunkei ant už- 
laikimo savo senu teveliu, štai- 
gai aplaike žine, buk turtin 
gas josios giminaitis mirdamas

1 turtą iszneszanti
$480 000. Laimi

S. Walunas
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Anglijoj darbininkai pra- 
leidineje luoša laika aut viso
kiu zobovu ir §msmiu terp 
kuriu randasi ir darbininkisz- 
ka giesme kuri sekanezei 
skamba:

Eight limirs^rvork,
Eight hours play, 
Eight hours sleep,

And eight bob 0 day.
(Asztuones valandas darbo, 

asztuones valandas pasilsėji
mo, asztuones valandas mygio 
ir asztuoms szilingus ant die
nos.)

Straikierei spyrėsi vienokio 
užmokesezio aut dienos po 8 
szilingus arba 2 dolerius ir ne 
ejs in d arba pakol to ne ap- 
laikys.

Pabėgo isz Siberijos.
Washington, D. C.— Mels

dami idant Suv. Steitai iszgial 
betų juosius nog sugrąžinimo 
in Siberije, Vasilus Liczacoff 
ir Feiklis Kahan, rusiszki so
cialistai, kuriuos ketina sugra- 
žyt isz Tacoma, Wash , aplai
ke szendien pagialba ypatoje 
kongresmono Bergerio, garsin
go socialisto isz Wisconsino 
kuris stengsis nelaimingus isz- 
gialbet. Abudu pabėgo isz ka
sikiu gyvojo sidabro Siberijoi 
in kur likos nusiunstais už po- 
litikiszka agitacije. Czionais 
likos aresztavotais kaipo pavo 
jingi anarkistai per maskolisz- 
kus eznipukus Pabėgėlei tvir
tina buk ne yra jokeis anarkis 
tais ir juju mokslu suvis nesu
pranta.

Rado sztama szun-žmonlu
Los Angeles, Cal.— Dr. Ka 

rolus Kutam, garsingas afriki- 
nis pajeszkotojas gyvenantis 
Londone, pribuvo ana diena 
czionais keliaudamas in Was- 
hingtona, kur sudės savo palių 
dinimus del Geografines drau
goves apie atradima nauja 
sztamo žmonių su veidais pa- 
naszeis
Kumm teip kalba apie taji 
svarbu atradima: “Radau juo 
da sztama juodu žmonių, kurie 
turi veidus panaszius in szunis, 
kurie kalbėjo palengva, pana- 
szu in lojima'szuns. Kitoje da 
liję Afriko, toli nog baltųjų 
žmonių radau kita sztama žmo 
niu kurie turi papratima stove 
ti ant vienos kojos kaip gar
nys o kita koja suvis nenaudo
davo tik laikidavo sulenkta. 
Trecze sztama žmonių suradau 
teip-gi, kurie yra labai juodi 
turinti veidus paylgus pana
szus in paukszcziu snapus, gy
vendami ant medžiu”.

suvis in szunis. Dr.

Parapinis sumiszimas 
Klevelande.

Cleveland, Ohio.— Skanda 
liszkas sumiszimas atsibuvo 
czionais parapijoi Szv. Mikolo, 
kuriuoje už prabaszcziu randa 
si kuningas J. M. Paulis (ar 
tik ne bus Lietuvis). Nog ko 
kio tai laiko verda neapikantn 
prieszais kun. Pauliu, nes pra 
ejta nedelia pasibaigė ant 
maiszaczio. Žmonis szvilpe ir 
staugė bažnyczioje kada kunin 
gas pradėjo ka toki skaityt o 
vėliaus keikt parapijomis. Ku 
ningas matydamas, jog jam 
kerszina pavojus, davė telefo
ną in palicije, kuri pribuvus 
su paikoms iszvarinet žmonis 
isz bažnyczios.

Ne kurie prieezininkai ker- 
szino padėjimu dinamito po 
klebonije ir užmuszimu kunin 
go ir nog kokio tai laiko pali
cije jin sergėjo.

Visas miestas nutirpo regė
damas tokias bjaurybes nede- 
loje terp “foreigneriu” kurie 
nusižemino akyse svetimtau- 
cziu.

Vaisei girtybes.
Granatville, Vt.— Povilas 

Pleszkus lietuvis atejas namon 
gerai užsigeriąs atsigulęs aut 
lovos kaip gyvulis užmigo be 
jokios jaustos. Laike miego 
pradėjo vartytis in visas szalis 
ir parvertė stovinezia larnpa 
arti lovos kuri tuo užsidegė. 
Kada jau gerai karsztis davė
si jaust, Pleszkus paezoko ir 
vos pasisekė jam užgesin't ug- J 
nele nes pirmiause gerai apsvi
lo. Badai ir uselus turės nus- 
kust, nes viena szalis suvisai 
sudege.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
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Dyrektoris statistikos bjuro 
parodo buk 1910 mete radosi 
71,590,270 ypatų kurie ne mo
kėjo raszyt ne skaityt.

■ Apredaliu del 

s mane pigiau 

i gražio Ceikio 

Teipgi visokiu 

liku szlebnkiu 

use pirkti, 

taraites.

Str.
v City. P^_

J V M RJ

<e«jorkoUe1 oriškoj 
kolonijoj <11 nnillsi 
lang Firma ant pirdi 
rimo. D»og Lierariu 
ia ipoipirko ir dir 
mrli gyrenm 
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a Farma 
(oaring Creek, 
jnandoah, tūri 
ikieriū girriw, 
iū medžio ries 
(500 ant meto, 
didelis tvartas 
brangiai arba 
oš. Atsiszauki 
; ant adreso.

imtai pigu ptSe. SaiĮii1’®’ ka ne tiki in sapnus:
tt tai Į ®ztal PraeJta nedelia vagis 

S11D0I18 nil® bavoge aptiekoriui Nichelma- 
lui Brzeziukuose, Szleziugeje, 

Mahanoyw^ Lezna BU 1 200 raarkem. Vi
li turaMAS 1 Paieezkoiimai ™g'es ei° 
fi, pt n.eki Norinta pa)icij-e

resztavojo koki tai nužiūrėta 
hogeli bet ne galėjo isztiri- 
it jojo kaltybia. In.keles die- 
is po tam aptiekoris turėjo 
(paprasta sapna; rodėsi jam, 

kas tekis jin patraukė už 
Įikos kalbėdamas: “Tavo 
nngai paslėpti yra darže 
je altanos grabeje. Aptieko- 
. pabudęs ne turėjo ramumo 
! visa diena o ant galo pa
las kelis žmonis liepe van 
ii isz grabee iszliet. Ir isz- 
'uju rado maszna su pinin- 
I ant dugno grabes. Pinin- 
'iradesi bumaszkuoeia, auk- 

f sidabre. Bumaszkos bu- 
inaikintos.— Na ir ne ti- 
tu žmogeli in sapnus!
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Daugiausiause apsipaeziavo 
ypatų Viedniuje, Austrijoi, 
priesz užejima Gavėnios— in 
viena diena 100 poru, o taja 
diena apvaiksztinejo 30 poru 
sidabrini jubilejusza o dvi po
ros auksini jubilejusza apsive- 
dimo.

Akyvi esame, kiek isz tu 
poru bus laimingos? Ir kiek 
isz ju laimins taja diena kada 
stojo priesz altorių prislėgda
mi sau meile, pakluSnuma ir 
t. t. lig smert?

Navatnas parsziukas.
Dixon, Ill.— Jokūbas Sna

vely, farmeris isz czionaitines 
aplinkines, turi navatna par- 
sziuka su asztuonioms kojoms. 
Turi viena galva, nes labai pla 
ežia, du liežuvius ir du suaug
ti nugarkaulei. Priszakinios 
kojos yra paprastos o dvi ki
tos iszaugtos in virszu. Nugar 
kaulis persiskyrė užpakali, sut 
verdamas dvi dalis o kožna 
persiskyrus dalis turi po dvi 
kojas. Farmeris ketina parduo 
ti taji navatna parsziuka del 
muzejaus už gerus piningus.

Kare su vistems.
Prieszais vistes (sznuraukas) 

tam barbariszkui iszradimui, 
ka ant moterių o ir ant viru 
iszvere intekme žudinante, ka 
sulaiko iszsirietejimui kūno, 
dabar pasikėlė civilizavotas 
svietas. Ipatingai valdže tuom 
užsiėmė. Tai jau kelose viesz- 
patistese uždraudė valdže 
moksline merginoms ka vaiksz 
ezioja in mokiklas. Ir tai karsz 
tai suėmė, kad visus vistuvus 
isznaikint.

* New Yorke Kinai turi sa
vo teatra, už bilietą užsimoka 
35c. Tenais gali rukit pipke 
ir cigara, stovetie su skribele 
ant galvos ir gali eitie sėst kur 
nori ir tt.

Svėdasai.
Kauno gub. Svėdasu ziems 

kiui paraginus, susirinko in 
Kunigiszkiu valscziaus kance
liarija 118 valstiecziu, kuriems 
liepe pasiraszyti, kad iezeis- 
kifstytu in viensėdžius. Iszki- 
lo ginezai ir valstiecziu prieszi 
nimasi. Tada ziemskis supyko 
ir nenorinezius pasiraszyti bu- 
kiszo in szaltaja. — Naudin
gas ir geras daiktas yra skirs- 
tymasi in viensėdžius, bet ne
pagirtinas ziemskio pasielgi
mas. Valstiecziams reikia isz- 
aiszkinti ir prirodyti nauda isz 
gyvenimo viensedijose, tada jie 
ir patis skirstysią....

Mesžkucziai.
Sziaulu pav. Musu miestelis 

nedidelis. Czia nesenei tapo ins 
teigta pradine mokykla. Tik 
žmones dar pas mus tamsus, 
nelabai džiaugiasi mokykla. 
Mokytojas — lietuvis. Girtuok 
lybe ir jaunuomenes iszdyka- 
vimas pas mus ne naujiena, 
apie kurios darbelius net ne 
gražu raszyti.

Pas mus ant “szoszieju” nuo 
Mintaujos ligi Sziauliu panai
kina “zastavus”, tik nežinia ar 
ant visados, ar tik per žiema. 
Žmones kalba, kad nebusią 
valna arkliais važinėti po “szo 
sieju”, buk važinėse tik auto
mobiliais.

Žagare.
.Cauno gub. Bandaru kaime 

prigerės Žagarėje degti
nes ir parvažiavęs namon, pri- 
musze savo žmona ir pagriebęs 
peili bego papjauti savo bzvo- 
geri, bet jam tas nepasiseke. 
Tai kokios girtuokliavimo pa
sekmes!

Laižuva.
Kauno gub. Pas mus Daub- 

genu sodžiuje per vienos mote- 
riszkes szermenis buvo matytis 
po laukus vaikszcziojantis 
szviesos spindulėlis. Keli vyrai 
iszsidrasine ėjo veizėti, bet 
jiems prie szvieseles artinantis, 
ji tolinosi. Galu-gale man be- 
grižtant namon — prisiartinau 
prie tos szvieseles.... ir kas 
pasirodė: U-gi didelis szuo po 
laukus bėgioja, o ties juo— 
szviesa. Kas tai galėtu būti 
per szviesa. Ar negalėtu kas 
isz skaitytoju iszaiszkinti? Pas 
mus apie tai visaip kalba. Bet 
kaip tikrai yra, neviena nežino 
me.

Vilkaviszkls.
Suv. gub. Sausio menesyje 

Vailiszkiu dvare bekuliant ja
vus garine maszina sumalė 
Juozą Szvecziuna, 27 metu 
darbininką, kuris neužilgo bai 
siausiuose kentejimuoae pasi
mirė. Pažymėtina kad szauktas 
isz Naumiesczio gydytojas ne
važiavo; taip-pat nevažiavo ir 
isz Virbaliaus gydytojas, bet 
liepe kuogreicziau vežti in 
Kauna. Broliai darbininkai 
Dirbdami prie visokiu maszi- 
nu bukite atsargus, nes jaunys 
teje, sužeistam mirti, yra la
bai sunku.

Gruzdžiui.
Kauno gub. Pas mus dar 

vieszpatauja tamsybe, apsilei
dimas, girtuoklybe ir peszty- 
nes. Nors yra keletas lietuviu 
inteligentu: du kunigai, dakta 
ras, aptiekoiius, rasztininkas, 
bet jie nevakaro ne draugijos, 
ne ko kito žmonėms naudingo 
nieko, nesurenge. Nesenai bu
vo pesztynes su užmuszimu... 
Net, ranka dreba apie tas bai
senybes raszant kurios isz prie 
žasties girtuokliavimo atsitiko. 
Vienam galva igi smegenų 
pramuszta, kitam— ranka isz- 
sukta. Brrr.

Broliai—lietuviai intelgen- 
tai. Paduokite mums savo ran
ka ir veskite isz jos purvinos 
gyvenimo duobes prie susipra
timo ir apszvietimo!

Kybartai.
Suv. gub. Pas mus nesenai 

vienas valdinikelis prasigerės 
nusiszove-neva “isz meiles”. O 
antras artelszczikas girtas pra- 
losze 18 rubliu ir nusinuodijo. 
Tai koki girtuokliavimo vai
siai!

gal daneszima rimiszku 
aszcziu, tai popiežis ižda- 
skreta, pagal kuri klieri- 
ne gali iszsiszventyt grei- 
pakol ne sukaks 28 me- 

Ag sziam laikui iszszven- 
vo turinezius 24 ir ma
nėte. Priežastis tojo uka- 
a, idant klierikai truputi 
iau semtu mokslu in pa- 

i ir butu geresneis ku
ls.— O gal tai ir ant 
iszejs!

Pajeszkau sau moteres tu
rinti nog 22 lig 30 metu senu
mo mierije apsipaeziavimo. 
Turiu puikia farma (ranch) 
Ne turiu mierio daryt juoku 
isz merginu nes geidžiu ant 
tikrųjų apsipaeziuot, nes mano 
gyvenimas czionais yra labai 
nobodus.

J. M. Wasell, 
Box 15 Cusick, Wash.

(O kad aplaikem pabudima 
nog notariuszo ir pažįstam p. 
Wasilu asabiszkai nog daugeli 
metu per tai patalpinom szita 
jo praszima. R.)

Socialistu laikrasztis “Ap
peal to Reason” iszejnantis 
Girard, Kan. neužilgio sustos 
ėjas. Priežastis: Miknamaru 
teismas ir nupuolimas skaity
toju. Yra tai vienas isz dy- 
džiausiu sccialistiszku organu 
ant svieto.

Užsikejsejimas ant Suv.
Steitu mlnlsterlo Knox.
New Orleans, La.— Kada 

Suv. Steitu ministeris Knox 
pervažiavo trukiu per tilta 
terp Posaltega o Chichigalpa, 
Nikaraguoje, sargai surado 
terp sztangu 12 dinamitiniu 
bombų. Isz ne žinomos priežas 
tęs bombos ne truko. Kelole- 
ka nužiūrėtu ypatų jau suėmė 
ir patalpino in kalėjimą.

Milžiniszki vargonai.
Erie, Pa.— Tomis dienomis 

užbaigė dirbti milžiniszkus 
vargonus fabrike Felczemake- 
rio vargonai, kurie yra szeszti 
dydžiausi ant svieto. Vargonus 
padirbo del tabernaculum 
(maldnamio) Zion City, III., 
kurio pranaezum ir uždetojum 
buvo garsingas apgavikas Do- 
wie.— Nes galima jiam tai at
leisti nes daugelis pranaszu 
buvo jam panaszus.— Tieje 
milžiniszki vargonai turi 2200 
elektrikiniu magnesu (200 dau 
giau kaip paprastai) dratu ran 
dasi jame ant 180 miliu, turi 
500 dūdelių ir dudu.

■<
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Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos,

Kiek iszgerta degtines 
1911 m.

Per pirmus 9 men. 1911 m. 
iszgerta visoje valstijoje degti 
nes beveik 65 milijonai viedru 
už 555 mil. rub. ant kiekvieno 
gyventojo pripuola 0,43 vie- 
dro už 3 rub. 69 kap.. ir tai 
ne per visus metus, bet tiktai 
per 9 menesius. Rusu ūkinin
kui szimet nėra duonos, bet 
degtines szimet parsiduoda 
daugiau negu pernai. Apsz- 
vietimo reikalams kiekvienas 
Rusijos žmogus iszleidžia 56 
kap., o degtines iszgeria už 3r. 
69 kap.
Ant galo užsibaigė garsin

ga Macocho teismas.
Zokoninkas Macoc has likos 

nubaustas ant 12 metu in ka
lėjimą prie sunkaus darbo.

Zokoninkas Starczevvskis 
ant 5 metu in aresztanckas ro 
tas.

Zokoninkas Olesinskis ant 
2į metu in aresztanckas rotas.

Helena Macoc hiene ant 2 
metu in kalėjimą.
Studentai— razbaininkal

Birjanske.— In gyvenimą 
turtingo kupcziaus Mogilevce- 
va insigavo du razbaininkai 
apsiginklavę in revolverius. 
Paėmė puiku deimantą ir 300 
rubliu.. Ant rytojaus likos 
suymtais. Kaip pasirodė buvo 
tai studentai isz gimnazijos.

O ■

Iszmeginimas miižiniszku armotu fortecoje 
Monroe, Va.

ATSAKYMAI.
J.M. Rockford.— Norints 

tamista gromata drukavai bet 
tiek joje randasi klaidu kad 
negalima suprasti ko tamista 
reikalauji. Nuėjo in gurbą.

C.G. Maspeth.— Daneszimas 
bjaurei suraszytas vos galima 
perskaityt. Negalime talpyt.

Philadelphia, Pa,
f Petnyezioje t. y. 15 Kovo 

mirė jauna mergina lietuvaite 
szpitoleje Petrone Augaicziute 
35 m. amžiaus. Petrone Ame
rikoje pragyveno arti 3 me
tus; paeina isz Kauno gub., 
Raseinių pavieto, szimkoniu 
volost. Vidzgiriu parapijos, 
Naukaimiu sodžiaus. Palaido
ta tapo su bažnytiniems apei
goms 18 d. Kovo S. Kryžiaus 
kapuose.

A. a. Petrone sirgulevo pa
lengva jau nuo seniaus, bet 
dar galutinai pasirgusi led. 3 
dienas, persiskyrė su szia pa- 
saule. Buvo mergina gana pa
doraus pasielgimo, niekam jije 
neparėjo in kelia ir su nieku 
nesusipyko, dirbo daugiaueei 
cigaru dirbtuvėj, pabaigoj pa
tarnavo savo seserei kuri teip- 
gi buvo susirgusi.

Petrones brolis Antanas 
teipgi mirė nepersenei. A.a. 
P. turėjo czion savo seseris da 
dvi ir du broliu.

— Sziomis dienomis invyko 
pas lietuvius vienoje stuboje 
dikta nelaime. Motere per ilga 
laika rinkosi skatikėlius tai 
skalbdama drapanas, tai laiky 
dama burdingierius, nes jos 
vyras silpnai uždirbo, o su 
szeimyna pragyvent reikėjo. 
Susiczedino per ilga laika 
$320.00 nemokėdama suszne- 
ket angliszkai, bankon nene- 
sze, bet nesziojosi panczekoje. 
Ant jos nelaimes.- atsibeldė 
koksai jndoeztus'isKnlŽfah pa- 
sivadydams save Vincu Visz- 
niaucku, apsibuvo pas ta mo
tere ant burdo; latrelis nedirb
damas užtemyjo kad motere 
turi pinigu, na ir dabojo. Mo- 
teriszke plaudama stubos grin 
dis iszsiemusi pinigus isz pan 
czekos, pakiszo lopszij po vai 
ko paduszkaite piktadarys tuos 
pinigus paemes pranyko kaip 
kamparas paliekant moterisz 
kia be jokio cento.

— Darbai Baldwine loko 
moti vu didžiausioji dirbtuve 
dirba po biski, kriaucziu dar
bai led slenka ir kiti svyruoja. 
Cukernes, gazaunes dirba 
gerai, bet czion jieszkoti darbu 
isz kitur atvaževusiems neužsi 
moka.

— Parapijoj Szvento Kaži 
mieto kur kunigas Kaulakis 
klebonauja rengema statyt 
nauja puiki klebonija tuojaus 
prie pat szventoriaus. Ant tu 
lotu stovėjo dveji geri namai 
dabar juos griauja kur stos 
klebonijos murai.

— Szone Philadelphijos už 
upes rytu link New Jersey 
Valstijoj, (:yra miestas Cam- 
den’as, ten priesz 10 metu lie
tuviu nebuvo, dabar jau yra 
tiek, kad turi savo net benefi- 
tini Kliuba, girdima kad misli 
ja ten lietuviai apie stengima 
ten parapijos ir statymą baž- 
nyczios, bet muset ar tik ne- 
peranksti, nes neikvalei da yra 
lietuviu, o bažnyczia ir užlai
kymas kunigo kasztuoja nema 
žai.—

Senas Kapsas.

* Ilgiauses kanalas Suvie- 
nitose Valdibose Erie, turi il
gio 381 mile.

Reikalingas Vyras-
Jeigu turėsi savo akis atda

ras ir panaudosi savo smegenis 
galėsi padaryt pininga vaka
rais ir szeip luošame laike, 
daugiau negu dirbdamas iki 
savo mirties. Mes pamokinsi
me kaip. Del artesnių žinių 
raszykite ant adreso: (9g o;) 

Chas. Urnich Co.
154 W. Randolph St.

Chicago, I’ll,

Apie darbus.
* Cleveland, Ohio.— Ant 

susirinkimo minksztu augliu 
anglekasiu isz vakarines Penu- 
sylvanijos, Ohio, Indiana ir 
Illinois ant užbegimo straiko 
pasibaigė niekuom. Straikuot 
ne nemislina, tiktai palauti 
dirbti pakol darbdavei ne su
tiks ant pareikalavimu ir pa- 
darit kontrakta ant dvieju 
metu. Sztai kokios iszligos 
minksztu anglių anglekasiu:

Padidinimas 10 centu ant 
tono už “lomp” anglis ir mo
kesti pagal tonus.

Septines valandas darbo in 
vieta asztuoniu.

Penkes valandas darbo Ne» 
delomis, vietoje asztuoniu.

Užmokestis kad butu mo
kamas kas nedelia o ne kas 
dvi nedelias.

Jago sustos dirbti tai iszejs 
vakarinei Pennsylvanijoi 60,- 
000 darbininku ir sustos dirbt 
250 kasiklos, Ohio 27,000 ir 
450 kasiklos, Indiana 24,000 
ir 147 kasiklos, Illinois 72,000 
ir 320 kasiklos sustos. Apri- 
laus pirma teip-gi sustos dirb
ti 30,000 anglekasiu Oklaho
ma, Missouri Arkansas ir Kan 
sas; lova 15,000 o Michigan 
10,000 anglekasiu.

Alabama, West Virginia, 
Kentuckey ir Tennessee dirbs 
30,000 darbininkai nes tieje 
ne priguli prie uniju.

Jago visi tieje anglekasei 
sustotu tai kietųjų anglių ka
sikiu locnininkai greicziau 
prisilenktu ant pareikalavimu 
kietųjų anglių darbininku. 
Prezidentas White da nemieli- 
na užszaukt straiko pakol ne 
atsibus kitas susirinkimas 
darbdaviu ir darbininku Cle- 
velande, kuris badai atsibuvo 
panedeli.

* Philadelphia.— Agentai 
kurie pristato darbininkus, 
renka žmonis ant užėmimo 
straikieriu vietas, jago bus 
iszszauktas straikas, Jau kone 
600 tokiu straiklaužiu surinko 
o terp tu daugelis studentu 
kuriuos lavina ant kukoriu ir 
mokes ant dienos nog $2,50 
lig $4.00 ir visus kasztus. Szia 
nedelia pirmutinis vagonas 
tuju straiklaužiu iszkeliaus isz 
Filadelfijos ir bus iszdalinti 
po nekurias kasiklas.— Kaip 
rodos tai nieko daugiau kaip 
dydelis “bubu” ant iszgazdini- 
mo anglekasiu.

* Clinton, Mase.— Neuž- 
ganadinti isz tebyrio darbinin- 
kiszko padėjimo 1000 audėju 
sustojo dirbti Lancaster Ging
ham audinycziose ir ne pri- 
yms pakėlimo. Unijos to
nais nesiranda— vieni dirba 
kiti ne.

Trumpi Telegramai.
§ Trzebina, Galicije. — Su 

simuszime dvieju traukiu likos 
užmuszta 7 ypatos, 15 baisei 
sužeido o 42 maž daugiau.

§ Logansport, Ind. — Per 
iszsiliejima upiu vanduo pada
re gyventojams bledes antjpu- 
se milijono doleriu.

§ Fall River, Mass. — Fall 
River Cotton Mfg. Asso. pake
le savo darbininkams 10$ 
daugiau.

§ Denain, Francuzije. — 
Straikas anglekasiu jau užsi
baigė; teip-gi ir Waldenbur- 
ge, Sležingeje užsibaigė.

§ Scranton, Pa.— Zokonin- 
ku klosztoris West Scranton 
ingruvo in kasiklas o teip-gi ir 
Graf Furnace Co. dirbtuve.

§ Swatow, Kinai. — Dau
gelis gyventoju apleidineje 
czionaitine aplinkibe, isz prie
žasties kerszinantea skerdynes.



Teveli, Petras atėjo tavęs praszyt,
Ar gali mane už paeze turėt,

Jisai mane mili labai,
Nes ne drista tavęs žiūrėt.

— Kur Petras?

APIE ŪKININKĄ
IR JIO SUNU
PUIKI AP1SAKA.

paskui jin ir jenerolas. Matida 
ma tai ije, liepe tarnam iezmes j 
tie abudu laukan ir iszvit isz , 
kiemo, ba mislino kad girti. I

Karalus su jenerolu skubi- ; 
uosi namon ir nuolatos barėsi l 
tarp saves ir karalus davinėjo 
rodą jenerolu: kad velit liau- ; 
tusi apie ija ir mislinia, ba jau 
ir teip baise geda apturėjo, bet 
jenerolas buvo piktas ir neats
tojo no savo taridamas:

— Mes turime su tuom gaut 
rodą ir turės ije mudviem tek- 
tie.

.Po kokem tai laikui liepe je 
nerolas karalui kad jis praezi, 
tu tik viena Joną pas save in 
sveczius jagu jio pati ne nori. 
Kaip sumislino teip ir padare.

Nusiuntė gromata pas Joną 
kad tas pribūtu in sveczius 
pas karalu. Pati iszleiedama 
Joną tarė:

— Jie tau siulie visokes 
nistas kokiu tik tu norėsi, 
ne apsiimk kad ir geriauee 
tu ir asz pražūsime ba 
spendže ant mus.

Jonas prižadėjo viską iszpil 
dit ka jam pati insake. Nuva- 
ževo pas karalu, karalus priė
mė jin meilei, davė valgit ir 
gert ko tik nori. Kalbėjosi jie 
labai linksmai ir po biski nuo 
latos girksznojo. Jonas buvo 
jau užsigėręs, per ka Unksmes 
nis buvo ir ant nieko ne adbo- 
jo. Jenerolas matidamas kad 
Jonas jau užsigėręs, gunde ka 
ralu kad Joną kalbitu ant tar- 
nistos. Tada Kanalus eme jiam 
siulit visokius augsztus dins- 
tus taridamas:

— Tu bagotas, bagotesnis 
ir už mane. Norint asz turiu 
visa žeme po cavo valdže bet ije 
ne ira mano locnaste, o tu ka 
turi tai viskas ira tavo locną. 
Delto-gi asz noriu tau duotie 
dineta kad turėtum augszta var 
da ir butum garsus ir kitose 
karalistese per ka ir kupezista 
geriau eitųsi, o .dabar • norint 
esi gana bagotu bet.vardas ne 
garsus.

Jonas apsiėmė but už vežina 
Tuojaus padare rasztus kad 
J onas liekasi ant dinsto ir ap 
siima viską iszpildit ka tiktai 
karalus prisakis o kad ne, tai 
jiam galva nukirs. Ant to kon 
traekto Jonas pasirasze.

Ant ritojaus turėjo jou pri 
but pas karalu.

Po viskam iezejo Jonas na
mon pas ravo paeze ir sau mie 
gojo net igi piet, ba jam ne 
ant mislies ne užėjo ka jie tu 
rejo padaręs koki kontrakta su 
karalum. Kai alus ne eulaukda 
mas jojo, nusiuntė savo lekaju 

i kad jin paszaukt. Atejas leka- 
, jus patraukė už skambuezio. 
, Pabudo Jono pati ir nuėjo 

žiūrėt kas pribuvo. Pamaczius 
kad lekajus karalaus paklausė 
Jono:

— Ar tu ne apsiėmei pas 
karalu ant tarnistos ?

Jonas ginesi kad ne, bet ije 
apžiurėjus jio kiszenius rado 
padarita kontrakta, tada Jonas 
atsiminė ir teisinosi kad tai gir 
tas būdamas tai padare. Tada 
pati emejin baust taridama:

— Dabar mudu abudu pra- 
žuvsime ba jau ir lekajus no 
karalus atėjo.

Inleido lekaju ir tas pasakė 
kad jau jin karalus ezauke. 
Nebuvo ka darit, turėjo eit, 

...__ a , ba kad butu nejas tai ir teip
Uikit ir ouole ant žemes, o|jau butu jiam galva kirtę.

Jonas tiko ant to, ir ponas 
padare rasztus, kad tokem ir 
tokem parduoda puse miesto, 
žemes, vandenų ir 70 laivu ir 
su visais tarnais jiam paveda 
kaip stovi.

Jonas paemes popiera parėjo 
namon, o pati paklausė:

— Na o ka, ar pardavei?
Jonas atsake:
— Pardaviau, nes piningu 

ne davė tik ve koke popiera. 
Ir padavė ta popiera savo 
czei.

Pati peržiurėjo ir tarė:
— Gerai viskas ira, tik 

bar mudu turime eit in

pa

da- 
savo 

givenima o ne cze but. Eik 
kur puikiause narna apžiūrėk 
ir liepk kad tie kas jame buna 
iszsikrauetintv ba mes ten 
kraustinsimes.

Jonui kaip insake teip jis ir 
padare. Apžiurėjo kur pui- 
kiauses namas, priėjo prie du
riu ir patraukė už dzvanelo, ir 
iezejo ponas jau senivas, pli
kas, su didelu pilvu ir 
ir paklausė Jono:

— Ko nori?
Jonas atsake:
— Turite isz cze iszeit per 

trauki trijų dienu, ba cze mes 
kraustinsimes.

Ponas perpiko ant Jono, 
spjovė in akis ir suriko ciela 
gerkle:

— Ka! artu mus isz eze isz 
varisi tokis utelus būdamas! 
ar tavo cze namas? cze namas 
kupeziaus ir tokie nususėlis 
mus nori iezvarit! žiūrėk tu 
jio.

Jonas iszsieme popiera ir pa 
rode plikiui. Ponas tik pažiu
rėjo in popiera, puolė ant kėlu 
prieez Joną ir melde atlaidos. 
Jonas supikes norėjo da ta die 
na kad iezeitu isz to namo, bet 
per ilga praszima suminkszti- 
no Jono ezirdi ir da gavo pave 
linima per .3 dienas iszeikraus- 
tit.

Po trijų dienu jau tam palo 
eiuje sėdėjo Jonas su savo mi- 
lema pacziule. Nusipirko jie 
puikius arklus, jog buvo da 
puikesni kaip karalaus o ir ka 
rietą puikesne kaip karalaus. 
Ir'kaip kada Jonas su savo pa 
cze sėsdavo ir važinėdavo po 
miestą ir už miesto. Viena kar
ta pasitaikė kad jie susitiko su 
karalum ir jenerolu, kuriedu 
abudu ne buvo ženoti. Kada 
karalus ir jenerolas pamate 
teip patoga motere, tai vos ne 
pastipo ir abudu no to laiko 
pradėjo daritie rodą, kaip ta 
bagota kupeziu nudet, kad jio 
paeze paimt.

Jenerolas buvo raganium, 
tai mislino kad jis bus visai 
lengva pervest. Teip jie viena 
karta paraeze gromata pas ta 
kupeziu kad jie pribūtu pas ka 
ralu in sveczius. Jonas butu 
važeves, bet jio pati ne važe- 
vo per ka ir jis namie likosi 
tik parasze gromata kad kara
lus atvažiuotu pas juos in sve- 
czius. Teip karalus su jenero- 
lu atvaževo, bet kada jie inejo 
in pakaju rado Jono paeze 
mezgant ka toki. Ije pama- 
czius sveczius stojo ir prasze 
tolin. Bet karalus vos iezgir- 
do tuos žodžius ne galėjo da-

barzda

tar 
bet 
ba 
jie

Užsikeles Jonas suvaime t 
rengėsi ir ėjo pas karalu. Ka- t 
da atėjo iszdave pietus ir isz I 
d:ive prisakimus ant ritojaiw. I 

Ant ritojaus kanalus liepe, i 
jiam kad už miesto ant kokio ; 
tai kalno ežere prigauditu žti . 
vu ir ant piet pagamintu. Jo 1 
nui tas kalnas Jau buvo žino į1 
mas ir kad ant jo jokio eže 
ro nesirado. Vakare parėjo na 
mon o būva teip susirupines, 
kad ne valgis ne lindo, o pati 
paklausė:

Ko tu teip susirupines?
Jie atsake:
— Kad karalus uždavė man 

žuvu ant to kalno ežere pri- 
gaudit, o tenai jokio ežero ne 
siranda tik vieni akmens ir 
brązginai o kad to ne padari- 
eiu tai bus po manim.

Tada pati tari:
— Matai kaip negerai pada 

rei, bet nesirūpink, tiktai liep- 
kie karalui kad mėgstu tinklą 
ir duotu žmonių kad gaudit žu 
vie.

A n t j ritojaus jau Joną mie
gas neeme tik greitai ke’eei ir 
ėjo ant to kalno pažiūrėt ar-gi 
ten atsirado kokis ežeras kaip 
jiam pati sake. Ant to kalno 
labai buvo sunkus užlipimas 
ba reikėjo lipt per visokes 
griovas ir bruzginus. Bet uez 
sigavee ant virszaus pamate la
bai puiku ežerą o aplink ir ke 
les puikus ėjo.

Tada ka greieziause bego 
pas karalu ir liepe megst tink
lą ir duot žmones.
Kada greit tinklas buvo ga
tavas, davė žmoniu kiek reike. 
Tada Jonas tarė:

— Turi drauge leietie ir sa 
vo isztikimiause tarna, kuris 
matitu kaip žuvis gaudisiu, ba 
potam netikesit.

Pats karalus su jenarolu va 
ževo, ba jie žinojo kad ten jo
kio ežero nesiranda tai mislino 
kad jiam galva nukirs bėjo 
kios proves. Privaževo prie to 
kalno bet ant jio užvažiuot ne 
buvo jokio kelo, per ka rei
kėjo pekstiem liptie, o kad ant 
jio buvo niekai užlipimas o 
cze ne prate tai karalus su 
jenarolu net apsidraskė ir ne 
karta kur paeilide kakta 
in akmeni musze. Jau karalus 
ant jenerolo net piktas buvo 
už ta iszmiela, bet užlipo ant 
virszaus su džiaugsmu ba 
norėjo kad ka greieziause Jo
nui galva nukirst. Bet kaip nu 
eidivijo kada pamate ežerą ir 
aplinkui puiku kele,..o kad už 
mete tinklą tai tiek žuvu pa
gavo ir tokiu ka da ne buvo 
mate. Kada pargrįžo namon 
tuojaus likos pagamintos ir 
karalui ant piet paduotos. Ta
da karalus tare in jenarola:

— Mudu geriau pameskim 
ta žmogų ba jis gali mums da 
blogiau ka instaieit negu szita 
kelone turejova. Bet jenarolas 
tarė:

— Asz jiam szito ne dova
nosiu ba ežeras galėjo isz ko 
kio szaltinio subegt, nes jiam 
reike kita sunkesni užduot. Ir 
rodijo karalui kad jiam lieptu 
nueit in pekla ir pažiūrėt ka 
jo tėvas ir motina ten velke.

Ant ritojaus karalus jiam 
ir liepe eit in pekla. Po tam Jo 
n as parėjo pas paeze ant rodos 
o pati tarė:

— Galėsi eit, ba pekla nei- 
ra teip toli kaip karalus su je- 
narolu mislina, bet turi kara
lus su tavim leist ir jenarola.

1 Ir padavus jiam kamuoluka 
1 eiulu tolaus kalbėjo. — Kur 

szitas kamuoluka srisis tai ten 
ir tu eik, o kaip valgit norėsi

• arba gert tai te szita skepetai- 
1 te tai atsisėdės ija pasitiesk tai

ko norėsi tai tau ir bus bet 
■ jenarolui neduok nieką ba pra
- žūsi.
1 Nuėjo Jonas pas karalu ir 
! pasakė kad jau ira pasirengęs 

tik grasze kad su juom leistu 
i ir vierniause tarna kad matitu 

kaip su jio tėvu ir motina kai 
: beeis. Karalus liepe eit jenaro-
- lui, norint jis gana spiresi ir ne 
i norėjo bet turėjo eit ba tai bu-
• vo jio iszmislas. Mat ir jenaro- 
i las, kaip raganius tai suprato

kad gali but blogai.
Prisidėjo pilna krepszi viso 

> kiu peczenku kad turėtu ka 
kelone valgit ir divijosi kad 

i Jonas nieką neeme. Kada isze- 
. jo isz miesto Jonas mete ka- 
, muolukas ir kur tas ritosi tai 
i paskui jin ėjo. Kada uszsimane 

gert ar valgit, tai visko isz tos

skepetaites turėjo, o jenarolas 
turėjo vilkt sunku krepszi, per ] 
ka ezilo labai ir sunki buvo | 
kelone, o po kelti dienu kelo i 
nes ir jio krepszi viskas prade 
jo gentie, tai nuolatos prasze ] 
Jono kad jiam duotu nor ka i 
bet Jonas atsake kadjtas turi | 
but gardu keloneje ka su sa- < 
vim paėmė. Na ir teip dasiga ; 
vo in pekla. Tuojaus priėjo ] 
vireenisis velniuku ir užžiure 
tojas dueziu peklos ir klausė i 
ka nori. Jonas pasakė kad ka < 
raltis ji atsiuntė kad pažiūrėt \ 
ka jio tėvas su motina veike 
pekloje. Velnes tarė:
' — Tėvas malkas veža o mo 
tina katile sėdi ir smaloje ver
da.

— Asz norecze su tėvu pa
kalbėt.

Velnes tarė:
— Ne gali, ba turi malkas 

vežtie tai ne turi laiko.
— U-gi ve,— prakalbę Jo

nas— kanalus atsiuntė tarna 
kuris gales jojo tęva norint 
ant valandos užvaduot.

Velnes tuojaus jenarola už 
sprando paemes nuvede, pa
kinkė in vežimą, o tęva palei
do. Jenarolas kaip ne pratęs 
buvo ne gerai veže tai ir lazdų 
ne mažai aplaike.

Kada Jonas pabaigi kalba 
su karalaus tėvu, tada paėmė 
jis no jio puse žiedo ant ženk
lo kad sūnūs tikėtu kad jie 
su juom kalbėjo.

Po tam tęva nuvede o jena
rola paleido ir atvede pas Jo
ną visa sumuszta ir velnes ta
re:

— Senis geriau malkas ve
ža negu szitas jaunas.

i Jonas tarė:
■ — Da noretau su motina

pasikalbėt, o velnes atsake:
' — Kad motina teipos-gi ne
• turi laiko, ba turi katile sede- 

tie.
Ugi ve,— atsake Jonas 

ijos sūnūs atsiuntė tarna tai 
jis užvaduos.

Tuojaus velnei pagriebė je 
narola už sprando inmete in 
katila, o motina atvede pas 
Joną. .

Pasikalbėjo Jonas su jaje 
yalanda po tam paėmė puse 
žiedo. Atvede jenarola visa 
suszutusi smaloje ir vos giva 
ir po tam ėjo namon.

Sunki buvo jenarolo kelone 
visas buvo suszutitas ir eumusz 
tas, o teippos-gi ne turėjo ka 
valgit o Jonas nieko ne davė.

Po kėlu dienu kelones pa
rėjo namon, nes jenarolas nėjo 
in paloci 
ko. Kada 
paklausė:

— Ar
tėvu ir motina mano?
— Macziau ir kalbėjau ir 

ve parnesziau ženklą po puse 
žiedo.

— O kur jenarolas paklau
sė karalus.

— U-gi už duriu— atsake 
Jonas.

Kada atidari duris ne galė
jo jio pažint.

— Ar tai tu cze jenarole? — 
paklausė karalus— u-gi kas 
tau pasidarė kad tu teip bal
sei iszrodai ?

— U gi kaip nuėjom in 
pekla— kalbėjo jenarolas— 
tai tavo tėvas malkas veža, tai 
kada Jonas su juom kalbėjo 
asz turėjau už jin malkas vež
tie, o motina katile sėdėjo tai 
ir už ija turėjau katile sedetie.

— Karalus piadejo juoktis 
taridamas:

— Ko norejei tai gavai jau 
asz mielinu kad atsinoreei jio 
paezios, o jenarolas atsake:

— Ne, asz ne dovanosiu 
jiam už szitoke baika, pritai
kinsiu jiam kilpas.

Po tam jenarolas vėl pradė
jo jeszkot po savo raganiezkas 
kningas ir rado, kad ant tokio 
tai kalno ira diena didele ug
nis o nakti baisus szturmas ir 
ten vidurije tos ugnies ira du 
žiedai tai jiu niekas ne gali 
paimt, ba da ne daeina igi tam 
kalnui o jau buna nužudintais. 
Paeake apie tai karalui, o ka
ralus prisakė Jonui tuos žie
dus parneezt.

Parejas Jonas namon pasa
kė paezei apie tuos žodžius, o 
pati tarė:

— Tuos žiedus tai ira sun
ku gautie, bet turi eiti ir ban
dit.

BU

Jono pati parasze koke tai 
kortele ir liepe jiam visados 
turėt prisisegus prie krūtinėj o 
ant galo tarė:

— Jagu tau einant pakils 
kokis szturmas tai tu pulkie 
augsztieninkas arba kada kad 
gulsi tai gulk augsztieninkas, 
o jagu to ne iszpildinsi tai pra 
žuvai. Po tam davė kamuolu 
ka vedanti ir liepe eit.

Ėjo labai ilgai paskui ka
muoluka isztiko viena karta 
didelis szturmas. Tuojaus puo 
le augsztieninkas ir pamate 
kad kas užsimojo su kardu 
kirst, bet pamatęs popiera ant 
krutinės pradėjo skaititie, o ka 
da perskaitė tarė:

— Kad tik biski tai tave 
evainuti bueze nužudžius. Bu
vo tai sesuo jio paezios. Po 
tam Jonas apsakė apie savo 
kelone o ije tarė:

— Tu ne gali paimt tu žie
du asz pamegisiu.

Liepe jiam ten laukt o ije 
nulėkė ant to kalno. Leke per 
visa nedela bet ne galėjo paim 
tie tu žiedu ba diena buvo di
dele ugnis o nakti baisus sztur 
mas. Potam tarė:

— Turi eit tolaus, — ir ije 
jiam davė gromatele prie kru
tinės — tai rasi mano seseri tai 
jei gal gales ka padarit, bet tu 
ri pult augsztieninkas kad 
greit pamatitu popiera ba ije 
ira piktesne už mane tai gali 
nužudint.

Teip jisai ėjo tolin. Kada 
pakilo szturmas vėl puolė ir 
teip likosi kaip ir pirma. Ta
da anoi vėl liepe jiam laukt, o 
ije leke ant to kalno net per 
dvi nedeles. Isz pradžių po ši
ki po tam tankiau ant dienos 

l ir ant gala užtropijo toki lai
ka kada an tkokios minutos 

j viskas nutiko tada ije užlėkė 
ir paėmė žiedus. Atnesze atida 
ve Jonui ir liepe neszt pas ka 
ralu taridama.

— Kaip parneszi tai tegul 
karalus su jenarolu sėda už sta 
lo ir laiko pirsztus tai tu jiem 
uždek tuos žiedus ir ka grei
eziause neatsižiuredamas begk 
pas paeze. Jonas teip ir padare.

Jenarolas gana da spiresi ir 
ne norėjo sėst už stalo bet bu
vo priverstas. Jonas užmovęs 
po žiedą bego pas paeze ir ka 
da parėjo namon pati paklau
si:

tik už duriu pasili■ 
Jonas inejo karalus

matei ir ar kalbejei

— Ar jau atidavej žiedus?
- Jau — atšaki Jonas-

Na tai dabar gali eit pa 
žiūrėt pas karalu.

Jonas sugrįžęs ne rado palo 
ciu tiktai kaina deganti, toki 
kaip kur ėjo žiedu parneszt o 
ir jenarolas su karalum ten 
dingo. Tada visi žmones mati 
darni jin teip galinga aprinko 
karalum, kurio anūkai da ir 
dabar ten karalauje.

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolancriu* plaukus, priglalbsta 

E laukams augti. Turim* tukstanesiu pacU- 
avoaiu. IsssluDcdame dykai geras iaforoM 

esŲas apie priežastis puolsnarius pAitubaj ii 
Mlp taaae aibsgU, adrosarekytai
UUrariu k HslMtaiiMtto-

MUM VYRU
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

30-000

KNYGŲ
DYKA! Dili. VYRU.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurio sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena 16 tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime 
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keiy 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba eyflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnelma, Abel- 
na pragalėtl ėpeku, Pragalėtl gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Puelgs Ir Inkštu llgasr gali but galiutinal 
išgydyti sava nuomusS, privalai ir slapta, su ma
žais kaštais. i

Tūkstančiai vyru atffava sava tobulą sveikatą, upžlau 
Ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. JI ira krautuvė ži
nios ir talpina Siam tykrus slaptibes, kurios vyras" turi 
~lnotl. Netrotlkiet sava piningu mokledaml už prastus, 
bevertas, vaistus iki kolalk ncpnrskaltlstl tiltą knygą JI 
pasakis kodiel jus kentėti Ir keip galėt galiutinal Islgy- ( 
dytl. Atmink, Jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAL 
Męs užmoknm ir pačta. Ifirašik alškeio sava vardo, pa
varde Ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums tiendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Afi esu užlntcresuotas jusu pululimhra! dykai 
siunstoa knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumst man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas Ir pavardė..........

Adresas............................

Stejtaa

keletąNusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi czi» gausite ir visokit 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savi 
orderi o bus jums pristatyti

S. Norkewicz
408 West Mahanoy A»e

NO. 6
Visan

Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu I.aivu 

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 j)o 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie pei 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
(>01 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.
.R MOKI ANGLIŠKAI KALUSI 
Jabai-^ Laikas Mokintis

Geriausius rankvedžhis ir žodynus galii 
auti, iš kurių pats per save lengvu ir p 
iu budu gali išsimokinti angliškai kalbėt 
ik ncrcik tingėti.

I ANGLIŠKOS KALBOS VADOVET.lt 
- it.-.i-ė J. Laukis, trečia pataisyta laida, ns 
<4, kaina ....................................................... 25.

? RANKVEDIS ANGLIŠKOS K \LBO' 
*apal Ollcndorf’a, Harvey. Ma well ir k

siitai-ė J. Laukis, pusi. 307, kaina $1 
fa pati drūtai audimu apdaryta .... $1‘ 
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietu.tšlc 

r angliikoje katbose. Sutaisė J. Laukis Si 
knygoje yra daugybė laiškų visokiuo<c r« 

aluose ir atsitikimuose abejose kalbose Pu*

4 KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, L-tu Lk 
igliškos ir angliškai-lictuviškos kalbų T,! 

pie 1P.000 indžiu, parankus nešiotis kt 
nije. Pusi. ĮSI, grarunsc audimo apdnr 
-. kaina ...................................................... c
Tas pats skutos apdaruose ................... 9
* ŽODYNAS lietuviškai angliškos ir a 

ii .ii lietuviškos kalbų. Sutaisė A La!'*.
* I turi pusi. 439, dalis II turi pti‘l. 8 
.kių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdary 
aina ...........................................................

Cz-'-akant virs minėtas knygas, kartu r 
.e .r pinigus prisiųsti, o lesa- prisiuntė 
•s uptnokėMu. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
312-814 33rdSt. CHICAGO. Il.l

Stovylas del moterių.
South Carolina ateitas trumpoje atejteje pastatys puiku 

stovyla kaip tai mums paveikslas parodo ant garbes moterių 
kuriuos prigialbinejo naminėje kareje —- ne szaudime, nes bu 
damos namie plesze bandažus del sužeistu, mezge paneziakas 
del kareiviu ir juos prižiūrėjo laike ligoj.
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ISZGYDYTAS
Isz 10-tipes /Ąetipes Ruptures

John E. Evens sunkei dirbantys kalvis Isz Wapwallopen, P». 
Fabrike parako, apsakineje historije kuri nzims visos akivon

Perejo penki metai Apriluje s.m. kada atsiszankiau pa- Daktara O’Malley in 
Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau ant dubeltavos Rupturos, padeymasmano boro 
payoyngas o su didele .nebegale galėjau baigt savo darba. Gidytojai kurie mana 
prie.sz tai gydė: jog tai yradidele kvailiste mislint jog RupturaduosisiaaigidyBt 
t>e operacijos [asz e-inn priešingas tokiu operacijų. | Po perakaitimni 
apgarsinimo Įnikia'-ztije Berwick. Pa., apie gidima Rnpturos per Daktara 
O'Ma’ley, nusidav'au in oftisa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodoakurman 
Dr. O’Malley parake jog iszeidins mane isz kenteymu.ne norėjau iu tai intiket

Nes dabar nežinau kaip iszre'kszt savo dekinguna už tai, jog esmn dabar 
suvisai sveikas be jokios operacijos No keiuriu metu ne nesziojau jokiu diržu 
norint gana sunkei dirbu, už ka pirmiause padekavoju Dievui o po tam 
Daktarui O’Malley už jo iszgidima. Jaucziuosiu jog tai yra mano privalumo 
duot roda kožnaiu kuris keneze ant Rupturos idant nusiduot pas Dr. O’Malley.

JOHN EVANS, Wapwallopao, Pe.
Birželei nielad neižgidyns Rupturos. Kožnas vyras moterį 
ir kūdikis gali būti iszgydint nog Rupturos (kuilo) be 
skausmo ir p-rszkados per mano Kemiszka-Elektro Methods. 
\sz esmu vienatinis Specialistas ir galu gvarantyti jog tave 
szgjdinsu isz Rupturos. Mano spasabas gidymo Rupturoi 
užtikrina kežnatn iszgydima apie ka szimtai ypatu jau 
Įier-itikrin p r ka turi pilna tvirtybia prie manes. Atsiunsk 
’c. marke o gausi knygute su abrozeleis apraszant mano budi ‘ 
gidjmo Rupturos Rida dikaj. Kas ne gali ant kart užmokėt, 
tai duodu ant iezn.okesczio. Preke užganadidante. [ 
1‘rie-iuski acziine maike už2<-. o aplaikysi DaHarLzka knygute su abrozelaū uždjh I 
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10 LABAI GERU ŠTUKU UŽ $1.00
Su niekuo teip žmoniu nepalinksminsi kaip su geromis štukomls. 

Kuris žmogus moka Jjeru štuku, tas visados praleidžia laika linksimai 
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta pati padaryti, 
jeigu tik nori, nes dabar susilaukei geriausios progos, nes tik už 1 aol. 
gausi 10 labai geru štuku. Aš esu lietuvys, inagikas ir berodydatnas 
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli štukas, todėl aš dabar pasi
rengiau tik už 1 doleri parduoti 10 geriausiu štuku, todėl nelauk ilgai, 
užsiorderiuok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai m au
drus žmogus, arba turi velnią. Sztukos. kurias aš jums prisiusiu, yra 
labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuo
jaus padaro. Visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinimą 

, kaip tas štukas padaryti, išsiunčiu ta pačia diena kaip gaunu orderi.
Nusiuntimo kastus aš apmoku. Prlsiųsk $1, o gausi tas štukas.

JUOZAS SZLIKAS, 7208 CARPENTER ST., CHICAGO, ILL

Lengvas,

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą K a 
puikiausių armoniką, koncertinkų, klcrnetų, smuikų, triubų ir tt. 
knygų fontaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.

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

SENIAUSIA lietuviška prekystė, kuri nuo 1902 m. teisingom prekem išpildo 
visus Suv. Valst. Miestus ir miestelius ) per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso;

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

I GYDYTOJAS Dl Ignotas Stankus M. D.
pabūgęs daktarišką mokslą universitete valstijos Indiana, 
|r baigęs kvotimus'aukščiausioje ir įau paskutinėje dakta
riškoj mokykloj New York Post-Graduate MEDICAL 
SCHOOL A HOSPITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojingiausių ligų ir daryme operacijų: p- 
baigęs tą mokslą Įgaun vardą aukšlo, didžio daktaro. Dr 
1U. STANKUS,* per kiek laiko buvo mieslavu daktaru Indi
anapolis. (nd .kur turėjo didelę praktiką gydymo įvairių 
ligų atlikdamas savo užduot kuo geriausei ir užganėdinan
čiai žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie
čių. ir kad apsaugot juos nuo Išnaudojimo per nesažimJkue 
daktarus. įrengė savo locną naminį ligonbulįir:
VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:KVIEGZIA

Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkis pas manę y pališkei arba 
laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripatino ligą neišgydoma, neabejok, 
nes ai t arėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir suteik
siu tikrai brolišką i r sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persitikrjs. kid

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS ________
Nuo roūmatiztnn, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų: nuo viso

kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbitno vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, vi
sokiu spuogų, dedei vinių, slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies, 
inkstų, plaučių, kepenų Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. nemiegojimo ir išgąsčio: nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimi 
i r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių n#; 
silpnėjimų sveikatos. Teip-gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų ir neregį, 
lanškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų: j

JTuriu Speciališką Diplomą dėl darymo Operacijų^__
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaišiai negal pagydyti kaip® 

tai: augimo vėžio skilvije ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų put- 
įėjo, inkstuose, kepenyse ir žarnose? viską tąsu pagelba operacijos galima prjU- 
linti kuo gonausei ir už menką mokestį.*^. Darau teip-gi operacijas ant kaulų, 
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų trip ir moterų ištiesinu pritrauktu 
kojas ir rankas. TŠgydau su naujausio budo operacija reptura. už menką preke- t 

. Perlai kreipkitės kiekvienoje ligojo pas manę. Jeigu negalima pribūti ypatlr 
kai. tai parašykite ka skauda ir kokius nesveik umue jaučiate savij. o as suprat u 
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiusiu ir gyduoles, o tas nedaro 
tumo kaip toli gyvenate 'Amerikoj. Anghjoi. Kanadoj ar k-tose šanse. t,7* 
^.Atsilankantiems ypa’iškai ir dėl operacijų, turiu savo locną oatnipįpui_S

LIGOS BUTĮ. Biednus gydau DOVANAI. _ ______

Dr. Ignotas Stankus J/D.
\V»I. Ofiso: no 9 ik 12?no 2 ik 4. ir no 6 ik 8 vakare Nedeltotni no 1 Ik 5 vakare

PADIEKA VONESDAKTAHU ,G
Nuo visokiu spuogų ir išbėrimų, nnt veido ir kaklo ir viso kūno tn.pogi nuo kituJ*1®*£' “ ’ i

niera geresni.,daktaro. k«.p D". L Stankus. Dsug daktarų atiank.au, bet nei t.enat negavoj 
<Jyt» Taip kalba |OS švilpa. 101 I Carlton Street Philadelphia Pa.------------- --------* JT .1

Siuoini viešai išreiškiu «a»o Medingą padėką Pa Stankui ui išgydymą nertų liga u wgr*h“i»» J
vyriškumo, kuriu kiti daktaro, at»i«akė išgydyti. Ir vis,ms su slaptomis ligomis patartu trripiu F' i
P- Ig. Stanki-. o nepasigailėsuc savo žygio A Zn.udren. Salem, Mass. 57 P, ngree Street. .'JI J 

re John Akuotaitu Montreal Que C.ma la. rnšo: Me.luus gydytojau:- š ita diena I
t..mstos hekarstas ,r variniu »vlvg užrako, jau negabu atsidėknvou Tamstai ii dbaugsnoaa |
M h karstu sunaudojau bet jau v.sas susGnrėjau ir baigiu gyti Daugap neturu ką raSyti J
rcikalauiu daktariškos pngelbos Ta jkm bgn kuri taip daug pnkankmo mane .rkunąsiuo*’- 
laikė ui ncGgvdema,dubarji.u baigia gyli. Ačių TamstUms už piaų ir-greitą išgydymą. ,
AŠ JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėka, o u Dr Stahki'i už išgydymą "“"V Kltj'
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LABAI GERUJTUW

Pasikalbėjimas berno su 
motina.

— Kas pasidarė, kas ken
kia kad parėjai, ar sergi šimu
li? Motina klausė.

— Vot ne sergu ne nieko! 
bernauti sunku tegul velniai 
paima. Mama, su mislyjau eit 
mokytis kriaueziaut. Ar tai 
kriaueziai ne geresnis duona 
valgo ir lengvinus dyrba už to 
ki berną?

— Vaikeli ar paszelai, kas 
tau pasidarė? prapuls už varg
ta ik dabar alga, mokytis rei
kės mokėti meisteriui, ir už dy 
ka kolei dyrbti.

— Mama! asz teip padariau 
kad alga neprapuls, ba apsir
gau, tik niekam nepasakok. 
Mokėt meisteriui, turiu jau 
82 rubliu, liks da ir ant dra
panų; o už dyka kad termino- 
torius padirbi, tai ne ka pada
rysi, duonty kriaueziai turi kur 
dyrba. Sūnūs aiszkino.

— Na kad teip užsidegei 
knaueziauti, neką padarysim, 
bet atmykia, ik dabar da paso- 
dydavai po puskartuka bulviu 
ir man, o ka kriaueziauda- 
mas?

— Mama! argi asz del jus 
nuskartuko turiu atsimest nuo 
to, kur mane protas mano szau 
kia? Nugi turi ne sena patėvi, 
ar tai jis duona neuždyrba?.... 
Asz kitaip negaliu, turiu eiti 
kriaueziaut mokytis ir gana.

— Gerai vaikeli, gali eiti, 
žinoma kad duona kriaueziau- 
damas turėsi— lengvesne, bet 
kad beviaik visi kriaueziai, vi- 
vi geri pijokai.

— Et mama, sakai pijokai. 
Ugi kaip žmones pasakoja 
Belickas Baumaniszkes tik isz 
kriauezevimo nusipirko lauke
li, tolinus daugiaus, dabar net 
dide gaspadoryste turi, tai 
kaip jau ezion pijokai? Žino
ma jie daugiaus gera, ba jiems 
vis kiti daugiaus duoda gerti.

— Ka daryti, vis Dievas 
aprūpins ■ • • • Pas koki kriau- 
eziu misli j i eit?

— Vot, asz misliu pas Var- 
žaiti, tai jisai da ne teip kriau- 
czius pagarsėjęs, bus nebran- 
gininkas.

— Gerai vaikeli, pareis tė
vas viską pasznekesim.

Kada parėjo isz darbo tėvas 
pasznekeja sutarė kad matytis 
nedelioje su Varžaicziu.

Sulaukia nedelioi pasimatė 
Starapoleje su Varžaicziu, tas 
priėmė bernuką užgizeli su isz 
ligom: Meisteriui primokėti 
12 rubliu per meta, savo dra
pana ir adatos.

Pradejas darba mokytis, 
užmokėjo meisteriui 12 rub. 
susipirko tinkamas visam me
tui drapanas kasdien ir szven- 
tadienines, likosi gizeliui viso 
kapitalo iž 32 rub. tiktai 3 rub. 
kuriuos padėjo pas motina.

Per keletą menesiu gizeliau- 
jant, sudege motinos stubele, 
kur dingo ir gizelio 3 rub. ka
pitalo, visos szventadienines 
drapanos. Motina degėsiuose 
kaip tik surado smulkiu va
rioku 2 auksinus.

Po tai nelaimei, gizelis rū
pinosi ka turės daryli per me-
ta isz niekur nieko negaunant.

Nereikejo galop ilgai rū
pintis, pažystami drapanų pri
dovanojo, bet skatikėliu neau
kavo niekas.

Mokinosi kaip galėdamas 
siūti pramokęs, Varžaiti pame 
te, renges eiti pas garsiausi 
tuom laikini kriaueziu V. 
Prėski,

Preskis'buvo smagus gėro
vas, gerdavo vis su turtinges- 
neis ūkininkas, nes tiktai pas 
turtinguosius jisai siūdavo ga
na biednam gizeliui neturint 
pinigu, buvo gana prie Pres- 
kio prisigretinti nesmagu.

Szeip ar teip, vis-gi reikėjo 
sueiti ir praszyti priimt prie 
darbo.

Nedeldienij, nuvyko gizelis 
Starapolen in bažnyczia, mate 
ten ir kriaueziu Preszki, bet 
po sumai, nelengvai galėjo

Gizelis prisigretinęs, paprasze 
Prėski ant poros žodžiu, tuo- 
jaus paklausė ka nori?.. Isz- 
girdes kad gizelis nori pas ji 
dyrbti prižadėjo priimt, bet 
duoses ant nedėlios tiktai po 
du auksinus.

Ka galėjo daryti, pas Var- 
žaiti siuvo dykai, tai vis ge
naus nors du auksinu gaut 
per nedelia negu nieko, apsiė
mė už du auksinus.

Begizeliaudamas pas Presz- 
ki, pradėjo darba iszmokti 
geriaus, padirbės ten per tre
jus metus, pamėtė, ir nuėjo 
kriaueziaut patsai ant saves ?

Jisai jau žinojo kur Presz- 
kio apielinke, bet prieiti ten 
nebuvo lengva, nes da buvo 
pradinis naujas kriauezius. 
Pradžia dare gyvenimo pas 
vargszus lietuvius siūdamas 
kasdieninias mergoms ir mote
rių jobkes, persiūdamas senas 
sermėgas ir skrandas, toJiaus 
ir naujus apredalus, bet vis 
neturtingiems gyventojams 
dvaro Gižu dvaro kvietiszkio 
ir t.t. Kriauczialis greitai pasi
gavo intekme pas ūkininkus 
kaimo Nortelio.

Po meto jau kriauczialis tu
rėjo taipgi pora gizeliu ir, su 
savo amatu pasiekė net tolimes 
nes apygardas— jo buvo apie
linke Pilviszkiai, Viszakio 
Ruda, Makauckai, Kazlai ir 
t. t.

Kriauczialis jau pagarsėjęs, 
sumislijo būda, kad jeigu nes
pėja apsiūti, apsisaugot kad 
jo parapijosna neinsiskverbtu 
kriauezius kitas, susitaisė 3 
prosus, 3 žirklias, 3 mastus, 3 
mieras, ir jeigu siuvo apie Pil- 
viszkius, pasisukęs apie Stara- 
pole, gavo dirbti ten, tai pali
kes prosą ir žirkles apie Pil- 
viszkius, bego su gizeliais sinti 
apie Starapole in Narteli arba 
kvietiszki: Pilviszkiecziai mis- 
lidavo kad kriauczialis turi 
kur kokius reikalus nes prosas 
su žirklėms kampe stovi, lau
ke kol kriauczialis sugryž. To 
kiu budu kur jo buvo kaimai, 
jau kitas kriauezius koja nein- 
kele.

Kriauczialis jau nematyda
mas skurdo, geros duoneles su 
mesa kas dien pririmbydams, 
pradėjo ir apie merginas nosi 
auksztyn kelt.

Viszakio Rudoje, buvo gra
ži duktė buvusio giriu straž- 
ninko Zose, jisai su ja susipa- 
žinas, drūtai insimylejo, die
noms ir naktimis tankei misli- 
se mecziojosi jam Onos žodžiai 
ir veidu skaistumas, jis kur ne 
būdamas dirszeziojo in kraszta 
kur gyvena skaisti jauna zose: 
galop sueidami, besikalbėda
mi, sutarė apsivesti, nes kriau- 
czelis mislio, kad dailesnes isz 
tikro jau niekur nėra.

Recziau kada prisiėjo siūti 
Viszakio Rudoje, taukiaus 
Makauckuos, tai ten jam Vil
kas link gražios Zosės per ke
lia perbėgo.

Siūdamas pas Puodžius, 
mieruodamas Magdei Puodziu 
kikliką (sznurauka,) insispok- 
sojo in ja, iszsirode Magde 
derlingesne ir geresne ne.

Zosia tartum jau nepažino. 
Magdia mylėt ir mvlet ketino.

Matydamas Kriauczialis 
kad merginos nei oezkutes
prie jo kimba, pasidabino, nu 
sipirko ziegoreli, lenciūgą 
prie kamzoles užkabino, na ir 
iszsirode tikrai kaip Antanavo 
dvaro preventavas rasztininke 
lis prie kurio teipgi merginos 
visom keturiom kibdavo.

Kitur kada siūdavo matytis 
su Magde negalėjo, tai Nede 
dienio lauke kaip Velykų, kad 
tik pasimatyti. Bažnyezioje 
Viszakio Rudos stovėti laikėsi 
vis netol ten, kur Magde stove 
davo, ant knygų skaityti nors 
mokėjo, bet ne tiek žiurėjo in 
Magde, plaukus stambius kaip 
szerius. vis glostė arti tiek, 
kiek Starapoles bažnyezioje 
Nartelio Didžmikis. Kad pri
siėjo kriauezialiui ar pas kai
myną siūti, tai vakaro laukda
vo kaip badaujentis kąsnelio.

(Toliaue bus.)

surasti, nors perbėgo per ke
lias karezemas: galu gale pas 
didi Szmuila rado kamaraitėje 
geriant. Ten sėdėjo prie kau- 
szu alaus Mokolu karpai, sto
ras Bliudziezkiu Jonas Bliu- 
džius, Triobiszkiu Skrinska, 
Brazys ir kriauezius PresEIs.

Terp Lietuviu, 
Turime daug kvailiu, 

Kurie sarmatinasi būti Lie- 
tuveis, 

O nori būti palokais.
Kelis tokius Syracuse užtikau, 

O kad gerai prisižiūrėjau, 
Tai supratau, jog verszio pro

tą turėjo,
O gal protas ižgariavo, ba 

plike žibėjo.
Kad mandras, tai mandras, 
O kad j uos kur ten galas! 
Burdingbosis nuo burdo pa

varė, 
Ir da gerai kaili iždare.

Dabar pas sena prūse gyvena, 
Tuszcze jiu, bus gana.

Kas bizni užsideda, turi bizni 
prižiūrėt,

O ne karezemoje diena ir nak- 
ti sėdėt, 

Jau tas ne ilgai važiuos, 
Katras vieką praspiciuos.

« w *

Pas palok u a balus buvo, 
In kur Lietuvei pribuna, 
O palokelei gerai mylėjo, 

Gert ir valgyt ne pavydėjo.
Lietuvei ne czedijo, 

Valgė ir gere kiek tik norėjo, 
Ant galo nakeze namon ėjo, 
Bet visi susmuko ir ant uli- 

czios gulėjo.
Kada teip gulėjo, 

Szunias adbegia ant jiu liejo, 
Tai laižė vėmalus nuo veido, 

Vienas kitam ne apsileido. 
Tai mat, norint jau vyrai seni, 

Bet girtuoklei kvaili, 
Mieros ; geryme ne turi, 

Ne ant vaisiu gyrtybes ne žiuri 
Ba tai Szamuokuose buvo, 

Kur teip atsibuvo.
* * »

Vienas draugas isz Detroito 
važiavo, 

Ir pas ta dranga užvažiavo, 
Užėjo abudu in saluna, 

Kur Lietuvis buna.
Cze pavasaris užėjo, 

O da szlekti laikai ne praėjo, 
Pora menesiu Detroite prasė

dėjo, 
Na ir darbo ne turėjo.

Turėjo apleisti, 
Ir in mainas traukti,
In Ohio nuvažiavo, 

Bet ir ezion nieko ne naudojo.
Kelis pažinstamus ant stnto 

rado,
Ne galėjo iszlaikyt isz bado, 
In lietuviszka karezema užėjo, 
Kur daugybe bomu paregėjo;

Apie bara stovėjo, 
Kožnas po szmoteli rūkytos 

silkes turėjo, 
Kada svetima žmogų pare

gėjo, 
Džiaugsma turėjo, 

Mislino kad alaus užtrituos 
Po cigara kožnam duos.

O kada nieko ne naudojo, 
Kožnas visaip lojo, 

Su silkių galvom metyti pra
dėjo, 

Ba kitaip ne mokėjo.
Žmogelis prie duriu stojo, 

Ir koloti pradėjo, 
Tai mat pasielgimas, 

Szinkoriaus priėmimas. 
Jagu kada in kur nusiduosite, 

Tai karezemas lenkkyte, 
Ba tuom apsiriksite, 
Ir su silkemi gausite;

Ir kuloku ne pavydi isz visu 
szaliu, 

Metasi ant keleiviu.
Jau vyruezei su tokia kar

ezema 
Jagu pakelevinga teip priyrna,

Tai jau gana, 
Pas Lietuvius, tai ne naujena!

Kaip darbai gerai ejna, 
Tada kad ir vargo gana, 

Girtuoklauje visada, 
Kur girtuoklei tai jau gana, 
Ne rasi doraus ne viena.

KUR BUNA
Mano brolis Stanislovas Wenckus, 

paeina isz Kauno gub. ir pa v. Josvai 
niupara. Yotkaimu kaimo, 19 m. kaip 
amerike praszau atsiszaukt ant adre- 
so: (i?> oi)

Fr. Venckus
26 Mechanic st. Hooeick Falls N.V.

" Mano tėvas Motiejus Narusewicze, 
paeina isz Suvalkų gub. Barbierisz- 
kio gmino ir kaimo, jis pats ar kas 
kitas praszau duot line ant adreso: 

M. Siraonaitiene
Box 18 Warrior Run. Pa.

Reikalingas kriauozus, prie vyrisz 
ko kostumersko drapanų siuvimo, 
darbas ant visados atsiszaukite ant 
adreso: (pg oj)

Simonas Rutkauckaa
1830 St. Clair avė. N,E.

Cleveland. Ohio.
--------------- O

Mano kūmas Petras Jenczauskas 
gyvena ten kur apie E. Pittsburg 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži- 
ne ant adreso:

Ant Vilkaitis
R.R.-3 Belleville Ill.

Reikalingas geras szauczius dar
bas ant visados, mokestis nog 12 
lig 18 doleriu ant nedėlios, jagu kur 
atsirastu tegul raszo ant szio adreso: 

(sz oi) 
G. Markauckas

Box 44 Keyport N.J.

Mano deda Andrius Wiszniuukas, 
paeina isz Suvalkų gub, Mariampoles 
pav., Pilviszkiu gmino Linksmakal- 
nes kaimo, pirmiau gyveno Liverpool 
anglijo j. dabar apie 6 m, t kaip 
amerike, praszau atsiszaukt ant adre
so:

Ant. Wiszniauckag
Box 144 Manifold Pa.

Mano draugas Jurgis Žiūkas paei
na isz Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pompenu para., turiu svarbu reikalą 
praszau atsiszaukt ant adreso:

Jos, Sedronos
Box 36 Inkerman Pa,

Mano szvogeris Martinas Kregž
des paeina isz Kauno gub. Raseinių 
pav., Mankunu volos., Dabaszinsku 
sodžiaus priesz 7 ar 8 menesius gyve 
no Minneapolis. Minn, o dabar neži
nau kur, teipgi ir mano pusbrolis 
Franciszkus Klusą, paeina isz Kauno 
gub., ir pav, Bitygalos volos. ir
para., Priszu kaimo jie pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso;

Jos. Matukaitis
426 Ą So. Madison st. Rookford Ill.

Petras Matusewiczius, paeina isz 
Suvalkų gub., Starapoles pav., Bal 
bieriszkio gmino, visas veidas szuviu 
pagautas, apie 6 pėdu aukszezio, apie 
30 m. kaip amerike, daugiause iszgy 
veno Indiana Ter.. kas apie jin pra- 
nesz aplaikys nagrada:

J. Shilinckas
817 Bank st. Waterbury Conn.

Mano sesers Maryona Giruliute,
szvogeris Juozas StaaiuliB, ir brolis 
Jurgis Budreckis, visi paeina isz 
Kauno gub., Raseinių pav., turiu 
svarbu reikalą jie pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (gg o;) 

Ch. Girulis
Box 236 Divernon Ill.

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

DEL vaiku. u..

"Saule*’ Mahaaoy Cty, Fa

Namine Mokykla
Gramatika Angliszkos kalbos iš
mokintojo (apdaryta) $1.00. 
Vaiko Drangai arba kaip mokintis 
skaityti ir aszyti be moki. 15o. 
Naujas Bodas mokintisraszyti be 
mokintojo - - lOo.
Aritmetika iszmokinimui rokundu 
su paveikslais (apdaryta) 85o.

Pinigus siuskit per Money-Order,

P. Mikolainis
Box 62. New York, N. Y.

UNION RATIONAL RANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO' K $125,000. SURPLUS IR PROFITS >300,00®.
Sav.Valit. Raida* turi Banks indeli piibfU.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningo- 
Procenta pridedam prie tavo piningu pirma 
diena Saurio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalu su 
musu Banku, nepaisant ar mažas ar dydalia.

Harriinn Ball, Prerideita*. t Qts bf 3 pipM.
F.J.Noonan, Vice-PreridreUs. ...Sabatimb...
W.H. Kohler Kiiijerii*. ® rjh Ifl U d.

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

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

Juozas Chamberlain sąnaris angliszko
parlamento ir jo pati.

Yra tai vienas isz garsingiausių vyru Anglijoi, kuris yra 
sanarium angliszko parlamenta (kaip ezion Amerike kongre
sas). Nog kokio tai laiko likos suparalizavotas ant kojų ir tu
ri būti vežiotu ant kėdės su ratais. Prie jo stovi pati, kuri po 
tėvu vadinasi Endicott ir gymus Amerike.

Metams Ičšuoja: 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 14.00, tasai gaus ''Kataliką” visiems me. 
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes t3.Š0.

Kas prisius Ž2.S0, gaus metams ‘'Kataliką" ir paveikslą Kovoe ties 
Zalgiriąie, Lietuvos žemlapj ir Sv. Tavo Pijaus paveikslą.

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

Sapnas szmuiliaus. Naujausi apraszimal 
Dykai.

i
— Ar tu žinai. Ryfke, kas 

man sapnavosi se nakti? — 
kalbėjo Szmuila in savo paeze 
Ryfke.

— Nu, kas tau galėjo sap- 
notis? — paklausė Ryfke.

— Matai, mano milema, asz 
sapnavai, jog as, Merkelis Ka- 
canas ir Ickus Szvein miegojo
me viename otelije.

Tame pasirodi mums sapne 
tokem dvase, ir sako:— Prasi 
kite ka norite, o as teip padari
siu, jog viskas jums bus. Mes 
biski nusigandai, pradėjome- 
su dantimi barskit no baimes, 
rodos kad mus drugys kreti, 
ale tam dvase saku:

— Jum ne reike bijotis, ba 
asz gera dvase noretau del vi 
su daryti gerai.

Tada mes biski ne drebejom 
ir Morkelis Kapcanas saku:

— Asz ponas dvase, noretau 
kad visi maistai, kokie yra 
ant svetu prisipildytu su auksu 
ir butu del manes. — Paskui

Mano brolis Kazimieras Grabows
kis, pirmiau gyveno, Wasson, Ill, o 
dabar nežinau kur, apie 13 m. kaip 
nesimatėm, paeina isz Kauno gub. 
Raseinių pav., Skaudvilės para, pra
szau atsiszaukt ant adreso:

M. Grabowski
Box 72 Norem berg Pu.

Mano motere Ona Dapkevicziene, 
po tėvais Saltanavicziuke, pasidavus 
Anna Block, 6 m. kaip atsitolino 
nog manės, girdėjau gyvena New 
Yorke, meldžiu jios paezios ar kas 
kitas praszau duot žine ant adre- 
so: (9S °l)

S. Dapkevioz
Box 191 W. Frankfort Ill.

Antanas Raudonius paeina isz 
Kauno gub., Raseinių pav. Kwieda- 
nos volos , apid-10 m. kaip amerike 
pirmiau gyveno Pittsburge. o dabar 
nežinau kur jie pats ar kas kitas pra
szau duot žino ant adreso: (pg o,) 

Jos. Makaras
1138 Michigan avė. Sheboygan Wis.

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 20c 50c ir $1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriama apgavejams daktarams m 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytęs greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

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

Ickus Szvein saku;
— Aez noretau, kad visos 

marios azerai. upes ir prūdai 
ant cielo svieto pavirstu ant 
atramento o as turetau tiek pi
ningu, kad su tam atramentu 
galetau čekius pasirasit.

— O tu Szmuila ko reika
lavai?— paklausė Ryfke.

— Nu, as pasakei tam dva- 
sei:

— Ponas dvase, as labai no 
riu, kad Morkelis ir Ickaus 
sapnai tuojaus iszsipildytu ir 
kad juodu tuojaus numirtu, 
o man tas viskas taktu.

— Gut, mano Szmuila! — 
paszauki Ryfke ir net delnais 
suploju.

Mano draugas Jurgis Monkus apie 
, 10 m. kaip amerike, paeina isz Kau

no gub., Raseinių pav., Jurbarko 
para, jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso;

M. Ziczkus
080 W. 18 th. st. Chicago Ill.

Mano draugai Kasparas Kondrotas 
i ir IVIadas Lapinskai, abudu paeina 
’ isz Vilniaus gub, Traku pav., pir- 

mau gyveno Ellsworth Pa. o dabar 
nežinau kur, praszau atsiszaukt ant 

adreso:
Jno. Kazlauskas

Box 208 Senecaville Ohio.

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotografistas 

205 E. Centre 8t. Mahanoy City 
------ o------

Pulke! f r pigei nutraukė risokes Fotografijai 
Padaro Didelus Fotografijas isi mažių ir 
indedu in Reimne. In d ėda in Špilkai 
Kompasu ir Lt Parduoda vieokes Reiniu 
Lietuvei «u viru-minetaia reikalaie netor 
kitar eiti, kaip tik pu savo sena gyventoji 
ir patinstama Vartinika kurie padare 
vieke kanog^ariause o ir busite užganėdinti.

arA Poet- Karcato

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuvlszkas.

GRABORIUS

įžaidėja Kunua Nusiirusla. Paaamdi 
Rygiouii ir Vetimrx del Pariražinąjim' 

Krausto Daigtua ii L L
Vilka atlieka ka ncgeriaoie ir puikiauie 
3q vires miuetaia reikalai! kreipkitės p» 
;in o busite visame užganedinlaii.

520 W. Centre St. Mahanoy City

/‘Lietuviszkas
Dainorius”

SUSIDEDANTIS ISZ

390 
Visokiu Dainų 

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

Nusiuntimo kaltus 
mes apmokame.

Adresą vokite :=
W .D. Boczkoįvski-Co

Mahanoy City, Pa.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus V arasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviemastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijoe Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Ccr. 12-11). & Cerson St., 8.S.Pittsburg,P

AGENCIJA P. V. 0BIECUNAS&C0

UŽDĖTA 1S70111.
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.BARENBREGGE!’“Ž”",Sft,ss

BISCHOFF S BANKING HOUSE.
287 Broadway Kampas Keade TJlicze

Piew York, JV. Y Telefonas: fforth 2822. gu

Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

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

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujeneziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperasiu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

Budas paikszu.
Vienas ženklas paikszu ira 

stebėtinas, jog ne turi aszaru. 
Paikszai visokio budo: pabal
dos, melankolikai, posmuoezei 
niekados ne verke, o jagu at- 
sitaiko, jog kokis paikszas li- 
gonbute apsiverke, tai ira 
ženklu, jog pradeda pasveikt. 
Tiktai žmonis turinti visas val- 
džes jaustas gali verkt ir asza- 
rose surast palengvinimą savo 
sopuluose: paikszas apsakinės 
apie didžiausius kentėjimus, 
skunsis ant baisiu kaukiu, o 
bet aszaru akise ne matisi.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

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

Pavasaris TA,DSM0S
bet tik tada, kaip žmogus iš savo kūno prašalins kaip šiurkštų 
žiemos šaltį—ligų, kuri vargina. Vienok jei to nepadarysi, tai 
liga vargins kūnų iš viršaus ir vidurių, naikins sveikatų Ir 
gyvastį, teip beskurstant netik pa vasari Je. bet ir vasarų be 
geros sveikatos neturėsi jokios linksmybės.

W. Rynkewiczius
-:N0TAR108ZA8:-

233-235 W. Centre St., •> Mahanoy City, Pa.
Apiaogoji Nubu* ir Nimfom Rakandai na< Ugnies.

Jidiiame Llefaviulm Aftatara. lantoru Bankinis ir pardariite Saipkorciia ant viiokii LMja

i/ nr\ IAI1TIFQI n03veikumft> bel norl 
I\ny elTlU 1 ILoI turėti linksmu pava
sarį, tai ilsigydyk. Išvaryk lig^lauk ISkūno. krau
jo. nervų ir vidurių; o kad tų viskų padaryti, tai 
atsišauk lietuviškoj kalboj prie tikro Daktaro Spe
cialisto Klinikos, kurs pagal reikalų pritaikys spe- 
eiallškai geriausius lickarstas, kurios kaip šilti 
saulės spinduliai Išvaro žiemos šaltį, teip llg£ 
Išvarys lauk, be peilio, bo sopulingų operacijų

Apturėsi tikra linksma pavasari ir gera sveikata;
džiaugsies kaip Šimtai Išgydytų dėkuvodamL Iš DAUGYBES nors keletu patalpinam:

Albany, N. Y., 613 Livingston st. Ant. Barnetas. ASiveiklnu PhiladelphUos M. 
Klinikų ir dėkavoju už geras liekarstai ir greitų Išgydymų ligos. Draugams ir pažįstamiem* 
laike Jų ligos visada rodysiu kreiptis priėjus, kad tikrai gali išgydyti.

K. Olševlče, 1444 Ross st., Camden. N. J. Džiaugdamasi gera sveikata irdėkavoja 
už išgydymų no skrepliavimo, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje, šonuose ir kitose kūno dallse.

Mrs. M. Domelkene, 96 Crosby st.. Grand Rapids, Mlch. Telpsnko: Nors ilgai sir
gau, daug visokių daktarų perleidau, — bet Phlladolphios M Klinika Dr. geriausiai man 
pagelbėjo nuo skaudėjimo strėnose, viduriuose, krūtinėje, rankose ir kitur.

Mano pažystamas Jonas Pacenkis, 
'paeina isz Szvalku gub., teiposgi ir 
Jonas Liublinskas isz Pajevonio par. 

rpirmiau gyveno Anglijoj o dabar 
, nežinau kur, jie pats ar kas kitas pra 
-tszan duot žine ant adreso:

J. Auaztraa
}895 S. Chilson avė. Bay Citj Midi

Parduoda Szipkortes ant 
'iaokiu drueziausiu ir 
reriausiu Laivu, 
liunciiu Piningu! la 

Visai Dalis Sviete
neicriauM ir pigi aust, 
viii tie kurie per mus 
kunti apie tai geria tina 

Suduoda Doetovierne
tai ta H neri Mve <UM 
Qatari ha paaaM

Del Draugysczin™ 
Priitataw puiku Sxarhn 

Jaoitai, Kepurei, Kuomi 
Špilka* ir LL
Su kokiu nore reiknli 

kaa-link Bxipkoroaa^ 
Piningus ir L L

DaogybA tokių padėkaYonitj ateina kasdien už IsgrydyniQ nuo: 
nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, galvos skaudėjimo Ir-svnJglmo, vidurių nesvei
kumų ir užkietėjimo, sėklos nubėgimo nuo saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažė
jimo kraujo, teip pat nuo limpančių lytiškų ligų ir tam panašios rųšies VYRU nelaimių. 
Teip-put MOTERŲ nuo yvairių skaudėjimų strėnose, baltųjų Ir kitokių ligų.

I/AH NFCAI I PRIRIIT a5nbiSka,> ,Rl parašyk, o apturėsi rodų, pagelbų Ir hRU iMuvnLI rniDUI tikras lleknrstas. kurios gali tave išgydyti Ir turėsi 
LINKSMĄ PAVASARĮ. Visada rašant adresuok teip:

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

Valandos kasdien nuo lo iki 4 po plet. Nedaliomis nuo 10 iki 3 p. p. 
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Uturniukais ir PėtnyCiomis.

Dėl visuomenės naudos PbII. M. Klinikas. IBIeidžla naujausia daktariSk* knyga “DAKTA« 
RAS”: labai naudinga visiems. Kiekvienai apturės dovanai- kuris tik ui atsiuntimą prl- 
siiĮ* viri padėtu adresu tik 4 cen. stampomia-



"gaidelis J^zpardavimas! Žodis jaunumui.

51 ' Jaunimus — tai musn at

Idant padaryti vietos del naujo 
Pavasarinio Tavoro, pastanavijome 
iszparduoti visa rudenini ir žiemini 
tavora už labai numažintas prekes. 
Todėl jaigu norite pasinaudoti ir 
suczedint 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

“OYNKIEVICZIA
-------*^^F233 235 W. CENTER ST.

KRUTANTI

, _______  tai musu ateitis!
Szvieskime ir auklėkime jin. 
Dabar kuomet žiemos laikas, 

] kuomet ir darbu mažai, ir mu 
įsu jaunnmene daugiau turi 
į liueso laiko, katra galėtu su- 
į naudoti geriems tikslams, szvie 
: timusi.

Dauguma levu vaikus užau
ginu isz mnžumelio tamsoje; 

| kiek tolinus — iszmokina 
• juos poteriauti ir sziek-tiek 
isz maldaknyges paskaityti 
viena kita litanija ir gana. 
Ko daugiau reikia sako neku- 
rie senieji, bile tik poteriauti 
moka, juk bene advokatu, sa
ko, bus! Augant didyn, kas 
daryt, vis juk reikia imtis 
pavizdis iez didžiųjų, t. y., 
snaugusiuju-gudresniuju vy
ru; mato, jie ruko papirosus, 
vynioja machorka in popieti 
juk bene atsilikti, reik gi ir 
mums juk būti vyrais... Pra
deda rūkyti; iszpirmo darosi 

į baisu, net akyse, rodosi žaliuo 
— Gedimino draugyste au- Js> bet Pa’kui jauna szirdis pri 

tarė per 3 menesius priiminėti j pranta kaip oezka prie kada-

PAVEIKSLAI

ANT BOCZKAUCKU SALES

Panedeli, Ketverge 
ir Subatomis.

Inžanga Visiems tik 5c.
(MOVING PICTURES)

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

žinios Vietines.
— Po “pedei” piezkino pui

kei. Ne kurie '‘papiksino pain 
peisus.”

— Ne kurie apleidže aplin
kines tikėdamiesi straiku. 
Daugelis keliauna in savo te- 
vyszkes.
— Turekytes ant sargybos 

ir gerai teminkyte ant bumasz 
ku, nes po visa pavietą paskly 
do neteisingos $1, $2, $5 dole
rines bumaszkos.

— Adomas Komarovskis 
kontraktoris isz Moreos, likos 
aresztavotu už kerszinima už 
muszimu Jono Beninskio drei- 
verio už tai, kad jam neprista- 
tydavo in vales karu. Kama- 
rnuckas turėjo užmokėti kasz- 
tus ir apmalszyt ant atejties sa 
vo karszta būda.

— Juozas Burokas 23 metu 
senumo likos užmusztas per 
szuvi North Mahanoy kasikio 
šia. Skvibas buvo szlapes o 
idant greicziau iszszaut skyle, 
nukando pusiau ir uždege. Vos 
atsitraukė kelis žingsnius szu 
vis truko ir pataikė nelaimin
ga in peczius baisei jin šudras 
kindamas. Velionis buvo jau
nikiu, paliko tevelus Lietuvo
je o buvo ant stancijos pas Ra 
manaueka po No. 224 W. Rail 
road uliczios.

naujus sąnarius tiktai usz 50^ 
instojimo mokesties. Bus pri 
imti nog 21 m. lig 40 m. am
žiaus. Norintieji prisiraszyti 
tegul ateina ant mėnesiniu su 
sirinkimu kurie atribuna Utar 
ninkais po 20—tai kožno mene 
šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz- 
kos Mokslaines. Nauji prisi- 
rasze ka neturi Amerikonisz 
ku popieru, draugyste to
kiems parūpins popieras in 
trumpa laika. Szita draugyste 
teipgi moka posmertine o ir 
paszialpa ligoje. Todėl norin
tieji prisiraszyti prie szitos pui 
kios draugystes privalo nepra
leis! szitos progos. Nelaukyte 
paskutines dienos—Utarniuke 
26 Kovo bus paskutine diena 
pigio insiraszimo. Isz tolesniu 
miestu sanarus nepriima.

ISZ LIETU VISZKTJ 
KAIMELU.

Holyoke, Mass — Darbai 
povalei slenka, isz kitur pri
buvusiam, darbas sunku gaut.

— Lietuviu mažas būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda, ne 
kurie vyrelei labai palinkę in 
geryma. Del ne kuriu mote 
relių p. Baltruviene labai rei 
kalinga.

Wilkes Barre, Pa. - Dar
bai gerai eina.

— 17 d. szio menesiu, buvo 
prakalbos, ant Puncos svetai
nes, vakaras nusidavė kano- 
puikiause, žmonelių prisirinko 
pilna svetaine kalbetojei buvo 
p. dak. Szlupas, 2 deklemavo- 
jo, Aldona Petrute, 3 Živat- 
kauckas, 4 Anele Petrute, abi 
mergaites aktoriszkais judėji
mais atliko savo roles, kurios 
nepersenei sulosze teatra po 
vardu Peštu duktė, vakaras 
abelnai dailus, nes ir tie ka 
visada maisztus keldavo, tai 
dabar ramei sėdėjo ir delnais 
plojo, jau turbut pradeda už
siimi skaitymu laikraszcziu.

t Vos atszalo kūnas miru
sio tėvo Kazimierio Burago 
kuris mirė kelos nedelos adga- 
los, kad sztai nuėjo paskui mi- 
lema savo teveli ant amžino at 
silsio ir 4 metu sūnelis, mil da
mas ant vandenines ligos pra
ejta ketverga. Laidotuves atsi 
buvo subatos diena.

— Kaip girdėt, tai turėsim 
keloleka puikiu provu terp 
ženklivu musu biznierių o tū
lo “priczerelio” už nupleszima 
garbes savo draiskale, kuriuos 
paniekino visaip o per ka nu- 
kente ant biznio. Priežodis jau 
pradeda iszsipildyt: “ka Die
vas nori nubaust, tai pirmiau- 
se jam protą atima.”

J Po trumpai ligai ant už
degimo plaucziu, Subatoj po
piet, mirė Augustas Greblu- 
nas pacziuotas žmogus gyve
nantis ant West Pine uliczios. 
Nabasznikas prigulėjo prie Sz. 
Franciszkaus irSz. Jono drau- 
gyecziu ir bus -szendien palai
dotas su Sz. Misziom Sz. Juoza 
po bažnyczioje.

— Mikas Januleviczius, li
kos pavojingai sužeistas N. 

Mahanoy kasiklose per nupuo
limą anglies nog virazaua.

Norris I’ll — Darbai ge
rai eina, net viskas braszka, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
ne sunku gaut.

— Lietuviu apie 
jos, ir visi malszei 
laukdami straiko,
stokas, jagu isz kur pribūtu 
pora tuzinu gautu po gražu 
vaikyna.

4 famili- 
užsilaiko
mergynu

gio.
Žmogus tai it augantis me

dis; taip žmogų auganti kur on 
pusėn lenksi, ton pusėn ir link
sta. Paaugės dar kiek, jau 
iszsimokina loszti kortomis; 
juk kaip daro senieji taip da
ro ir jaunieji, nenorėdami atsi
likti nuo vyru, katrie spjaudy- 
damiesToszia kortomis ir kitus 
apkalbėdami blevyzgoje Bet 
kuomet jau yra nors koke ska
tikas, juk reikia ir pasilinks
minti, juk žmogus jaunas, sie
la geidžia pasismaginimo. 
Kaip daro eeniejai, taip pasiel 
gia ir jauniejai: parsigabena 
degtines ir gerie, arba korto
mis loszia ir szoka kartu; tol 
taip linksminasi, kol visai 
verszio linksmumas neapima, 
na ir tada linksminasi. Apie 
ka gera, naudinga jau sunku 
kas ir bepakalbet', nes jau- 
cziasi save daugiau iszmanan- 
cziais, t. y , aptemdina protą 
ir virsta nenaudėliais i:-----
kenybe žmonijai.

Bet mums, jaunimui, kurie 
esame sziek tiek apsiskaitę t. 
y., kurie nors kiek galime ats
kirti bloga nuo gero neprivalo 
me tylėti ir rankas nuleidę lau 
kti, kol kas iszeis; ar blogas ar 
geras. Nežiūrėkime in ju tam 
suma isz aukezto kaip tik su 
pasitycziojimu, bet susiartinki
me jais kaip galima areziau, 

I juk ir jie tie patis kas ir mes; 
tik jiems stoka apszvietimo 
Darykime susirinkimėlius, 
skaitykime žaiskime, dainuoki 
me. Žaidimuose imkime savo, 
tarpan mažuezius, nežiūrėdami 
kas jie butu: ar piemenukas 
piemeniuke ar ežiai p koks ap- 
skurdelis, szvieskime kaip ga
lėdami, duokime laikraszti ar 
kokia knygele perskaityti, ar
ba paraginkime eusidejas iszsi- 
raezyti laikraszti, paskaityt, 
paaiszkinti.. Atkalbėkime 
nuo degtines, iszrodykime jos 
blogas pasekmes, baisius vai
sius, vaisius kad žiuretu in ja 
pasibjaurėjimu. Juk tai musu 
susipratusiuju pareiga, musu 
priederme.

Kada visas Lietuvos jauni
mas apsiezviee, kada susipras, 
tada nebereiks dejuoti, aima
nuoti kad tamsi žmonija, kad 
nieko neskaito. Tad imkimės 
už darbo nieko nežiūrėdami, 
nelaukdami kokiu stebuklu, 
o greicziau susilauksime švie
sesnes ateities!.-

Westfield, Mass.— Dar
bai gerai eina, net viskas brasz 
ka, isz kitur pribuvusiam dar
bas ne sunku gaut.

— Oras gražus.
— Lietuviu didelis būrelis. 

Yra draugyste po vardu szv. 
Kazimiero K. kuri jau puikei 
stovi, sąnariu turi apie 150, 
turi savo locna svetaine.

f 23 Vasario atsiskyrė su 
szuom svietu vienas isz musu 
draugu, kuris likosi užmusztas 
dirbtuvėje, The Mt. Form 
Sulphite pulp Co., nabaszny- 
kas paliko biski turto, paeina 
isz Kauno gub., Raseinių pav. 
Jutkiu kaimo, jagu yra kur 
giminiu praszom atsiszaukt 
ant adreso:

Wla. Czeponis, prez. 
Box 188 Westfield, Mase.

Žnionlu reikalui pas Kau
no Gubernatorių.

Man būvant su reikalais pas 
Kauno Gubernatorių teko ma
tyti, kaip žmones (daugiausia 
lietuviai) klaidžioja, nežinoda
mi, kaip ir kokiu budu prieiti 
prie Gubernatoriaus, ir kaip 
jam praszymas paduoti. .Tuo- 
mi klaidžiojimu ir nežinojimu 
formos pražudo 'jsavo dalyke. 
Kauno Gubernatorius kiekvi - 
naro žmogui prieinamas. Pr - 
ima tris dienas per sanv. te: pa 
neleliais, eeredomis ir petny- 
cziomis savo rasztineje (kan
celiarijoje), o turint greita 
reiklia, kuris negali būti 
atidėtas, g-ditna prieiti ir jo 
kvaitieroje kn-diena nuo 11 
iki 12 vai. lyto.

Tose dienose, kuomet Guber 
altorius priima rasztineje, rei
kia paraszius trumpai ir aisz 
kiai apie savo dalyka praszy- 
ma (be praszym > nepriima) 
nueiti in Gubernatoriaus rasz- 
tinyczia nuo 11 iki 1 vai. die
na ir paduoti ten tam valdiniu 
kni (czinauninkui), kurs pri
imame kambaryje sėdi ir pri
ima tuos praszymus, ir užraszo 
kiekviena praszytoji paeiliui 
aut pasikalbėjimo su pacziumi 
Gubernatoriumi.

Vėliaus nuo 2 ar 3 vai. die
na ateina in ta kambari kur 
jau visi jo laukia, Gnbernato 
rius ir sulig tu praszymu labai 
rimtai, su atyda, išklauso pa
eiliui kiekvieno žmogaus ypa 
tiszka apsireiszkima, iri 
sulig iszgalejimo užganėdina, ’ 
praszytojus, Kalbant su Guber 
natorium reikia kalbėti aisz 
kiai ir suprantamai iszaiszkin 
ti dalyka: nereikia nusigąsti ir 
nebijoti, kad liežuvis nepintus 
ir neklystu žodžiai. Dabartinis 
Gubernatorius p. Veriovkinas 
gana simpatiszkai priima žmo
nes su praszymais: kalbasi il
gai, leidžia viską jam iszpasa 
koti ir pats visas smulkmenas, 
kaslink praszvtojaus dalyko.i • J ■ yzKUs siruijiniuB i
iszklausineja ir net su žmone jausiąs žinias isz vii 
mis kalbėdamas juokams atsi

ir eun- tikus, juokavoja.

Padėkavone-
Asz Jonas Paulaviczius 

ežiu szirdinga padekavonia vi 
siems tigms kurie dalybavo lai 
dotuvesia mano milemos pa- 
cziules Elzbietos kuri likos 
palaidota praejta sereda. Pir- 
miause grabo neszikams p. P. 
Kundrotui, Greimui, Kaunui, 
Petrikui, Rynkeviczui, ir Jusz- 
keviczui. Kuningui Pautieniui 
kuris pribuvo isz Szenadorio 
ymti dalybas palaidojime ma- 

pacziules ir suraminima ma 
sužeistos szirdies. Teip-gi 
puikus vainykus ir žiedus 
Natalijei Moekaitienei isz

Mt. Carmel p.p. Anastazijei ir 
Agnieszkai Mockaicziams ir p. 
Onai Jaezkeviczienei isz Maha 
nojaus, Ant galo visiems ge
riems žmonims kurie nepamir- 
ezo ateiti ant laidotuvių a. a. 
Elzbietos.

Su gaileecziu pasilieku 
Jonas Paulaviczius vyras,,

siun

no
no 
už
P-

Parduodu farinas.
Lietuviu kolonijoi Michigan stei- 

te kur turi pirkia 105 Lietuviai far
inas Mason paviete. Turiu ant par
davimo gyvenamu farmu su budin- 
kais ir sodais, Lake paviete turi dau- 
gybe neiszdirbtu geru farmu ant 
lengvu iszmokesoziu. Raszykite o 
gausite lietuviszkas informacijas, 
Knygele ir mapas dykai, (į udy <n) 

Anton Kiedis, 
Peacock, Lake Co. Mich.

Ant pardavimo.
Namai ant ketnriu familijr 

ant viso loto po no. 604—601' 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (y j )

Thomas Ilaughney
12 E. Mah. 8t.

Mahanoy City, P»

žinoma mj8 
nftdinn 'onf

Palengvyk Savo Galva.
Nog visokiu biznavu ir piniginu 

ergeliu per indejima savo piningus in 
FIRST NATIONAL BANKA

Tada nesirūpinsi apie j u atsarguraa. 
Tavo Piningai bus gerai priturėti ir 
atneez j'umis nauda. Ateikite o mes 
apie tai pasikalbėsime.

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

Puikus Pluszinei Kotai del Moterių

Vnktiiokyte butelius.
Jaigu sugražinsite geram 

padėjime visa baksa buteliu 
nog Kajerio alaus, eliaus arba 
porteri, tada gausite viena 
marke ir kada susirinksite at
sakanti skaitlu tu markiu tada! 
galima gauti už jias drapanas, I 
drabužius, czeverikus, ziegore- j 
Ii, ziegori, groserius arba 
kita koki reikalinga daigta ar 
tavora. Gausite viena marke! 
ar stem pa už kožna baksa bu- j 
teliu nog Kajerio alaus arba1 
viena marke už du baksu bute 
liu nog eliaus arba porterio. 
Žinoma bakse turi rastis visos Į 
bonkos geram padėjime.

Kada surinksite atsakanti 
skaitlį tu markiu tada pri- 
siuskite ta knygute su markė
mis pas United Advertising 

• Co. Cleveland, Ohio, ir jie ju-
i prisius Tavorini Orderi 

ant bile kokio tavoro ka gali 
ma gauti eztoruose savo mieste.

Pirkite vien tik Kajerio alų. 
eliu ir porteri bonkose.

Chas D. Kaier Co. Ltd.
Brewers & Bottler, 

Mahanoy City, Pa.

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 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gelimaiikor 
nūs ant kojų, tai gausi po 50 
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, Lands lord.

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

Vienintele lietuviška Bunka, uždėta pei 
naczius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suczedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus [nokinu 4-ta procentą, pruksitant 
kas k menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes am visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbani 
visokios ruszies Kejentalnus Dokumentus ii 
vedam provas senam krajui. Rejentelna 
knncelarijayra rėdoma per valdiška notaru 
J. G. Miliaucku. Užkviecziam lietuvius ii 
Lietuvuites kreiptis pas mus ir pavest muinf- 
jusu bankinius reikalas o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yru teisybe 
ir bus išpildyta greit ir teisyngai. Piniguf 
siunozant paezedumui in Banku, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiške, ar pe» 
Expreso Money Orderi.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lietu vlsz ku - L enk Isz ku Vaistu.

Kiekvienas Lietuvmzkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
ginklas Lietuviszkas Gyduoles savo 

Stomose ant pardavimo, kad musu 
tautieezei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztoruinkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiuteio No.L. 
Egiutero No. 2.. 
Zmijecznik........
Gumbo Laczai.. 
Meszkos Muštis. 
Trejanka.....................
Linimentas vaikams...
Gyduoles nuo Kosulio..................25c.
Liepiu Baleamas .........................25c.
Anty-Ijakson del vaiku ............ 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.........................25c.

BVSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
- PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IB GBE1CZIAUSI GARLA1VAI- 

Gorlaivai išeina kas dvi nedelas taip New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR - KURSK - RUSSIA 

In Rofrerdsina S Dlenae I:.!.!! -- -•
ft3!l Troczia Klaea
$18 Anti a Klaea
$'!!> Pirmu K IflRŪ ; -ipil? unuĮįinun iniDitmvonv m.mcv
A. E. JOHNSON & CO., (Ctneral Panenger Agt».) 27 Broad way, New York, N.Y.

Ir/'Llbawa'uDienu.' jo VasariojLltuanla 24.
KlH-n «R5 I \aviYbn I Vasario; BirmalAlovo; Kurak

* - ,t,Z >CFKO | goro.
Aplo daugfann dnaltinoeite pas tnueo agentu® arba

.........................25c.
......50Ci 

,25c. 50c. ir $1.00. 
........................ 85c. 
......................... 25c.

,25c.

26 Metas Senas Lalkrasztls

VIENYBE LIETUVNINKU
iszeina kas Sereda Brooklyn. N. Y.

, “Vienybe Lietnvnmku” didelio 
formato 12 puslapi!, talpina moksli > 

’ szkusstraipnius ,eiles, feljetonus nau- 
visos pasaulės, 

daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir 
naczios Lieti! VOS savu korespondentu 
“Vienybe Lietuvninku” buvo 
visu pirmeiviszku organizacijų organu 
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Pernai 10d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežasties iszlei- 
dome dideli žingeidi! .1 ubllejini 
numeri, kuris liks tik istoriszku 
atminimu, nes pirmas da Lietnviszku

Namu prityrimas.
Žinojimas — tai prityrimu 

pasekme. Mes turime daug da
lyku bandyti, kol pasiekiame 
pageidaujamu pasekmių. 1 as: Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant 
pat buvo musu tėvu- protėviu užsimokės 82. gaus ta numeri, 
j ta . v i kaipo dovana.daroma. Daug žolių ir augu »Iu1 ____
buvo mėginta, kol susekta ku-j“1 
rie ju tinka maistui kurie pa 
ezarui, o kurie gydymui. Kiek 
viena gentkarte dėjo savo pa
tyrimus prie senesniu patyri
mu, kol pagalios iszsivyste da
bartinis gydymo mokslas. Dau 
gumas žolių pradėta jungti 
krūvon, kad padarius didesniu 
ir greitesni veikimą in žmo
gaus kuna. Tuo keliu buvo su 
sekta vaistas, žinomas vardu 
Triner’s American Elixir of 
Bitter Wine. Daug mėginimu 
buvo padaryta kol šitas vais
tas pasisekė teip tobulai sutai
syti. Jin reikia vartoti visokiose 
ligose, paeinancziose nuo ne
sveiku viduriu, kaip antai nuo 
apetito stokos, nuo nusilpnėji
mo, nuo viduriu sukietėjimo 
galvos skaudėjimo, nervingu 
mo. Gaunamas vkose aptiekose 
Jos. Triner, 1333 — 1339 So.
Ashland avė., Chicago, 111.

i 'VIENYBES ) Metams :: $2.00.
LIETUVNINKU” > Pusei Metu $1.00.

Prenumerata J Užrubežin $3.00.
Užsiraszyti galima visada

Kas nori gaut tik 
JTBILEJIN1 M’MFJU 

prisius k 10c. markomis, o tuoj gausi 
Paprasta numeri peržiurejimui 
siuncziame dovanai, raszik toi. 

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

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

Brooklyn, N. Y.

B ra ilgus Lietuv i a i

PHUbui'gcir
Aplinkinėj.

Ateikite iii szita Kroma kožna diena. 
Visados rasite Pigiausiu Prekių visam Paviete.

Schoeners namu darbo Raperei 
vertes §1.50 dabar už 75c.

Vyriu Vasariniu Apatiniu Drapanos 
vertes 39c. dabar po 19c.

Panczakos del Moterių, Vyriu ir Vaikams 
vertes 25e. dabar po 10c.

Moterių Kimonai po 15c.

Moterių naminos Szlebes po 98c.

Moterin Kelnes vertes 59c. dabar po 29c.

THE BARGAIN STORE
21 East Centre Ulicze — Mahanoy City.

Lgniatra tikis................................26c.
Skilvio Laszai............................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo k

Kruvinosios..............................75c.

$25 DYKAI 825 Jaigu nori gauti gera Ilk. auk-o pripildmta 
(gold filled) ziegoreli su gvarancija ant 20m. 
tai raszykite pas mus o dasižiuosite kaip 
lengvai ta galima padaryti. Iszriszkite szita 
pozeli, tai yra, imkite numerius isz pirmo 
lengelio ir sudekite antioj langelije, teip kad 
skaitant isz visu pusu iszeitn ligiai 15.
Prisilįskite iszriszimft mumis, jaigu bus gerai 
sudėta tada gausite kreditava czeki ant $25,

katras bns geras del nupirkimo vieno ziogorelio, lencngelio ir kompaso isz muso 
katalogo. AUinskite marke am nusiuntimo kasztu. Adresavokite: 

IRVING WATCH COMPANY, TEMP^C» vDEPT- ’•

1 s -J

7 Į 9 Į 5

J 
"i l_

NaujasPavasarinisTavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

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

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

skaudėjimo...................... 10c.
Laszai nuo Dantų................... 10c.
Most is nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų.................................... 25c.
Geležinis sudmtintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto............ 15c.
Gyd. nuo Grippo..................$1.25.
Plauku apsaugotojas..............60c.
Muilas del Plauku................10c.
Milteliai nuo Kepenų......
Rožes Baisumas................
Kinder Balsamas..............
Bobriaus Laszai.............. .
Szvelnintojas......................
Kraujo valytojas...............
Nervu Ramintojas...........
Egzema arba odos uždegi 

pas Vaikus............ .
Pleisteria (Kasztavolo).... 
Pa mad a Plaukams........... ........
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Piemens.................50c.
Vengriškas Taisytojas Ūsu.........15c.
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........................... 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbulis $1.25. 
Gyd. uno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines...............$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

...........35c.

........... 25c.

........... 25c.

...........50c.

...........35c.
........ $2.00.
......... $1.00.
r i man
........ $1.25.
...........26c,
............25c.

Geriausias LIeturlszkas
Sziauczius ir Czeveriku Sztorai.
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 daiba dnieziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezedinsite piningus.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir 
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia pieke. Neeikyte passvetlmts’’ 
tezius pirkyte*pas tautieti:

Simona Waluna 
526 W. Centre UI., 

Mahanoy City, Penna.

MERCHANTS 
BANKING TRUST CO.

Banka yra juso Geriausias Prietelis.

Yra tai geriausias ir pigiau
sias būdas del atmokejimo mor 
giczio, 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 
bauimiu, ir galima greicziaus 
atmokėti skola negu Saving 
Fonde, Jaigu turite piningu 
padėti ant procenczio 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 nogenause.
Musu kostumeriai yre muso 
prieteliai.

Praneszu kad aš uždėjau Didžia use Drapanu 
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senern ir 
jaunėm, už tai kviecziu visus Lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis 
patarnauju. Tiems ka atvažuoja isz aplin 
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig 
7fc. tiems ka pirks tavom už $20 arba dau- 
giaus, o katrie gyvena Pittsburge ir pirks 
tavoro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c. 
Tuvoros yra visas naujas ir naujausios 
mados už nejierbrangia preke, tier szitus tris 
menesius 25c. ant kožno dolerio pigiau. 
Galite pas mane orderuoti Szlubiniu Žiedu 
czisto aukso ir Užduodu raszyta gvaramijn 
o nebusite apgamais. Neužmirszkite 
numena ir ulyczia. Viso gi aro velijentis, 

SlabanauckasSEg“1,
Koliekos ir Sužiestiejai 

Skaitykit!!

j^'Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mshanov City, P»

B. RAGAŽINSKAS

Balsuokite už

JOHN J. KELLEI
ANT LEGISLATORIAUS 

Pirmo Ihstrikto.
Demokratas. isz Mobauoy City, P*

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

( Mainos©
Kolleshas ( ^“b"k,ou.“ ,‘ Ant Geležinkeliu arba

Treinu.

Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szaukites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanczius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prane- 
szu jogei žmones su didelėm kolie- 
stvom gali desetkus tukstancziu 
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 tinsią ir vilkina likt laikus 
skundimo iszsibaigo ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka duodu ant 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatu Jankaus, po szuom adreso: 

B.S.YANKAUS IMImjtlliM j

Pilnas Vežimas “Birmingham Club”
Tiktai m už a dalis szio puikaus 

Sznapsoskaitant kiek mes parduodam 
per metus. Pasiuskit man$10.(M) už 
visa keisn ir gerkit ‘Geriausi Sznapsa'

Didžiause Tikras Lietuviszkas
Sk lodąs Gėrynių Amerike

Atraszykit man gromata o usz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut 
tavora pigiau no kaip kitur.

Fit. STRAWINSKAS
1807Carson St. S.S.Pittsburgh.Pa.

Parsiduoda Farmu.
Turi 132 margu žemes, susi

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

John Kvietkus
Box 158 Brookfield, N. Y. 

Madison Co.

L7 A O K 7T H C New jorko Liet uviszkoj 1’ZIKIVIUKolonijoj da randasi 
---------------------------daug riuinu ant parda 

•jVi?// vimo. Daug Lietuviu 
jau apsipirko ir dar 
ge,a* gyvena.
50 Akieriu už $800

— . 86 Akieriu už $2100
J00 Akieriu už $2000 

r 135 Akieriu už $2000
Visos Fanuos su reikalingais budinkais. Yra 
visokiu, pigiu ir brangiu. Apie dauginus 
raszykite prisiusdami marke ant abakimo, 
ant adreso.

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

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

Jos. Bendrink
() j ) Pottsville, Pa,

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskns pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielka, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumia 
pristatyta in namus.

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

Ant Kongresinono
Robt. D. Heaton

Isz Ashland, Pa.

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 konvestais, tuzinas 25c., 5 
tuzinai $1 Perkupoziams 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 ‘Szaltinis, 
su puikiais apdarais kasztuoja $2.

Kreipkitės ant sziuo adrosa:

W. WAIDELIS
(12 Urmui Str««l Brookl/n, N K.




