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ISZ AMERIKOS.
“Vienybe” raszo apie “Pru- 

n ir musu laikraszcziu porno- 
iSSĮįgį;rafije”, atsiduodaneziu vi- 

........ Į iszku sugedimu ir parodan- 
:ziu redakcijos palaiduma.

Jago vieni ant kitu nerei- 
gai neužsi puldinėtu tai 

'Eamfa'iJ^ir geresne etyka(!) užžidetu 
terp laikrasztininku. nes ant 

i “kas tai 
asz” reike atsakinėt pagal ju 
užsipelnima.
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k*8®Kristupas mokino: “Kas ant 
tavęs mes akmeni, tu ant jo 
mesk bu dnona.” Tebyrioje 
gadynėje tas iszejo isz mados 
nes “kas in tave meta akmeniu 
tu ant jo mesk du”. Tokia tai 
argumentas užbaigė visas kri
tikas ir korespondentinius kle- 
bejimus.
’ “Saule” ant nieko neužsi- 
puldinėję nereikalingai, ejna 
teisingu keliu, nesikiszdama 
in disputus, redaktoriszkus 
barnius ir kitokius paibelius 
isz kuriu skaitytojai ne turi 
mažiausios naudos.

Geriauses angliszkas priežo
dis: “mind your own business 
and we will take care of 
own”
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Per pacztinius urėdus 
svieto parejna kas 
3,300,000,000 gromatu arba 
ant vienos dienos pripuola 9,- 
041,096 gromatu, ant valandos 
3?6,712, ant minutes 6278, ant 
sekundos 14. Jago taisės gro- 
matas sudėt viena prie kitos 
tai pasidaritu plotis 44 hekta- 
au o svertu 33,000,000. Ant 
kožno gyventojo pripuola po 
dvi gromatas ant meto.

viso 
metas

Paveikslas isz angliszko straiko.
Paveikslas perstato vargingesnius žmonis Tiekborne 

kuriems Sir Doughty iždalino maista laike buvusio anglekasiu 
straiko. — Kaip girdėt tai anglekasei yra neužganadyti isz 
tebyrio mokesezio ir vela kerszina straiku.
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Dievulėliau kaip tai muso 
dvasiszki persimainė; kitados 
žmonis turėjo bažnycziose auk
sinius kuningus o kielikus me
dinius, o szendien turi auksi
nius kielikus o kuningus me
dinius.

Žinunai po visa Europa aps- 
kaitineje kiek kasztuotu kare 
terp Anglijos o Vokietijos. 
Žinoma ne kiek toje kareje 
pražūtu žmonių nes kiek pi
ningu ant josios iezleistu. Ita
lijos kare su Turkije kasztuo- 
je $400,000 ant dienos ant už- 
laikimo 70 tuketaneziu karei
viu.

Jago Angliję pradėtu kare 
su Vokietije ir Francuzije tai 
kasztai užlaikimo kariumenes 
isznesztu ant $2,300,000,000. 
Jago Vokietije pastatytu ant 
pleciaus du milijonus kareiviu 
ir laikytu milijoną rezervistu, 
tai užduotu ant ju užlaikimo 
pirma meta $1,620,000,000 
Francuzije ta pati mokėtu o ir 
Angliję.

Atėjo tula saluninke in spa- 
viedi, kur sėdėjo spaviedny- 
czioi klierikas Žiburėlis, Iszsis- 
paviedojus saluninke isz savo 
nusidėjimu, pareikalavo iszri- 
szimo, nes klierikas jai atsako: 
iszriszimo ne galiu tau duoti, 
nes ne galiu, ba ne esmių ktr- 
ningu.

Užpykus saluninke atsilie
pei Jago ne esmi kuningu, 
kaip drysai klausyt manes 
spaviednes? Ejsiu pas biskupa 
ir liepsiu tave nubaust.

Klierikas Žiburėlis atsihepe: 
‘‘O asz ejsiu pas tavo vyra ir 
apsakysiu visus tavo nusidė
jimus, nes slaptybes nepriva
lau užlaikyti.

Saluninke inspausdama kė
lės bumaszkas in delną klieri
ko kalba: “Geriau padarisim 
abudu, jaga apie mano spa- 
viedni užtylesim”.

Sccijalistai insitemija kad 
tarpe ju sąnariu randasi kas 
negeistino, jie kiti jima kutent 
ir Purvi buvusi.centro sekreto
rių už statistikos blankas kad 
ansai daug sanvaliszkai vel
kiams būdamas sekretorium, 
sutaisęs blankas negerai, dabar 
būdamas pildomojo Komiteto 
sąnariu ivaževes in ne savo ve- 
žias tai sako praszalint isz ure- 
dystes, arba suspenduot, refe
rendumas Purvi nuo komite- 
tystes nenustume.

Galu gale Bernotas su Sta 
siuleviczium teisingiausei 19 
No. Kovos sako:

“Neužilgo Komitetai dau
ginus nieko negales veikti, 
kaip tik naikint viens kito nu
tarimus. Teip dalybams esant 
iszrodo, lyg kad Komitetai ne
reikalingi.

Bile komiteto nutarimai ga
li but panaikinti tik per visuo 
tina balsavima”.

Sziu paskutiniu patemiji- 
mai rodos teisingiausi.

Visose organizacijose nuo 
naminio szeszko prasisaugot 
beda tolei, kolei jo blogumas 
aiszkiai neiszlenda in virszu; 
teip ir socijalistu Sąjungoj yra. 
Kiekvieno in organizacijas pris 
tojanezio žmogaus dantis bal
ti, bet kas už dantų randasi, 
negalima sužinot kol neiszsi- 
sziepia.

Kad socijalistai nuo tokiu 
szeszku prasisaugot rūpinas, 
tame tikra gerai rūpestis, bet 
neužgirezysime kad ir isz soci
jalistu sztabo szeszkai lenda in 
kitas organizacijas vien ne del 
geroves, bet su mieriu kenkt. 
Organizacijos priima su bal
tais dantimis, ir tuomet szesz- 
ka tik pamato tuomi yra kaip 
tas iszsisziepia.

Po kokio laiko, sztai “Tevy 
nes” redaktorus p. Raczkaus- 
kas paleidžia “Tevyneje” žine, 
kad ineezimus kuopu davadi- 
jas jau jisai, vienus iszbraukia 
kitus pataiso, paliepia Centr. 
prezidentui kamisija atszaukt, 
kad prieez szeima nevažiuotu 
tai su tuomi sumažesia iszkaez 
ežiai.

Su szituomi pasirodė kas 
nors dimnesnio, nes p. Racz- 
kauskas ne in savo rogutes in 
szoko, ir nelaiku. Redakto
rius galėjo perepet susivaževu
si Centro komitetą parodyda
mas kad szeip teip yra geriaus. 
Redaktorius galėjo savo misli 
prezdentui pasiūlyt per groma 
ta, bet ne pasirodyti “Tevyne
je” diktatoriumi kad Centr. 
Komitetas savo nutarimus at- 
szauktu, o jisai jau dirbans.

Ar Centrinis Susivienyjimo 
L. A. Komitetas redaktoriaus 
propozicijas priims dar nežine.

Pacztinei, bankai užezedini 
mo turi netikėtina pasivedi
ma. Randas lig sziam laikui 
uždėjo 7163 banku in kuriuos 
žmonis sudėjo lig 1 diena Mor- 
cziaus 16,200,000 doleriu. Isz 
to duodasi suprast, kad gyven
tojai Suv. Steitu užeitiki Dė
dei Šamui.

Isz visu steitu Amerike, 
daugiause ižduoda sviesto atei
tas Wisconsin. Pagal statisti
ka isz 1909 meto likos iždirb- 
ta sviesto 1,620,760,000 svaru 
verties $405,000,000, farmerei 
padirbo 996,001,000 svaru o 
fabrikuosią 624,965,000. Dau 
giause sviesto padirbo sekan- 
cziuose steituose:
Ohio
Indiana 
Illinois 
Michigan 
Wisconsin

81,060 svaru
54,894 svaru
71,181 svaru
85,917 svaru

131,049 svaru

mo^se^^asosea******®**®***^®***®****®*9***®*****® 
THE SEMI-WEEKLY 

SAULE-SUN
> THE ONLY LITHUAIAN PAPERINTHE UNTIED 8TATE8 PUBLISHED SEMI-WEBE^Y- 

HAS A LARGER CIRCULATION THAN ANY OTHER LITHUANIAN PAPER. 
■HINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS. RATES ON ATPLIOATIOH.

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.
Subscription $2.50.

REPRESENTING THE INTEREST OF NEARLY 500,000 LITHUAWIAN1 
RESIDING IM THE UNITED STATES.

; PUBLISHED BY

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

Metas XXIV

Susivienyjimo L. A. seimas 
jau visai arti ir Dievas ten ži
no ka, szi meta gero nuveiks; 
gal bus teip kaip pernai, kad 
visus seimo reikalus dirbti, pa
vesta kamisijai, o kamisija 
nors veikt apsiėmė, bet pasibi
jojo, ir kuopu reikalai suėjo 
kur in gurbą. Szimet Centra- 
linis Komitetas žiūrint manda
giau; tai pažiurėjas, paskyrė 
kamisija kad toji trimi dieno
tai priesz seimą susivaževusi 
visu kuopu ineezimus sudava- 
dytu tinkan ežiai kad seime dar 
bas nesitrukdytu, ta pagarsi
no per “Tėvynė”,

“Vienybe L.” 19 No. prane- 
sza placziai kaip italijonai so 
cijalistai New Yorke per ap 
vaikszcziojima 1-moe gegužio 
Amerikoniszka vėliava suplese

Juk teip dare pusgalviai o 
ne žmones tikri socijalistai. 
“Vienybe” savo inžengtiniame 
straipsnj teisingai sako: — 
Kurie Amerikoniszko veliavo 
neapkenezia, “gal isz czion va
žiuot sau kur nėra jokios vė
liavos. Kurie žmones savo tau
tystes neapkenezia, ton jie neap 
ken ežia ne kitu žmonių.”

Isz “Vienybes” to straipsnio 
papeikimu puses, regisi dalis 
tenka ir lietuviams socijalis 
tame kurie tautyste apkenezia 
teip, kaip mausziai kozeri.

Keturias mergaites 
užgriuvo.

Green Bay, Wis.— Keturios 
mergaites fermerio gyvenau- 
ežio arti Black Creek, likos 
nusiunstos ant pievos perga- 
nyt gyvulius. Pakelije sustojo 
prie pieskinio kalno pasibo- 
vyt, tuom kart kalnas sugriu 
vo užgriudamas visas ketures. 
Tėvai nesulaukdami pargriž- 
taneziu nuėjo jeszkot ir sura
do pieskyne kuriu tik kojos 
buvo matyt.
Pardavė “mainieriu

popieras” už 10 centu.
Pottsville, Pa.— Laike isz- 

tirinejimo czionaitiniam sude 
apie agpavistes iždavime “mai- 
niersku popieru” grinoriam, 
iszejo ant virsz buk Tamoszius 
Commingsas pardavė Vincui 
Birdizubiui tokes popieras už 
10 centu. Vincas aplaikes po
pieras nuėjo dirbt in kasiklas 
kaipo tikras “maineris” nes 
taja diena uždege gaza nuo 
kurio pakylo eksplozije pada
rydama bledes už tukstanezius 
dolerius. Commingsas likos 
aresztavotu.
Mergaite ir prezidentas 

Taftas.
Erie, Pa,— Ne senei maža 

lenkiszka mergaite parasze 
gromata pas prezidentą Tafta 
kuri sekanezei skambėjo:

“Milemas pone preziden
te!— Asz, mano sesers ir bro
lelis kenezema bada ir szalti. 
Ne senei paėmė in kalėjimą 
muso motinėlė. Ne turime ka 
valgyt, ne turime anglių. Tu
rėsim mirt isz bado ir szalczio. 
Ar-gi ne galėtum pone pre
zidentai mums pagialbetl”

Prezidentas davė telegrama 
miestiszkai valdžei Erie su 
klausimu ar tai teisybe ir lie
pė turėti apgloba ant vargszu 
o per gromata nusiuntė gana 
dydeles vertes bumaezka.

Žiurke parode kur randasi 
paslėptas turtas.

Philadelphia.— Arti czio
nais prie tilto Redingo gele
žinkelio, žuvavo prūde James 
Vincent. Staigai paregėjo mil- 
žiniszka žiuike kuri pasislėpė 
terp dvieju dydelu akmenų. 
Isz akyvumo nuėjo pažiūrėt 
kur žiurke dingo. Pakeles vie
na akmeni užtemino raudona 
ceiki gulinti kuri pakeles per
sitikrino kad jame kas invi- 
niota. Atriszes pundeli rado 
daugeli sidabriniu peiliu ir 
szakucziu, puodeliu ir kitokiu 
sidabriniu yndu. Buvo tai pa
vogti daigtai isz keloleka tur
tingesnių namu mieste. Už 
atradima pavogtu daigtu buvo 
paskirta 200 doleriu dovanu 
kuriuos ir aplaike.

Ižgama motina.
Chicago.— Nuo praejto me 

to gyveno kokis tai Jonas 
Vengžynas su Helena Czyžova 
po No. 673 Milwaukee Ave. 
kaipo vyras su paeze. Praejta 
menesi atnesze jiems garnis 
dukrele.

Gyvenimas tosios pasileidu- 
sios poros buvo pekliszkas. 
Bardavosi kas dien ir girtu ok- 
lavo. Kada ana diena sau už
sitraukė Czyžoviene smagei, 
nutarė atsikratyt nuo kudykio, 
paėmė ant ranku ir iszmete 
per langa ant uliczaites. Ant 
gilukio atydenge taji darba 
kaimynai ir davė žine palicijei 
kuri abudu paleistuvius užda
re kalėjime, Vengžynas likos 
nubaustas ant $50 o Czyzovie- 
ne ant $6,50 o kad ne turėjo 
piningu užmokėti bausmes tu
rės atsedet kalėjime. Mergaite 
likos nusiunsta in priglauda 
Szv. Vincento.

Suardytas per dinamitą.
Shiiron, Mass.— Daržiny- 

kas Tamoszius J. Leary už
baigė savo gyvenimą netikėti
nai ir baisei. Sėdo jisai ant 
kialmo ir uždege pypkute, nes 
sztai pakylo baisi explozije 
kuri Tamosziu sudraskė ant 
szmoteliu. Kaip mena, tai tu
rėjo užmota dinamito kiszeniu- 
je kuris truko.
34 užmuszti per 

drebejima žemes.
Mexico City, Mex.— Aplin

kine Zapotlan, kuri randasi 
arti kalno Colima, likos sunai- 
kyta per drebejima žemes, ku
riame pražuvo 34 ypatos.

8 ‘eszioleka ypatų likos už- 
muwtos Curdale Guzman o 13 
sunkei pažeido.

Dvileka drebėjimai davėsi 
jaust Guadalajara, o Cuarlele 
padare bledes ant puse mili
jono doleriu priek tam sugriu
vo bažnycze.

Po drebėjimui atsigaivino 
vulkanos Colima padaridamas 
daug bledes. Mete 1806 tasai 
vulkanas sunaikino visa mies
tą Zopotlan.

( bservatorije Mexico City, 
pra’iaszauje, buk atsilankis da 
dru esnis drebėjimas žemes ku
ris gali padarit milžiniszkas 
blftles.
Septini užmuszti 

eksplozijoi.
Cleveland, Ohio.— Per eks

plozije furnase American Steel 
and Wire Co., septini darbinin 
kai likos užmuszti, szeszi 
miiOtnai pažeisti o keturi leng
vai. K ada eksplozije kylo, dar 
bininkai tame laike radosi vi- 
durije vieno forniso iszymdami 
senas paipas. Mena buk forni- 
se priėjo gazo kuri uždege vie
nas isz darbininku su žibinte.
Maskoliszki szuipai Suv.

Steituosia-
Detroit, Mich.— Akyva ži

nia paduoda laikraeztis “The 
Ray” apie placzei suorgani
zuota kuopa maskoliszku szni- 
pu czionais. Pagal tvirtinimą 
tojo laikraszczio svarbiauses 
lizdas sznipu randasi New 
Yorke po vardu -‘Kusiezka 
Agentūra iszsiuntimo” Perde- 
tineis tojo lizdo yra Aleksan. 
Furczesinowas ir pulkaunin
kas Nikolejew kuris losze ro
le Azwo, prie jo randasi se- 
kantieje pagialbinykai; N.W. 
Witkowskis kuris pribuvo in 
Amerika 1906 mete, P. Rož- 
diestwenskis, Iwan Szwere- 
dink kuris turi užsiėmimą pas 
rusiezka konsuli New Yorke, 
Bogdanovas sąnaris rusiszko 
klubo Chikage, Zmudas kuris 
randasi emigracijos name, Bo- 
nskowas virszininkas židiszko 
banko New Yorke. Daugelis 
isz muso tautiecziu pribunan- 
cziu in Amerika yra po ake 
tuju eznipuku.

Bleszine nuo “tameieziu” 
josios banku.

Indianapolis, Ind.— Vagys 
pavogė suvirszum 700 doleriu 
nuo Mrs. Daniel O’Connell, 
kuriuos paslėpė senoje bleszi- 
neje nuo tameieziu. Tąją diena 
O’Clonnelliene kraustėsi ir pa- 
szauke in pagialba tris muri
nus, kurie surado bleszine su 
piningais. Norints likos aresz 
tavotais bet prie vagystes ne
prisipažino.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Vietoje duonos gavosi 
koza.

Tamara.— Naczelnykas pa
vieto nubaudė 200 kaimuoeziu 
ant 6 dienu in koza. Kaimuo- 
czei pribuvo in Tamara pra- 
szyt randaviszkos paszelpos 
isz priežasties bado kuris fe
nais vieszpatauje. Lauke per 
dvi dienas idant jiems duotu 
duonos o kada neprisilenke 
ant ju praszimu patįs užklupo 
ant randaviszku magazinu pa- 
ymdami duona.

Netikėtos kratos.
Petersburgas.— Palicije to

mis dienomis padare dvi neti
kėtas kratas pas turtingus žmo 
nis kuri iszvere dydele sensa- 
cije. Pirma krata atsibuvo na
me kuningaikszczio Obolens- 
kio turinti užsiėmimą pas mi
nister! viduriniu veikalu, o 
antra pas jojo uoszve ponia So- 
Icng, pas kuriuos labai rado 
pavojingus dokumentus.

Szventvagysta.
Bažnyczioje Maskuose 

Varszavos nežinomi vagis pa
pilde szventvagysta. Po iszlau- 
žimui duriu gavosi in vyduri 
bažnyczios, paėmė brangu kie- 
lika isz kuriuo iszbere komu- 
nikantus ant grindų. Po tam 
stengėsi atmuszti duris geleži
nes szepos, kuriuoje radosi 
brangesni bažnytinei daigtai, 
nes tasai darbas nepasiseke. 
Vagis paėmė bažnytiniu daig- 
tu ant 200 rubliu.

Atkerszinimas zokoninku.
Kijevas.— Charkovskoi gu- 

bernijoi arti Isaakijewsko 
klosztoriaue, upeje likos suras
tas lavonas pravoslaviszko zo- 
koninko Wysoczinskio. Kū
nas zokoninko buvo visas su
žeistas. Žmonis kalba, buk 
Wysoczinskas likos nužudin- 
tas už tai kad uždavė valdžei 
visokes vagystes kurias zoko- 
ninkai papildinejo klosztorije, 
panaszei kaip tai dare Czens- 
takave.

Nesupratimai terp Lenku 
ir Lietuviu.

Vilnius.— Už tai kad ne 
apsiejdavo nemalszei lietuvisz- 
koje bažnyczioje Janiszeve, su 
das nubaudė dvarponi Zajenoz 
kaucka ant 12 menesiu in ka
lėjimą teip-gi szeszis kitus 
Lenkus ant 8 menesiu o pen
kis paluosavo nuo bausmes. 
Lenkai buvo susitarė daryt su- 
miszimus kožna Nedelia baž
nyczioje už tai kad prabasz 
ežius laikydavo pamaldas lie- 
tuyiszkai.

Persekiojimas mokslainiu
Kijevas.— Gubernatoris nu 

baudė 10 Lenku už uždėjimą 
slaptingu mokslainiu nuo 25 
lig 50 rubliu kožnam.

Vilnius.— Apskrities sūdąs 
nubaudė ant dvieju dienu in 
koza Jad vigą Lalenska už užde 
jima mokslaines ir Zofije Kaz- 
lauckiute už mokinimą vaiku.

Teip-gi likos nubaustos An 
tanina Svidincka ir Janina 
Bulkariute už mokinimą vai
ku ant 10 rubliu kožna.

ATSAKYMAI.
— L. K. Binghamton. — 

Tasai laikraeztis apie kuri 
klausėte, teip-gi drueziai už
stoja už cicilikus. Galite kita 
koki sau iszsirinkti.

— O. A. Bridgeport. — To 
kia knyga turime ir kasztuo- 
ja 25c.

Apvogimas banko.
Mikolajeve, Chersonskoi 

gubernijoi, laike, peržiūrėjimo 
tenaitinio paskolinimo banko, 
inspektoris isztyrinejo buk sto 
kas rokundosia suvirszum ke
turi milijonai rubliu kuriuos 
virszininkai bankos prisisavi- 
nimo. Kelis aresztavojo.

ISZ VISjJSZALIU.
Snmiszimas ant

laidotuviu.
Carmanx, Francuzije. — 

Laike laidotuviu tūlos moteres 
ezionaitineje bažnyczioje, užsi
degė grabas nuo stovineziu 
aplinkui žvakių prie dydžiojo 
altoriaus. Pirmiause sudege 
sudėti vainykai ant grabo o 
vėliaus pradėjo degti grabas 
su lavonu. Susirinkuseje ypatin 
gai moteres ir vaikai pradėjo 
bėgti isz bažnyczios per ka 
pasidarė dydelis suspaudymas 
prie duriu kuriame likos mirti 
nai pažeista deszimts ypatų.

Praloszta sesuo.
Mladenovac, Serbije. — Lai 

ke jomarko pribuvusia gaspa- 
dorei losze isz kaziru artimoje 
karezemoje. Terp tu radosi vie 
nas Jagodynac, kurie praloeze 
viską ant galo jojo draugas 
kaziru davė rodą idant pastaty 
tu savo sesere su kuria drau
gas vede meilingus susineszi- 
mus. Jago brolis iszlaimetu 
tai draugas užmokės jam 20,- 
000 denaru, jagu jisai laimes 
sesere Jagodinaco tai pasiyms 
su savim. Ant to užmanimo su 
tiko brolis ir .... vela pralo
eze. Draugas Jagodinaco pa
ėmė sesere su savim, nes vė
liaus likos aresztavotu Zemu- 
ne už apgavista, buk neteisin
gai losze.

Kalba 23 kalbas.
Hong Kong, Kinai. — Pro- 

fesoris Sir Charles Elliot czio- 
naitinio universiteto perdetinis 
kalba 23 kalbas ir kaip rodos 
yra tai vienatinis žmogus kuris 
tiek kalbu kalba tebyriam lai
ke.
Ne senei myre Konetike Eliku 
Buritt kalvis kuris būdamas 
prie savo užsiėmimo pramoko 
Francuziszkai, Vokiszkai Ita- 
liszkai, Graikiszkai ir Hebraie- 
kai. Kada daejo lig senatvei 
da iezmoko Sanskritiezkai, 
Syriszkai, Arabiezkai, Norse, 
Iszpaniszkai, Holandiszkai, 
Lenkiszkai, Czekiszkai, ir Tur 
kiszkai. Ant galo pramoko 
kitus dialektus, kuriuose skai 
te ir rasze 60 visokiu kalbu 
ir dialektu, (tarmių).

Juokingos vestuves.
Ryga. — Stulpu gatv. gy

venantis P. R. sumanė vesti 
vien tik dėlto, kad isz savo 50 
metu meilužes gauti 100 rub
liu kraiezio kuriuos ji prižadė
jo tik prie bažnyczios jam pa
duoti. Bet kaip ji atsisakė 
ankecziau atiduoti pinigus, 
tada jaunikis atsisakė eiti in 
bažnycze. Tada meiluže su sa
vo szalininkais nugabeno jau
navedį in policija ir nuo savo 
meilužio nuvilko visus rubus 
kuriuos ji buvo jam intaisiusi 
vestuvėms. Jis nors vien marsz 
kiniu paliko, bet be 100 rubliu 
nėjo prie altoriaus.

Trumpi Telegramai.
§ Beaver, Pa.— Fredrikas 

Attel, turtingas farmeris nu
žudė savo paeze ir inmete in 
upeluka, po tam pats sau per
pjovė gerkle.

§ Wilkes-Barre, Pa.— Bis- 
kupas Hobanas iszbare Nan- 
tiko lenkus už užvedima teis
mo ant atėmimo bažnyczios.

§ Pottsville, Pa.— Boles, 
Taminoskis likos pripažintas 
kaltu už žudinsta Miko Szvel- 
dovo Minersville. Szeszi kiti 
likos paliuosuoti.

§ Pittsburgh.— Pittsburgh 
Steel Co. kada darbininkai 
nesze dydele plienine balke, 
perkūnas trenke in plieną, su
žeisdamas in 24 darbininkus.

§ Allentown, Pa.— Name 
Adomo Fisherio atsirado tri- 
nukai kacziuku kurie yra su
augta in daigta.

Anglekasiu padėjimas.

Wilkes-Barre, Pa.— Ant 
suvažiavimo delegatu czionais 
ar priymt nutarimą sub-komi- 
teto ar atmest ir straikuot tai 
da nežinoma. Ne kurie dele
gatai nutarė balsuot ant priė
mimo tik unijos o visas kitas 
iszlygas atmest.

Vienas isz kumpanu szeip 
iszsitare: ‘Jago anglekasei ne- 
priyms padaritu iszligu per 
sub-komiteta, tai niekados 
ne turėsiu jokiu veikalu su 
anglekaseis. Pirmiau supus 
brekerei pakol mes pripažin- 
sim unije ar suejsim su josios 
virszininkais daryti sutaiką. 
Jago dabar anglekasei nesu
sitaikys tai bus arsziau kaip 
buvo 1902 mete.”

Isz to duodasi suprast kad 
kumpanijos ant nieko nepris
tos kaip tik ant tojka„nutare su 
sub-komitetu.

Minersville.— Boleslovas 
Vaszkeviczius kuris likos per- 
szautas laike paskutinio czio
nais sumiszimo su kazokais, 
likos palaidotas. Ant laidotu
viu radosi kone visas miestas.

Hazleton.— Kas tokis pa- 
kiszo dinamitą po namu R. 
Genetto Szeptone, pas kuri 
radosi ant burdo du repersmo- 
nai. Teip-gi szmotas dinami
to surasta po namu Danielo 
Kennedy, kurie buvo netrukęs.

Scranton— Myne angleka- 
siu po vadovysta moterių pra
dėjo sulaikynet nuo darbo dar 
bininkus. Palicije pribuvo ant 
vietos ir pasidarė baisus sumi- 
szimae, kuriame keli “foreigne 
rei” likos perszautais. Kazo
kai atjojo ir apmalszino mai- 
ezati. Terp perszautu randasi 
Jonas Želinskas, Franas Ko- 
valeski, Mare Petronis ir da 
du kuriu pravardes nedažino- 
ta.

Tai matot, amerikonai pa
kausto foreignerius ant pradė
jimo maiszacziu, paskui atsis
toja ant ezalies juokėsi kaip 
palicije daužo paikoms galvas 
ir szaudo muso tautieczius, su
dedami visa kalte ant foreig- 
neriu.

Geriause padarytumėt ydant 
kanotoliause rastumetes nuo 
panasziu eumiezimu jago ame 
rikonai geidže maiszaczio te
gul patis pradeda ir užbaigė 
juos.

Benld, Ill. — Vienas angle- 
kasis likos mirtinai sužeistas 
o keturi mažiau, musztineje 
900 anglekasiu prie Superior 
Coal Co. kasikiu. Dalis norėjo 
ejti in darba o kiti juos nepri
leido ir isz to pakylo ergelis.

Scranton, Pa. — Prie Oly
phant kasikiu vela pakylo 
maiszatys kurioje likos už- 
mnsztas Jurgis Derenbauskas 
14 metu vaikas no kazokiszku 
kulku.

Cambridge, Mass — Liūd
na muso miestelije kad žmo
gus ejnantys in bažnycze ne 
gali atkreipt savo szirdi prie 
Dievo prigulinezei. Muso pra- 
baszezius vela visaip ant žmo
nių užsipuolė tvirtindamas buk 
tai ne muso bažnytėlė prie ku
riuos ne turime jokios tiesos. 
Pamokslo doraus jau negirdė
joms nuo senei. Kaip rodos 
tai turėsime suvisai atsitraukt 
nuo tosios bažnytėlės jago ku- 
ningas ne penes mus geresneis 
dvasiszkais žodžeis.

l’ainesdale, Mieli — Lie
tuviu nemažas būrelis, isz tar
po tu visokiu atsiranda.

— Czionais linksma gy
venti, tik ka merginos yra 
per brangios.



Jau tik po szirnts velniu su tokiu papratimu, 
Kada moters pradeda czistinima namu, 
Kaip Amerike ‘‘houee klining” vad'na, 

Visus naminius rakandus visur sujudina, 
Jonas namon atėjo, viską augeztyn kojom rado, 
Bet savo pacziules jokiam kambari ne surado.

—Kur Jono pacziule?

Didelis Pasiszventimas 
del savo artimo

Vos sau pamenu, kadai bu
vau da mažas apie sena kup- 
cziu, kuri vadino “dėdžium 
Ambraziejum”. Niekas nežino 
jo apie jojo tikra pravarde, 
niekas nežinojo, isz kur pa
ėjo, ar turėjo gimines, niekas 
ne žinojo, ar jisai del saves 
kupeziauje, ar del kito. Buvo 
vienas isz tuju žmonių, kurie 
valkiojęs! po svietą, viena kar 
ta cze, antru kartu kur kitur 
susilaikinedamas, nes niekur 
ant tikro neapsistojo. Ira jie 
panaszus in paukezti lekiojen- 
ti isz vietos in vieta. Dedis 
Ambraziejus, važinėjo po kai
mus; keturis ir penkis kartus 
ant meto atsilankidavo in kož 
na kaima tolimoje aplinkinė
je ant mažo vežimelo, su vėjo 
papuezema szluika.

Ne mėgo jiojo; priesz viską 
del to, jog būdamas krikszczio 
niu užsiiminėjo andelu’ teip 
kaip židas. Drabužis jiojo bu
vo prastas: ant galvos szlike- 
lie, turėjo vilko skranda, pa
vilkta su gelumbe, nes baisei 
sulopinta, priek tam žiurėjo 
ant žmonių baimingai, rodos 
kad kožnas buvo jiojo nevido
nu, arba kad didžiausiu nieka- 
dejum. Kaimuoczei turėjo jin 
už ragani, tauzidami jog visi 
valkatos ira tokio paties budo; 
ne ant tuszczio teip daug krep 
szije kningu su savim vežiojo
si atramento, plunksnas ir aku 
lorius, per kuruos žmonis ant 
puse milos mato, važinėje po 
svietą, vaikszczioje po namus, 
pavakarais pribuna in kaima, 
nakvoję bile kur, o priesz die
na jau jio neira. Tai ne divai, 
jog isz paniūru ant žmonių žiu 
ri.

Dvaruose ir apszviestesniuo 
se namuose da daugiau kalbė
davo apie Ambraziejų. Tan- 
kei patemindavo, jog name 
kureme jiam iezpuldavo nak
vot, pasigenetavo po jiojo isz- 
važevimui tai sidabrinio 
szaukszto, tai kirvio tai galelo 
audimo. Szeimina tuojaus mes 
davo kalte ant dėdės Ambra 
ziejaus. Kalbėdavo, jog ira 
girtuoklum; kelisik užtikdavo 
jin gulinti be žado po vežimu. 
Juk atsitaiko, jog žmogus nu
vargtas, nuilsias, per puse su- 
szalias, puola ant žemes, nes 
tankiause būdamas apsigerias. 
Jokis vaidas karezemose, ne 
atsibuvo be dalibu dėdės Am
braziejaus; po insikiszimui po
licijos, tai vis kaimuoczei mes
davo kalte ant valkato Ambra 
ziejaus, sedinezio kerezioje 
karezemos. Del to -gi kadai 
tik pasirodidavo kaime, tai vai 
kai khkdavo visokeis balsais, 
plusdami ant jiojo ir su akme 
nais metidami. Jie ne žodžio 
ne kalbėjo, tiktai saugojos), 
kad ne gaut su akmeniu ir 
arkli varidavo greieziau. Žod
žiu sakant žmonis jin ne mė
go ir ne paguodavo.

Kas kiszasi manias, tai asz 
mėgau dėdžių Ambraziejų. Da 
būdamas mažu kūdikiu, pri
pratau jin matit kelis kartus 
ant meto, jiojo apdriekia dra- 
bužei ne gąsdino manias. Toji 
jauela del jiojo manije ne per 
simaini norint ir paaugau. At

simenu eau, kaip asz džipu-

Dedis Ambraziejus pamisli- 
nias valandėlė tari:

— Jaigu ir teip butu, ponai 
ti, tai ka? Kas ten isz to dėdės 
Ambraziejaus ? ar jis givas, ar 
num rs, tai vis vienas, niekas 
po juom ne verks.

Niekad da jis teip graudžei 
ne buvo pasakiau kaip dabar; 
dirstelėjau ant jiojo nusidivi- 
nias ir pažiurėjas in akis nulu 
dusias, pamislinau: Tasai žmo 
gus ne gali būtie niekszas! 
Ant ritojaus vienok labai nu- 
sidivinau, kada mano tėvas 
inejo in seklieze ir su-ijudinias 
paszauki:

— Dėkui Dievui, jog Am
braziejui nedaviau nak vines 
Tasai palaikis nevertas, - jog 
ant žemes vaikszczioje.

Paskui apsakė man, jog nakti 
užkuri vienam ponelui narna, 
kurie su kaimuoezeis nedorai 
apeieitinejo. Mano tėvas tikrai 
mielino, jog tai buvo darbas 
Ambraziejaus, ka vakar ne
prieini ant nakvines. Lztikro 
jin nutveri ne toli ugnies. Kvo 
ti gana prokuratoris nes ne 
galėjo nieko iszrast ant jiojo 
Iszrodo, jog uždegi kokia tai 
Akulina isz muso kaimo, kuri 
tarnavo pas viena ūkininką. 
Diena priesz degimą pavari ja- 
je no tarnistos. Kada paszauke 
jaje priesz sudže ir tasai klau
si, kur ijje taje nakti buvo, 
tai ne žinojo ka pasakit. Del 
to paleido sudžei dedi Ambra
ziejų prieakidami, idant ka 
greieziause neszdintusi isz ap
linkines ir niekados joje nepa- 
siroditu.

In tris menesus po tuom bu
vo toji prova mieste. Mano tė
vas buvo paszauktas už Judin
tojų, ba Akulina giveno musu 
kaime. Uszsispiriau idant ir 
mane paimtu su savim, ant ko 
tiko. Pribuvęs in miestą nusi- 
davi pats in suda, mane pali
kins traktijerneje. Tas man 
suvis ne patiko. Norėjau gir
dėt prova. Del to-gi asz ir isz 
tolo paskui tepa nucimpinau 
insispraudžiau tarp žmonių ne 
toli duriu ir klausiau su bai- 
mia kaip prova daro. Da sze 
dien apie viską pamenu rodos 
tai vakar buvo.

Didelame ruime, neramioje 
saleje buvo daugelis žmonių. 
Po deszinei ir kairei szalei stu 
vėjo suolai; po deszinei sėdėjo 
dvarponei ir mieeczioni?, po 
kairei szalei mužikai isz Iva 
nuvkos (teip vadinosi kaimas 
kureme buvo ugnis) ir isz mu 
so kaimo kone visi. Priesz su 
da stovėjo Akulina; uszpaka 
lija josos stovėjo viena isz jio 
sios giminiu, laikidama kūdi
ki ant ranku; szale jiosios sto
vėjo dvi mergiukes už žiursto 
laikidamosios, buvo tai vaikai 
Akulinos. Ant kito galo sales, 
priesz apskunsta, sėdėjo ant 
iszkelmingos vietos sudžei, o 
ant sienos, ties juju galvom, 
kabojo . križius ir didelis ziego 
ris.

Akis mano turėjau atkreip
tas ant Akulinos. Buvo tai da 
jauna motere, ne bjauri ne pa- 
toga ant veido augszta ir dru 
to sudėjimo kūno. Ant veido 
buvo pažimu, jog ira trumpos 
pometes. Rodos ira kur ežia 
ant žodžiu skundiko; ne žiurė
jo ne ant sudžiu, ne ant žmo
nių. Turėjo atkreiptas akės 
ant ziegoraus.

Apskundikas pabaigi ant 
galo skaitinio ilgo raszto aps 
kundimo. Buvo labai tasai 
skundas apsunkinantis Akuli
na. Wiras josios girtuoklis nu- 
miri ne senei iž girtibes ir pik 
to givenimo; ijje turėjo staiga 
būda ir neatiaidi. Pavarita 
isz dvaruko no tarnistos, pik- 
taravo, ir kerszino prie visu 
akiu, kalbėdama:

— Palaukkite, asz jums pa 
darisu; jus ižbegsite patis įiez 
namo, kaip asz dabar iszeinu. 
Bus jums szalta.

Kelis kartus ta pati kalbėjo 
Ta pati kalbėjo ir priesz malu 
ninka, no kurio pirko kūleli 
sziaudu. Paskui dingo ne žine 
kur ir net rimetije sugrįžo, 
suszalus ir nuvargus, nuduoda 
ma, kaip rodos apie ugni nie
ko ne žinojo.

Akulina prisipažino, jog 
pirko sziaudus, nes ne del sa
ves pirko, tiktai del savo bro- 
lo Antano. O kad buvo tamsi 
naktie ir bjaurus oras, del to

giausi, kiek kartu jiojo veži
mėlis subarszkedavo pr mu
so gonkeles. Jagu mano tėvai 
parenginejo kokia besiedele ir 
supraszit daug svecziu, tai del 
visu pribuvimas dėdės Ambra 
ziejaus buvo ant laiko. Kas 
tiktai buvo givas dvarukije, 
subėgdavo in didele szilta prie 
mene, kurioje Ambraziejus iž- 
destinedavo savo tavora. Ma
no seseris, merginos kokios bu 
vo dvarukije, sueidavo pirkt 
kaepinelu, mezginelu, skepete- 
lu ir visokiu niek-niekiu. Ma
ne tiejei pirkinei nieko ne ap- 
eitinejo; asz laukiau bu nekan
trumu, kol dede Ambraziejus 
isz apaezios iszims dėžutė ku
rioje talpinosi visokios zobove- 
les. Kada turėjau kelis skati
kus, tuojaus nupirkinejau ir 
mokėjau piningus. Ne visada 
vienok turėdavau piningus. 
Jagu nieko ne turėjau, tada 
stovėdavau nuludias ir žiureda 
vau, tai ant dežukes su zobo- 
velem, tai ant dėdės Ambrazie 
jaus. O geras dedis Ambrazie 
jus suprasdavo matomai, ko 
esmių teip nuliudias, ba pažiu 
rinejo ant manės su saldumu 
ir ka: duodavo man zoboveles 
ant bargo. O paskui, kaip pa
augau, velibesniam laike, tai 
pirkinejau no jiojo kningas, 
paraka ir pistonus.

Tėvas mano, kadai tik užtik 
davo priemenioje toki jomar- 
ka, susiraukdavo, ir duodavo 
jiam suprast, idant ka grei
eziause iszsikaruotu laukan. 
Dedis Ambraziejus suprasda
vo tuosus ženklus; tuojaus su- 
destinedavo tavorus in mai- 
eza ir iszeidavo laukan, ka jie 
vis turėdavo ant akies. Ma- 
cziau tankei, kaip jiam būda
vo sunku uždėt maisza su ta- 
voru ant vežimelo; ne vienas 
isz bernu vienok, kurie ant 
jiojo žiopsojosi, nesiemi, idant 
senelui prigelbet.

Tuju visu neapikanta tojo 
žmogaus, kuris del manes visa 
doe buvo tokie geras, man la
bai ne patiko; tankei norėjau 
gint visame dede Ambraziejų! 
bet ne galėjau iždrist o priek 
tam žinojau, jog nieką ne per
tikrinsiu, gindamas žmogų, ku , 
rio visi ne kensdavo. Paskuti
ni karta kada dedis Ambra- i 
ziejus pas mus pribuvo — bu
vo tai utarninke, priesz pa- i 
czee velikas — buvo lietinga 
diena. Vakaras užstojo tam- 1 
sus ir jau sutemo, kol pabaigi > 
savo kupezista.... In miestą 1 
buvo toli. Prisiartino tada ' 
prie mano tėvu ir su nusižemi 
nimu paklausi, ar ne galėtu 
pernakvotie arkliniezioje. Ma
no motina tai ižgirdus persi
gando, o tėvas suriko an jio- 
; o, idant ka greieziause nesz- 
dintusi, ba nakvines ne gaus. 
Dedis Ambraziejus iszejo, žod 
žio ne pasakiae. Man jiojo la
bai pagailo. Nubegau-gi pas
kui jin ir tariau pasznabžda:

— Dede Ambraziejau, ne 
toli pilimo prudu, palei rnalu- 
szlužiu ira maluninko daržine, 
kur žmonis arklus pasistato, 
kaip atvažuoje milą velt; ten 
galėsi pernakvot.

— Dėkui tau ponaiti, — at 
saki man ant to, — nes jau 
asz eisiu in miestą.

— O kaip einant kokia dar bijojo grižt namon ir pergule- 
gana užtiks, kas tada bus? I;jo pas broli. Tasai Aptanas

tuojaus pc Ugnei, in antra die
na iszsineszdino in Odesa, 
idant ten jeezkot gilukio, kai
po laivoris. Policije odesnii nie 
ko apie jin ne žinojo. Atsiszau 
kimas Akulinos ant ludinimo 
brolo Antano buvo nužiūrėtu 
del sudžiu. Daleidinejo jog 
Antanas kur dingo, tai nužiu 
reta atsiszaukineje ant jiojo, 
ba žino jog jiojo ne ras. Pro
kuratoris tada ne tikėjo Aku- 
linai ir padavi ineszima su- 
džiom iszvežimo josos in Sibe- 
riję.

Pradėjo perklausinetie lu- 
dintojus. Locininkas sudegu
sios triobos tikrai vereze beda 
ant Akulinos. Niekas kitas ne 
galėjo padegt, kaip ijje. Kiti 
ludintojei isz dvaruko tarnu 
prisipažino, jog JAkulina visa
dos buvo pikta ir kožnam ker 
szindavo. Kaimuocziu ludini- 
mas buvo ne aiszkus: vieni gir 
dėjo no žmonių, jog Akulina 
kerszino ponui, kiti mati jaje 
ritmeti grižtaneze namon, nes 
isz kur ne žinojo; matomai ne 
norėjo; ludint ant Akulinos. 
Viena isz merginu dvariniu 
pasakojo, jog apskunstoji tan- 
kei su jaje vaidosi o ir musze- 
ei: kita ludino, jog Akulina 
dirbo kaip arklis, kad tiktai 
uždirbt ant iszmaitinimo savo 
trejetą vaiku. Juk del Juju 
vaiku bus baisus vargas kaip 
motinos neteks.

Advokatas, mažas, jaunas 
žmogus turėjo maža vilti apgi- 
nimo apskunstos moteres, ba 
tiktai kelis žodžius pasaki apie 
sutikima ponu su mužikais, 
o ant galo praszi susimilejimo 
del moteres — 
les.

Akulina per 
kaip rodos be 
tos žiureje ant 
Kaip kada užmesdavo nužiūri
mus akės ant duriu. Isz josios 
trump atsakimu, galima buvo 
dasiprast, kokia jaje mislis 
užimineje. Brolis Antanas ja
gu su grižtu, jisai paludintu 

' josos ne kaltibe. Wienas jojo 
žodis už tektų Sudžios josos 
negali apsudint neiszklausia jo 
jo. Gal pribus? Gal jin Dievas 
parves? Prieszpora dieni!"gavo 
žinia isz Odesos, jog pribus 
pora laivu in pristova- Gal 
ira ant katro Antanas? Gal 
jau žino jog turi būtie Judinto 
jum ir jau parkelauje.

Biedna motere tikisi jog jo 
sos brolis turi pributie.

Bego adinos sūdąs baigėsi 
Antanas ne pribuna.

Akulina drėbėt, kaip dru
giu kreczema. Ant paskutinio 
užklausimo per sudžia, atšaki:

— Eimiu ne kalta! Nieko 
apie ugni ne žinau. Atsiszau 
kiu ant mano brolo Antano. 
Nieko apie ugni ne žinau. Es
mių ne kalta-

Kalbėjo su tokiu tikrumu ir 
teisingumu, jog ne reikėjo abe 
jotie netkaltibe. Tos paezios 
nuomones buvo ir didesni dalis 
žmonių, o ir sudžios. Ta gale- 
jei suprast ant nuludusio vei
do prezidento, isz jojo žodžiu 
ir visoko. Vienok jau teme 
jog sūdąs Akulina nueudins 
jog turi jaje nusudint, ba visi 
davadai ira priesz jaje. Visi 
vėliname sau idant tasai brolis 
Antanas pribūtu ir duotu pa- 
ludinima’apie ne kalti besese- 
res. Kas tada stosis bu trejetu 
biednu sieratelu, kada motina 
juju iszves ant Siberijos. Mo- ■ 
tina teip greit ne sugriž, ir kas 
tuosus vaikelus maitins liku
sius vienus ant svieto? Biednj 
mažulėlei, ne žinojo apie var
gą, kokis juosus patiks, bovi- 
josi sau, slapstidamesi apie 
motere.

(Toliaus bus.)

Musu daktarai.

biednog nasz-

ta ciela laika 
jaueloa; nuola- 

ziegoriaus-
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Iždaveme Didele Kninga
Dainų susidedanti i«
390 PAINU i

Knyga druczoi susiūta.
Kas nusipirks, ras visokia 
Daina isz visu užkaboriu ka 
duinoja Lietuvoj*.
Nusipirkite o turėsite Daine! m. 

Per ciela meta ant visu dieartu.
P

"SAULE" 
Mahanoy City, Fa.

Jago Bingelei pradeda paszelt, 
Ir ergelus kelt, 
Tai da tiek to, 

Ba mažai turi proto.
Nes jago ženoezei siunst pra

deda, 
Svetimiem ramumo ne duoda,

Tai jau verti papeikimo, 
Dydelio paniekinimo.

Jagu kas in South forka pri
buna, 

O in karezema užejna, 
Tuo visi ant jo užsipuola,

Isz baimes turi lipt po suolą- 
įFundyt tuo privereze,

Kaip koki valkatos aj beeze, 
Kursto žmonis ant musztiniu, 
Patys yma dalybas ant tu pesz 

tiniu.

Lietuvei Grand Džunkszene, 
Kada susikuopina tai tuo ėdasi 

Ir be reikalo peszaei.
Keturi muszesi, 

Penktas insimaiezi,
Kad sutaikinti,
Ir apmalszinti.

O ka? pats nuo ju in kaili 
gavo, 

Vos nuo ju ižsigavo.
Namon parbegiafe, paezei ap 

sake,
Pati paszokus tarė: 

Asz nuejsin, viską padarysiu, 
Žandus del ju isztviszkysiu.

Teisybe nuėjo,
Nes toji nelaimėjo, 

Ba kelis kulokus apturėjo. 
Geriause, tegul bobos ne kisza 

nosi, 
Kur Eietuvei muszasi.

Viena daktara paszauke pas 
eergante meeinyke. Daktaras 
tuojaus pažino jog pagialbos 
nesiranda.

Vyras vietoje atsakyt nuėjo 
in stalcziu, iszeme pundą bu- 
tnaezk’J ir tare in daktara:

— Ponas daktare! ar ponas 
jaja iezgidinsi ar numaryei, tas 
bus tavo.... Be josios niekas 
man ant svieto nereikalinga.

Daktarui akis pražibo — at 
ėjo da du kartus pas ligonia 
taja diena, nes nakti užvertė 
kojas.

Po laidotuvių atėjo pas nasz 
Ii.

— Na tai ka ponas daktaras 
man pasakys?

— Atejnu atsyimt prižade 
tus pinygus.

— Tai labai gerai! — (isz- 
eme pinygus.) Nes pasakyk 
ponas daktare teisybe: ar nu
marinai jaja?

— Saugok Dieve!
— Iszgidinai jaja ponas?
— Ant nelaimes — ne!
— Na, tai ko nori? (mesiny 

kas indejo pinigus in kiszeniu 
ir suryko rodidamas ant du
rti.) Skidoo.... pakol da as
iniu geras.

Rocesteri veseile buvo per tris 
dienas,

Gere r valgė daugybe ir ne 
vienas,

Ant pagalios užėjo mestu ves, 
Dovanu sudėjimas.

Katrie tik buvo užsitraukė, 
Piningus isz kiszeniaus isz- 

trauke,
Su saujom metinejo, 

Jaunavedžius apteikinejo.
Kada namon parėjo, 
Kiszenius apžiurėjo,

Ne yra piningu, 
Ne turi už ka pirkti baloniu.

Vienas nuo kito paskolint 
praszo,

O cze ne visnas ne turi graszio, 
Balones ir duoneles, 

Del sudrutinimo duszeles.
Jagu Lietuvei teip ne girtuok- 

lautu, 
Nieko ne iždarytu,

Ne savo bažnycziu ne turėtu;
Kaip girti, tai meilus, 

Geri, nobažni ir uuoslus.

Czikage yra subegimas Lie
tuviu, 

Isz Ameriko visu szaliu, 
Tamsuneliu yra invales, 

Tiejei nuo mus tūnoti gales.
Ba tai ne Lietuvei, 

Tiktai gyvulei.
Sunku rasti teisinga pora, 

Persiskyria gyvena pagal savo 
norą;

Yra ir davadnu vyru, 
Ir labai geru žmonių,

O ka daryt, jagu visi geri 
butu.

Tai ant ko niekeza žmogų pa
žintu.

Szenadori ant strito, 
Komedijos atsitiko;

Vienas norėjo patrepset, 
O kitas su kumszcze jam pa

dėt.
Mat, likosi isz saluno iszmesti, 

Ir del stryto pavesti, 
Sztai aniolas sargas, 
Su paika paliemonas, 
Nugabeno m lakupa, 
Ne labai lemta vieta.

Ant rytojaus gerai užsimokėjo, 
Kaip muilą suedia namon pa

rėjo,
Juk gal tiek ne bedavotu, 

Kad tik nuo paiku szonai ne 
sopėtu.

Ir kitas narsunas atsirado, 
Ka suėsti drauga norėjo isz 

bado,
Ant gilukio nieko ne padare, 

In cypė jin uždare.
Ant galo jau užbaigiu, 

j Nes ne turiu daugiau žvakių.

Szmutorius sveczias.

Atejas kokis tai szmutorius 
sveczias in koteli Berline liepe 
ssv paduot puoduką juodos 
kavos; kalbėdamas:

— Tiktai praszau man pa- 
duotie puoduką su ausuke isz 
kairios puses ba esmių kairia 
ir isz kitokio puoduko ne ga
liu gert.

— Praszau pono palaukt — 
ir nubėgo kelneris iezpildint 
jojo prisakyma.

Po trumpai valandėlei buvo 
matyt kaip kelneris atbuvinejo 
rodą su gaspadorium. Gaspa- 

i dorius priejas prie sveczio už 
klausė:

: — Kokio puodelio
reikalauji.

— Puoduko su kaire 
ke! Eimiu kairis.

Gaspadorius sugrįžta 
lios [>o kokiam laikui su 
liudusiu veidu.

— Tokio puoduko ne turi
me....

— Ka ? ne galiu tikėt, idant 
pirma — rediam hotelije neat
rastų tokio puoduko bu kaire 
ausute. Privalote turėti tokius 
puodukus.

— Gal ir turėjome, nes da
bar ne turime, ba paskutine 
slūgine sumueze szedien....

Susimaiszes gaspadorius ne 
užtemino, jog jago butu puo
duką apsukęs in kaire ezali tai 
ausuke rastųsi ant kaires pu
ses.

Sveczias prisijuokė invales.

A:— Skaicziau gazietoje, 
jog kas tokis iszrado marszki- 
nius, prie kuriu ne ira guzi- 
keliu.

B:— Žiūrėdamas-isz szalies 
ant paezios. Bene tai divai ? 
mano marszkinei visi be gu- 
zikehu.

ponas

augu-

adga- 
t nu-

Ar Keliausite i Lietuva ?

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorkaant dipo.

MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
MES duoseme Jumi nakvinę.
MES pastoroseme del Jusu paszporta.
MES palidieseme Jumis ant laivo, 

atsiszaukite i
Eastern Transfer Co.

(A. BALTIEJUS, Prezidentas)
128 Cedar Street, NEW YORK, N. Y.

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

gražiausei aprūpinti.

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. 
Kaszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.
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Garsingi socialistai.
Ant sukaktuviu 15 metu iždavystes socialistu laikraščiu 

‘Daily Forward’ New Yorke dalybavo buvusia majoris miesto 
Emilus Seidel isz Milwaukee (stovi) majoras miesto Schenec- 
tady (sėdi isz kairiosios) Jurgis Lunn ir kongresmenas Berger > 
isz Milwaukees (sėdi ant deAzims )| UNION RATIONAL gANK.

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL 8TO K f 125.000. SURPLUS IR PROFITS $300,Ott.

Sav. V*l»t. tari masB Bank* sėdėta piaiaga.
Mokame antra procentą ant aadetn pininga 
Procentą prideaam prie tavo piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuoae, 
ar atneszi parodini knygute ar ne. 
Mea norim kad ir jus turėtumėt 
musu Banka, nepaisant ar mažas

Harrhe* Bali, Prezideataa.
F. J.Naonaa, Vke-Preridaataa.
W. H. Kolder Kacijenaa.

I
b e paisant

reikaJa bu

ar dydeli*.
I ryte ly< 3 pryM.

...Subiteaii...
• ryte lyg U ai

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

Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo, g 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisantis: 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimni 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi ^jdo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimu g 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauczu. | 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi ' 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu, 

Reikale raszykite ant adreso
nn yni rn 638 Penn Ave., Pittsbnrg, Pa.
Dili AUlLII Adinoe: 9iki 5 vakare. Nedeloj nog 9iki4popleL
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Cor. I:
AGENCIJA P. V. 0B1ECUNAS & CG i

Vienatine I^ietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
tulpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
.$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir f " _7 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis* ' y 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Kegentalna ir vedimo provu 
knncelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai. Pennsylvanios; padaro Doviermistis ir 
kitokiu Dokumentus kurios užtvirtina Kussijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK gg
2-th. & Carson St., S.S. Pittsburg, Pa all®

Lengvas. Greitas j.r-Parankus Budas

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klemetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokią 
smulkių daiktų prie manęs gaunamų.

Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato. 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakimus per pačtą arba exkspresą greičiausej. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St., CHICAGO, ILL.

DIDIS GYDYTOJAS
Dr. IGNOTAS STANKUS M. D

Gydo pasekmlnglausial visokias li
gas : vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekarsto- 
mis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus Jau šimtus žmonių išgydė 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natini* Tikras Daktaras Lietuvi* Pili" 
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslu, Tho New York 
Post Graduate Medical School and Ho
spital.

Iš Daugelio Padėkavonių
Kelias Cla Patalpiname.

Aš Jurgis LukogPViče, 128 E. Superior st., Chicago Ill., buvau labai 
slabnas Ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėjp būti sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau pas Dr. Ignotu Stankų, jis už pirmo prisiuntimo gyduo
lių mano išgydo. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $2.00 dovanu gastlnčlaus.

M. Navlckis, 5 Lincoln st, Brighton, Mass, rašo taip: Rašau šiandien 
laišku daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugręži- 
no sveikatą. Labai dėkavoju. Skausmas krutinėjo, strėnuose Ir sunkus 
kvėpavimas jau sustojo, spuogai ir pietinės nuo veido baigia gyti

Širdingai dėkavoju aš 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 
neregullarlšku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.

Čia padėkavonės patalpintos su daleidimu pačiu ligoniu. Kiti visi yra 
užlaikomi slaptybėje. «

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.
* Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų ir šonu; 
nuo visokiu ilgu, užkietėjimo ir nedirbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ligos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku Ilgu, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgąščio, nuo greito nuilsimo 
Ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku Ilgu ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moterišku ligų, skausmingu ir neregullarlšku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu ir gumbo Ilgu. ■***-*>’*

Visi ligoniai kreipkitės pas daktarą Ignotą Stankų ypatiškal arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose ša
lyse, o apturėsit širdingą rodą ir pagelbą.

DB. IGNATIUS STANKUS,' M. D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia, Fa.
Off iso ) NuoPikilpo pieta Ir nuo 7 iki 9 vakare.
Valandos j Nedėliotais nuo 1 iki 4 po pieta.



Trys Lapai
Arba nedorybe apgavingos 

karalaites.

Kitados gyveno vargingas 
tėvas su sunum kuris vos galė
jo iszsimaityt. Viena karta atsi 
liepe sunns in tęva:

— Sunku tau teveli iszmai- 
tyt mus abudu, o kad tau pa
lengvint ir ne būtie tau sunke
nybe ejsiu in svietą jeszkot gi- 
lukio.

Tėvas davė su n ui savo pa- 
laiminima ir atsiskyrė su asza- 
Tomis.

Tame laike buvo didele ka
re. Vaikinas ir pasirasze in gli
tas kareiviu ir nusidavė ant 
pieniaus musztynes. Szuvei 
puolinėjo isz visu szaliu jojo 
draugai puolinėjo kaip muses 
aplink jin o likusie jau norėjo 
bėgt. Vaikinas matydamas jog 
jojo draugai nori bėgt atsieto 
jas priesz juos paszauke:

— Draugai tegul ne vienas 
ne bėga nog pleciaus muszti- 
nes nes gina savo tevinia nog 
neprieteliaus!

Žalnierei iszgirde jojo palie
pimą ėjo paskui jin ant ne- 
prietelaus ir su tokiu smarku
mu užklupo jog in kėlės ady- 
nas laimėjo kare. Karatus isz- 
girdes apie ingalejima neprie- 
telaus, nusidžiaugė labai pade- 
kavojo gausei ir pakele in 
urėdą antra no savias.

Tasai karatus turėjo dukte- 
re, kuri buvo labai puiki, nes 
prižadėjo ne teket už vyro ku
ris ne prislėgs jai priesz vesei- 
le, jago jieje numirtu pir
ma tai josios vyras turėtu bū
tie palaidotas givu su jaja.

— Jago mane jisai miletu 
isz visos szirdies, tai kas butu 
isz jojo gyvenimo jagu netek
tu manias. Ir asz duocziausi 
palaidot gyva jago mano vy
ras pirma numyrtu priesz ma
ne.— Kalbėdavo ne karta terp 
savo draugu.

Tasai navatnas noras kara
laites daugeli jaunikiu no sa
vias nubaidino nes muso nar
sus žalnieris nenusigando tojo 
navatno noro karalaites. Ate- 
jas viena diena pas karalu pa- 
prasze jojo idant jam atyduo- 
tu savo duktere už pacze nes 
karalus užklausė jo:

— Ar tu žinai ka turi pri
žadėt mano dukterei priesz 
apsipacziavima su ja?

— Turiu prižadėt jog jago 
jieje numirs priesz mane tai tu 
riu būtie su jaja givu palaido 
tas nes asz to nenusigąsiu, nes 
mano meile del josios ta viską 
praszalins.

— Karalus ant galo davė 
savo pavelinima ir neužilgio 
atsibuvo puiki svodba, nes in 
koki tai laika apsirgo karalai
te kokia negirdetina liga. No- 
rints visoki gidintojei suvažia
vo jaja gydint bet nieko ne- 
gialbejo per ka turėjo mirt. 
Net dabar atsiminė sau Žalnie
rius savo prižadejima ir net 
sudrėbėjo visas, nes ne galėjo 
nog savo prižadėjimo atstot. 
Karalus apstatė žalniereis vi
sus vartus idant ne galėtu isz 
palociaus iszbegt, Kada kara
laite ant kapiniu nuveže ir pa
talpino in ant grabi uždare ir 
Žalnierius su nebaszninke.

Ne toli grabo stovėjo stale
lis ant kurio buvo pastatyta 
keturios žvakes keturi kepelu- 
kai duonos ir keturi uzbonai 
vandens. Kada tuos suvalgis 
ir ižgers žinojo jog neužilgio 
ir jisai turės numirt— nes isz 
bado. Per tai naudojo kano- 
mažiausia idant užtruktu jam 
ilgiausio laiko. Teip diena no 
dienos lauke smerties kuriuos 
tikėjosi trumpam laike.

Viena diena kada teip sėdė
damas dūmojo ant savo gyve
nimo; pamate iszlendant kir
mėlė ir slenkant prie nebasz- 
ninkes isztraukes savo szoble 
isz makszties paszauke: “Igi 
smert ginsiu savo paczios ir 
neduosiu tau jaja dalipstet.” 
Užsimostelejes kirto kirmėlė 
ant trijų szmotu. In trumpa 
valandėlė iszslinko antra kir
mėlė nes matydama jog josios 
draugas guli sukapotas in trys 
dales, nuslinko adgalos ir vela 
sugrižo neszdamas tris lapelns. 
Pridejas tuos lapelus prie kož- 
nos dalies sukapotos ir sudė
jus in krūva, tuojaus pirmuti
ne kirmėlė adgijo ir abudu 
nuslinko adgal. Nes lapelus

paliko paskui save kuriuos 
nelaimingas vaikinas paregėjo 
gulint ir pamislinias jago kir
mėlė adgaivino ; negi va, gal 
pagialbes ir del žmogaus. Paė
mus lapelus pridėjo viena ant 
paczios akiu, antra ant veido 
o trecze ant ausu. Vos tai pa 
darė kad Rėžtai pati pradėjo 
kvėpuot ir judintys o atydary- 
dama akys paszauke:

— Kur asz esmių ?
— Esi su manim duszele,— 

ir apsakė visa atsitikyma, kaip 
ijeje numirė ir kaip jisai at
gaivino.

Padavė ijai likusia duona 
ir vandeni kad gautu kiek pa
jėgu po tam nuėjo prie duriu 
ir pradėjo szaukt ant sargu ku 
rie radosi prie antgrabio. Sar
gai iszgirde baisa karalaites 
nubėgo pas karalu kalbėdami 
jog karalaite adgijo. Karalus 
pats su dvaru pribuvo idant 
galėtu tikrai persikanot ar tai 
teisybe. Atydares duris pare
gėjo savo duktere gyva ir 
sveika. Nes vaikinas paemias 
tuos tris lapus atydave savo 
tarnui kalbėdamas:

— Saugokie tuos lapus ir 
visados laikikie pas save Kas 
gal žinot kada vela prisiduos?

Didele atmaina pastojo szir- 
dije karalaites kada likos su 
gražinta prie gyvasties. Visa 
meile del savo viro iszniko isz 
josios szirdies no to dienos.

In koki tai laika pastanavi- 
jo vaikinas atlankyt savo teve
li. Nes kada radosi, ant laivo 
užmirszo karalaite apie meile 
josios viro del i jos o ir apie 
adgaivinima josios prie gyvas
ties— insimilejo in kapitoną 
savo laivo. Kada ijosios vyras 
miegojo susitarė su kapitonu 
inmest ji in vandeni.

Kaip susitarė teip ir padare. 
Po tuom pasakė karalaite ka
pitonui idant plauktu namon 
ir kad josios vyras nuskendo o 
ijeje girs kapitoną jog norėjo 
jin įszgialbet nog smert, o pas 
kui apsipacziuos su juom o po 
smert aplaikys karūna ir abu
du vieszpataus.

Nes geras tarnas mate szeto- 
niszka darba karalaites. Nie- 
konesakidamas nuleido luoteli 
no laivo o sujeszkojas savo po 
na pridėjo lapus ant veido ir 
adgaivino vela prie gyvasties.

Irklavo abudu kiek turėjo 
pajėgu ir in trumpa laika ga
vosi pirma namo kaip jojo pa
ti su kapitonu. Karalus pama
tęs savo žentą sugrižanti viena 
paklausė priežasties. Kada isz 
girdo apie savo dukters niek- 
szuma užsirustinias labai pa
szauke:

— Ne galu tikėt idant ma
no duktere butu tokia nieksza 
nes palauksiu pakol sugriž o 
tada pats persitikrinsiu.

Paliepė žentui ir jojo tarnui 
pasislėpt in kamaraite ir nie
kam ne sakyt jog abudu ran
dasi palociuje.

Nepoilgam atplaukė laivas 
su karalaite ir kapitonu na
mon o karalaite stojus priesz 
karalu su nuliudusiu veidu.

— Del ko sugrįžai namon 
su tokiu nuliudusiu veidu ma
no dukrele?— užklausė tėvas.

— Ach, milemas teveli, ma 
no viras laike dideles viesulos 
iszpuole isz laivo ir nuskendo. 
Kapitonas stengėsi jin iszgial- 
bet, nes visas jojo stengimas 
nuėjo ant niek. Kad ne jisai 
nežinau kaip bucziau sugrįžus 
namon pas tave.

Karalius baisei užsirustinias 
paszauke:

— Asz prikelsiu isz numi
rusiu tavo vira— Ir nuėjės in 
kamaraite atydare durys.

Karalaite nutirpo visa isz 
baimes, puolė prie kojų tėvo 
ir melde susimilejimo.

’ — Ne turiu del tavias susi
milejimo.

Tavo vyras noringai su ta
vim davėsi užkąst kada tu nu 
mirei, o tu teip jam atsimoki. 
Nužudei jin kada jisai miego
jo, nes dabar aplaikisi savo už 
mokesti ant kokio sau užsitar 
navai.

Karalius liepe parengt laiva 
in kuri likos karalaite su kapi 
tonu patalpinti. Po tam liepe 
ižgriažt daugybe skylių ant 
dugno ir laiva paleist Laivas 
iszplauke ant mariu o kad bu 
vo kiauras, vanduo tuojaus 
prade lietys ir in trumpa laika 
pradėjo skiants o su juom ir 
nedora karalaite su savo mile 
mu kapitonu.

Pamaldos už Titaniko aukas.
Ne senei atsibuvo gailės pamaldos už aukas Titaniko Szv. 

Povilo katedroje Londone, ant kuriu delibavo 5000 žmonių o 
tukstanczei stovėjo lauke. Amerikoniszkas ambasadoris Reid 
su savo pacze teip-gi tenais radosi. Anglijoi lig sziam laikui 
surinko del pavargusiu Titaniko auku pusantro milijono do-
leriu.

Plepys.

Vienas plepys labai mėgda
vo girties, jog jis esąs visur bu 
ves važinėjęs ir gerai pažįstas 
visus miestus ir szalis. Jeigu 
tiktai kokiame susirinkime pa
kildavo kalba apie koki— 
nors miestą ar kraszta, tai ple
pys visados girdavosi, jog ir 
jis ten yra buvęs ir važinėjęs 
tuos miestus ir szalis. Viena 
karta teko jam būti susirinki
me, kur buvo labjaus už ji 
iszsilavinusiu ežia, kaip pa
prastai, plepys pradėjo pasa
koti buk apie matytus miestus 
ir valstybes visokius atsitiki
mus, butus ir ne butus daik
tus: jis gyrėsi, visa pasauli 
iszvažinejes skersai ir iszilgai. 
Tai girdėdamas užklausė vie
nas isz ten esaneziu:

— Tai tamsta tiek daug va
žinėjęs turi gerai žinoti geogra 
fija.

Tas matydamas, jog geogra
fija yra koksai nors miestas, 
tarė:

— Ne, asz paezioje geogra
fijoje ne buvau, bet visai pro 
szali važiavau,

Czia tai pasirodė visiems jo 
melagybe ir kvailumas, nes ne 
žinojo net, kad geografija yra 
mokslas apie žeme, o ne koks 
nors miestas. Už tat sergėkis, 
melagybes, kad sugavę tave 
meluojant neužgedintu ir ne 
reiketu paskiaus raudonuoti.

Ir ant kartuvių židas pa
daro interesą.

Vienam rusiszkam mieste 
likos apsudinH asztuonios ypa- 
tos už iszdavima randaviszku 
slaptybių. Terp tu radosi pen
ki rusijonai ir vienas žydas. 
Žydą ketino pakartie ant ga
lo. Sztai jau likos pakartas 
paskutinis isz maskolių ir ėmė
si prie pakorimo žydo, kada 
daejo telegrafas idant susilai
kyt su pakorimu.

— Esi luosas— kalbėjo pro 
kuratoris— gali sau ejti na
mon!

Nes žydas nesijudino isz vie 
tos.

— Ka da stovi ? Esi luosas 
gali sau ejti!

— Perpraszau pono su
džiaus— atsake židelis— tegul 
ponulis žiuri: jog tam biedni 
pakarti jam ne reikalauje dau
giau drapanų.... Gal ponas 
sudže man parduotum? Kiek 
jum norint už juos? Tai jau 
senas tavoras.

— Kiek kartu asz tiktai su
grįžtu apie gaidžius namon,! 
tai ant ritojaus bunu kaip su-Į 
musztas,— nes tai mano pati 
tame kalta....

— Ar daug turi skoles Jo
nai?

— Apie 5 tukstanczius.
— A-ha, tai dabar žinau 

del ko 
pacze, 
soga.

imi szluba o Ona už 
ba ijje turi giara pa-

Aptiekoje.
Aptiekoris:— Liekarstos 

bus gatavos už dvieju adinu.
— Kad ponuli per ta laika 

gali ligonis numirt!
— Ar sziteip! tai turi mis

ter užmokėt isz augszto.

A:— Na, tai gavai Rože 
už pacze ir dabar esi laimingas?

B.— Hum, teip rodos, nes 
ne teip kaip tu sakai.— Ijje 
mane paemi ir ijje dabar ira 
laiminga....

A:— Ka geri, ar alų ar 
arielka?

B:— Asz viską geriu kaip 
kas užmoka.

Kad tokios toblyczios ras
tųsi kožnoje bažny- 

czioje.

Mieste Lubek, Vokietijoi, 
katedroje randasi toblycze su 
sekanezeis žodžeis Kristuso:

Vadinat mane Mistru nes 
mane ne klausot.

Vadinat mane Szviesa nes 
manes ne matot.

Vadinat mane Keliu nes 
juom ne ejnat.

Vadinat mane Gyvaecziu, 
nes manės ne noryt.

Vadinat mane Iszmintegu 
nes paskui mane ne sekat.

Vadinat mane Puikum nes 
manes ne mylit.

Vadinat mane Turtingu nes 
manes ne praszot.

Vadinat mane Amžinu nes 
manes ne jeszkot.

Vadinat mane Malonu nes 
man ne tikyt.

Vadinat mane Galingu nes 
manes ne paguodojet.

Vadinat mane Teisingu nes 
manes ne bijot.

Jago asz jus Apsudinsiu, ne 
kaltinkyt mane. — F. B,

Trumpos teisybes.
— Kokiu budu galima už

bėgt žilus plaukus?— Nus
kusk galva....

— Ne kurie džiaugėsi jago 
atranda tavije kalte, kiti yra 
neužganadyti jago tavije ran
da gera būda.

— Niekas teip nepadabina 
žmogaus veidą kaip linksmu
mas.

— Kuom ant arklio mažiau 
sunkenybes randasi tuom jisai 
greieziau bėga; ta pati galima 
kalbėt apie moteres liežuvi.

— Rože turi savo erszke- 
czius, deimantas turi kliautis; 
geriauses žmogus turi teip-gi 
savo silpnybes.

Daraktoris:— Vaikai, gan
dras jau atleki! atneszi pava
sari !

— Norint eiki atneszi ka 
kita o ne vaika!— atsiliepi 10 
m. Onuka.

Kaip naikina žmogedes 
žuvis.

Anglijos laivyno kareiviai 
vartoja pasekminga būda už- 
muezimui dideliu žuviu žmo- 
gedžiu, kurios tankiai per die
nas seka laiva ir kartais žmo
gui netyczia nupuolus in van
deni pagauna ji pirmkol dar 
jis vandeni pasiekia. Idant 
jas isznaikinti nuleidžia ant 
veilos gabala mėsos, kuriame 
užtaisyta dynamito galvele. 
Žuvei prarijus mėsa, paspau
džia elektrikos sriove, kuri 
veila eidama paplaiszina dyna 
mitą ir žuvi užmusza.

KUR BUNA
Mano brolis Kazimieras Puzeve- 

le isz Keturkelnis sodas teipgi ir 
Susiedas Jurgis Sebara isz Girdisz- 
kes para, ir Feliksą Jesincke isz 
Skaudvilės miestelio visi tris paeina 
isz Kauno gub , Raseinių pav., pra- 
szau atsiszaukt ant adreso: (jq -o;)

Ant. Puzevelis
B. 24 Henry, W. Va

Mano szvogeris Kazimieras Mic- 
keviezius apie 4 m. adgal gyveno 
Shenandori, o dabar nežinau kur jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

Jos. Vaioakauskas.
1804 Lorain avė. Cleveland, Ohio.

Mano sesuvo Jieva Adomaiczute 
paeina isz Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav, Wisznelaukio gmino, Putriszkiu 
kaimo, pirmiau gyveno anglijoj, po 
vyru pravardes nežinau, ji pati ar 
kas kitas praszau duotie žine ant 
adreso:

Jno. Valentas
431 Foolke St, Conshohocken Pa

---------- ~-x\

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviszkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

VV. D. Boczkowskl-Co.
Mahanoy City, Pa. ’

------------------------------ -------------------------

Vabalai blizganti.
Pietiniam Amerike yra szta- 

mas vabalu, kurie teip drūta 
szviesa ižduoda, jog gali nak
ties laike prie tos szviesos skai 
tit. Indijonai eidami in kelone 
vakare prisirisza toki vabalėli 
prie apsiavimo, idant žibintu 
kaip žiburis, moteres prie to
sios paczios szviesos visokius 
darbus vakarais atlikineje. 
Patogūs karalaites no salos 
kubos dabina savo juodus 
plaukus su taiseie žibanteis 
vabaleleis, isz kuriu vieni žiba 
raudonai, kiti melsvai arba 
žalei. Indijose vakarinėse au
gina kletkose žibanezius va
balėlius, maitina juosus su si- 
veis isz cukrines lendres ir va
karais ne reikalauja kitokio ži 
būrio.

Pas buezeri.
Ineina motere ir sako:— 

Prižadejei man parduot kiau
les ausis, kūrės apstelavau.

Buczeris:— Kaip ne galu, 
tai ne galu, juk asz savo ausu 
ne nupjausiu.

Introligatorne. —*■
APDIRBT LYK KNTGU.J

Aysidirba senos maldaknyges, ietorins 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagie, Draugas, Tėvynė ir L L

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
514 W. Spruce. Mahanoy City.

“Lietuviszkas
Dainorius”

SUSIDEDANTIS ISZ 

390 
Visokiu Dainų

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

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame. 

=•: Adresą vokite :=
W.D. Boczkowski-Co

m Mahanoy City, Pa.

m Vardas Ir pavarde.

■ Adresas.

Stejtas.

■■■■■■BBaiBiiaaianaaiiiaiiaa
S KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. §

■ Dr. JOS. LISTER & CO., L 602, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III. ■
■ GOTONI:—AS esu uiinteresuotas jusu pasluUnimul dykai siun- ■
■ stos knygos ir norėčiau, jog jlus Usiustument man vieną ■ 

iš tuo knygų.

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU, 
Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai.Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvas- 

tinios sekios, Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, Užsiveržimas 
šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas 

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir 

talpina tam tykius dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive- A 
įk dis ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu A 

ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums S 
■SI ne viena doleri ir posakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

Išpildik atsakomais, iškirpk ir siusk šen- 
dcna ta dykini kuPona o męs prisiusma 
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI 
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA. 

Daug nerūpestingu gyditoju prispira 
gydimą ir gydulus siunta budu C. O. 

D. tas yra su apdėtu mokiesniu 
ir dara ta be ypatingai pa- 

reikalavima sergančia. 
Mę« tą niekados ne darome. 

Reikalaudami tą knygą nuo musu 
Jius nebusite niekados pa- 

Siusk tava 
adreaa i e odena.

50,000 
KIMTrC.ll

Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vieną, iš tu ste
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ^igoti —1 
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie -pareidavo namo vielai ir 
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prasto! 
sava sveikata — vyrai, katrie negabu pri darba ir katrie ne gale 
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUB PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga

pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrūta ligoms ir kaip jie gal pylnai su- 
granžinti sava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 

būti vyras tarp vyru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip:

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, Amerikoniszku ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

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

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausia Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimui, 
viskas dirbusi 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.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Llttvvhxktu.

GRABORIUS

Laidoja Kūnai NurairuwJ*. P asam d.
Rygintu ir Vetini oi del PaHva2inąjim< 

Krausto Daigius ir L L
Vilka atlieka ka no^eriaase ir puikiame 
3n virsi minėtais reikalais kreipkite! pa 
|in o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre 8t. Mahanoy City

W. Rynkewiczius
-iNOTARIŪSZAS:-

233-235 W. Centre St., -j- Mahanoy Gty, Pa 
Apusgsja Manas ir Namins* Rakandu* nsf Ugnies.

TiJUauje Lietsvhika Agentam. Kantaras Baakinis ir pardavists Szipkarads ant vbskk
Parduoda Szipkortes ant 
nsokiu draeziausia if 
griausią Laivu.

unesia Piningus ia 
Visas Dalis Šviste

freicslauaa ir pigiausn, 
visi tie kuria per mos 
tunte apia tai geria žino 

hadnoda DoetovienM 
tvadaM

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

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnu prie 
darbo ir kitokia užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Araziausios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovime 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszive ar pavojinga 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daugiaaše ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iaa- 
gydint'in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu bloge 
aalikusysteme. Mano budaa yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” 
iszgydam in 14 dienu. 
“Silpnus Vyrus** ju kuna1 
sugražinu in Bormalisska

‘‘Externa” ir kitas panagias‘‘Externa” ir kitas panastasl“Užtroointas Kraujas” kt M 
ligas iszgydau labai txumpam dienu-be naudojimo meriktn^ 
h-.u- usxo ar potato.

“Stayktnra” ba peiln hr 
akaudeįima.

" -dau fa 1S 4. 
indalus skaros

Laike, i
___ __ ________ “Paslaptingas Ligas” ia 3 lyg 

padėjimą m trumpa laika. 5 dienas. 
“Hydrocele” fa M adyaeą ___________________

be sperneflea jistgydaa greitai ir ant risaim
OFISOS ADINOS: Nog 9 lyg 8ad.vakare. 
Petnyctoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis 
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge 
jog 15 metu toj paezioj vietoj.

M. VARZINSKAS
LietuYiszkas FotografiatM 

205 E. Centre 8t. Mahanoy City
Paikai ir pigai nutrauki vi sokes Fotografijas 
Padaro Dideliu Fotografijas is* maži a ir 
indoda in Beimus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir L L Parduoda visokes Reliną* 
Lietuvei su vlrw-minėtais reikalais aetst 
kitau- eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
Ir paUastama Var^laaka kuris padare 
viską kanogarUusc o ir busMo nžganodind

4m* Fetafn^ee (yrt Pe^-Kanate

Naujausi aprasziniai 
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 “Dr. Brundzas Ointment” 
No 24351 naujausias iszradimas del 
užlaikimo plauku gvarantuota gy
duole. Preke yra 50o verte už doleri 
negu nekuriama apgavejams dakta
rams inmokate po keletą desetku 

I doleriu už neiszgydima. Naudokytes 
greitai isz szitos progos. Raszykite 

. tuojaus ant adreso:
J. M. Brundza and Co, 

j B’dway & So. 8-th. Brooklyn, N. Y.

A-B-Cela
-ARBA PRADŽIA-----  

Skaitymo ir Raszymo 
DHL VAIKU. 1M.

•įkule" Mahaaoj Cty, P»

nr I .„,n, 626 Penn Avė.
UIiLOIdIIZ ’ Ftont Pittsburg, Pa
Kalbame LenkiszkaijRusiszkai irVokiszka*

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway Kampas Reade Ulicze

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

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m

Szimtaa Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kasė, 
Pinigus visu kraszta iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo."'
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linija in Ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujeneziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Pop eras su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausial.

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

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

k'Tin IAIITIFCI nesveUiura!b 1x51 norl l\nU dnUilLdl turėti linksny pava 
sarĮ, tai iSsigydyk, iSvaryk ligą lauk 13 kūno krau
jo, nervą ir vidurių; o kad tą viską padaryti, tai 
atsiSauk lletuviSkoj kalboj prie tikro Daktaro Spe
cialisto Klinikos, kurs pagal reikalą pritaikys spe- 
ciališkai geriausias Nekarštas, kurios kaip Šilti 
saulės spinduliai ISvaro žiemos Šaltį, teip ligą 
išvarys lauk, be peilio, be sopulingų operacijų

Pavasaris DIENOS,
bet tik tada, kaip žmogus iŠ savo kūno praSalins kaip BlurkStų 
žiemos Baltį—ilgą, kuri vargina. Vienok jei to nepadarysi, tai 
ilgu vargins kūną 13 virSaus ir vidurių, naikins sveikatą ir 
gyvastį, teip beskurstant netik pavasarlje, bet ir vasarą bo 
geros sveikatos neturėsi jokios linksmybės.

Apturėsi tikra linksma pavasari Ir gera sveikata;
džiaugsies kaip Šimtai išgydytų dėkavodamL 19 DAUGYBES nors keletą patalpinam:

Albany, N. Y., 613 Livingston st. Ant. Barnetas. AS sveikinu Piiiladelphijos M 
I Kliniką ir dėkavoju už geras liekarstas ir greitą išgydymą ligos. Draugams ir pažįstamiems 
I laike Jų ligos visada rodysiu kreiptis prie Jus, kad tikrai gali iSgydytl.

K. OlševIČB, 1444 Rosi st, Camden, N. J. Džiaugdamasi gera sveikata irdėkavoja 
už i9gydymą no skrepliavimo, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje. Šonuose ir kitose kūno daliso.

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

Daagybė toklij padėkaronl^ ateina kasdien ui išgydymu nuo: 
| nervų ir nusilpnėjimų, persalimo ir kosėjimo, galvos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nosvel- 
> kurnu |r užkietėjimo, sėklos nubosimo nuo saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažė

jimo kraujo, tolp pat nuo limpančių lytiSkų ligų ir tam panaSios rųSies VYRU nelaimių.
' Teip-pat MOTERŲ nuo yvalrių skaudėjimų strėnose, baltųjų ir kitokių ligų.

UAH klPPAI I PRIRIIT ftSttblSka,« tai parašyk, o apturėsi rodą, page) bą Ir 
n A U IltunLI rnlDUI tikras liekarstas, kurios gali tave išgydyti Ir turėsi 

' LINKSMĄ PAVASARĮ. Visada rašant adresuok teip:

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

Valandos kasdien nuo 10 Iki 4 po plot. Nedeliomis nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utaruinkals ir Pėtnyčiomis.

Del visuomenės naudos Phil. M. Klinikas, išleidžia naujausiadaktariSka knyga •‘DAKTA
RAS**; labai naudinga visiems. Kiekvienas apturės dovanaL kuris tik už atsiuntimą pri
sius viri padėtu adresu tik 4cen. stampomis.



Puikus Vasarini Siutais
Pas mus gausite geriaus 

pirkti negu kitur.
Muso Siutai Vyrams ir 

Vaikams' yra pasiūti pagal 
naujausios mados isz visokio 
ceikio, visokuosia koloruose. 
itv Ateikyte pamatyti o jaigu 

pirksite Siutą tai busite visame 
užganėdinti ir nesisarmatinsite 
svietuj pasirodyt.

----- o—— '
Pas mus teipgi ’ gausite 

visokiu Vasariniu Apredimu 
Vyrams ir Vaikams kaipo tai: 
Skribeliu, Kepurių, virszutinu 
ir apatinu Apredaliu, Kalnieti u 
Nektaizu ir t. t.

Pirkite pas inus o 
suczedinsiite pinigą.

RYNKIEVICZIA
233-235 W. CENTRE ST.

Beskaitant piningus, sztai 
ir suteme; pabaigęs skaityt, 
pajuto baime kad kartais ei
nant su dviems krepsziais pi
ningu bomai neužpultu, davė 
telefoną in Policijos stacija 
kad prisiunstu jam viena pa- 
licmona. l’alicmonas greit pri
buvo, ir žydas kaip tik iezma- 
nydamas saliuninka, už szpo- 
sub iszkrestus keikdamas, krep 
ežius ant kupros užsimėtės iez- 
straplino palicmono lydimas 
namon.

Žmones matydami kokius 
Abraitis Joszkei szposus krė
tė, juokėsi tolei, kolei szonus 
skaudant pajuto.

Žydas palicmonui už varto 
davė $1.50.

Kalnios vestuves.
Philadelphijoj yra salunin- 

kas W. Warzeviczius 938 
South 2nd st. begyvenans. Ji
sai jau paugejas, nes apie 28 
m. amžiaus buvo neženotas.

turi daug sunkinus dirbt da
bar negu dirbo pirmiaus. Tai 
mat kas per nauda isz etraiku 
iszeioa kada žmones darbinin
kai gerai ne susiorganizavę 
iszeina ant etraiku, ir jas pra- 
loeze.

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI).

— Ketverge pripuola “In 
Dangų žengimas Vieszpaczio”.

— Diena 23 pribus in mies
tą cirkusas “Prairie Lillie”.

— Pas Joną Bonavicziu gar 
nys paliko puike dukrele isz 
ko visa szeimyna džiaugėsi.

— Helena Saltoniute dir
banti Brownmillerio hoteli ap
sirgo ant aklos žarnos likos 
nugabenta in Aehlando ligon- 
bute.

j- Nedėlios nakti apie 10 
adyna po ilga liga nuo maini- 
nio dusulio ir uždegimo plau- 
cziu, atsiskirs su szuom svietu 
Antanas Marczelonis 51 me
tu senumo, ant W. Spruce uly- 
czios, senas Mahanojaus gyven
tojas. Nnbaezninkaa paliko di- 
delam nuliudime paezia 2 dūk 
teres ir 4 sūnūs, vyriause duk
tė 18 metu senumo o jauniau
sias sūnūs 3 metu senumo. 
Prigulėjo prie draugyecziu 
Szv. Antano, Siraano Daukan
to klobo, Susivienijimo R. K., 
Laisves Sun u, ir 8z. Antano 
isz New Philadelphijos. Pa
ėjo isz Suvalkų gub., Prienų 
parapijos, Skuigu kaimo. Lai
dotuves gal rytoj atsibus.

— Žmones kas dien lauke 
žinios isz Wilkes-Barriu. Szia 
nedelia vis žinosime ar bus 
straikos ar ne.

— Szia Nedelia iszejo pir 
mi užsakai p. Vincento Lepi 
naiezio (isz Baltimores) su pan- 
na Ona Budrevicziute. Vestu
ves atsibus Mahanojui.

j- Nedelics ryta mirė 3 
menesiu senumo Edwardas, 
sūnelis saluniko M. Kundroto. 
Laidotuves kūnelio atsibuvo 
Panedeli 2-ad. popiet ir laido 
tuviams užsiėmęs graboriue p. 
Pavlauckas isz Minersvilles.

— Vagys insigavo in skloda 
Liberty bravoro paymdami 
kėlės baczkutesalaus o teip-gi 
ir iszeme kelis maiszus miltu 
isz yagono artiRedingo stoties.

— Daugelis anglekasiu isz- 
keliauna in Uniontown, Green- 
burga, Garry ir kitus miestus 
Westuose. Norints virezinin- 
kai unijos juos nuo to atkal
binėję bet neklauso. O gal ko
kia diena sugriž pekszti.

— Ant galo atsikratė Ma- 
kanojus nuo dydžiausio “reve- 
rendisimol?” ir misijonieriaus 
klaidingu aveliu Urbono kurie 
ne mažai paliko aszaru paskui 
save! Badai kada ėjo ant sto
ties tai Urbonines davatkos 
trauke szniuru paskui bueziuo- 
dami savo biskupui ! ? skver
nus ir No. 12 pėdas. Acziu 
Dievui jog Urbonas “pąezol 
von!”

Mt. Carmel, Pa— Penki 
vaikai ineja in sena brusta li
kos užgriautais per nupuolimą 
akmenų ir anglių. Jonas Ka- 
nekis tik vienas iszsigialbejo 
nuo smert, kuris tuo davė žine 
žmonim kurie adbegia iezkase 
gyvais Juozą Garlevicziu 18 
metu senumo ir Frana Turika 
15 metu. Franas Szetulskis ir 
Jonas Migoezas likos užmusz- 
taia ant vietos.

Philadelphia, Pa,
Jaunimo vakaruszkos.
Jaunimas lietuviszkas Phi

ladelphijoj teip isz gimusiu 
Lietuvoj kaip ir Amerikoje 
susidedantis sumislijes parengt 
savo vakaruezkas, paprasze 
Laisves kliubo pavelyti tam 
vakarui sale; Kliubas malo
niai pavelijo su pasarga— kad 
jaunimas pasielgtu padoriai.

Vakara sau jaunie pasisky
rė subatos t. y. 27 Balandžio. 
Susitaisė ju 20 jaunu vaikinu 
ir 20 merginu, turėjo sau mu- 
zykia lietuviszka, iszsigerima 
ir užkandi.

Susirinkia, pasilinksmino 
paszoko pasikalbėjo ik 12 vai. 
nakti ir iszsiskyrste.

Keikia pasakyt— kad Phi
ladelphijoj South dalij miesto 
jaunimas moka elgtis paveiz- 
dingai, jie vienas kita tvarki- 
na kad ne butu nesupratimai; 
musztyniu dar visiszkai nesi
girdi, vaikinai vieni kitus ra
gina stotis Suvienytu Valstijų 
tikrais Ukesais, merginas 
Amerikoje gimusias, pratina 
prie lietuviezkumo, tik su to
mis jiems nelengva tame, kad 
pasilinksminimas klausyk tai 
ir skambina Liber August!.... 
Tokie pasilinksminimai lietu- 
viszko jaunimo yra pagirtini, 
suteikianti tobulyste ateicziai. 
Juokingas iszmokejimas

Sziuomi tarpu Philadelphi
joj gimė vienas naujas biznie- 
ris— Sabas Maukus užsidėjo 
nauja czeveryku sztora ant N. 
9-tos uli. 463.

Naujas sztorninkas, pinigus 
padėtus bankon ant procento, 
ne galėjo iszimt be dvieju ne- 
deliu nuo padavimo pareika
lavimo piningu, tai-gi saliu- 
ninkas Abraitis gyvenantis 
443 N. 9th. st. prižadėjo už 
orderi užmokėt $156.11.

Mat sklodai visokiu daiktu 
guli rankose žydu, tai ir nau
jas sztorninkas turėjo pirkt 
czeverykus in savo sztora nuo 
žydo.

Kada atveže dreiveris cze
verykus, saliuninkas iszrasze 
czeki, bet dreiveris reikalavo 
pinigus o ne czeki; gerai, ge
rai gausi piningus, saliuninks 
isztares paszauke per telefoną 
automobila tuojaus nuvaževes 
bankon, paėmė 100 doleriu 
vien nikeliais; 35 dol. kvote- 
riais 15 dol. ir 11c. vienais pe
nais ir parvežė. Dreiveris pa
matęs kad czion su tiek smul
kiu piningu suskaitymu nėra 
szposas, arklei turės per ilgai 
stovėt, davė žine paežiam bo 
sui kurs greitei atejas žiuri, 
kad isztikro visi piningai $156 
dol. su centais yra tik smul
kus, reiks per ilgai skaityt nes 
szposininks saliuninks isz pun
deliu visus paleido. Pakasė 
peisakus užkeikė ir ne nori 
imt.

Girai, ne nori Joszke pinin
gus ne cheki imt, tai pas ma 
ne piningai, o pas tave tavo- 
ras važiuok sau. Abraitis pa 
sake.

Žydas pasikasęs galva sau 
mielija kad orderi ne maža 
paleist n is z t koszer, na 
ir valiai skaityt, bet ne turint 
in ka pilt, panaudojo du krep- 
sziu abrakiniu kur per pietus 
arklei avižas valgo.

Sapnavo, mastavo ka reikia 
daryt, ar vest kokia mergina 
už gyvenimo draugia ar ne. 
Ne viena karta jam galvon 
protas subelsdavo.— Dzūkeli 
ko žiopsai, lietuvaicziu pilna 
visokiu kodėl nesiženyji ?

Ant tokio mislij subeldimo, 
vėl sapnavo, mastavo.—
Szesziolikine, asztuoniolikine 

gausiu,
Kas žin ar skaudžiai neapsi- 

gaueiu ?!
Anoji užsigeis yis gražiu pirsz 

tinaieziu.
Tai, su strauso plunksnoms 

skrybelaicziu....
Ženotu tarpe, yra kartais ir 

vargo—
O ka darysiu kad jaunute ne 

dirbs darbo?
Jeigu ne norės u jos valei 

veikti,
Anoji pradės keikt, garsei 

verkti.
Vot, ne noriu isz saves daryt 

bobiszka vergą, 
Pasijieszkosiu už paezia tikrą

ją merga.
Kuri iszmanys gaspadoj ko 

reiks,
Jeigu ir pabarsiu, greit ne

verks.
Teip tai jaunas saliuninkas 

kaip jisai sako prie puskva- 
tierkes su savo prietelukais ir 
draugais kalbėdavos galu gale 
sumislijo, [ir dabar 11 gegužio 
t. y. subatoj apsiženijo su 
Anielia Geležiniute; szliuba 
davė klebonas Szvento Kazi
miero bažoyezioje kun. J. 
Kaulakis.

Veseilia buvo kuo pavyz- 
dingiausei prirengta.

Subatoje susirinkę žmones 
jaunimas ir senesnie, pasielgė 
kuo puikiausei ik 12 vai. nak
ti, jaunimas paszoko pasikal
bėjo, senei teip-gi ramei pa
sielgė iszsigere, pasikalbėjo ir 
t. t. Susirinkusiu buvo ne ma
žai, ir ne viena nesimatė girta; 
tas viskas atsibuvo Laisves 
Kliubo salėj. Nedelioje po 12 
vai. diena svecziai susirinko 
saluninko stubon, ir teip pat 
kuo patogiausioj formoj pasi
linksminę iszsiskyrste.

Visiems šviežiam patarnavi
mus atliko daugiausei patis 
jaunavedžiai.

Vladas Varzeviczius paeina 
isz Suvalkų gub. o Aniele Ge
ležiniute isz Kauno gub.

Philadelphijoj darbai slen
ka netikusei kaip ir pirmiaus 
slinko.

j- Gegužio 17 diena tapo 
palaidotas lietuvis Jonas Jan
kūnas 33 m. senas žmogus pa
liko savo moteri su trimi ma
žais vaikucziais.

A. a. Jankūnas priklausė 
prie draugystes Vytauto, pa
laidotas su bažnytinėms apei
goms. Po želamisziu, klebonas 
kun. Kaulakis pasakė pa 
mokslą teip paveizdinga, kad 
net žmones laisvi klebono pa
mokslą niekuomi ne papeikė 
bet ižgyre.

A. a. Jankūnas dirbo res
tauracijoj, mirė isz priežasties 
dvigubos operacijos. Paejna 
isz Kauno gub , Papyles mies
telio ir parapijos.

Philadelphijos Baldwyne 
didžiausioj Lokomotyvu dirb
tuvėj darbininkams bloga.

Prieez straikas darbininku 
dirbo daugiaus tai ir dirbt 
buvo lengviaus. Po praloszi- 
mo etraiku, darbininku skaitlį 
kumpanija sumažino, kitiems 
ir mokestis numusze, likusie

GillbertviBe, Mass — Mo- 
jaus 4 ta nakti po 12, treczia 
adyna cze kilo gaisras, sudege 
M. F. G. Co. namas, apgyven
tas darbiniai a’s, 1 tiv.ii ir 
lenkais, aeztuonios familijo«, 
arba isz viso 60 žmonėmis. 
Ugnije žuvo, dvi merginos 
lenkes, ir viena lietuvaite Zo- 
fije Szviderskiute, paeinanti 
isz lietuvos, Kauno gub., Ve
liones para. Pakalniszkiu 
kaimo, metai kaip amerike, 
czionais paliko dideleme nu
liudime broli Franciszku ir 
dvi sesers, lietuvoje senus tė
velius ir 4.seseris Ona, Barbo
ra, Juze ir Petrone.

Ugnis prasidėjo isz vidurio 
namo, no pirmųjų lubu, kaip 
sakoma kad isz Jono Szapans- 
ko malkinyczios, pas kuri ir 
ta lietuvaite prisilaikė. Kalti
nami gaspadorei už nepribudi- 
nima isz miego, savo burdin- 
gerku, laike pradžios gaisro, 
nes nekurie visus savo daigtus 
iszsinesziojo, o apie augsztai 
mieganezes mergaites, visisz
kai buvo užmsrszo. Su anglėje 
kūnai nelaimingųjų likos at
rasti degėsiuose ir su bažnyti
nėmis apeigomis palaidoti, 
miesto kapinėse, ir miesto le- 
szomis.

Negerai daro tos gaspadines 
katros laiko burding erius ir 
paezios eina su savo vyrais in 
fabriką dirbt, o naktimis su 
žibureis pakampėmis lando, 
isz ko daugiause kyla ugniniu 
nelaimiu,— O ir burdingie- 
retns reiktu pasisaugot tokiu 
vietų, ir n- e tų ten ant burdo 
del cento pigiaus. Ta dalyka 
reiktu apsvarstyt ir namu sa
vininkams pagrabninkas.

810 — 825 in Krnjii.
Ant regulariezkos szipkortes 

arba ant daibininkiezko.
Jacobs European Agency, 

38 Canal St.
( of- oj) New York

Gera proga.
G- ia proga tiktais per 6 ne- 

deli as kas prisiuns vima dole
ri, gaus 10 tuzinu gražiu po- 
pieru gromatom raszyti su pa
auksuotais krasztais ir kisze- 
nine angliszkai lietuviszka žo
dyną apdarose. Adresavokyte. 
(6g) Wm. Keistutis ir Co.
1 Jackson st, Brooklyn, N. Y.

Reikalinga! Vyras, kuris norėtu vakarais 
ir sz ai p liuosame nuo darbo laike užsidirbti 
p*nigu, pavaik^zczioilaina- savo apielinkej 
tarp draugu, pažįstamu ir kitu žmonių. 

Kiekvienas sciek liek stropesnis vyriukas 
gali padaryti puikius pinigus. Mes pamo
kinime kaip. Del artesnių žinių raraykite in 
Chas. Urnich-Co., (

Kaip Pasilikti Amerikos 
l'iliecziu.

Knygute Lietuviszkoj ir 
Angelskoje kalboje, turinis in 
statinius apie pilietyste, klau
simai ir atsakimai kaip iszimti 
popieras. Suvienytu Valstiju 
konstitucija, neprigulmybes 
dekleracja ir konfiderte jos 
straipsnei. Lietuviu Amerikos 
Ukesu Klobas matydamas kad 
yra reikalas kožnam likti pi 
liecziu szios szalies, iszleido 
szita knygute savo trusu. Kny 
gėlės preke tik 25^. Todėl 
norintieji gaut szia knygele 

į turi su užsakiniu prisiusi 25^ 
stempomis arba per Money 
Orderi ant szio adreso, (ėf op) 
Lithuanian Am. Citizens Club.

372 Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda Farma.
Puiki farma Roaring Creek, 

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

Jos. Bendrick
(; j ) Pottsville, Pa.

• Brangus Lietuviai

Pittsburgeir

T i Aplinkinėj.

Praneszu kad aš uždėjau Didžiause Drapanų 
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senem ir 
jaunėm, už tai kviecziu visus Lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis 
patarnausu. Tiems ka atvažuoja i-z aplin 
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig 
75c. tiems ka pirks tavora už $20 arba dau
giaus, o katrie gyvena l’ittsburge ir pirks 
tavoro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c. 
Tavoras yra visas naujas ir naujausios 
mados už neperbrangia preke, per szitus tris 
menesius 25c. a-.t kožno dolerio pigiau. 
Galite pas mane orderuoti Szlubiniu Žiedu 
czisto aukso ir iszduodu raszyta gvaramija 
o nebusite apgautais. Neužmirszkite 
numera ir ulyczia. Viso giaro velijentis, 

S.LabanaBckass°š%ELupa
RAPORTAS STOVIO

Merchants Banking Trust Co. Banko
ISZ MAHANOY CITY, PA.

Kampas Main ir Center Sts. Schuylkill Paviete, Pennsylvania.
Po Pabaigimuj Bižnio Mojaus 3, 1912.

Rezervinis Kapitalas:
Pinigai ir Notai ..... $29,319.70
Skola no Patvirtintu Rezerviniu Agentu - 35,945.52 05,265.22,
Nikelei ir Centai ........ 1,457.27-
Czekiai ir kitokia turtas ......
Skola no Banku ir Trust Co. ne esanti rezervota
Vaisbines Popieroa pirkta sekaneziai:
Ant vieno vardo ... . - 71 535.62
Ąnt dvieju ir daugiaus vardu - - 154,783.41
Laikino azalinea paskolos ....
Paskolos gautas per bondsus ir morgiezius
Bondsai. Stakai ir t. t.
Morgicziai ir Dzudzmentai rekordyti
Fikszczerei ir rakandai ....
Perdėti Draftai

350.89.
5,728.93.

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstaneziai takiu 
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.

GERAS BAIGTAS TURĖTI

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Ps. 

...SAVININKAS IR FABR1KANTA3.. 

Garsiu LletuvIszku-LenklszkuValsti,

>«. (liniment

MOTERIŲ SIUTAI.
Geras niateriolas ir geras kriaueziu dailias, padaro 

gėrius Siutus.
Guinano Sztoras yra’žiniomas kaipo sztoras geriu Siutu 
tfv&Kt del Vyriu ir Moterių.
Geri Siutai nesziojasi ilgiau ir geriaus iszrodo negu 

pigesni Siutai.
Biski isz pradžios daugiaus kasztuoja liet geri Siutai yra 

geriausi ir pigiausi del j tiso pirkimo.
Guinano Sztorai Parduoda Tik Geriausius Siutus.
__ "Jį'3? Mahanoy City, Shenandoah,

Mt. Carmel, Landsford.

Polithania State Bank
Cor. 22(1. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.<K) ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, priskaitaut 
leas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbauj 
visokios rnszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajut. Re i en Įeina 
kancelarijayra rėdoma per yaldiszlra notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jiisu bankinius reikalus o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu* 
siunezaut paczedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paezto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe: 
Expresu Money Orderi.

l;l SISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
-PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI JR Gl l.tt ZJAL SI GARLAIVĄI— 

Garlaivai fezeina kas dvi mddas taip New A oi ko o Rusijos le jekiu perstojimu.
PUIKI (Al I A i \ .M ■ ( 7 ' t: - l.l 1 S K — 11 ss J A

Jn Rotterdama S Diena? In Liltwa H Dienu. I . ' Bl n|a- Gegužio (May).
Kln.n c s I V Y rk-n ' Litujiniii. 1 Birželio (June).

| ( zar(naujaa)l&Bir2elio(June)
Klusą 
Kiaea 
Klaea$6.‘> Pirma _____ % ____ __________  ,__  ___ ,_____

A. E. JCI.hSCN & CO., (Cfreral Panerper ■ 27 Ercadvtay, New York, N.Y.
lauF daFiZinotnle pat-mueo agent ne arba

S 

3 
M

226,319.63. 
05,732.33.

3.960.09. 
180,857.29J 
247,920.21 h

3.574.00, 
27.47.

Viso ... - $751,192.63.

PRIDERINQUMAI (SKOLOS)
Inmokefas Kapitulas Stakas ..... $125,000.00,
Pervirszinis Kapitalas ...... 60.000.00
Neišduoti profitai, neskaitant ekspensu ir užmokėtu taksu 25,515.01.
Individualiszki depozitai subjektviszki del Czekiu
(Iszkirent Trust Fundu ir Paczedžius - $115,874.64
Depozitai ant specialiszko laiko - - 21,560,37
Depozitai Saving Fundo - - . 389,488.36
Depozitai Pennsylvanijos Valstijos - - 10,000,00 $536,923.37.1

Skola Bankams, Trust Co. ir t. t. nerezervuotu - - $1,650.22.1
Neužmoketi Dividentai ■ ...... 104.00.
Morgicziu Certifikatai ....... 2,000.(0.

Viso .... $751,192.63.

Skaitlis Trust Fondu indeta........................................................ 2,000.00.
Skaitlis Trust Fondu neindeta....................................................... 785.26.

Viso Trust Fondo $2,785.26.

KORPORATIVISZKI TRUST AI
Visiszka suma (t. y. pavirszio vertes) Trust u po dydsais 

užsitiketi arba Morgicziai iszpylditi per Korporacijos 
del kompanijos kaipo Trustees del gavimo iszleistu 
Korporatyviszku bondsu drauge su Parengtais Trutais $50,000.00.

Valstije Pennsylvanijos, Pavietas Schuylkill, ss:
Asz D. F. Guinan, Kasijerius virsz minėto Banko, ežia teisingai prisiegu 

kad virsyminetas rokundas yra teisingas pagal nuomone ir savžino.
(Pasiraszyta) Daniel F. Guinan.

- Kasijerius.
Pasiraszyta ir prislėgta priesz mane Diena Mojaus 9-tn. 1912.

(PECZETIS) James J. Graliam.
Notarijuszas,

Correct-Attest: (Paraszas) LEON ECKERT. u
( Paraszas) ANT. DAISZEVICZIA,
(Paraszas) MIH. GĄVULA.

Direktorei.

UŽDĖTA 1870111.
Atneszkite szita apgarsinima ir su kožnu 

$1.00 pirkiru vyriu ar moterių apredalu gausite 
50 Ekstra Union Trading Stempu 

(Už kurios gal ina gauti visokio tavoro.) 
----- :PARASONU SZTORAS:-----

J.H.BAFEbBIlEGGE^Xr“

Naujas PavasarinisTavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

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

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

N/iahanov City, Pa

toluma immmis
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes $12,000.00 

Parduodu laiva-kortes ant geiiausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiuncziu in prisuk) ta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Noredi mi apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
maike ant atsukimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1US, 202 TroySt. Dayton, Ohio.

Kiekvienas Lietuviszkas SztoniinkaB 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad.musu 
tautieczei reikalaudami galėtumus- 
pirkti ir nereikalautu iszdnoti 
piningus dovanai kokiems nore apga
vikams tose apielinkese. Szlominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoha, 
kurias mes gvarantuojame.
Egi utero No.l............................25c.
Egiutero No.2............................ 50c.
Zinijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................35c.
Meszkos Mostis.......................... 25c.
Trejanka.....................................25c.
Linimentas vaikams .................25c.
Gyduoles nuo Kosulio...............25c.
Liepiu Balsamas ......................25c.
Anty-Lakson del vaiku............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

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

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

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

pas Vaikus..........................$L^.
Pleisteris (Kasztavolo).............
Pamada Plaukams.....................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise..... 25c.
Gyduoles nuo Riemens....... -...... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-... .15c. 
Inkstu Vaistas............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles....... .................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

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

..25c.

.25c.

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Kollestvas

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

Mainose 
Fabrikouse 
Ant Geležinkeliu arba 
Treinu.

Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szaukites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanezius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prane
szu jogei žmones su didelėm kolte- 
stvom galidesetkus tukstaneziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelis desetkus donelu sumnlkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigarsituir jus Provas priimtu 
ir tuom eik tiasia ir vilkina liki laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka duodu ant 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szucm adreso' 

B.S.YANKAUS lndlanaptlis.il*.

S. Norkswicz
402 West Mahsnoy Aw.

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

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

StriktnroH
IszlieKimal

Dr. O’Malley’s Spasabas 
Iszgydo Tuk. tanezius Kenezius nuo

T)r- .'Ilex O’Malley

Krauju-Tckio

Greitai—Ant
JaigU negali atsnaiiKyi IU1 rnszyit n imu 
grornata bu< laikyta slaptybėje ir atkrei 
Ilsime ant jos greita atvda.
Dr.Alex.0’Malley

(Kur LiituviHzkui ir Lcnkkzkai siieikalbania ir cuniraBzoma.)

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

Yra tai pirinutininc Banka

Mahanoy City ka pradėjo

mokėti Procentą ant sudėtu

Piningu Už tai verta juso

parėmimo. Užsimokės jumis

dėti Piningu in szita Banka.

D.M.Gi-aham, Prezidentas.
W. Rynkie.wiuzia.
J. Hormby,

Patarnavimas kanogeriausias.
...DIREKTORIAI...

C. L.Adam, Vice-Prezidenlas.
A. Dauiszewiczia.
L. Eckert.
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LIETUVIO KRAUTUVE.
Malonus Viengencziai:

Turiu sau už garbe praneszti jums 
kad, užlaikau krautuve su daugybe 
visokiu tavoro. Pas mane galima 
gauti naujausios mados J.aikrodeliu, 

Žiedu,Kryželiu, Armo
nikų, Skripku visokiu 
Mužikaliskulnstrumen 
tUjBritvu, drukuojamu 
Maszinukiu, Albumu 
Potogiafijoms laikitia 
Istoriszku ir Mald 
kningu, visokiu popieru 
Gromatoms msziti su 

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25o, 5 tuzinai už 
$1 Perkupcziatns 1 ,CC0 už $6 Magisz 
kos Kazytės $3- Jai norietnmete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2o. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu. 
Didelis Szaltinis $1.50. Knygute ka 
pamokina kaip gauti amerikoniazkas 
n neras po 35c.

daloniesite kreipkties su sziokoia 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn, N Y

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greitai, 
pigiai ir teisingai. Raszikite pas 
mane o gausite teisinga atsakima. 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokia 
Valgomu Ta voru ir Buczerne.

Franas Petraitis - Clymer, Pa.
D.F Guinun, Kasijerius.

M. Gavuliu
W. J. Miles.
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