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KAS GIRDĖT?
Darbininku perdetiniai da 

vis kivirezinasi su kumpani- 
joms apie susitaikima. Lig 
sziam laikui nieko svarbio ne 
nutarė o szimtai tukstaneziu 
žmonių lauke su karszcziu 
greito užbaigimo bedarbes. 
Tuom kart, ne kuriems (o 
ypatingai amerikonams) duo
dasi jaust badas. Vaikai bėga 
nuo viena pas kita mesinyczia 
melsdami mėsininku idant duo 
tu nore kelis kaulus ant isz- 
virimo sriubos.

Daugelis valkiojesi po kar- 
czemas užsigeria, iszkialdami 
riksmus ir musztines, isz ko 
skvajerei net rankas trina isz 
gere “biznio”.

NUSKENDO LAIVAS
1500 PRAŽUVO

Didžiausias Laivas ant Svieto “Titanic 
Plaukentis isz Anglijos in Amerika 

Nuskendo Praeita Nedėlios Ryta.
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Kietųjų augliu Lenkijoi li
kos iszkasta praejta meta Sau
sio menesije 5,455,538 metrisz- 
ku centnaru. Szi met tam pa
ežiam laike iszkase 262,000 
centnaru daugiau.
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Liūdna yra statistika gelež- 
keliu. Kasszeszesminutas buna 
pažeistas ar užmusztas vienas 
darbininkas o dovinis sužeido. 
Jago kompanijos butu pri
verstos atligint už visas nelai
mes, tai gal stengtųsi geriau 
apsaugot darbininkus ant ge- 
ležkeliu.

LAIVAS “TITANIC" KURIS BUVO DIDŽIAUSIAS ANT SVIETO.
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Tūlas istorikas ir tirinetojas 
senoviszkos istorijos tvirtina, 
buk pastatimas Salomono 
inaldnamio kasztavo suvir- 
szntn penki milijonai doleriu. 
Tuosius piningus, žinoma su
dėjo vargingi žmonis. Jago su
prasime, jog tame laike pinin
gai turėjo dydesne verte kaip 
szendien, galima dasiprast 
kaip tada lupo nuo žmonių, 
idant teip milžiniszka suma 
surinkt.— Tas pate dedasi ir 
szendien ant pastatimo puikiu 
lietuviszku maldnamiu del 
ajrisziniu biskupu.

JA.
.■ntejimo.

UtsuiaJl 
Koto.

UCfOlJll H* 
b, M. _

eitir

maffiakofikini® s , 

mino mojo didelio .

te

kilun htilih®
,D piliii! i;**

Kreipkitesta2®“1*

W.WAID^,
Už Onai

Ana diena tūlas lietuviszkas 
‘‘skvajeris” nubaudė lietuvi 
ant 10 doleriu už tai, kad savo 
draugui kirto per žanda. Lie
tuvis užklausė pono skvajerio 
ar tik tiek kasztuoje kirtimas 
per “žanda”. O kada jam 
skvajeris atsake kad tiek, pa
dėjo ant stato 10 doleriu ir 
nekalbėdamas ne žodžio skva- 
jeriui tviksztelejo jam per žan
da, jog net paregėjo visas 
žvaigždes ant dangaus ir kėlės 
kometas.
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Praejta nedelia Janesas 
Parson sudže Anglijoi, apgar
sino, buk pas jin galima ma
tyt bulve, kuri yra verta sze- 
szis szilingus. Daugelis žiop 
liu nuėjo pažiūrėt teip stebu
klingos bulves nes ateja in 
bjura, paregėjo paprasto di
dumo bulve in kuria buvo in- 
kiszta bumaszka szesziu szi- 
lingu. Surinktus szilingns nuo 
žiopliu iszdave terp vargszu 
Teip tai kvailus visur apgau
na!

New York. — Dydžiauses 
laivas ant svieto “Titanic”, 
prigulintis prie White Star 
Line kuris pirma karta plau
ke per mares isz Liverpoolaus 
in New Yorka, laike miglu 
trenke in milžiniszkn ledini 
kaina arti Halifax, Naujoi 
Funlandijoi, Nedėlios vakara 
apie pusiau vienuoliktos va
landos. In ketures valandas 
po tam, jau ne ženklo nesira
do tojo puikiausio ir dydžiau- 
sio laivo. Kada trenke in leda 
tuojaus paleido bedratini te
legrama po visas mares, szauk- 
damas pagialbos kitu laivu, 
jog laivas skensta. In pagial- 
ba atplaukė laivas Carpatia 
kuris radosi artimiauses ir isz- 
gialbejo 868 pasažierius nes 
isz tu daugiause moterių ir 
vaiku o likusieje 1400 rado 
szalta graba ant dugno mariu 
tris miles gylumo.

Y ra tai viena isz dydžiausiu 
mariniu nelaimiu atmintije 
žmogaus. Po teisybei buvo 
dydeles nelaimes ant mariu, 
bet szita praauksztino visas 
kitas: Mete 1873 laivas At
lantic nuskendo ir 574 paša- 
žierei; 1898 mete laivas La 
Bourgoyne nuskendo su 571 
pasažiereis.

oredaliu del 
inne pigiau 
ražio Ceikio 
pgi visokiu 
i szlebnkin 
pirkti.
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Czikage vagis pavogė ponei 
Czeslikovskienei 600 doleriu. 
Yra tai vela persergejimas, 
idant muso tautieczei nelaiky
tu piningu namie, nes geriause 
suezedytus piningus ant “juo
dos valandos” padėti in ban
ka. Da karta primename idant 
piningu nelaikytumėte szieni- 
kuosia, paneziakose arba už 
abrozm . . .

ir Lenkijos.

del 
ko- 
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Treczioi klasoi badai radosi 
ir muso tautiecziu, bet ju pra
vardes ne galima dažinot, pa
kol kompanija ne aplaikys to
limesniu žinių isz Liverpolaus.

Laivas Titanic buvo aseku- 
ravotas ant $5,000,000^ o pa
dirbimas jo kasztavo locninin- 
kam $10,000,000.

Po visa svietą vieszpatauje 
neiszpasakitas gailestis isz 
teip baisios nelaimes, nes nie
kas nesitikėjo idant teip sau
gus laivas, plaukentis pirma 
karta per mares, rastu teip 
greita gala ne atplaukęs in pa 
ženklinta vieta.

Baisus tas atsitikimas pasi
liks, szirdyse žmonių ant ilgo 
laiko.

Laivas Carpathia atplaukė 
su iszgialbetais ketvergo va- 
kara in New Yorka. Da isz 
tikrųjų ne galima žinot kiek 
nuskendo o kiek likos iszgial- 
beta.

Prijautc apie nelaime.
Racine, Wis. — “Esmu dy- 

džiausioje baimėje keliauti in 
Denmarka, nes prijaueziu jog 
daugiau ne sugrižsziu in Ame
rika. Prijaueziu, jog dydele 
nelaime patiks lai va o gal ir 
nuskens. Taip tai kalbėjo poni 
Ilarrsoniene in savo broli ka
da iszkeliavo kelis menesius 
in Europa ir ana diena sugri- 
žinejo ant nelaimingo laivo 
Titanic. Badai pražuvo su sa
vo viru.

AkivosZiniosisz Lietuvos.

LAIVO KAPITONAS E. J. SMITU

Ant laivo “Titanic” keliavo 
isz Europos daugeli ženjdivu 
ypatų .-isz kuriu maža palele 
iszsigialbejo. f---s 4

Su laivu nuėjo ant dugno 
mariu 3423 maiezu paczto o 
teip-gi ir deimantu verties ant 
penkių milijonu doleriu ne- 
priskyrent tuju ka radosi ant

■ -------6—.
Del daugeliu likos laikrasz- 

tis sulaikytas. Daugeli kartu 
apie tai priminėm del visu tu, 
ka buvo skolingi. Sauso nieks 
ne klauso. Kas nori skaityt r—. 
turi už laikraszti užsimoket. jpasažieriu pirmos klasos.

Kalvarije.— Skologaliu kai 
me 25 Kovo velibu laiku li
kos užmusztas Martinas Džer- 
vizas ant plento prie Kalesnu- 
ku lauko kur gulėjo per tris 
dienas. Už taja žudinsta likos 
nužiūrėti ir suymti Jonas Szva 
nauckas, Stepas Bracziulis, Ka 
zis Kruckis, Pranas Stravinc- 
kas, Jonas Ramanauckas ir 
Karolus Gudeleviczius isz Ka- 
valcku ir da daugiau ketina 
suymti.

Krasnoje likos užmusztas

prisidėjus, nupirko kaip gir
dėtis už 40 tukstaneziu, pra
dėjo iszporcelevot, duobes ly- : 
gint, galop sutaisė plianus : 
ulycziu ir totu, pristatė atsa- 
kantesnese pietose mūriniu 
gražiu nameliu, kuriuos savo 
tautiecziam su lengvomis pir 
kimo isz ligomis iszpardave. 
Pastate bažnyczia su mokslai- 
ne, ir dabar ta kampa naujo 
miesto visi anglai vadina len
ku miestu. Daugumas lenku 
jau visai iszsimokeja skolas, 
kiti da moka. Tos žemes ne 
mažai yra da neapibudavotas. 
Tas žmogus indetus pinigus 
urnai atgavo, ir da žemes tusz- 
ezios yra.

Keli metai atgalios geležin
kelio kumpanija norėjo kam
puti jo to smiltyno nupirkt 
kokiam tai trobesio statymui, 
tai už maža sklypą pasiuto 
kunigui tiek, kiek jis už visa 
žeme užmokėjo, ir da nesutiko.

Tai-gi mat, ant syk apipir- 
kimas tos žemes, suvarė visus 
lenkus in viena krūva ir kiti 
ten ne nesiskverbia.

Visconsino Valstijoj lenkais 
kur apgyventi kaimai Pulaski, 
Krakow ir kiti priesz 30 metu 
kumpanija vadinama Hofa 
Park turėjo didi plota žemes 
ir, kitas ten pirkt nepriėjo 
kaip tik lenkas, rusinąs ir lit- 
vinas. Lenkai ten ir kitur 
griebėsi gudriaus prie ukiu, 
todėl turi savus szimtai ūki
ninku apsėdusius kaimus su 
savo mokslainemis ir parapi
jomis.

Reikia tikėtis kad su laiku 
ir lietuviai perkeis savo nuo
mones, ir pajudinant kolio- 
niszka klausima, suras būda 
kaip in vykdinti lietuviszkas 
kolionijas kurios lietuviams 
pritinkamesnes toli genaus ne
gu miestuose bizniai m ku
riuos daugumas pinigus suki- 
szia iszeina su tuszcziomis ran
komis apgailestaudami nepa
sisekimą.

Atsimena kad kun. Zebris 
anuomet savo “Ryte” karsztai 
lietuvius kurstė prie žemdar- 
bystes, bet viskas ik dabar 
stovi be pasekmių; gal dabar-

1 tinia Martuso paklabinimas 
pasiseks invykdyti su ne maža 
nauda.

Senas Kapsas.

priesz jin mažiutelis žmogus, 
Ne didesnis už puse masto, su 
žalu žiponelu ir ilga barzda o 
ant vejdo bajsus Užsirūstini- 
m as.

— Prasiszalyk! — atsiliepe 
szauszei.— Turi vietos in va
les, nes atsisedai man tiesiog 
ant mano inejimo in po—žeme 
Per ka ne galiu inejt in savo 
sodyba.

— Ir nesigausi, — isztare 
Antanas akimirksni suprasda
mas, jog jam atėjo propa teip 
ilgai laukemo sugriebimo ma
žo žmogelio. Ant niek tavo 
pyktumas, ne nusigasiu tavias 
ir ne prasiszalinsiu.

Mažas žmogelis persikano- 
jas, jog isz to nieko nenaudos, 
pristojo ant noro Antanuko.

— Ir prisiegi jog mane ne 
suvesi ?— klausė Antanas,

— To ne galiu dalaikyt— 
atsake mažas sutvėrimas? — 
ba skarbai randasi ant lauko 
nepertoli nog czionais. Nes pri 
siegiu tau, jog parodysiu tau 
vieta kur skarbas yra paslėp
tas. Eikie paskui mane!

Ir dalaike savo žodi.
Antanukas su mažulelu ėjo 

tai szen tai ten, ant galo mažu 
tolis susilaikė ir kalba:

— Sztai, czionais!
Iszkalbejo po nose kelis žo

džius ir sztai žeme atsidarė 
prie ju, o gilumoi pamate An
tanukas pilna skrinę auksiniu 
piningu. Norėjo pasemt su 
ranka, nes buvo per gilei, o 
tuojaus virszus žemes užpuolė 
ant skrinios ir ane ženklo ne 
pasiliko po atydengtu pinigu.

— Ne vato man tdkiam spa 
šabe atydavinet skarbu— ta
re mažulėlis. Nes iszkask jin 
sau, priesz tai nieko ne turiu. 
Ymkis prie darbo, ba man rei
kalas labai greitai atsitolynt!

—Palauk!— atsake Antanu 
kas, laikydamas jin už kaklo. 
Per tai jog turiu bėgt namon 
atsineszt spata ir sugrįžtant ne 
galecziau atrast tosios vietos 

i ba niekuom ne yra paženklyta 
. per tai turiu paženklint jaja 

pats sau, o tu turi man pnsiegt 
■ jog tojo ženklo man ne prasza 

linsi.
i Mažulėlis nusijuokė.

— Ant to — atsake— 
szirdingai sutinku: prislegiu.

Antanukas atsege melina 
kaspinėli no kalnieriaus marsz 
kiniu, aprisio su juom s to vin
te szakele ant tosios vietos ir 
leidosi namon in kaima.

Ne praėjo puse adynos, 
o jau buvo sugrižias adgalos, 
neszdamas su savim spata.Į f *■

Nes kas tai?
Dirstelėdamas *"ant lauko, 

pats ne norėjo tyket savo aki 
mi: visos szakutes buvo aprisz 
tos melinu kaspinelu.

Ar žinote koki szposa pada 
; re mažulėlis?

Apr’azo kežaa szakele— bu
vo juju tukstanezei— su tokiu 
pat kaspinelu, kaip ta, kuria 
apriszo Antanukas. Dalikas 

1 gana ajszkus, jog api atrady- 
ma skarbu ne buvo ne ka kal
bėt.

, Ir nog tojo laiko Antanu
kas ne mate jau daugiau skar

i bu, ne mažulelu žmonių.

Szuomi tarpu eina laikrasz- 
cziuose gandas, kad norima 
lietuvius kaipo žmones dau- 
giausei ukese užaugintus, su
vesti prie apsėdimo ant ukiu 
kur esąs užtikrinamesnis žmo
gaus pragyvenimas maisztisz- 
kas ir doriszkas. Tuomi rūpi
nasi sako daugiausei Maltus 
Martuseviczius) isz Brook- 

lyno.
Tas užmanymas yra geras 

bene tik geriausia ir vykdina- 
mas man rodžias trecziu syk.

Pirmas buvo 1892 m. tuo
met keletas lietuviu nuvažeye 
in Wisconsina, nieko gero ne 
radę po kelis szimtus prakiszo 
apie kolionijos nutilo. Szios 
žinios su lietuviu pravardėmis 
yra “Garse” tuomet ėjusiame.

Antras prie kolionizavimo 
sujudimas tai buvo 1893 m. 
pakeltas per laikraszti “Lie
tuva” ir invyko. Lietuviszki 
kolionistai apsisedo Aikan- 
suose jau net ir parapijukia 
savo turėdami, turėjo pamest, 
nes viena, reikalus tuos suve
dė gyveniman be tam tikru 
suplianavojimu, o antra be pi
nigu; o be pinigo czion ir ki
tur nieką stambesni veikt ne 
galima.

“Vienybėje” skaitome, kad 
užmanytojai mat kreipėsi prie 
valdiszkos kamisijos vadina
mos Comitte of lands, kuri 
jiems apie tai prigelbet atsi
sakiusi.

Suvienytu Valstijų valdžia, 
jau nuo seniai ne nori kad 
bent kur ateiviai grupomis že
me apgyventu, tai rodo tikri 
faktai isz pasielgimo valdžios 
su atėjūnais lenkais.

Valdžia pirmiems atėjūnams 
lenkams suteikė žeme 1834 m. 
apie Rock River Illinois Vals
tijoj 36 keturkampes anglisz- 
kas milias, o kad lenkai 1864 
m. teip pat pas valdžia prasze 
žemes apgyvenimui vienoj gru- 
poj, tai gavo j’atsakyma isz 
Washington toki:

“Suvienytos Valstijos Ame
rikos dalina žeme (kolionijas) 
tiktai pavienėm ypatom, o nie
kados duet ne gali jokiems 
abelniems gminams lenku ar 
kitu.”

Tai-gi prie tokiu aplinky
bių, nuo valdžios nieko o nie
ko norėt ne tikėt nereik, nes 
jie grupavimosi ateiviu toli 
ne nori nors butu szalei ir nau 
dingiausi.

Szeip ar kitaip kalbant ir 
isz vadžiojant, szaltiniai kolio- 
nizacijai liet. Amerikoj veik 
gali būti gausingiausi toki— 
Žmones turėdami pinigą at
liekama nuo pragyvenimo t. y. 
žmones turtingesni, sutaisytu 
kad savo kumpanija; toj kum- 
panija kad apipirkta žemes 
ne mažus plotus, iszparceliuo- 
tu kolionijomis, ir lietuviams 
ūkininkams parduot ant ne 
sunkiu iszligu.

Prileiskim, apipirks 10 ar 
mažiaus keturkampiu myliu 
(sekcijų), tos jeigu nusisekė 
iszparduot, irtis reik toliaus.

Sztai paveikslas. Szone Phi- 
ladelphijos, už upes, yra mies
tas Camden New Jersey vals
tijoj; szale to miesto priesz 15 
metu styrojo pustyneje (tusz- 
tuma), vietomi pelkėti raistai, 
vietomis smiltynu kalvos, ba
los, nendrėmis apaugę ir,t. t. 
žodžiu sakant jau ten liksis 
tartum toji žeme neapgyventa.

Vienas žmogus gana turtin
gas lenku kunigas Baranskis, 
inžiurejas in ta žemes ne tiku
si plota, sumastavo visa ant 

Ieyk nuo kumpanijos nupirkt. 
Muset ir kitiems kunigams

Užklupo ant misionierių.
Petersburgas.— Banda kur- 

diszku dvasiszkuju užklupo 
ant amerikoniszkos misijos 
Suj Bulake. Kurdyszai už 
draudė skambyt in varpus ir 
paniekino amerikoniszka ka
rūna. Konsulis apmalszino 
fanatikus.
Carienc vaikszczioje ant 

krukln.
'Petersburgas.— Badai ca

riene labai serga ant veržimo 
szirdies muskulu nuo ko ne 
g Ji ne paejt, turėdama dyde- 
litis skausmus kojose ir ranko- 
sia. Tik su pagialba krukiu 
gari vaikszcziot. Neužilgio 
valiuos in Bad Nau, Vokietije 
ant gy dinimo.

Atkastas skarbas.
Du metai adgalios kaime 

Knrparovicuosia vaikai rado 
po dydeliu akmeniu, nuo ku
rio’ vanduo nuplovė žemes, 
daugeli sidabriniu piningu 
nuo rimiszku laiku, paejnan- 
czin nuo Hadryano lig Alek
so,. Severo nuo 117 lig 235 po 
vž jiniymui Kristuso. Panaszu 

< pirba surado szia žiema kai- 
ihjotis Ivonas Kostiuk laike 
kasimo skiepo. Piningai rado
si moliniam ynde. Viena nu- 
neize pas vietini mokytini ku
ris iszreiszke ju praejte ir kad 
tokius piningus perka brangei 
muzejos. Po tam dažinojo buk 
Ivanas pardavė židui kar- 
cž&muykui visa puodą tuju 
piningu už 54 rublius. Pinin
gai buvo žinomi kaipo “num
inus sestercius” ciesoriaus An- 
tonino Piuso (138-161 
Kristusui).

5S,732 automobili! New 
Yorke.

Abany, N.Y.— Steito se- 
kretons Lazauskia apgarsino 
buk New Yorko steite iszeme 
58,732 laisnus ant varinio au- 
tomobilu. Paežiam mieste New 
Yorke randasi 36,580 automo- 
bilu. Steitas turi ineigos nuo 
laisnu $609,073,50.
Turės atsakyt už žudinsta

New Philadelphia, Pa. — 
Antanas Stepunkeviczius tu
rės dabar atsakyt už nužudini- 
uia Adomo Szvedo kuri dure 
in kepenas Velykų nakti. Szve 
das mirė nuo žaidulo praejta 
subata ligonbuti.

Da karta paantriname 
visu tu, kurie gal nežino 
kiu budu Stepunkeviczius 
dure saluninka Szve.da:

Velykose isz 7-tos in 8-ta 
balandžio, apie 4 vai. vakare, 
Adomo Szvedo saliune Ant. 
Stepunkeviczius ’ “bavar- 
sko” įtraukęs pakaktinai 
ir iszdulines per užpakalines 
durie lauk, atėjo prie priesza- 
kiniu duriu ir pradėjo lauž- 
ties in vidų. Savininkas paju
tęs bildesi iszbego pažiūrėti ir 
rado Ant. Stepunkevicziu be 
laužiant duris, tad melde jo 
paliaut ta darius. Tuom tar
pu A. Stepunkeviczius iszsi 
trauke isz kiszeniaus peili ir 
move A. Szvedui tiesiai in ke- 
penae, teip, kad Szvedas tuo
jaus apalpo. Greitai pribuvo 
daktaras, kuris apžiūrėjęs per
plautąjį, liepe greit kaip ga
lint gabenti in ligonbuti. Li- 
gonbuezio daktarai sako, kad 
A. Szvedas mirsiąs. Stepunke 
vieziu suaresztavo ir patupdė 
pavieto kalėjime.
200 atejviu pasiliko be 

pastoges.
Steelton, Pa.— Ugnis paky- 

lo krome Sigmund Bros., kuri 
prasiplatino ant kitu, ir dvile- 
ka namu sudege per ka du 
szimtai žmonių pasiliko be 
pastoges— kone visi atejvei. 
Vargszu sudege viskas o dau
giause nukente burdingierei 
kuriu kuparelei, ir drapanos 
sudege.
Grindis sulūžo 300 ypatos 

inpuole iii skiepą.
Harrington Park, N. J.— 

Laike paszventinimo akmens 
po nauja katalikiszka bažny- 
ezia “Our Lady of Victory” 
300 ypatų inpuole in bažnitini 
skiepą per sulūžima grindų. 
Pakylo baisus riksmas ir su- 
miszimas, kuri negalima ne 
apraszyt. Skiepe vieni kitus 
mindžiojo atengdamiesi iszsi- 
gaut. Dvi ypatos likos užmusz 
tos o desetkus sužeido.
Rado deimantus ezeverike

Chicago.— Doyidas J. Win
der, gyvenantys ant North 
Side, užsiymantis pataisimu 
czeveriku patogiu moterėliu, 
rado ana diena ezeverike dei
mantine apikakle vertes 5000 
doleriu. Maustydamas prie ko 
tai galėtu prigulėti, sztai inbe- 
go uždusus tarnaite klausdama 
apie czeverikus. Sziauczius aty 
davė tarnaitei deimantus už ka 
jam davinėjo doleri kaipo na- 
grados, bet sziauczius dovanos 
ne priėmė kalbėdamas: “už
teks man jog esmu teisingas.
Kataliklszkas kuningas 

majoru miesto.
Lapes, Mich.— Pavietuosia 

Presque Isle, Laper, Schia- 
wasse, Ingham ir Osvego blai- 

visame o ir 
______ ___ virszihinkus. 
Akyviausiu yra tas, kad pa
viete Laper likos iszrinktas 
katalikiszkas kuningas E.W. 
Dunnigan ant miestiszko bur
mistro. Yra tai pirmutinis ka
taliku kuningas turėdamas 
pohtikiszka dinsta.

Apie darbus

po

* Philadelphia.— Buvusis 
prezidentas Mieželis lankyda
masis czionais, kalbėjo buk 
trumpam laike užsibaigs dar- 
bininkiszki ergelei su darbda
vėje, bet ant kokiu iszligu, tai 
lig ežiam laike niekas ne yra 
sztant inspet.

* Wheeling, W. Va.— Lai
ke kada “skebai” iszvažinejo 
isz kasikiu Moudsville, likos 
užklupti per 400 straikieriu. 
Musztineje likos pažeisti du 
vyrai mirtinai o keli mažai. 
Ant rytojaus susirinko vela in 
500 straikieriu aplinkui ka
sikius kerszindami iszneszimu 
brekerio in padanges dina
mitu.

Geriausi skarbai jagu 
juos pats uždirbsi

Petras Tuenilukas kriauczius, yinink$į.laimejo vii 
dviem nedėtom priesz tai. Ibz j8Zrink(/' 8avo v
Gudeliszkiu Sukeviczius teip- 
gi likos užmusztas Simno ku
kuosią.

Tokios tai naujenelee isz mu 
su kraszto, visoki razbajei 
ir žudinstos, visokios paleistu
vystes ateibuna kas diena.

Numaris loterijos grabe.
Berlinas.— Isz Graco dane- 

sza, buk notarijuszas vieno 
miestelio dr. Szmeterlingas, 
būdamas kriksztu tėvu pirmu
tinio sunaus kaimuoeziaus 
Hellmano padovanojo jam tur- 
kiszka losa ant piningu. Ana 
diena, kada Szmeterlingas per 
žiūrinėdamas numarus iezlai- 
metu paregėjo, buk losa, kuriu 
padovanojo 25 metus adgalos 
savo kriksztu sunui, iszlaimejo 
50 tukstaneziu franku. Nudžiu 
ges davė žinia apie giluku 
Ilellmaniu ir prasze idant jiam 
prisiunstu losa. Kada Ilellma- 
nas aplaike žine nuo notanju- 
szo, pakylo name tikra sudna 
diena. Pradėjo jeszkoti giluk- 
ninga losa, nes dingo kaip Ak
muo vandenije. Jeszkojo visur, 
mažiausiam kampelije, tvartus, 
namus, nes viskas ant niek. Po 
trijų dienu Hellmaniene atsi- 
myne kur paslepedosa 25 me
tus adgalos. ..Sztai buvo . inde- 
jus in sena maldaknyge, kuria 
indejo in rankas mirusiai bo
butei priesz 10 metu ir su taja 
likos palaidota! Dabartės 
Hellmanas stengėsi aplaikyt 
nuo valdžios pavelinima ant 
atkasimo bobutes ir iszgavimo 
gilukningo loso.

Antanukas dasiklausias no 
žmonių apie tai, tai gerai būti 
turtingu ant szios pasaulės, vi
sokius spasabus naudojo,-kad 
tik pasilikt turtingu.

Nuolatos mielino, kaip czion 
galėtu pasilikt turtingu. Ant 
niek lauke idant jam pasirody 
tu kokia ragana arba atsiras
tu oszka kuri kratitu nog sa- 
vias auksinius dolerius, ane 
visztele kuri dėtu jam auksi
nius kiauszus.

Sztai viena karta dagirdo, 
jog ant lauko randasi “Juoza
pato pakalne”, ir jog užkajmi 
je randasi užkastas skarbas. 
Sergsti jin mažulėlei žmonis ir 
tik jieje žino kur tieje skarbai 
yra paslėpti. Užtiks kur rei 
ke juju jeszkot.

Pastanavijo Antanukas pasi 
naudot isz tosios žmonių pasa
kos. Artimiausiam nedeldieni 
pastanavijo ejti jeszkot skar 
bu. Nuėjo ant, “Juozupato pa 
kalnes” ir lauke. Mislino apie 
židelus skarbus ir kaip trum
pam laike pasiliks turtingu.

Kada teip Antanukas saudu 
mojo — jaueze jog kas tokis 
jam in paszone stuktelėjo. 
Apsidairęs, žiuri o sztai, rodos 
isz po žemes iszauges, stovi

Trumpi Telegramai.
§ Wilkes-Barre, Pa.— Vla

das Volnoskis likos suymtas 
Chikage už daug paezista. 
Turėjo jisai czionais tris pa- 
czes. i

§ Mahanoy Plane, Pa.— 
CzionaĮtjpiam^^gelųkije Įikos 
surastas negyyas kudykie ke
liu dięnu senumo. Policija 
jeszko nelabos motinos.

§ Shenandoah, Pa.— Anta
nas Mastalis ejdamas geležke- 
liu likos perszautu per neži
nomas ypatas. Likos nuga
bentos in Ashlando ligonbu-i.



Kockaitiene ant balsus pasirengineje, 
Visokį paibeli jai painiojęs iszminteje, 

Su kuom jeis, su kuom ezoks, 
Ar bus tai Lietuvis ar kazoke.

— Raškyta su kuom szoks ?

TEISINGYSTE GAUSElį 
UŽSIMOKA.

t Tu meti bu duona *’
T O jisai ant tavęs su akmeniu! '* 
T Priežodis. I ’

IV.
Ant vandenio upes Mississi

ppi.
Da taje pacze diena vakare 

iszeiunti kapitonas Tania su 
daigtais ant garlaivio vadina
mo Amazanka, o buvo tai gar
laivis didelis kuruotu ketino 
plaukt in savo plautaeije va 
dinama Shenandoah, padėtas.

- prie upes Mississippi.
Tamas sudejae skrinelee ke- 

lonee kajutoje, iszejo ant gar
laivio, idant atvest szviežiu 
oru ir pasidairit tarpe žmonių.

Pnstovoje stovėjo apie dvi 
deszimts laivu, no kuriu in 
kraszta buvo padėti lieptai ku- 
reie žmonis vaikszcziojo. Ne 
kurie isz tuju laivu buvo ka 
tik pribuvę isz tolimos kelonee, 
kiti rengėsi kelaut, ka buvo 
galima suprast ant juodu du 
mu verczencziuju isz kaminu; 
kiti rodos snaudi tilinti be gi 
vasties, matomai visi laivorei 
ir aficierei buvo nusidavia in 
miestą ant lebes.

Pristovoje buvo malszu Tik 
tai arti Amazankos ir kito 
garlaivio žiopsojosi saujele 
žmonių. Tarnas tame laike no
rėjo dasižinotie apie priežaste 
tojo susibėgimo, tame prisiarti 
no prie jiojo stirininkas Amą 
zankos, kuris prisižiūrėdamas 
akivai in antra laiva atsiliepi:

— Ne ira ka kalbėt, puikus 
laivas! turėsime su juom ne 
mažai ergelo, vienok asz ne bi 
jau, kad mus pralenktu.

— Ka ponas kalbi? — pa
klausi Tarnas nusidivijae. — 
Ar tuodu garlaivei lenktinėms 
ejs su savim ?

— Teip lenktinėms!— atša
ki stirininkas rengemos lenk
tines. Juk matai, jog /Kroko
dilus” (vardas antro laivo,) ira 
nauju laivu, ka tik in vandeni 
nuleistas. Szedien atsibus pir
mutinis mėginimas, o muso 
garlaivis lenktiniuosis su juom, 
apie ka cielam Amerike per 
ciela nedele apie tai kalbės.

— Tai kam to reike? — pa 
klausi tolaus Tarnas —juk tai 
gali atsitikt kokia nelaimi del 
pakelevingu ?

— Del jiuju tai džiaugsmas 
didelis, nes del abieju locninin 
ku laivu tai ne mažas daigtas. 
Man rodos, jog tu da esi nauji 
ninku ir ne žinai apie ameriko 
ninius budus, tai asz tau pasa
kiau : Szitai katras isz tu dvie
ju laivu bus greitesnis, tai bus 
garsingesnis ir paskui žmonis, 
katrie atlikineje kelones ant 
upes Mississippes, kemszasi ir 
per tai ira uždarbis del locnin- 
ko laivo, Amerikonu jau to
kie būdas, jog nori plaukt ant 
tojo laivo, katras buna iezgir- 
tas. Tai dabar supranti?

— Suprantu, jog cze ejna 
locnininkam laivu apie nauda 
— atšaki Tarnas .— Kas kisza 
si manias, tai dabar ne velitau 
ne vienam kelone'atlikinet ir 
labai gailuosiu, jog mano po
nas permaini savo pirmutini 
mieri.

Koki mieri?

— Isz pradžios norėjo net 
rito anksti kelaut. nes velei 
permaini ir ant szio vakaro 
atidėjo kelone, ba kaip pats sa 
ko, jog vakare bus geriau ir 
smagiau plaukt. Asz jiojo da
bar laukiu.

— Tavo ponas labai gerai 
padari, ba dienos laike baisus 
karsztis ant vandenio, jog ro
dos žmogus niekaip ne dalai- 
kis. O velei isz to džiaugsis tu 
retie dalibas lenktinėje.

— Ne kas džiaugsmas— ta
ri pusbalsei Tarnas, o paskui 
dadavi:— O kas duos paranke 
už givaste pakelevingiems, ja 
gu keloneje atsitiks kokia ne
laime?

— Amerikia apie tai ne
klausė, kožnas tegul sau rodije 
kaip moka — atšaki stirinin
kas szaltai ir apsisukias nuėjo 
sau.

In kėlės minutas velau už
ėjo kapitonas Brenner’is ant 
vo. Tarnas nubėgo prieezais 
jin, parodi jiam užimta del jio 
jo kambarėli, o po draug dane 
szi, ka ižgirdo no stirininko.

— Ar lenktines? — paezau 
ki kapitonas, — tai isz to nesi 
džiaugiu. Jagu butau priesz 
tai dažinojas, tai butau atide- 
jas mano kelone ant ritojaus.

— Iszeikiva isz laivo — ta
ri nerimaudamas Tarnas — da 
turiva daug laiko, o mane var 
gina jausla kokios tai nelai
mes. Ne reike ne penkių minu 
tu, o gausivos in kraszta su 
visais daigtais.

— Tai ne gali, Tarnai! Ame 
rikonai mus iszjuoktu ir saki- 
tu, kad ne esava draseis, — at 
saki kapitonas, — Jagu ant 
galo bijeiei, tai gali iszeitie, o 
rito sesi ant kito laivo ir pri
busi pas mania.

— Kaip tai? ar asz turetau 
poną apleistie — paszauki Ta 
mas staczei. — Jagu asz bijau 
pavojaus, tai tikrai ne del sa 
ves, tiktai del pono.

Jagu del to, tai gali ne bijot 
— atšaki kapitonas. Jau asz 
ant didesnio pavojaus atsidavi 
nejau negu tasai, ka szedien at 
sibus lenktine laivine.

Tarnas ne drįso daugiau apie 
tai kalbėt, o ant galo buvo jau 
pėr vėlai, žmonių prisipildi 
ant laivo, su daugibe visokiu 
skriniu pungulu ir cze ne tru
kus davėsi girdėt balsas var
pele kaipo ženklas plaukimo. 
Ne mažos didibes ratai ardi- 
geltona vandeni upes Mississi
ppes, isz kamino puszkeno ka- 
muolei juodu durnu, “Amazon 
ka” slinko priesz vandeni pa 
maželi, o paskui kas kartas 
greicziau. Garsus kliksmai 
stovineziu pakrasztije upes, at 
sisveikinejo plaukenczius ke- 
launinkus.

Tame laike pasklido paskel 
ba tarp pasažieru ant laivo. 
“Amazonka” jog bus lenkti
nes su kitu laivu “Krokodi
lam” ka iszszauki krutėjimą 
taip pasažieru. Jauniejei ir 
lengvamislei džiaugėsi iez to, 
senesni ir teisingesni suvis 
tuom džiaugsmu nesidalino, 
ipatingai susirinko in kuopele 
ant rodos ir nusidavi pas kapi 
tona “Amazonkos” mierije su 
laikimo no to pasiutusio mie- 
rio.

— Tegul ir teip bus — tari 
kapitonas susiraukiąs — jagu 
ponai sau to ne vėlinate, pa
mesiu lenktines, norint daug

per tai trotinsu. Norint žinai 
tikrai jog mano “Amazonka’ 
ne reikalauja bijot “Krokodi- 
laus”, bet tuom laik prisilen
kiu prie noro visu, o lenktines 
atidesu ant kito karto.

Tarnas, kuris stovėjo ne toli 
kapitono ir viską gifdejo, jog 
lenktiniu ne bus, su džiaugs
mu nubėgo pas poną.

— Pažiuresiva — atsake 
Brenner’is.— Ne pirma karta 
plaukiu Mississippe.

Ne trukus saule nusileido ir 
tuojaus naktis užėjo.

Tanias stovėdamas virszuje 
ant laivo, gėrėjosi taje kelone 
ir isz linksmumo pasažieru su 
sikuopinusiu ant virszaus lai
vo ir szaukenczius;

— Del Dievo! žiūrėkite 
Krokodilus prisiartina .... 
Ant tojo riksmo iszejo kapito
nas Amazonkos isz savo kaju
tes piktas ir nežinodamas ka 
pradėt.

— Na kapitone, — atsiliepi 
kas tokie drutu balsu — jagu 
tavo Amazonka tolinus teip 
vilksis kaip lig szolei, tai dau
giau ne szuo ne norės ant jo- 
sos kelaut.

— Bateip! — dadavi ant
ras. —Gerai ponas kalbi, asz 
kitu kartu ant Krokodilaus 
atlikineeu kelones.

— Puikus tai garlaivis ta
sai Krokodilus

— Ir nesigaili kuro!— da
davi kas kitas.

Ir visokie žodžei daeimuszi 
nėjo in ausis kapitono,

— Apsimalezinkie ponai! 
tari kapitonas. — Turėjau pri 
žadėt del kėlu paguodotu po 
nu, jog ne lenktiniausiu, vie
nok nesibijokite, ne atsiliks! 
me paskui “Krokdilu”

— Szeszkae! — bijosi! — 
paszauki keli balsai.

Kapitonas tai ižgirdias, pa
balo kaip drobe, sukando dan
tie ir eugniaužiae kumezcze 
dairėsi in ezalee.

Tame laike “Krokodilus” 
prisiartinejo kas kartas arcziau 
o ir pasažierei ne galėjo kailuo 
se nastigot. Lig ezolei “Kroko 
dilus” seke paskui “Amazan
ka” ne atsilikdamas, nee tuo 
jaus pasuko savo snaps in sza 
ta ir pradėjo “Amazonka” pra 
lenkinet.

Buvo matit, kas dėjosi ant 
garlaivio “Krokodilaus”. Afi
cierei ir laivorei krutėjo ant 
laivo o net dvieje stovėjo prie 
stiriaus; peczkurei ne tinginia
vo, usz tat per pradukus pe- 
cziu liepsna žėrėjo, jog ro
dos laivas dega.

“Krokodilus” nuolatos prisi 
artinejo ir jau snapai sueiligi- 
no su “Amazonka.... Uszsto 
jo tikumo ir ka! ‘ Krokodilus” 
pralenki “Amazonka”. Tuo- 
jaus pasikeli ant jiojo balsai 
keleiviu su iszjuokimu:

— Meskit in mus virve, 
tai patrauksime su savim.

— Likitės sveiki jau ne 
sztant mus pavitie.

— Ilurrra! muso viražus! 
“Krokodilus” pralenki! šarma 
ta “Amazonkai” senai Nojaus 
arkai!

Tok’e iszjuokimai baisęi in 
inpikino pasažierius “Amazon 
kos”, o ir 'tiejei ženklivesni 
žmonis, kurie ižgalejo no kapi 
tono, kad nesilankstitu, prita 
rinejo, jog “Amazonka” ira 
niekesniu garlaiviu ir prispiri 
nėjo kapitoną, idant ne apeitais 
tu.

— Dabar ponai teip kalba 
te man, ir tuom sutrukdete — 
atšaki kapitonas. Pažiūrėsime, 
da ne per vėlai “Amazonka” 
parodis ka gali. Halo peczku
rei, imkitės prie darbo nesigai 
lėkit malku! Turime pralenkt 
“Krokodilu!”

— Hurrrra! Ilurrrra! — su 
szuko insijuszinia pasažierai 
cielora gerklėm. Tiktai kapi
tonas Brenner’is ir Tarnas nesi 
džiaugė tuom laukiniu kliks 
mu.

— Tasai szposas gali būtie 
pavojingas, — tari Brenner’is 
in Tama. — Žiūrėk sztai czion 
pririszta maža vaiteli pasi- 
rengk; idant galėtumei kožno 
je valandoje nuleist ant vande
nio.

Už valandos viskas buvo 
parengta, — tai-gi dabar 
galėjo be baimes prisižiurine 
tie lenktinem.

Peczkurei iszpildinejo prisa 
kima kapitono, ba jau ir "Amą 
zonka” iszleidinejo pekliszka

ugni, o laivas kas kartas 
greicziau slinko. Be paloves 
ugni didino su sausom mal
kom; geležines sienos preziaus 
inkaito lig raudonumui, garas 
kas kartas labiau eznipsze, o 
ratai garlaivio smarkei sukosi 
Pasažierei “Amazonkos” da 
karta paszauki hurrra! o pas
kui visi tilejo Kaip kada szis 
tas su džiaugsmu kliktelejo 
ant smarkesnio plaukimo 
“Amazonkos” kuri prisiarti
nejo pas “Krokodilu.” Tuom 
laik uszstojo temsi naktis, jog 
vos galejei kraszta matit. Vie
nok abudu laivai ne reikala
vo jokios szviesos, ba no ju 
dvieju raudonavo szviesa ir 
atsimuszinejo in vilnis upes.

Isz kart “Krokodilus” buvo 
nusiirtas tolo koke deszimts 
minutu keta o matidamas, jog 
gali “Amazonka” pavjit ir 
pralenkt visas pajėgos kad ne 
pasiduot. Ba ne praėjo adi- 
nos, o jau “Amazonka” su sa 
vo snapu dasiekinejo “Kroko
dilu.” Cze’ir pasažierai, katrie 
juokėsi ir tieziavosi isz “Amą- 
zonkos’., dabar mati, jog bus 
iszlenkti.

Sztai “Amazonka” pradėjo 
pralenkt ir — pralenki “Kro
kodilu.”

Kapitonas puikaudamas szvi 
tavo skribele ir szimtai balsu 
suriko stovėdami ant virszaus 
ir visaip iszjuokinejo “Kroko
dilu.” Nes staigai, vos da pa 
baigi riksmą, baisus dundeji 
mas, rodos armotos balsas už- 
grovi rodos kad parakas iez 
taki in padanges. Balkei stie
bai, su dūmais ir garu pripil 
di orą baisus riksmas pasikeli 
o paskui viskas nutilo. Inkai 
tintas per daug garinis katilas 
“Amazonkos” truko in tusz- 
taneziue skelendrus priek tam 
didesni dalis pasažieru dingo; 
vieni sudraekinti, kiti nuszjitin 
ti o daugelis rado graba szal- 
tam vandenije.

Stuobris garlaivio da laikė
si ant vandenio pora minutu, 
o katrie iez pasažieriu da liko
si givais, tai pastiria iž baimes 
stovėjo, nežinodami ka pradėt.

— Gelbekites kas galite! — 
szauki iez visu szalu ir-visi 
spaudėsi in uszpakalini gala 
garliavio, idant iszsigelbet su 
pagialba valteles.

Brenner’is kurie permati 
nelaime iszejo drauge su Tarnu 
cielibeje ir abudu stengėsi nu
leist valtele no garlaivio, Nes 
kada jau buvo nuleista ir 
Brenner’is taikstėsi inszokt, 
kas tokie rėži jiam per uszpa 
kali galvos, jog net pargriuvo 
ant laivo be žado.

— O tu razbaininke asz 
tau tuojaue užmokėsiu uez tai,
— paszauki Tarnas priezokiae 
prie uszpuolaus kurie prispir
tas karsztai prie barijero, per 
sieveri per jin ir in vandeni 
insiverti. O kada insivertinejo 
iezpuoli iez kiezeniaus revolve
ris no szesziu szuviu, Tarnas 
tuojaue pagriebi ir paslepi in 
kiszni. Tas usztruko vos pen 
kiolika sekundų. Tame atbėgo 
keli žmonis inezoko in valtele- 
Jau nupjovi virvele prrlaikan- 
te prie garlaivio ir norėjo irtis 
tolin, kad sztai Tarnas paszau
ki in juosus no virszaus:

— Palaukkite!— n- atkiszo 
revolveri. — Sustokite ba 
szausu ir visus nudesu, arba 
sukiaurinsiu, valti, tai ir teip 
baisei pražuvsite!

— Ko nori no mus palaiki!
— atsiliepi balsas isz valteles.

— Noriu idant paimtumėte 
su savim mano poną, kuris 
czion ant garlaivio guli be ža
do — atšaki Tarnas. — Asz 
czion pasiliksi!, nes mano po
ną turite gelbėti Greitai szetit! 
ba szausu/

Žmonis katrie buvo valtele 
je, pabūgo narsaus vaikino ir 
ne driso ilgiau vilkint.

— Duokkie jin czion grei
cziau!— paszauki vienas 
isz juju.

Tamas suemias visas pajė
gas, pritrauki savo poną prie 
kraszto, anie stovėdami vaite 
leja pagriebi ir ka greiciause 
nuplauki no garlaivio ba bile 
valanda butu sudegias.

— Dėkui Dievui! — atsidu 
so Tamas. — O dabar, kaip 
jau mano ponas ižgelbetas, 
reike ir apie save pamislit,

(Toliaus bus.)

Masacziužes merginos da pri- 
situri prie piningu, 

Tai da ne stokas del tokiu ir 
vaikinu, 

Tai-gi du vaikynai turėjo ta 
layne, 

Jog dvi merginas ant balaus 
paėmė, 

Bet kada ajriszius pamate, 
Tai lietuviszkus sportelus pa

mėtė.
Cze velei sportukai ne turėjo 

piningu, 
Ne galėjo pirkti tikietu del 

mergų;
Norėjo kad merginos peksz- 

czios ejtu, 
O ne važiuotu!

Bet mergos piningu turėjo, 
Už save ir sportelius užmo

kėjo.
Juokai ne pasibaigs niekados, 

Pasiliks ant visados;
Ba kur daugianse Lietuviu, 

Ten ir daugianse juoku.
* « *

Kaip dabar ne dirba, 
Tai Szenadori szposu pridirba, 

Ne yra tos dienos,
Kad ne pasilaktu kaip van

tos.
Ir ka daro? U-gi muszasi, 

Mėlynus brilius dedasi, 
Moteriukes vyrams ne apsi- 

leidže,
Turi pasigiart, nes to geidže; 

Subegia pas viena, 
Kada vyrai karezemosia trau 

ke byra, 
Po kelis centus sumeta, 
Gere kad net sarmata.

Gere pakol ne susimusza, 
Vienos kitas iii lakupa kisza.

Tokiu spasabti vaitai, 
Žiuri ant ju gerai.

* * *

Kaip kur, tai mergynos, 
Dydelei protingas,

Jagu kas praszo už svietka, 
tai ir stoję,

Ir norint ne maezius, drasei 
budije.

Žinoma ir da prisiekė ant bib
lijos, 

Jog teisingas ludyimas jos!
Per tokia grinorka, 
Bausme užsimoka;

Vaikynai to ne dovanos, 
Jagu pasiseks, tai ir in kaili 

duos.

* » *

Sako visi, jog Holyoke yra 
mergynu, 

Ka kabinasi prie vaikinu, 
Už tai nuo Dievo aplaike, 
Garnys dovanele apteikė.

Gerai, gerai szlapnoses, 
Prisiverdate koszes,

Tai valgykite, 
Ir lovoje stenekyte.

« * *

Vienas vaikynelis mergina 
parsitraukė,

Ir ilgai ne lauke, 
Apsipacziavo,

Na ir pacziule gavo, 
Rodos tiktai gyvent reikėjo, 
Nes ka? Savo vyro suvis ne 

mylėjo, 
Su kitais po Berea bėgiojo,

Ant vyro ne žiurėjo. 
Beda žmogeli, 
Ka daryt gali ?

Klaida dydele padarei, 
Jog taje nieksza partraukei, 

Szendien ne paezios ne pinin
gu ne turi, 

Boba pabėgo viską paemi.
Badai in kraju sugrįžo, 
Atsižadėjus savo vyro, 

O ir piningus paėmė visus, 
Jagu turėjo kokius.

* * *

Ilazletone dvi merginos, 
Vaiksztinejo vakarais nuo

latos, 
Na ir kaip girdėt, tai tas isz- 

vyks, 
Jog atnesz dovana garnys.

Da daugiau ten pauasziu ran
das,

Jau api jiais ejna gandas, 
O ir in Mahanoju atvažiuoje, 

Po pakampes landžioje.

aes ncneiiniauje apie straisa. j ranupn

Didžiosios Britanijos 
streikai per paskuti

niuosius 50 metu.

Suteikiam “Saules” skaity
tojams maž-daug bendra strei
ku sarasza, kuriuos padare in 
paskutiniuosius 50 metu Didž. 
Britanijos angliakasiai Nuro 
dome metus, kada kokie strei
kai buvo, szalies apskriezius, 
žmonių skaieziu, kurs streikuo 
se dalyvavo ir streiku ilguma. 
Isz sekaneziu žinių skaityto
jas galės lengvai matyti, kad 
Didž. Britanijos angliakasiai 
yra pereje ilga streiku mok
slą. Szios žinios padės taipogi 
lengviau suprasti, iez kur Di
džiosios Britanijos angliaka
siams buvo tiek jiegu kad in 
stenge padaryt visuotina strei 
ka dabartiniu laiku.

1864 metais — Yorkshire, 
37 tukstaneziai žmonių, 4 me
nesiai.

1864— Staffordshire, 20 tu 
kt. žm., 4 men.

1871—72— Ilga streiku ei
ta anglijoj ir Wales buvo strei 
kuojama nž didesnes algas ir 
už tai, kad sąjungos butu pripa 
žinta.

1873— Wales, 60 tukst. žm. 
in 3 men. Streikas su riausze- 
mis, pralaimėta.

1875— Wales, 70 tuket. žm. 
19 sanvaieziu. Sugriuvusios 18- 
73 metu streiku sąjungos atsi
taiso ieznaujo Streikas baigia
ma laimingai.

1877 —Lancashire, 30 tuket. 
žm., 6 eanvaites.

1877 —Northumberland, 14 
tuket. 8 su n v.

1873—Dumkam, 70 tnkst. 
žmo., 6 sanv.

1880 81— Lancashire, 60 
tuket., 7 eavait. Buvo streikuo 
ta, kad neleist algų sumažint.

1891— 92 - Durham, 75 tu- 
kst. žm., 11 savaieziu. Priesz 
algu mažinimą.

1893— Wales, t>0 tukst. žmo 
niu 4 san vaitas. Priesz algu ma 
žinima.

1880 Visuotinas streikas, 
300 tukst., 3 men.

1894— Szkotija, 70 tukst. 
žm , 15 sanvaieziu.

1898—Wales ir Monmouth
shire, 100 tukst, žmonių, 25 
eanvaites.

1902— Visuotinas vaikinu 
streikas už angsztesnes algas.

1906— Wales Streikuota 
15 dienu priesz neorganizuotu 
darbininku vartojima; riauszes 
kur dalyvauja daug moterų.
1910—11—Wales, streikuota 

priesz nenormalines darbo są
lygas, imtines tęsęs 10 mene
siu; buvo daug riausziu ir ko
va pasibaigė tuomet, kada ang 
liakasiu Faderacija eme žiūrė
ti padaryt visuotina streiką, 
kursai dabar ir pergyvenama. 
1912—Vusuotinas streikas už 
minimalines algos invedima 
streikuoja daugiau 1 milijono 
angliakasiu, iszstreikuoja jau- 
3 eanvaites. — Balandžio me- 
nesije likos užbaigtas diena 8.
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W F. SEVERĄ CO.

Skilvinio.
(SEVERĄ’S STOMACH BITTERS) 

o pamatysite kaip jums pagelbės.
Preke - ■- $1.00.

•>STOMACH»

BITTERS

R
3

Vnn jauezias nusilpęs, nuvargęs; kas turi iszberinms,
RdS spaugus, nuszaszimus ir invarias kitas ligas, |jį 

paeinanezias isz sugedusio, nesveiko kraujo, {I 
geresniu gyduolių neras kaip

Severos Valytojas Kraujo
(SEVERĄ’S BLOOD PURIFIER) ,

Preke ■ - $1.00.
I 

turi koki nors skaudejina j; 
strėnose arba sugedima 
pustas arba menka ir ne-1E 

normaliszka varsos szlapuma arba kuria nors kita J 
net valka slapinimos organuos, tuojaus vartokite

Severos Gyduole del Inkstu ir Kepenų
(SEVERĄ S KIDNEY 4 LIVER REMEDY)

Kuri tuojau praszalina visas ligos priežastis, uždegimą 
ir pažeidima ir sugražina tiems taip svarbiems organams 
sveikata.

Kaip Tik Pasijaucziate

Preke 50c. ir $1.00.

Galima gauti Aptiekose. Visada reikalaukite, kad jums 
duotu Severos Gyduoles. Kitokiu neimkite.

Žiūrėkite, ar ant jti yra paraszas

X o 
X o
I 
o AJ

W. F. Severą Co. Il3G-

VYRIU LIGOS
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa 

oerviszkas syatemaa tad iszaemtas, o pats likai nezdotnaa prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Araziausios Lygos kurie r
buvo pirrifiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priest pjodm# ’’ 
ir kitokiu pf^Sjingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomu 
kanuatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojiifi 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti n 
daugiaaše ligoniu, bet pvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visadot ia- 
gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokia blogi 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” vyr^1 Tixsema” ir kitas panamas 
I ‘ 4 lijpM ūzgydau labai trumpamihrgydMn in 14 dteen.
“Silpnas Vyra>** jn kcmaJ 

sugražina in Bormaliaaka'

“Užtruointas Kraujas*' hl 
diena-be naadojimo muitai 
uno ar pot&au.

“Stryktora” ba peik fe

*Varicoo«le” gydau it 15 i 
'‘fiiasrina” fr skaudu]® staci 
iaigjdau grabai ir aut viuda

n, I nrnn-. 636 1>e,in Ave’lil l ore n z2 fidm rrMi Pittsburg, ?i 
Kalbame Lenkiszkai,Rusiszkai ir Vokiszka1

.Ugraiiu. i. K>rTn»h«zka "Paslaptioj*. i* 3 lyg j 
; padejiaaa ia trampa laika. 6 dienaa “ Variticele”

“lUunatittine” vUoki ‘‘Hydrocele** 
inĮ^dau labai Įbe e^emo^oa

OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad. vakare.
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomia 
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittaburge 
jog 15 metu toj paežio j vietoj.

W. Rynkewiczius
NUTARI USZ AS

233-235 W. Centre St., ■> Mahanoy Gty, Pa. 
Nuu* ir Namin h* Rakandui Mg Ugnie*.

JldfiaBi* Lfetivitxka Ageatwa. IulaUtm BaMkiū ir pardaviau Saipkarcxia ant tIisHi LfaQa
Parduoda 8zipkortea ant 
rinokiu drueziauriu i* 
reriaueia Laivu.
Ituncaiu Piningus ia

Visai Dalia Sviete
ireiciiaiiM ir pigiausia
Viai tie kurie per mue 
fcuate apie tai geria tise 

koduoda DefltevienM

De! Drangysciin- 
Priititis poikei SuHa 

Jooitai, Keporu, Eirnfl 
S pilku ir Li.
8u kokin non rdtafci 
kaa-link Siipkortfl^ 
Piningus ir LL 
Raaaykite pad

Galybe Mol<šlo!
Nors esi silpnas ir tai o sveikata sukliurusi, esi nuvargęs, o ligos nesveikumai 
kaip akmuo slogina, skausmai is viršaus ir vidurių vargina ir jautiesi kaip 
sumankytas, tad bereikalo nustoti vilties linksmo,‘laimingo gyvenimo.

Kad ir gydeisl su kokiais prirugusiuis, be vertės, patentuotais vaislpaluikiais. kaip Ir pas 
bemokslius daktarpalaikius—šiulenus Irdelei Inimbugo X Itci, su kuom jokios ligos negali sura
sti,— žinoma, kad tokie negulėjo išgydyti, bet dar aršiau padarė ir lig| labiau užsendino.

Bet kad tikrai nori pastoti sveiku,
Lietuviszka Agentūra

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Nemokėk dykai $10.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

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

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y. Į

tad kreipkis prie tikros Galybes Ir Mokslo Daktaru, In Pliiladelphlos M. Klinika, nes čionai 
netik teisingu, augSto mokslo daktari>l>^ rodį apturėsi, bet ir geriausias liekarstas, ypatingai 
prie kiekvieno ligos apsireiškimo pritaikytas, kurios tik randasi ant svieto ir žinomos kaipo 
gerinusios, iš visų šalių sugabentos Į Kliniko Laboratorijų, o busi išgydytas Ir džiaugsies gera 
sveikata kaip ir gausybės širdingai dėkavoja D-rui Kliniko.

Iš daugybės, pagal prašymą, nors keletą vardų talpinąs!:
Mr. Jonas FeranSukas, 515 Andrews avė., Youngstown. O. Mrs. Uarl>ora Beleckene, 

Walnut sl, Racine, Wis. Mr. Jos. Gušlis, .Yti Clinton uve., Rochester, N. Y. Mr. Jonas Aušo* 
viče, 907 N. 3rd St.. Philnd'a, Pa. Mr. P. Horstaviėe, 723 Hancock st., Philad'a, Pa., Mr. J. J. 
Makauskas, 413 E. 8 st., Kewanee, III., ir daugybės kitų išgydyti nuo visokių ligų.

KAIP DAUGELĮ. TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI.
PniLADI'XPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų liekarstų, išradimų ir pagerinimų, 
teip kad kitur niekur geresnių liekarstų negalima gauti. Čionai, apart kitų, yni gabus specia
listas daktaras nuo vyriškų ligų. r-

JEIGU negali pnbut asabišk&i, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodį, jiajiiokiid- 
mus, reikalingas liekarstas ir ant vielos namieje išsigydysi.‘Apturėsi tikrų sveikatai pagelbĮnuo 
visokių ligų, kaip VYRAI teip MOTERYS, tad kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių, 
teip užslsenėjusių, kaip ir nuo tų. kų kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, Be
klaidžiojant, šiuom adresu rašyt:

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

Valandos kasdien nuo 10 Isz ryto Iki 4 po plet. Nedėliotais nuo 10 iki 3 p. p.
Dėl labo lietuvių Pb. M. Klinika išleidžiu labai naudingų, naujausių daktariškų knygų "Dak« 

taras" bei mokslas apie sveikatų. Ta knyga kaip vyrams teip ir moterims būtinai reikaliuga 
turėt ir perslcaityt. Tik viskį dažiuosi, kaip tų knygų perskaitysi. Kad tai visuomenės naudai 
išduota, kiekvienas apturės tų knygų dovanai, kuris tik prisius 4 c. markėms už prlsiuntlmų.
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Kaip laikraazcziuose, taip ir 
kasdieniniame žmonių gyveni
me vien tik girdėti liūdnas ai
manavimas: “Sunkus szie lai
kai, labai sunkus”.... Su 
kuo tik nesusitiksi, su kuo tik 
ne pradėsi kalbėti,— visi guo
džias, kad baisus vargu jungas 
spaudžia žemyn, kad gyveni
mas labai vargingas....

Bet ar isztikruju teip yra? 
Ar-gi taip labai sunkus ir yra 
szis gyvenimas? Man rodos, 
kad dar nėra taip sun
ku, teip varginga, kaip žmo
nes kad skundžiai!. O jeigu 
ir butu taip, tai ar to ne gali
me pataisyti?.... Juk nėra 
to ant svieto, ko žmogus, no
rėdamas, ne galėtu padaryti. 
Tiktam reikia gero ir tvirto 
noro.

Norėsi, 
bus laime, 
bus vargas, 
tytojai, nusistebesit; pasijuok- ' 
šit sakydami: “Kas bus toks I 
kvailas, kurs norėtu vargo; 
kiekvienas nor gerai gyventi, 1 
tiktai kad ne gal taip, kaip ' 
nori”. O asz tvirtinu, kad 1 
kiekvienas gal gerai gyventi 
ir kad tas priguli nuo paties 
žmogaus noro, ir kad tas tie
sa, asz prirūdysiu pavyzdžiais.

Paimkim vidutiniszku mies
tu gyvenimą, pereikim per vi
durį miesto,— kiek pamaty
sim dideliu, gražiu namu, kiek 
didžiausiu krautuvių,-prikrau
tu visokiu brangiausiu prekių 
(tavoru). . . Ar tos visos bran
genybes, turtai isz vargo yra?!.

Bet keno tas didysis na
mas?— Žydo! Keno ta gra
žioji krautuve pilna brangiau
siu prekių ?— Žydo! “E.... 
tai tie žydai— sukeziai!”

Ne dyvai, kad taip masto 
tamsieji ir aklieji žmones, bet 
dyvai, kad isz musu kai-kuriu 
gerbiamųjų raszytoju inteli
gentu randasi tokiu, kurie sa
vo rasztais prirodineje vien 
tik blogąją žydu puse, kaip jie 
(žydai) apgaudinėdami krikez- 
czionis, susikrauna sau tokius 
turtus ir lengvai gyvena.

Bet toks aiszkinimas ar su
tinka bent su krikszczioniszka 
dora, ne žiūrint jau in moks- 
liszka teisybe?! Asz ne noriu 
žydu blogųjų pusiu uždengti 
(saugok, Perkūne!). Kad ju 
tikejimiszkas mokslas parem
tas ant apgaudinėjimo kriksz- 
czįoniu— tai tiesa. Delto gi 
gerai daro tie, kurie parodo 
žydu blogąją puse, nes ta ži
nodami žmones gali pasisau
goti nuo apgauliu, bet mums 
neatbūtinai reikia žinoti ir ge
rąsias žydu puses, nes tas ga
li atneszti didele nauda musu 
gyvenimo pagerinimui, jeigu 
tik mes seksim žydu gerąsias 
puses.

Žydai— sukeziai. Taip. Bet 
kas juos prie to privedė?— 
Vargas! Kas daugiau yra per
sekiojamas? Žydas: žydas ne- 
gal žemes pirkti, negal kaime 
gyventi, ju tik paskirta dalis 
(procentas) in mokyklas te 
gal lankytis.... Žodžiu, žy. 
das visur yra persekiojamas, 
skriaudžiamas, bet vienog jis 
stengiasi surasti sau kelius, ku 
riais jis ejdamas galėtu gyven
ti, o prie to privedė— prispau
dimas. Žmogus tada pradedi 
jieszkoti gyvenimo pagerini
mo kada vargas visai prispau
džia, Ir mums dar turbut nėra 
vargu, nėra nelaimiu, kad ne- 
jieszkome pagerinimo būvio, 
o tik ainamuojame, skundžia
mės.

Delto-gi, prisistebeje in žy
du darbsztuma, imkim ir mes 
isz ju pavyzdi, o tuo daug sau 
naudos padarysime. Didžiausi 
turtai keno rankose?— Žydu! 
Gal manote, kad jie tuos tur
tus ingijo suktybių keliais! 
Ne, nevisuomet ir ne visi suk
tybėmis gali prie to prieiti.

Pas žydus turtas daugiausiai 
susideda isz ju vienybes, taup- 
numoir stengimosi prie apszvie 
tos, mokslo. Kokia pas žydus 
yra vienybe, ta jau kiekvienas 
žino. Dėlto tai jiems ir klo
jasi geriau kovoti su vargais, 
nelaimėmis,“ prispaudimais. 
Jeigu ir mes (lietuviai) ture-

žmogus, laimes— 
norėsi vargo— ir 

Gal czion, Skai-

tumėm tokia vienybe— kaip Į 
žydai, tai pamatytumem, kad I 
musu gyvenimas butu daug ! 
laimingesnis, nes vienas žmo- ] 
gus nieko gero ne gali pada
ryti, o kuopa žmonių gali di
džiausius, sunkiausius darbus 
atlikti.

Kas-gi ne mato žydu taup- 
numo'! Žydas savo uždarbi 
brangina taip, kaip savo svei
kata. (O sveikata dar didžiau! 
Red.) Ant nieku, kas neatne- 
sza ne jokios naudos, žydas 
neiszleidžia ne vienos kapei
kos. Žydu namuose atrasime 
prikaltas prie šienu skardines, 
in kurias yra metamos lieka
mosios kapeikos visuomenes 
reikalams. Isz tu kapeikiu su
sideda didele krūva pinigu, 
kas atnesza begaline nauda 
žydu tautai ir visuomenei. O 
musu kame liekiosios kapei
kos? Kur mes jas metome?... 
(U-gi kareziamose sau nesvei- 
katas pirkinedami! Red ).

Kiekvienas žydas visu pir
ma rūpinasi savo vaikus ap- 
szviesti, iszmokyti, nes gerai 
supranta, kad tik apszviestas 
žmogus gali kariauti su var
gais, kad tik apsiszvietes gali 
lengvai duona užpelnyti, gerai 
gyventi. O musu žmones ar 
daug rūpinasi savo vaiku ap- 
szvietimu ? Žydai szelpia ne 
tiktai savasias mokyklas, bet 
kartais ir svetimtaueziu. O isz 
lietuviu ar daug yra tokiu, 
kurie ir savo mokyklas prilai
ko?.... Daugiausiai-gi yra 
tokiu, kurie visai atsisako nuo 
mokyklų, ne szelpia ju, nesu
pranta, kad mokykla— ge
riausia paramtis mums atsikė
limui isz vargu.

Pažiūrėkime, kas daugiau
sia lankosi teatruose?— Žy
dai! O musu žmones kur pasi
linksminimu jieszko?....

Atsistokim tik subatvakary- 
je ne toli palicijos, pamatysim 
tuokart, ka veda kruvinus, 
persigerusius in “szaltaja” ant 
nakvynes; — vis tai musu “ka
talikus”. Žydas nuėjės in te
atrą sėdi ant pirmos vietos, 
žiuri in scena ir atydžiai klau
sos— ka perstato blogo, kad 
galėtu pasisaugoti ir ka gero, 
kad galėtu pasinaudoti. Mu- 
su-gi žmones, jeigu ir ateina 
in teatra, tai szaukia, jog bran 
gus bilietai, nore teatras butu 
surengtas labdaringam siekiui. 
Daug yra ir tokiu, kurie nori 
visai be bilietu ineiti, o ineje- 
ne žiuri kas ant scenos persta
toma, bet pirma bėga in bufe
tą apkvailinti savo protą ir 
tam ne ber gaila praleisti net 
keliu rubliu....

Tai-gi padumokim, kas mus 
traukia in nelaime, kodėl 
mums sunku gyventi ? O gerai 
apsvarstė— pamatysim, kad 
turtai ir laime yra ingyjami 
tik ten, kur tarp visuomenes 
yra vienybe, taupnumas ir

■ jieszkojimas apszvietimo.
Geriausi pavyzdi galime 

imti nuo žydu ir sekdami ju 
gerąsias puses daug naudos 
sau galime atrasti ir tuomi pa 
lengvinti savo gyvenimą. Del- 
to-gi, broliai lietuviai, sekim 
žydu gerąsias puses: bukim 
taupniais, vienykimes szvieski- 
mes, mokykimės ir nemetyki- 

, me bereikalingai už degtine, 
, alų, tabaka, kvortas ir kitus 

menkniekius— pinigu.— Du 
draugu. —R. N.

638 Penn Avė. 
'/i Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER
''Lietuvių

Gydytojas

Dr. Koler garsinasi n*vo tikra pravarde ir turi 
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Vatšavos ligonbučiuose, o paskuti* 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILI išgydau vartodamas gyduole 6o6, dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar- 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkresi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ 
ir kt. išgydau į to dienų, o jei ne, lai pinigus 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu j s8dienas. 
Ar jautiesi mažum. jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo.

H YDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
j 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimas 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desGtkai kitų ženklų 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus. Šunvotes, peraugas 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas 
odos ligas, paeinančias iŠ užsivietrinimo kraujo 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per- 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakare 
Pėdnyčiomis iki 5 popiet. Nedėliomis Iki 3 

popiet. Ateikit tuojaus.

OGQOQOCXXXXXXXXXXXXXXKKJOOQ 

iRosijos ciesorių mei-1 
liszkos kraujageristes | 

Oooooooooooooooooooooooooo
Senoviszkame “Lietuvisz- 

kam Balse” isz meto 1885 2 
dienos Liepos No Imam ran
dame kokio J.K. gana akyva 
raszteli kurie skamba szeip:

Pradžioje szio 19 to szimt- 
meczio Vokietijoj pasirodė 
dimna knyga apie caru numy
lėtinius; ta knyga parasze Ad. 
v. Ilelbig’ias sakeonijos diplo
matas kursai Uotuose metuose 
pereito 18to amžiaus gyveno 
Peterburge ir ten buvo surin
kęs daug akyva žinių apie 
ciesoriezka gyvenimą. Kad ta 
knyga svietas jau buvo isz- 
pirkes, vokiecziai neseniai ja 
antru kart atspaudino. Eile 
ten apraszytu cariszku numy
lėtiniu prasideda nuo Jokūbo 
Le Fort mirusio 1699 m. o bu
vusiu mokytojumi Petro Di
džiojo, pasibaigia ant Jono 
Kutaiso vo muamedomiszko 
isztikuno caro Povilo 1 pas
maugto 1801 m. Isz viso yra 
ten apraszyta 120 tokiu “lai
mes vaiku”, o da raszytojas 
patikrina, kad jisai toli gražu 
ne visus pakilimus Maskolijos 
aprasz.es; jisai tik isz daugybes 
iszsirinkes vien svarbesnius.

Gana ir to ka jisai parasze 
kad žmogų atgrasint nuo caro 
namu pilnu smarkenybes, pa
sileidimo ir kraujagerystes. 
Raszytojas gana blaivai raszo 
iezkylima ir darbus kiekvieno 
numylėtinio; jo apraszymuos 
mes matom ne tiktai apraszo- 
muosius bet ir ana gadyne ana 
draugija kokioje jie gyveno. 
Kokia ten daugybe pažemini
mu ir kuomi yra kraujingas 
caru sostas pritaisytas. Kokias 
tai baisybes mums atidengia 
anie apsakinėjimai gyvenimo 
cariszkuju numiletiniu.

Caru begalinis iszsilepini- 
nias, paszalingi žudymai tarp 
vyro, moters ir vaiku; iszda 
vystės ir kersztai, tai vis ten 
maiszosi vienas per kita, prieg 
tam dar prisideda nepabaigti- 
nas neužsitikejimas vienu ki
tiems, godumas turtu bei val
dininkavimo.

Ar-gi dyvai, kad ir szian 
dien dvasios kraujegenu tėvu 
vaidinasi caro rūmuose ir ežiu 
dienu didžiūnams primena, 
kad tėvu prasikaltimai atker- 
szijami ik szimti nei giminei.

Toje knygoj skaitome apie 
duonkepi Menszikova, apie 
abudu Astermanus, ir apie 6 
Orlovus, apie Rozumovskiue, 
ir 3 Burenus; žodžiu sakant 
apie pilna virtyne numylėti
niu. Paeiucziausis apsakinėji
mas apie Orlova numylėtini 
carienes Katrės 11 
Burena numylėtini 
Onos.

Cariene Katre 11 
nuo savo paguostinio Griga
liaus Orlovo, ir mislydama 
kaip jin atitolint nuo savo na
mu drebėjo piktadarytes to 
vyro, ir prie durti savo miegs- 
tubes, pritaisė geležinius sklas 
ežius. Jos tarnas turėjo stovėt 
pas duris ant sargybos su už- 
provytais pisztalie tais, ir kad 

' vienas patartojas ja ramino, 
i tai cariene drebėdama atsilie

pė— “Tamista Orlova nepa
žysti, jis gali nužudyt mane ir 
didkuningaikszti.”

Subauginta cariene, galėjo 
ežia atsimint apie savo pirm- 
takune Katre Ima. Tuomet 
su pasistebėjimu vienas kitam 
sznabžde, in ausi, kad buvusis 
malonusis Menczikovas drau
ge su cariene Katre 1, prisku
bino liga Petrui Didziamjam 
idant po Petro cariene pasi
liktu prie valdžios.

Berots, abudu cariene ir jos 
numylėtinis Petras Didysis 
smarkiai apdrausdavo ir 
kydavo kad jie ir nuodu 
baisėjo.

Katre 1 buvo tekusi 
vieno vyro kitam— o ji 
gimusi lietuvaite iki ja ant ga
lo pagriebė Petras.

Ar-gi ne yra gailu tokiu 
mus giminaieziu, kurios auksz 
tyn pasikelusios nieko gero 
del musu žmonių ir tėvynės 
nedaro! Taip ir ežia.

Ta lietuvaite Katre prisi
pratino prie atmainų, ir mislio 
apie meilia, ir Petras buvo pa
siutęs pavydunas, vienok jije 
prie Petro turėjo dar ir savo

ir apie 
carienes

atgrisusi

“Dictographas” naudingas iszradimas del 
detektivu.

Ne senei iszrado K. M. Turner isz Jamaica, N. Y. naudinga 
maža telefoną vadinama “Diktografa” kuris daug prisidėjo 
prie apkaltinimo Miknamaru broliu. Yra tai mažas 
telefonas kaip tai ant žemesnio paveikslo matome, kuri galima 
paslėpt po kalendorije, kėdės, stalu ir t. t. o jago kas tame 
kambarije kalba, tai galima iszgirst kitam kambarije kaip tai 
matome ant virszutinio paveikslo. Paveikslas perstato kabanti 
Diktografa po kalendorije kambarije kuriame Miknamarai 
turėjo kalba su kitais virszinikais unijos ant padarimo bledes 
o detektivai sėdėdami ant virszaus kitam ruimegirdejo visus 
ju suraszus, užraszinedami kožna žodi.

kan- 
nesi-

nuo 
buvo

KUR BUNA
Mano brolis Jonas Bartkevicze pa 

eina isz Vilniaus gub., Traku pav., 
turiu svarbu reikalą jis pats ar kas 
kitas praszau atsiszaukt ant adreso:

M. Bartkewicz.
Box 294 St. Charles Mich.

Pajeszkom? isz kožno miesto agen 
ta užraszineti pirmutini lietuvaicziu 
laikraszti amerikoi 50c. ant metu, ant 
pažiūros 3 numeral už 10c. be pini
gu nesiuncziam agentai dažinokit 
apie iszlygas greitai:

“Amerikos Lietuvaite”
Box 125 Me Kees Rocks, Pa.

( ££ °’)

Mano pus-sesere Tekle Luksze- 
vieziute po tėvu, bet girdėjau kad 
dar ženota. Teipgi mano pus-brolis 
Mikas ZinevicziuB apie 17 metu kaip 
Amerike, abudu paeina isz Vilniaus 
gub. Traku pav., Zežmatiu, Morkū
nu ir Avinėliu kaimu. Tegul atsi- 
szauke ant adreso; (*gg oą)

M. Naudžiūnas
310 E Centre St. Shenandoah Pa.

Mano szvogerka Ona Jenuszkaite 
paeina isz Kauno gub. Panevėžio pa 
ra. ji pati ar kas kitas praszau duot 
žino ant adreso: (gg oj)

P. Raczunas
192 N. Broadway Aurora III

Mano seauva Barbora Povilaitiene 
6 m. kaip gyvena Waterbury Conn, 
praszau atsiazaukt ant adreso: (cg oj) 

P. Povilaitis
Van I.ear, K y.Box 95

Juozas Malinauukas, paeina isz Su 
valku gub., Mariauipoles pav. Prienų 
para., Senavaiczio kaimo girdėjau 
gyvena apie Skrentus 5 m. kaip ame 
rike praszau atsiazaukt ant adreso: 

Jos. Poderis
Cumbola Pa.

Ona Kramer pirmiaus buvo 
buvusi pagelbininke gražios 
mergos Hamilton kurios galva 
nukirsta, po nukirtimo Hamil- 
tones, Ona Kramer pateko už 
tarnaite pas cariene. Už pa- 
tarnavima prie lavono Alekso, 
caras Petras Ona iszkele in 
car-rumio mergų virszininkia 
ir augintoja cariutes Natalijos.

Ona Kramer buvus labai 
graži merga, ir nekurie tikri
na kad jije buvus Petro numy
lėtinė.

Pergyventi anuomet tie bai- 
suniszki darbai, regis kad Ona 
nelabai inveike, nes jije pra
gyveno net 76 metus

Cariene Ona, iki .jije buvo 
valdytoja Kurszijos, sugyveno 
meiliezkai su sunumi tarno 
prie arkliu sloniu. Ernestu 
Jonu Bueren’u. Jo gimine eme 
savo pravarde perkeite isz 
Buerenu ant Byronu.

Onos sugyvenimas su Er
nestu labai ne patiko Balti
joj dydžiunams, kad jie be 
veik buvo šukele maiszta. Bet 
paskiaus kaip tik Ona pasike-

Roeijos cariene tai di-

paszalini numylėtini vardu 
Monsdela Croix. Viena syki 
caras atrado juodu patyczias 
darant, ir už tai caras skau
džiai atlygino. Monso galva 
akise Katrės nuriedėjo nuo 
kūno (nukirto), ir Petras liepe 
ta galva inmerkt in spiritą o 
sudyna su smarkei iszdarkytu 
veidu, turėjo cariene kasdien 
per ilga laika priesz savo akis 
laikyti. Velesniuos metuos ca
ras nukirsta ta galva dovano
jo Mokslu Akademijai, ir lie
pe ja atskyroj grinezioje padė
ti drauge su ten jau esanezia 
kita galva. Ta kita galva bu
vo buvusi ant pecziu labai 
gražios car-runio mergos var
du Hamilton kuri nuo Petro 
susilaukusi vaika, ta vaika 
pasmaugė už kuri tai darba 
numylėtinis caras jei liepe nu
kirst galva.

O kaip drauge su jenerolu 
Adomu Veide caras Petras 
Didysis savo tikra sunu caraiti 
Aleksi nužudė už jo nepaklus
numą tėvui, ir del to, kad jis 
Aleksis jam iszrode nebusiąs
geru inpediniu. Ten apie tai le in 
apraszoma yra teip: Nusudy- džiunai visi gana suminkszte- 
jimas Aleksio miriop jau buvo 
paraszytas, tarp kitu ir 
rolas Veide padėjo savo 
sza, o caras patvirtino, 
padaryt mirti vaikui ne 
viso sveito, caras ryžosi 
ti apipenėti nuodais. Jis už tai 
nusiuntė jenerola Veidi pas 
aptiekori vokieti, kad tas pri
taisytu stipru gėrimą su nuo
dais. Aptiekoris isz to labai 
nusigando, vienok pažadėjo 
net in kelias adynas toki gėri
mą parūpint. Praėjus tam lai
ku, jenerolas Veide sugryžes 
pas aptiekori ir reikalavo duot 
užsakyta gerala, bet aptieko- 
ris sake, kad jis ta gerala nie
kam kitam in rankas neduos 
tiktai paežiam carui. Jenero- 
las Veide ant to sutiko ir abu-

■ du su aptiekonumi nuodus 
nunesze ir paežiam carui pada
vė, caras priėmė.

Caras ir jenerolas Veide 7 
diena Liepos 1718 m. nunesze 
gėrimą caraicziui, bet tas ne 
kaip neprisieme gerti, už tai 
tuojaus buvo kitoniszka rodą 
padaryta. Atneszta buvo kir
vis, grindis isz aslos iszkeltos 
idant kraujai galėtu nuteket 
in žeme tad nualsintam carai
cziui nukirto galva.

Merga carienes Katrės var
du Ona Kramer jenerolas Vei
de tuojaus isz rumu paszauke 
ir atvede in kalėjimą kur gu
lėjo nužudytasis caraitis; liepe 
mergai kad negyvėlio kuna 
visa nuplautu ir galva prie 
kūno prisiūtu. Po to, kuna ap
vilko drapanomis ir iszstate 
bažnyczioje del žmonių akiu 
prisižiurejimo.

jene- 
para- 
Idant 
akiee 
carai-

Vienatine Lietuviszka Bunka bu kapitalu $75,000 
kuris randasi poprieiiura Valstijos Penneylvanios ir 
talpinusi locnatu name kurios verte isznesa apie 
1150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir, Ą 
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis ‘ 
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtas - 
Bankos P. V. OBIECDNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regenlalna ir vedimo provu 
kaueelarije po vadovyste Kardinus \ arasziaus Notariuszo už 
tvirtinto per Gub. Val.Pennsylvanios; padaro Dovieroaslis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg,Pa [ 
AGENC1JA P. V. OBIECUNAS & CO^j

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D

Introligatorne. -
APD1BBTCVE. KNTGC

Ayaidirba senos maldaknyges, istorine 
natos ir laikraszctei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgele^
Dagis, Draugas, Tėvynė ir L L 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery.
514 W. Spruce. Alabanoy City.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinių Liatuviazkcu.

GRABORIUS

Laidoja Kuom Num irusia. Pwamdi 
ia* ir Vetinio* del Paxiv*tinąjim< 

Krauito Dalgiui ir L L
Vilka atlieka ka negeriame ir puikiauie 
Ju rim minėtai* reikalai* kreipkite! pa 
|1q o bukite visame užganėdintai*.
520 W. Centre 8t. Mahanoy City

M. VARZINSKAS
Lleturlszka, Fotografista.30& E. Centre 8t. Kahauoy City.

Raikei Ir pigs! sutrauk. viaok« FotpgraTljM 
Padaro Dideliu Fotografija* ia* matia ir 
iadoda in Beimtu. Inded* in Špilkas 
(onpMM it L L Parduoda vieokes Retinai 
Lietuvei nu viroo- minėtais reikale ii netor 
kiter liti, kaip tik pa* savo Bena gyvtittojl

jo, ir isz Onos numylėtinio 
Ernesto kaipo sloniu užiure- 
tojo sunaus, iszkilo in Byrona 
visos kurszijos valdytoja. Tam 
Byronui cariene nors liepe ap 
sivest, vienok Ernestas su ca
riene gyveno vienuose rūmuo
se teip, kad duris su durimis 
susiejo. Mirimas carienes su
teikė Ernestui nesmagumus, 
tapo suimtas ir iszvežtas sibe- 
rijon. Tuomet jo turtu rasta 
14 milijonu rubliu. Ernestas 
Byron gavės susimylejima isz 
Siberijos gryžo Lietuvon in 
Yelgavairten 1773 m. mirė.

Czion anuomet autorius J. 
K. L. “Balse.” paminėjo vien 
cara Petra didi, bet yra ir ki
tu didžiūnu nesuskaitomi, kiti 
visai ne žinomi baisuniszki le- 
biai. Inžiuret duodasi ne tik
tai Roeijos didžiūnuose nepa
prasti sugyvenimo negražu
mai, bet ir kitu szaliu nors 
ne kruvini.

Žydeliai norėdami gaut ar 
iszmelet Lenkijoj platesnias 
privilegijas, pripirszo kara
liui Didžiam Kazimierui pa
togia žydaukaite Esterka. Jie 

. žydai tai per Esterkos numy- 
lejima gave platesnias privile
gijos, visa ta nusidavimą turi 
savo aktuose ir dabar, ir, kiek 

, vienas beveik žydas apie tai 
žino.

Austrijos dabartinis cieso
rius Franc Juozupas teip-gi 
turi numyletinia židaukaite, 

’ ir ten žydams jo suteiktos ga
na placzios tiesos, kad net in 

, senatus insisukt daleista žy- 
i dama. -

Senas Kapsas.

Gydo pasekmingiauslal visokias Il
gas : vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lėk aršio
mis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau šimtus žmonių išgydS 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Phi" 
ladelj»hijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslą, The New York 
Post Graduate Medical School and Ho
spital.

Iš Daugelio Padėkavonių
Keliąs Čia Patalpiname.

A§ Jurgis Lukogeviče, 128 E. Superior st.? Chicago Iii., buvau labai 
slabnas ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėją būti sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau pas Dr. Ignotą Stankų, jis už pirmo prieiuntlmo gyduo
lių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $ 2.00dovanu gostlnčiaus.

M. Navickis, 5 Lincoln st, Brighton, Mass, rašo taip: Rašau šiandien 
laišką daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugrąži
no sveikatą. Labai dėkavoju. Skausmas krutinėję, strėnuose ir sunkus 
kvėpavimas jau sustojo, spuogai ir plėtmės nuo veido baigia gyti

Širdingai dėkavoju nš Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui už išgydymą augančius guzus kakle Ir sugrąžinimą vyriškumo 
1G01 Winter st., Philadelphia, Pa

Turiu daugybę padėkavonlu nuo merginu ir moterų už išgydymą nuo 
nereguliarišku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.

Čia padėkavonės patalpintos su daleidimu pačiu ligoniu. Kiti visi yra 
užlaikomi slaptybėje. -- -
-s APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.

Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų Ir §6nu; 
nuo visokiu ilgu, užkietėjimo ir nedlrbimo viduriu, l^bčrlmo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ligos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ligų, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgąsčio, nuo greito nuilsimo 
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku ligų ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moterišku Ilgu, skausmingu ir nereguliarišku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu ir gumbo Ilgu. ■ -t

Vlsl ligoniai kreipkitės pas daktarą Ignotą Stankų ypatlskal arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose ša
lyse, o apturėsi t širdinga rodą ir pagalba.

DR. IGNATIUS STANKUS,! M. D. 
1210 So. Broad st.,** Philadelphia, _Pa.
Offiso ... «... - . -
Valandos

Nuo 9 Iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 0 vakare.F 
Nedėliomis nuo 1 iki 4 po pietų.r

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway Kampas Keade Ulicze 

New York, N. Y Tt\eionaa: Worth 2822,New York, N. Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstancziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei. (rediszka kase» 
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 Poperas bu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausial.

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

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

»oito'40>ioMo-40SiOKoliolaoko<«oDoMoMo)ioliolioMoMoMo)ioMoXoXolioM
2303 S. Carson St., S.S. 

Pittsburgh, Penna*
NAMINI BAIGTAI, KARPETAT, 

PECZIAI, KLIJONKES IR KITOKĮ 
NAMINI BAIGTA.

UŽDĖTA 1887.

Naujausi apraszimai 
siunezesi Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežuli papuozkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta Veli 
name pasinaudoti. Teipgi vėliname 
naudoti MDr. Brundzas Ointment” 
No 24851 naujausias iszradimas del 
užlaikimo plauku gvarantuota gy
duole. Preke yra 50o verte už doleri 
negu nekuriama apgavejams dakta
rams inmokate po keletą desetku 
doleriu už neiszgydima. Naudokytes 
greitai isz szitos progos. Raszykite 
tuojaus ant adreso:

J. M. Brundza and Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn, N. Y.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABtSZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviukai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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

Parduoda už'pininga arba anHengvu o 
iszmokescziu. Saitas sztorasyra visados K 
pilnas kostumeri u už t a i kad gera ta vora 2 
galima gauti už pigia preke. Galite o 
Buczedyt pas mus nog 33 lig 40 procentą * 
ant pirkimu. Mes norime kad visi ’o 
lietuviai isz Alleghenes pavieto pas mus .W 

•"7 atsilankitu ir butu muso kostumeriais. ®
M — .. -°

o
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No. 6.
Nusipirkite sau kėlėt* 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visa n 

Mieate. Tik $1 už Buteli 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite save 
orderi o bus jums pristatyti

S. Norkewicz
408 Weil Mihinoj Avi.

MAUANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,0001 

Sav.Vdit.Rudu tori bwsi Buki udeti piiiųa.

- Mokame antra procentą ant sudėtu piningo. 
Procentą prideuam prie tave piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne. 
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą bu 
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelia.

Ramiu BaD, Preddutu.
F. J. Neonu, Vice-PreziduUa.
W. H. Kohler Kuijerau.

...Subatenii...
.* ryta lyy 12 uL

Ar Keliausite i Lietuva ?

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorka ant dipo,

MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo, I
MES duosetne Jumi nakvinę.
MES pastoroseme del Jusu paszporta. u
MES palidieseme Jumis ant laivo. 

atsiazaukite i ■

Eastern Transfer C<xJ 
(A. BALTIEJUS, Prezidentas)

128 Cedar Street, NEW YORK, N. Y.

Agentus teipgi užpraszome siusti 
jiasažerius pas mus, o bus kuonu- 

gražiausei aprūpinti.—. . . . . . . . . ..

SI
182

39Q Dalini tiktai už 8U jnjBlUNTLMU
Iždaveme Didele Kninga

Dainų susidedanti

390DĄINU

Knyga druozei susinta.
■įį Kas nusipirks, ras visokiu 

Dainų isz visu užkaboriu kp 
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite Dalnelu, 

Per oiela meta ant visu dieuelu

SAULE”
Mahauoy City, Pa.

aprasz.es


Puikus Vasarini Siutais
» Pas 'mus' 'gausite geriaus 
pirkti negu kitur.

Muso Siutai Vyrams ir 
Valkams yra pasiūti pagal 
naujausios mados isz visokio 
eeikio, visokuosia koloruose.

Ateikyte pamatyti o jaign 
pirksite Siutą tai busite visame 
užganėdinti ir nesisarmatinsite 
svietuj pasirodyt.

Pas mus teipgi ’.gausite 
visokiu Vasariniu Apvedimu 
Vyrams ir Vaikams kaipo tai: 

' Hkriheliu, Kepurių, virszutinu 
ir apatinu Apredaliu. Kalniejiu 
Nektaizu ir t. t.

Pirkite pas mus d 
suęzędinsnfe piniga.

RYNKIEVICZIA
-v 233-235 W. CENTRE ST.

Žinios Vietines.
— Acziu Dievui, Mahano- 

jui žmones malsziause apsiejna 
už ka turi paguodone po visa 
Skulkino pavietą.

— Nuo praejto utarniko 
pradėjo szvilpt Kaiero bravo
ras devinta valanda del vaiku 
idant rastųsi tame laike namie.

— Onute, penkių menesiu 
dukrele Szerakoju ant W. Ma 
hanoy uliezios mirė utarninko 
vakara. Laidotuves atsibuvo 
ketvergo ryta.

— Stubos po No. 530 W. 
Pine St. yra tusczios. kas nori 
parandavoti tegul atsiezauke 
pas Parmley 238 W. Centre 
St-

— Skvajerei turi puiku biz 
ni. Žmonelei susiprovoje dau- 
giause užbereikala.

— Ana diena kokia tai mo
terėlė pribėgus prie palieijan- 
to llasselo, duodama suprast 
idant ejtu su jiaja, nes randasi 
pavojui. Ilasselis su kitu pali
ekant u nuėjo su motere ant 
Butcher uliczaites in narna kur 
iszgirdo musztine dvieju vyru. 
Uždege žibinte, nusidavė in 
skiepą kur paregėjo du pus
brolius muszancziusius kaip 
pasiute — buvo tai Lietuvei. 
Palicije abudu aresztavojo. 
Priežaste musztines nedažino- 
ta.

— Utarninko diena iszke- 
liavo prie Sisrpiehanna upes 
p. p. Juozas ir Jonas Traškaus 
kai Jonas Drobnis ir Petras 
Petnycze žuvaut. Giluki turė
jo nepaprasta: Drobne isztrau 
ke lydeka keturiu pėdu ilgio, 
jog net jin intrauke in upe, 
Juozas Trauskauekas sugavo 
“katfiszu” sverenti 18 svaru o 
Jonas Traskauckae suėmė tink 
lu.... jauna didžuvi- Tai 
broliti, vadinasi “gud luk”.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Win. Penn, Pa.— Kelos 
mergaites rado ant kalno kuna 
Vinco Viliezo, 40 metu senu
mo kuris papilde savžudinsta 
isz priežasties atsiskirymo su 
savo paczia. Kiszeniuose rado 
$21.00 ir bankine kningute.

Mt. Carmel, Pa. — Mai 
tinas Makonis 23 metu senu
mo iszgeres puskvartieka gu- 
zutes, mirė Nedelos vakara. 
— Saldi mirtis.

—.Kas tokis isznesze su di
namitu in padanges kelis pasa- 
žierinius vagonus stovinczius 
arti stoties apie 8:20 valanda 
utarninko vakara. Piktadariu 
mieris buvo iszneszti in padan
ges pasažierini truki kuris pra 
ėjo pro taja vieta tik kėlės 
miuutos angszcziau. Explozije 
buvo baisi jog net iszkule vi
sus langus aplinkinėje.

Worcester, Mass.— 12 d. 
Balandžio vakare isz nežino
mos priežasties in American 
Steel wire Co. dirptuve inleke 
per langa dvi kulkos freeze 
prie naktinio sargo," ant giliu- 
kio nieką nepažeidė.

Fredericburg, Va — DąF
bu yra invales.

— Oras sziltas.
— Lietuviu mažas būrelis, 

£ pavienei.

Fairfield, Conn:— Dar
bai ejna gerai — fabrikuose ir 
ant farmu, bedarbiu nė girdėt 
— Lietuviu randasi 15 szeiroy 
nu ir gal tiek pavieniu. Ne kii 
rie turi savo stubas ir farmas 
gyvendami gerai. Kaip kat
riems ir Baltruviene su Tara- 
daika reiketu o ypatingai mer 
ginama apdaužyt raguezius.

— Fairfield yra ne dydelis 
miestelis, aplinkui tik farmos. 
In bažnyeže važiuoje daugiau- 
se in Bridgeporta, Conn. —Ne 
senei vargingas žmogelis Jonas 
B. nuvažiavo in Bridgeporta 
paskunygapraszyti korteles del 
Velikines iszpažiuties. Ne tu
rėdamas daugiau kaip $2.50 
padavė kuningui, kuris pa- 
emias piningus pareikalavo 
szeszis dolerius, B. korteles ne 
aplaike o ir piningu. Badai ke 
tina skunst kuninga idant pi
ningus sugražintu.

Long Island City, N. Y.
— Žmonis gyvena sutikime, 

parapijos reikalai gerai stovi. 
Randasi czion 50 szeimynu ir 
70 pavieniu muso tautiecziu. 
Viekas butu gerai, kati muso 
moterėlės užsilaikytu blaivybe 
je, nes kada užsigėrė tai pri
dirba juoku ir sarmata visiems 
Baltruviene pribus jas apmal- 
szyt.

Homestead, Pa.— Dar
bai ejna pamaželi, lietuviu ran 
dasi pusėtinas būrelis isz ku
riu visokiu atsiranda.

— l’raejta nedelia apleido 
musu mifsteli Jonas Akuce- 
viezius (Smith) iszvažiuodamas 
in Terre Haute, Indi grayt 
“bole’’ kuris buvo fenais pra- 
ejta meta ir turėjo puiku pasi
sekimą. Yra tai geras tautietis 
milintys savo tauta ir kalba.

Clinton, Ind. — Czionais 
vieszpatauje bedarbe kaip ir 
visose anglekasiklosia.

— Sucialistu kuopa 104 
parsikvietė kalbėtoja isz Czi- 
kagos Konstanta Szesztoka, 
kuris savo kalboja niekino ku- 
ningus, biskupus ir popieži o 
socialistus ižgyre in padanges. 
Toliaus kalbėjo kad reike duo 
ti moterimis pilnas tiesas ir 
kad kuningynis szlubas yra ne 
geras ir kad butu neuždraud- 
žema meile terp visu.— Jago 
socialistai skelbe tokius moks
lus tai ne toli nuvažiuos ir pa- 
tis save visur ant juoko parėta 
to. 

k - —— — —
Erie. Pa.— Ne senei pri

buvo in czionais kokis tai jau
nas virukas atlankyti savo gy- 
mines kur svecziavosi kone me 
neeis laiko. Ne butu isz to nie 
kas stebėjas, nes per Velykas 
jaunas “vyrukas” už daug isz- 
gere suraminanezio vandens ir 
teip jam galvele apsunkino 
kad net parvirto ka reikėjo net 
ezalto vandeniu adgaivyt. Ka
da vyrai pradėjo jin nuredinet 
nusistebėjo labai kad tai mote 
re buvo pasirėdžius in vyro 
drapanas. Koke priežaste toji 
motere turėjo rėdytis m vyrisz 
kas drapanas to da neisztirine- 
jo- _____

Alisonla, Conn — Vely
kas praleidom labai linksmai; 
gėrimo buvo beveik visuose 
lietuviu namuose. Vienok szi- 
met po velyku nei vienos lie
tuviu nebuvo provos, tas pa
rodo, jog lietuviai jau isztnoko

iszmintingiau szventes praleis
ti nes visuose pereituose me
tuose, buvo net po keletą su- 
sirasztovojimu ir provu po 
šzveneziu. Vieni susipesze kiti 
iszsikoliojo ir užtai tąsėsi po 
“kortus”. Szirnet gi to visai 

| pas lietuvius nebuvo. Garbe 
lietuviams!

— Darbai czionai labai ge
rai eina, dirba dienomis, vaka
rais ir naktimis; pribuvę isz 
kitur darbus gauna. Daugu
mas pribuvo anglekasiu isz 
Pennsylvanijos, o iez tu neku
ria gavo darbus. Kiti-gi nesis
kubina darbo jieszkoti, nesdar 
turi po gera “gniužuli” popie
riniu penkinių ir deszimtiniu, 
todėl laukia, kada susitaikys 
unija su mainu sai ioinkais o ta 
da vėl leisis atgal in "mainas”.

— Lietuviai jau nuo keliu 
metu renka pinigus parapijos 
reikalams tai yra pastatymui 
bažnycziosir jau turi žeme (lo
tus) bažnycziai isz mokėta, o 
prie to turi dar apie tris tuks- 
tancziuB bankoje gatavais pi
nigais. Gera tai pradžia, kuria 
žmones vieni, neturėdami ku
nigo patropijo sudėti iki sziol 
vyskupas lietuviams kunigo 
nedave, nes tam užkenkia 
Ansonijos airiu kuningai, ku
rie nori, kad lietuviai kaip 
galint ilgiausia eitu bu visais 
relegijos reikalais pas juos t.y. 
pas airiu kunigus ir nesztu 
jiems savo doliarius. Mat airiu 
mada, ieznaudot lietuvius vi
sur toj pati. Ta gerai atjautė 
Pennsylvanij os lietuviai, Ili
nojaus, Massachusetto Connec- 
tieuto ir kitu sztaitu. Kad ge
riaus įsznauduot vargingus 
lietuvius airiu kunigai iszmal- 
davo nuo vyskupo Nilen lie
tuvi kunigą Szatku, kuri pas 
save laiko, kad lietuvius pas 
save patraukti ir trukdyti lie
tuviams bažnyczios pastatymu. 
Vienok lietu vys— kunigas, 
kad ir airisziu pastogiai būda
mas, visgi lietuvius, prie pro
gos ragina, kad statytu savo 
bažnyczia. Taigi szi menesi 
turbut pradės lietuviai savo 
bažnyczia už 11 ar 12 tukstan- 
cziu statyti.

— Parapijos naudai suren
gė "ferus”, kurie prasidės Ba
landžio 23 ir bus iki 27 d. 
szio menesio. Tikisi uždarbio 
padariti nemažiaus tukstanezio 
doleriu, nes visi biznieriai 
aukauja visokius minetams 
ferams daiktus.

— Ant galo pasakysiu, kad 
pas Ansonijos nekunus lietu
vius yra insigyvenes blogas 
paprotis t.y. loszimas kortu isz 
pinigu, kas yra uždrausta nuo 
valdžios. Lietuviszki kareziam 
nikai tuos ponus iez savo kar- 
cziamu iszvijo, už tai dabar jie 
pas ungarus kareziamnikus 
susitelkė ir ta prakeikta “eini
ki", net apsidaužė krumplius 
ir apsidraskė veidus lupas. Vie 
nok ir ten jie ilgai nesuszile, 
nes toks nepadorus darbas tuo 
jaus bus patemytas ir nubaus
tas. Tu miletoju isz pinigu lo- 
szti, kitu kartu pravardes pa
duosiu, tegul skaitytojai pa
matys kas jie per paukezteliai, 
kurie daro visiems lietuviams 
•geda ir pažeminimą.

Parasze, Ansonijos žmogus.

Geros rodo del
sergancziu.

(Pagal daktarą Pilules isz Bollinso 
Instituto.)

I. Ant nuobrodaus 
lo:— Iždžiovyk ledo 
gramus, sutrupyk vėjo tris tin- 
cije?; saules tris spindulus ir 
gorežiu oszkoa pieno tiesiog 
nuo karves. Ta viską reik isz- 
virt per tris valandas naujam 
puode. Isz ryto giart po viena 
puoduką nuo kavos.

kosti-
du

2. Ant skausmo gerkleje:— 
Pririszk szmoteli lasziniu ant 
drūtos virvutes ir reike nuryt, 
o kada jau nurysi reike su vir
vute isztraukt ir vela nuryt. 
Paautryk tai kelis kartus ant 
dienos. Ant .užkimszimo reike 
ta pati naudot.

3. Gėlimas kauluose:— Ja
go turi skausmą ar gėlimą ko- 
joi reike surisžt bu linu virve 
— kad ir visa nedelia gialtu, 
tai virve vis ne nutrauks.

4. Jagti ne gali miegot:— 
Pirk penkis svarus cukraus ir 
tuorn iszbarstyk visa lova o 
turėsi saldu miega.

p. Ant apdegusio nuo saules 
veido:— Dirbkie pėr visa me
nesi prie menulio szviesos.

6. Ant nesmagumo:— Isz- 
giark szeszis stiklelus teip va
dinamos ‘ viski” kuriuos gau
si visose karcžemosia. Tu kė
lės valandas po tam iszgiark 
keturis “skunerius” alaus. To
ji gyduole prigialbsti dydžiai!-, 
sem nesmagume.

7. Ant sukatu:— Valgyk 
gerai, o giark tik szviežia szla 
pu vandeni apsvaiginanezin 
gėrimu ne naudok.

8. Jago esi kurezes:— Pa
liepki savo draugui szauti ar
ti ausies isz dvivamzdžio ka
rabino, o jagu szutio ne ižgir- 
si tai yra ženklu, jog jokios 
gyduoles tau nepagialbes.

9. Ant sutukimo:— Valgyk 
tik avižinius piragaiezius o 
vaikszcziot po dvi miles ant 
dienos ir tai galopu.

10. Niežimas kūno: — įsi
trink nauja tarka gerai, jago 
ne turyt naujos tarkos tai ir 
sena surūdijusi užteks.

11. Ant nuobodumo ir nusi 
minimo:— Nelandžok kur ne 
reik, užsiraszyk laikraezti 
"Saule” o aplaikes kelis numa
nia datirsi tuojaus ramuma ir 
linksmybes per visus metus 
o kasztuos tik $2 50. — F. B.

NE LAUKITE.

Iinkyte Mahanojaus žmo
gaus rodą, kolei dar 

ne pervelu.
John Thomas nog 520 E. Centre 

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

Ant pardavimo visuose aptiekose 
po 5Oo. baksukas. Agentai amerike 
yra Foster-Milburn Čo. isz Buffalo, 
N, Y. Neužmirszkite vardo *‘Doans” 
ir neimkyte kitokiu.'

Pajeszkojiinas.
Vargoninikas nevedes 24 m. 

senumo geras muzikantas teip 
gi giedorius, gali vesti cho
rą ant keturiu balsu ir grego 
ryoniszkai, jieszko vietos, mel 
džiu laiszkus siusti ant adreso:

Leon Waasowski.
774 S. 3rd. St.

Philadelphia Pa.(B?)

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

Jos. Bend riek 
Pottsville, Pa.(i j )

Parsiduoda Farina.
Turi 132 margu žemes, susi

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

John Kvietkus Box 158 
Brookfield, Madison Co. N.Y.

Ant pardavimo.
> Parsiduoda farma su budin- 
kaie ir sodas, gera žeme, prie 
upiu ir ežeru, parsiduos pigei, 
kas nori gera farma ir links 
mai gyvent raszykit ant adre 
so: ( gg oi)

Ben. Diokas. Irons Mich

Piningus dirba.
Jus dar esate be darbo, bet 

jaigu turite sudėtus piningus 
Merchants Banking Trust Co. 
banke tai jie jumis dirba. Jie 
uždirba procentą. Szita banka 
yra gera vieta del darimo biz
nio. Klerkai su jumis susikal
ba ir visados esą linksmi dary
ti su jumis bizni. Galite sudėti 
piningus ir imti praesnta, yra 
tai geriaus negu laikyti namie 
piningus, banka yra sargiause 
vieta piningams.

Brangus Lietuviai

Pitlsburgeir

Aplinkinėj

Praneszu kad aš uždėjau Didžiause Drapanų 
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senėm ir 
jaunėm,, už tai kviecziu visus Lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis 
patarnausi). Tiems ka atvažuoja isz uplin 
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig 
75c. tiems ka pirks ta vora už $20 arba (lan
giaus, o katrie gyvena PilLsburge ir pirks 
lavoro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c. 
Tavoras yra visas naujas ir naujausias 
mados už neperbrangia preke, per szitus tris 
menesius 25c. ant kožno dolerio pigiau. 
Galite ]4as mane orderuoti Szlubinhi Žiedu 
czisto aukso ir iszdnodu raszyta gvararnija 
o nebusite apgamais. Ncužmirszkitc 
numera ir ulyczia. Viso giaro velijentis, 

S.LabanauckasSXS

GERAS BAIGTAS TURĖTI

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai tokiu 
žmonių kurie da niekad neturėjo 
sudėtus Banke Piningus ir ne yra 
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra tai 
labai parankus dalykas, mokėti visas 
“Billas” su “Czekiais” ir nereike 
pas save neszioti daug piningu.

FIRST NATIONAL BANK
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.

Puikus Pluszinei Kotai del Moterių
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke 
idant greit parduoti.
Mes parduodame dauginus Kailiniu Kotu negu kiti 
8ztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sti. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IK FABRIKANTAS.. 

Garsiu Lleturisžku-LenklszkuViistu,

3S 
£

NAUJA KNYGA 
-PO YAKDC- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO 
LIEŽUVIO BE

PAGIALBOS KITO.
Yru Ui praktiozBUUM K.yg. 

kvkuu lig mu>1 Lietuvei turajo.
Ir Uip audėt*, jog kt tiktai 

prikuria* Griioriu* i*« Litiuvoa 
g*U i* trumpa laike, p*u per 
ar. kimoku Angelekui uiek 
įtek kalba*.

T ./I K*yg* 4ruo«.l ipd.rit.

lAUUi SafeMjaty

Knyga dručkei susiūta.
Kas nuli pirki, rai visokiu 
Daina isz visu užkaboriu kv 
dainoje Lietuvoje.

Nusipirkite o turėkite Dainelu, 
Per dels meta ant visu dieueiu

390 p**“*' u> SiVWV NUSIUNTIMU

Iždavsms Djdsle Kninga
Dainų susidedanti isz

390 DAINŲ

“SAULE” 
Mahauoy City, Pa.

Kiekvienas Lietnnszkas Sztominky 
teipgi privalo užlaikyti visada musn 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruoee ant pardavimo, kadjnusu 
tautieczei reikalaudami galelajnugi- 
pirkti ir nereikalautu iszdaoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Kzlomiūhi 
raižykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte 
musu tyniH Lietuviszkas Gyduoio, 
kurias įneš gvarantuojame.

Egiutero No.l.
Egiutero No.2. ..... ....... .
Zmijecznik..............25c., 50e. ir $1.00.
Gumbo Laužai................................. 35c.
Meszkos Mostis................................25c.
Trejanka......... . ................................ 25c.
Linimentas vaikams......................25c.
Gyduoles nuo Kosulio..................25c.
Liepiu Baldamas............................25c.
Anty-Lakson del vaiku..............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

Kruvinosios.......................... ......7fc.
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 50c.
Milteliai apslal>dymui Galvos

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

Kojų............................................... 25c.
Geležinis sudrntintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto...................15c.
Gyd. nuo Grippo....................... $1.25.
Plauku apsangotojas.................... 60c.
Muilas del Plauku.......................10c.
Milteliai nuo Kepeni!, 
Rožes Baisumas...........
Kinder Bahamas........................... 25c.
Bobriaus Laszai.............................50c.
Szvelnintojas....................................35c.
Kraujo valytojas.........................$2.00.
Nervu Ramintojas.....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus.............................. $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................25c.
Pamada Plaukams........................ 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausine...... 25c.
Gyduoles nuo Riemens........ .........50c.
Vengriškas Taisytojas Ūsu------ 16c.
Inkstu Vaistas................25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles......... . ...................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arl»

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

&

l I I IXJ A IX] Mahanoy City, Shenandoah O I I X A-A i Mt. Carmel, Laiulstbril.

,38t 
■25c.

.25c.

.50c.

i

RYE

RL’SISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.

J US U KALTE.
Jeigu negaunat geros Aiielkos 

Pirkit pas savo Tautieti, kuris usztvirt 
jus kad gausit geriausi tavom ka gali, 
gaut. Pas mane galit gaut geros Rugines 
Arielkos nog $2 iki $8 už galioną. .Jeigu 
prisiusit orderi ant $5 arba daugiau tai aiz 
užmokėsiu už prisiuntnna.

Pasilinksinykite K ruja va i 
Nnsipirkit Rnskos Arielkos, partraukta per 
mane, tiesink isz Seno Krnjars $1.50 bonko. 
Prisiuskite savo adresą o gausit katalioga.

FR. STRAWINSKAS
1807Carson St. S.S.Pittsburgh,Pa.

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokia 
gėrimu, AmerikoniszKU ir Tmportitu 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyoiū, 
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio, 

Duokyte dabar orderi o bos jumifl 
pristatyta in namus,

51-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

In Rotterdama 8 Dienas. I.-. ’• *
pa 'ITeczia Kiaaa
|48 Antra Klasa «50

Išeina kartą į menesi ir 
prekiuoja tik 50c metams.

“Lietuvių Žurnalas”, yra 
tai savo rūšies laikraštis.

Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 
įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 
“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland he., Chicago, III.

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

Vienintele lietuviszka Banku, uždėta per 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 1-la procentą, priskiutant 
kas 3 menesiai. &uncziam pinigus iu visas 

’dalis svieto, greit ir pigei, pardiUMlam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajui. Rejentelna 
kanrelarijayra rėdoma per valdiszka notaru 
J. G. Miliaiickn. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusli bankinius reikalus o persi t i krisi t, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paczedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe> 
Ex preso Money OrdefL

In Libanu 11 Dienu. Į ... I Kurek.lo VHearioiLituania 24, 
b!"'"* I u* n’L I Vaeailo; liiima!• Kovo; Kuo-k

,..r ;;<■— 1 12:t< K°v°-. hlKPa $75 | Apie įlaugiane daeižinoBlfe nne muao a*.*entii8 arba
A. E. JOHNSON & CO., (General Pauenger Agti.) 27 Broadway, New Yoik, N.Y.

VISOS
MOTERIS

Užpmzom visas Moteris kurios geidže 
pasilikt “Sveikos ir Drūtos” pilnos givybes 
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvojau- 
nistoje, pribirtu pas mane ir painatitu ka 
padarėm del kilu moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk 
be jokios abejones.

Tokie dalikai yra per svarbus ant atyde- 
jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PRIZURA ir gydimo ne kaip gau- 

1 umete namie no savo daktaro.

KA VIENA MOTERE ISZ 
SCRANTON SAKO.

Mrs. J. P. Phillips pati miestiszko 
inžinieriaus Sorantone sako:
Dr. Alex. O' Malley

Wilkes-Barre, Pa.
Su Džiaugsmu danesziu jumis kad visisz- 

kai mane iszgydote nog sunkios rupturos ir 
vėlinu kitiems ligoniams kreiptis pas 
jumis jaigu nori būti iszgydili be peilo arba 
pavojingu operacijų. Su Guodone

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

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

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama 
ir MLsiraszoma. (Xnp|j..|)

fCmfri®I v/sasss. W 8S8 S ss 9
Gramatika Angliszkos kalbos be 
mokintojo (apdaryta) 
Vaiku Draugai arba kaip mokintis 
skaityti ir mažyti be moki. 15o. 
Naujas Budai mokintis raszyti be 
mokintojo - - lOo.
Aritmetika iszmokinimui rokundu 
su paveikslais (apdaryta) 35o.

Viso §1.60.

loY* Kas atsius iszkirpes szita 
apgarsinitua isz “SAULES” ir 
$1 per Money-Order, tai gaus 
visas 4 knygas antGOo. pigiaus.

P. MIKOLAINIS
BOX 62. NEW YORK, N. Y.

RAGAŽINSKAS

UŽDĖTA 1S701H.
Atneszkite szita apgarsinimu ir su kožnu 

SI.00 pirkini! vyriu ar moterių aprėdai u gausite 
50 Ekstra Union Trading Stenipii 

(l’ž kurios galima gauti visokio ta voro.) 
----- : PARASONŪ SZTORAS ■-----

J.H.BARENBREGGE“P2hX5riss'

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 
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu 
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

n ninho ( H^*Pas mus dirba Lietuvaites.
HE IT OnB 1 l22 W. Center Str.

1UU UIUUU l Mahanov City. Pe

LIETUVIO KRAUTUVE.
Pas mane galima gauti naujausios 

mados laikrodėliu, žiedu, armonika, 
skripku, ir visokiu muzikaljszku 
instrumentu. Geru britvu, drukuo* 
jamu maszinukiu, albumu fotografi
joms historiszku ir malda kningu, 
popieru laiszkams raszyti su pasiskai
tymais ir dainomis, su Brukuotais 
aplinkui konvertais, tuzinas 25c., 5 
tuzinai $1 I’erkupcziams 1000 už JO 
niagiszkos kazyros su kaziromis gal 
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit 
mano naujo didelio kataliogo, prisiu- 
skite 2c. marke ir aplaikysitejin rasi
te daugybe naudingu daiktu.

Naujai iszejo isz spaudos labai rei« 
’ ” * 1 ‘ ’it

puikiais apdarais kasztuoja $2.
Kreipkitės ant sziuo adresa:

W. WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn, N V

kalinga katalikams kninga ‘Szaltinis, 
su puikiais apdarais kasztuoja $2.

Th A DK7TAC NewjorkoLidavinkoj -L xxJLxlVlL/O*Kolonijoj da randasi
‘daugFarma ant panla 
vimo. Daug Lietuviu 
jau apsipirko ir dar 
gerai gyvena.

50 Akieriu už.
86 Akieritruž $2100 

100 Akieriu už $2000 
135 Akieriu už

Visos Farmos sn reikalingais budintais. Yra 
visokiu, pigiu ir brangiu. Apie (langiais 
raszykite prisiusdami marke ant abakiiuo, 
ant adreso.

George Kleek, Poohille, N.Y.
Jaigu nori gauti gera Ilk. aiik«o pripildinta 
(goki filled) ziegoreli su gvararn ija ant 20m. 
tai raszykite pas mns o dasižinosite kaip 
lengvai ta galima padaryti. Iszriszkite ssita 
pozeli, tai yra, imkite numerius isz pirmo 
lengelio ir sudekite antroj langelije, teip kad 
skaitant isz visu pasu iszeitu Ilgiai 15.
Prisiuskite iszriszima mumis, jaigu bus gerai 
sudėta tada gausite kreditava czeki ant $25,

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

IRVING WATCH COMPANY, TEMP^wc,XRTs. vc

$25 DYKAI $25
118 1“ 
6 | 3 LT“ 
71915

1 1
' 1

1 i
Koliekos ir Sužiestiejai 

Skaitykit!!

NAUJI VYRIU I 
SKR1BE1.ES IR APRED1MAS.

Del kiekviena Vyrio 
kuris reikalauja geriau
sia tavorn ka gali gaut 
už mažiausia preke. 
Vienatinis “Vieno Preke” 
Vyriu Kremas. Visoki 
Pavasarini Tavom dar 
galima pas mane pirkti.

JJ.FREUNDJR.
1603 Carson St, S, S. 

PITTSBURGH, PA. 
(Duodu Trading Markes)

L- COYLA
GAI SITE 

TIK 
GERIAUSIUS 
ALSAVIMUS.
Viena Preke Viieml

Koliestvas

CZEVERIKUS 
...IR...

PANTAl’LUS

MOKYKLA SZ0K1U.
Waltz, Two-Step Side Step, Bam- 

Dance, Buck & Wing, Irish Jig Clog, 
Spanish Waltz ir 95kitokius.

Prof. Julius, 21248. HglstedSt; Chicago, III,

COYLES’
110 W. CENTRE UL. 

MAHANOY CITY.
■w-s-ri-td-e-M-A-i-i r-i 11

Abz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Drovus isz Visu Krasztu už

Mai nose 
Fabrikouse 
Ant Geležinkeliu arba 
Treino.

Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szmikites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanezius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prnne- 
szu jogei žmones su didelėm kolie* 
stvom galidesetkus tukstanoziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelią desetkus donelu sumulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanea 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigarsituir jus Provas priimtu 
ir iuom lik tinsią ir vilkina liki laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka duodu ant 
prisiuntimo markes. Pasžykit pas 
Advokatą Jankaus, po szuom adreso;

B O VAKIIfAIIC P.O. Boi 181.
■ Oi IANKAUO indliiiipollsM

SKR1BE1.ES



