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. KAS GIRDĖT?
Po septiniu nedeliu bedar

bes, vel\pradėjo dirbti visos 
kasiklos Pennsylvanijoi. Strai- 
kos arba bedarbe prasidėjo 1 
diena Aprilaus. Bedarbe ga
na buvo maisztinga kaip kur 
o ir keli pražuvo musztinesia. 
Ant galo pasekmingai susitai
kė in vela gerove užžydes vi
sur per keturis metus.

Gauname daugybe gromatu 
su visokeis velinimais del mu
su iždavystes, nes negalime 
talpyt in laikraszti, ba daug 
vietos užimtu, veluk in taja 
vieta ka kita patalpinsime.— 
Geriausia, kad musu skaityto
jai danesztu žinutes isz kaime
liu ir apie visokius atsitiki
mus, tai geriau pritiktu skai
tytojams.

Kapitalistai su piningais in- 
gali randa ir darbininką. Dar
bininkai tiktai su piningais 
gali atsispirti kapitalistams. 
Isz tos priežasties darbininkai 
varėsi ant pagerinimo savo bū
ties, — turi kanecz prigulet 
in unijes ir paczedžei laiky
tis ir padaugineti kasa unijos. 
Be to, darbininkai geroves del 
saves ne iszklabins.

Tame reikale neprivalo nie
kas tinginiauti ir dirbti del 
geroves darbines. Be unijos 
darbininkas, tai kūnas be du- 
szios. Jagu in unije ne prigu
lės, tai varga vargti turės I

Anarkistai, revolucijonierei 
. ir kitoki pasturlakai, kuriu 

priviso czionais Amerike per 
pabėgima isz Rosijos no vyr- 
vutes, piadejo krutet ir del sa
vo naudos kerszyt. Su tokeis 
pasielgimais ilgai ne bujos ir 
ne turės czion giaro pasiseki
mo o ir del visu atejviu blede 
daro. Lietuvei tegul su tokeis 
atbegeleis ne turi jokio susi- 
neszimo,* jagu geidže turėti 
malszu gyvenimą. Pribuna ko
kie emailabarzdis-tinginis in 
czionais, tuojaus apsiskelbė 
draugu, o da nepersitikrino 
kokis tai per draugas. Tuo
jaus parengineje susirinkimus 
ir prakalbas ant paprasto kur- 
palaus. Ir ka tokis indivydas 
protingo pasako? Nieko! Tau
ziję apie nuobodulo pasaka,— 
paskui renka penktukus ant 
revoluc’jos reikalu ir užlaiki- 
mo atbegelio.

Mes turime savo Tevynia 
kuri mus maitina, kur užgy- 
me musu vaikai; kitokios ne- 
reikalaujeme! Tokie szpiclei 
karalių jokiu nereikalauje rei
kė ižganubyt visus monarkue, 
o tada “Ilulai dueza! ’ tada 
smailabarzdžei visa avietine 
valdže apims, gersime ir lė
bausime, kol ir mes visi ne nu- 
siszpicuosime. Atsargeis buki
me, ir su tuom apsižiūrėkime.

Sziomis dienomis in Ilazle- 
ton’a, Pa., sugrižo pas tėvus 
pasilsėti p. Alena Paulaus- 
kiute vaidinusi melodramo
je “Deep Purple”. Pastarai
siais metais jinai apvažiavo 
visus didesnius Vakaru Ame
rikos ir Kanados miestus nuo 
Clr'cago iki San Francisco ir 
Vancouver’ui. Visuose tuose 
miestuose pati melodrama ir 
musu jauna aktore turėjo kuo- 
didžiausia pasisekimą.

P. Paulauskiute yra duktė 
visiems Hazleton’o lietuviams 
žinomo p. Juozo Paulausko. 
Jinai gimė ir augo Ilazleto- 
n’e, Pirm ketveriu metu pra
dėjo vadinti ant scenos. Vai
dino sekaneziuose veikaluose: 
“A Certain Party”, “A Wo
man who lived” ir “Deep

:te>
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Purple”. Krutamuose paveiks
luose jinai lig sziol figūruoja 
vadovaujaneziose rolese ežiuo
se vaizdeliuose: “Daisy’ (Vi- 
tagraph) ir “The College 
Girl” (Selig).

Jos paozios vardas ant sce
nos esąs Lillian Herbert, ir ji
nai esanti laikoma Amerikie
te. — Draugas.

Kožna penkta motere czio
nais Amenke permaino savo 
būda ir dirba pati ant savo 
užlaikymo. Skaitlis tuju mo
terių (žinoma ir mergų) iszne- 
sza apie devini milijonai. Ne 
paiso apie isztekejima už vyro, 
kaip tai pas Slavokus, Lietu
vius ir Lenkus, jog del apsi
vydavusios dydžiause laime. 
Po teisybei prie nieko daugiau 
ne tykia ir niekas ne galvo 
del jiu kaip tik vyrai.

Tūlas astrologas isz St. 
Louie pranaszauje ant szio 
meto del tuju katrie suejna in 
pora. Tikrina jieai teip: Tie- 
je vyrai katrie Sausije apsi- 
paeziavo greitai liks naszleis. 
Vasarije, bus laimingais. Ko
ve, nuolatos atlikinės keliones. 
Balandije, nuolatos vaidais. 
Gegužije, pati turės daug prie- 
teliu. Sejoje, pasiutiszkai mi- 
lesis. Liepos, gailėsis jog ap- 
siporavo. Pjuti, pati musz vy
ra savo o vyras paeze. Spa- 
liuje, vyras bus girtuoklum. 
Lapkriti, bus turtingi. Gruo- 
dije, nesiseks gerai.— Gal tas 
neiszeipildys, ba ir pate pra- 
naszas in tai ne tiki.

Užsiraszinekite “Linksma 
Valanda” o turėsite linksma 
gyvenimą.

Katrie mielinate ant visados 
apsilikti czionais, tai neatbūti
nai turite pasirupyt norints 
pirmutines popieras, nes kaip 
girdėt da sunkiau bus aplai- 
kyt atejnanti meta.

Jau kone visi skaitytojai 
“Saules” užsimokėjo ir da dau 
gybe nauju skaitytoju prikal
bino. Tikymes, jog ir^ tiejei 
keli ka užsivilko su užmokeste, 
atnaujins prenumerata ( ylgai 
nevilkindami, tai pasitikėdami 
ant juju puikios szirdies, ne- 
sulaikeme laikraszczio. Pažiū
rėsime.

Nina Turataviloff, kaimuo- 
te isz Televo aut Kaukazo, yra 
kaip rodos seniause motere 
ant svieto. Praejta menesi ap- 
vaiksztinejo savo 115 metine 
gymimo diena. Norints jau 
randasi be pajėgu, bet savo 
protą da turi.

Aplaikeme tomis dienomis 
lietuviszkai — Angliszkos Kai 
bos Rankvedi bei Žodynėli ir 
kaip tapti Suv. Steitu piliecziu 
(citizen). Spauda “Kataliko” 
3249 S. Morgan Str. Chicago.

ISZ AMERIKOS.
Laivas užėjo ant piesku.
New York.— Rusiszkas lai

vas “Birma” kuris iszplauke 
isz New Yorko ketvergo die
na in Libava, užplaukė ant 
piesku arti Svineburne salos, 
laike miglu. Laiva pasiseks 
nutraukt nuo piesku.

6 krito nuo karszczio.
Pittsburg, Pa.— Czionais 

vieszpatavo dydelis kareztie 
per kėlės dienas, nuo kurio 
mirė szeszi vaikai o daugeli 
susirgo nuo saules spinduliu.

Turėjo septines paezes 
septiniuose miestuosia. 
Detroit, Mich.— Maksas 

Gebler, likos apkaltintas per 
Milwaukees suda už suvedžio
jimą 21 metu senumo Veroni
kos White isz Detroito, mieri- 
je vedimo paleistuvingo gyve
nimo. Buvo jieai kupezium 
gyvojo tavoro ir turi septines 
paezes kurias atydave in na
mus paleistuvystes.
Rado 1097 spilkutes 

merginos viduriuosią.
Sacramento, Cal.—■ Dakta

rai czionaitineje ligonbuteje 
turėjo operacije ant Mise. Lo- 
titia Miller. Josios viduriuose 
rado sekanezius dalikus: 1097 
spilkutes, 23 guzikeliue, 3 
szriubelus, 12 vinueziu, dalis 
szauksztuko, 2 szmotelius vir
vutes, ir kitu daigtu. Del ko 
mergina tuosius daigtus nurijo 
tai daktarai da ne isztirinejo, 
nes mergina randasi silpnoi 
eveikatoi.
Pupauskio rodą ant 

gavimo turto.
Chicago.— Sztai ka mums 

danesza tūlas žmogelis Lietu
vis, kuris paklausė rodos gar
singo raganiaus Pupauskio.

Szitai Fr. G. norėdamas 
pralobti su pagialba burtu, 
nusidavi pas prasiminusi raga
nių idant tas pamokintu kaip 
pralobti. Kitras Pupauskis, 
supratęs jog gavo in nagus 
kvaila žmogeli, davė rodą, 
idant tas nupirktu du žalcziu 
indetu abiem in snukuti po 
auksini piningeli no penkių 
doleriu ir užkastu arti South 
Chicago.

Kaip žalczius užkas, keti
ntas ant tosios vietos laukti 
per keturias dienas ir naktie, 
nieko ne valgidamas o jagu 
ne galėtu dalaikyti, tai galėtu 
czieto vandenio ižsigeiti. Ir 
da ka: per dėvimas dienas tu
rėtu laikiti po kairiaje pažaste 
kiauszini ir saugoti, idant ne 
sumusztu o jagu sumusztu, ta
da viskas dingtų.

Kada viską tai iezsipildins 
“raganius” prižadėjo jam, jog 
ateis pas jin juoda viszta, kuri 
jam destis vietoja kiausziniu 
krūvas piningu!....

Tamsus žmogelis paklausė 
tojo szmutoriaus ir užmokėjo 
jam už du žalczius $180. Ži
noma, jog ir dvi pekd.olerines 
gavosi in kiezeni 
ba vaktavo kur 
galėjo sėdėti, ba 
per ketures dienas
vienos vietos diena ir nakti 
priek tam kiauszini pc> pažaste 
sutrine o juoda viszta suvis ne 
pasirodė. Ir da ka, vo»i no ba
do ne numirė saugodamas 
kiauszinio po pažastia....

Ant galo— suprato, jog li
kosi apgautu, per kitra apga
viką, apskundi priesz sudžia 
už apgavistia.

Angelskos gazietosdaug ap- 
raszo apie tamsuma, polande- 
nu ir visaip iszjuokia. Ne ži
nia ar kadai tiejei “polande- 
rei” gaus protą ar tokeis ir 
pasiliks.
Bankieris dingo o ir

Lietuviu piningai.
Chicago.— Jonas Halusz- 

ka, bankieris, agentas, salų- 
ninkas, kupezius gyvulu ir 
farmeris dingo isz savo “ban
ko” po No. 549 Canalport avė.

Kada žmonis dažinojo apie 
pabėgima bankieriaus, susi
rinko in 400 vyru ir moterių 
prie bankiniu duriu provinda- 
miesi sugrąžinimo savo sunkei 
užezedintu piningu in $40,000. 
Daugiause tame banke turėjo 
sudeja piningus Lietuvei, Yra 
tai geras pamokinimas, ydant 
dėti piningus pas saviszkius, 
kurie randasi po randayiezka 
kaucije.

ISZ V1SUSZALIU.
Dydžiauses laivas ant 

svieto.
Hamburgas. — Tomis die

nomis keiseris Wilhelmas bu
vo kurnu del didžiausio laivo 
ant svieto, kuri apkriksztins 
“Imperator” Yra tai dydžiau- 
ses laivas ant svieto, da dydes- 
nis už nuskendusi laiva Titanic 
Tures tris bedratinius telegra
fistus ir luoteliu užtektinai del 
visu pasažieriu. Turės 993 pė
das ilgio. 95 ploczio, o patilps 
jame 5000 ypatų; 101 .į pėdas 
ilgenis už Titaniką.

Musztyne straikeriu su 
vaisku.

Budapeszt, Vengrai.— Terp 
etraikieriu o vaisko pakylo 
kruvina musztine. Indukus my 
ne straikieriu iszverte stritka- 
rius, iszkule langus kromosia 
ir padege fabrika.

Vaiskas pribuvo apmalszyt 
maisztininkus, bet tieje leido 
in jous akmens ir szuvius; vais 
kas sugražino szuvius sužeisda 
mas in kelis szimtus o užmusze 
septinis straikierius.

Ižgamos tėvai.
Bytonras Galicije. — Priesz 

euda stojo anglekasis Wilhel- 
|-inas Wilczakas ir jojo pati 
i sūriem užmetineje nepaprastaSzposelis Serbijvja.

Karaliezkame palauja Bei prasižengimą. Tieje ižgamos 
gradia atsibuvo szposelis, api pavėlino ir privertinejo ant
kuri tuojaus visi dažinojo In- 
pedis ant sosto velibu vakaru 
apleido vakaria sale tėvu ir 
ėjo in savo pakaju ant virszaus 
ėjo pro žalnieri stovinti ant 
vartos. Per szpoea norėjo kara
laitis atimti karabina no žal- 3 metu kalėjimu o jo pati ant 
nieriaus, nes tas pasaki staezei pusantrų metu, 
idant jiojo ne uszkabinetu.
Karalaitis pasiputi liepi idant j 
karabina atiduotu, o žalnieris \ 
atšaki, jog jiam prisak a ne 
duoti karabina, kibą draugia 
su givaste.

— O ar tu mania pažinsti ?
— paklausi karalaitis.

— Pažinstu juso augsztibia
— atšaki, — nes kad ir cze 
ateitu pats karalus, tai kara 
bino neatiduosiu

Karalaitis norėjo karabina 
atimti panevale nes tasai st&j« 
ir pridėjo karabina kaip prie 
szuvio. Karalaitis atsitraukė 
ir nuėjo apsakiti tėvui apie 
ta atsitikima. Karalus Petras 
liepe ant ritojaus ta Žalnierių 
paszaukti pas save, gausei ap
dovanojo ir jiojo varda liepi 
apgarsinti del visu Žalnierių. 
Wadinasi jis Drogamir Stoil- 
kewicz.

paleistuvyste savo 16 metu se
numo duktere ant kurios dar
bu žiurėjo locnam name ir 
patis dalybavo girtuoklystėje 
su kitais. Už toki pasielgimą 
Wilczekas likos nubausta ant

ATSAKYMAI.

raganiaus, 
užkasė, ne 
ne dalaike 
sėdėti ant

Magnitikinis debesis.
•Kapitonas garlaivio “Mohi

can” kuris ne senei pribuvo in 
New Yorka apsako jog kada 
garlaivis radosi ne toli in plau
kes upes Delaware, pasirodi 
ties juom debesis teip druezei 
pripilditas elektrikibia. jog 
vienoja valandoja ant laivo 
pasirodi navatni pasirodimai 
magnetikinei. Magnesine ra 
dikle kompase pradėjo dru
ezei svarstitis in visas ezales 
lenciūgai ir geležines sztangos 
sudėtos ant virszaus laivo pri
sitrauki teip drutu magnesu, 
jog no laivo negalema juju 
atitrauki no viena kitos, o api 
laiva, ka buvo pridėtas geleže, 
kibirksztis, kaip žaibas užeiti- 
nejo. Kas kiszasi žmonių, visi 
jautėsi apsunkinti teip, jog 
rankas sunkei pakelinejo, o 
kojas vos vilko; plaukai ant 
gaivu ir veidu pasisziausze. 
Ant kart debesis pasikėlė ir 
viskas velei dingo.

B. N. Wilkes-Barre, Pa.— 
Ijeip vadinama “Salavation 
I Vrmy” (ižganinga armije) yra 
I prasiplatinus ant 49 vieszpa- 
tiszcziu turi 7.210 korpusu ir 
draugiszcziu; turi 14,291 aficie 
vius ir kadetus; 45,339 vieti
niu aficieriu, 325,000 jaunes
niu sunarni, 644 visuomeni
nius institus, 63 priesz odali- 
<,;ub, laikraszcziu kuriu iszei- 
na 1,550,000 egzemploriu. 
Naudingiauses institutais Ar
mijos ira naktines priglaudos 
su valgiu ir maudinia, už ma
ža atidirbimą; turi biurus dar
binius, magazinus ir krautu
ves, duoda darba del neturin- 
cziu, turi lazarietus, priglau
dąs del vaiku, namus del pala- 
giniu moterių, turi palivarkus 
ir užmiestiszkus daržus. Daugi 
be dirvos visosia ezalisia, duo
da parankia ir vilti, jog Armi 
je ižganinga ne suniko. Jau 
ira faktu jog szimtai tukstan- 
cziu draugu užlaiko blaivistia 
ir net didžiausi girtuoklei ižsi- 
žadejo spiritiniu gėrimu.

Del togi ne reikia turėti pa- 
niekinimia Armijos Ižganin- 
gas.— Viskas paeinia no Die
vo!

Ant. R. Plymouth, Pa.— 
Broluk, baisei verke Katriu- 
ka, kaip Dievulis apteikė le- 
lukia. Tiek to, nesirūpink, — 
mesk in szali po paraliu tuza 
ir karalu, ne gerk ir naktimi 
nesitrankyk, o piningu velei 
turėsi. Dekavok Dievui, jog 
da esi jaunas tai puse bėdos, 
dasidirbsi kaip protą permai
nysi.

Buvusis Persu szakas 
razbainiku

Baku.— Mohamod Ali Mir 
za, kuris likos praszalintas 
nuo persiszko sosto, 1909 mete 
pasiliko mariniu razbaininku 
ant Kaspeisku mariu. Persisz- 
kas parlamentas paskyrė $200, 
000 už jojo galva.

Szahas ne tekias karalistes 
pirko keloleka laivu ir su ge- 
riauseis savo draugais pradėjo 
apipleezinet kupeziu laivus.

Norints Rosije ir Angliję da 
ve jam $100,000'metines algos 
kad tiktai nesugrįžtu in Persi 
je, bet jam tas buvo per ma
žai ir iszsirinko lengvesni bū
da surinkimo turto persilikda- 
mas mariniu razbaininku.

Trumpi Telegramai.
§ New York. — Keli va- 

jauni laivai su kareivais isz
plauke in Kuba apmalszyt 
juodus pasikelelius.

§ Gilberton, Pa. — Perkū
nas trenke in Graiku bažny- 
cze sunaikydamas križiu ir 
stogą. Bledes padare ant 200 
doleriu.

§ Mahanoy Plane, Pa. — 
Tris anglekasei likos baisei 
apdeginti per eksplozije gazo 
Pacher No. 3. Jonas Urimek 
Nikola Zupe (mirė) ir da vie
nas.

— Daktaras: — Duosi savo 
virui viena proszka, o už dvie
ju dienu bus sveikas.

Motere: — praszau daktaro 
duot ant kart du proszkus, 
kad in viena diena 'pasveiktu, 
ba po rit jomarkas.

Blagovieszczenskine 
Skerdyne.

Cliincziku 1900m.
I.

Priesz 12 metu kada Rosi
joj spauda buvo cenzuriszkuo- 
se naguose stiprei laikoma, tai 
anie skerdine Amūro mieste 
Blagovieszczenke raszejam ir 
spaudai prisiėjo suglaudus au
sis tylėt kur krito keletas tuk- 
staneziu beginkliu chiniszku 
seneliu, moterų ir vaiku nuo 
maskolių rankos.

Sziuose laikuose kada spau
da truputi gavo platesne gyvy 
be, tai 1910 m. Peterburgo me 
nesinis laikrasztis “Wiestnik 
Yewropay” pagal randavas ži 
nes pilnoje szviesoj ta skerdy
ne chiniszku žmonių paveiks- 
liszkai, visa eme ir iszkele, nes 
tai buvo anuomet toksai pasiel 
girnas in žiūrintis nors visisz- 
kai in barbariszkuma, bet už
slėptas.

Diena 14 liepos 1900 m. ka
da sukilo chiniszki teip vadi
nami bokseriai, chinai pradėjo 
isz karabinu szaudyt nuo kitos 
puses Amūro link miesto Bla- 
govieszczensko.

Miestiszkoji valdžia nežino
jo ne ka daryt, bet gubernato
rius jenerolas leitenant Grab- 
ski veikiausei liepe visus chi
nus mieste Blagovieszczenske 
begyvenanezius ir apielinkeje 
iszvaryt lauk, perkelt per upe 
ir užrubežej nadamurskoje pa 
leist, tegul sau ejna.

Stupaikininkai tuojaus grie 
besi prie darbo ir surankioja 
biednu chincziku pirma parti 
ja apie 1500 ypatų seneliu, 
moterų ir vaiku exportavo 17 
diena liepos 1900 m. lauk ar- 
sziaus negu anuomet Bismar- 
kis isz Vokietijos lenkus. Sud- 
noji tai valanda buvo varguo
liams chinams. Oras saulėtoje 
dienoj smarkei buvo karsztas, 
chinus kazokai raiti varu vare 
spareziai, ik davare iki upei, 
senukai pailsę pasiliko užpa- 
kalij, ėjo vienmarszkini ir ba
si, kiti netekia pajiegu apal
po, ir ant žemes krito. Palici
jos kamisorius Sz. iszdave ka
zokams paliepima, kad apalpu 
sius, nepaeinanezius, “užmuszt 
kirvais ar ružiu kulbėmis.”

Kanvojiniai saldotai, prika- 
za iszpildydami kuriuos greit 
neužmusze, tai dabaige karabi 
no kulka.

Kada etapas artinosi prie 
Amūro, atamanas kaimo N. 
iszsiunte “skyrių” kazoku, kad 
prigelbet “perleist per upe.” 
Buvo kanvojiniai kazokai ir 
saldotai, atamanas davė da sky 
riu ginkluotu vėl kazoku, prie 
tam ir kaimo N. gyventojai ap 
supo biednus chinus atvarytus 
kaipo svetimus perkelt per 
upia, ir iszguit m chinija.

Tapo apžiūrėta kur upe yra 
siauriause, bet vis turėjo ma- 
žiausei 100 sieksniu plcczio, 
suvirsz 2 sieksniu gilumo, van 
duo bego upe smarkei.

Pirmiaus atėjusi dalis chinu 
tapo suvaryti in upe, liepta 
jiems pereit kiton pusėn, bet 
gilumoj ir vilnise, pradėjo 
skenst, griebėsi atgalios, tuo
met nagaikos vare ju in upe da 
daugiaus, puldamiesi isz van
denio atgal, pasiprieszinanti in 
vandeni'grusti buvo vela nagai 
koms ir kulkomis. Szaude ka
zokai ir kanvejinei kareivei 
(saldotai) naczalninkas etapinis 
nepaklausanczius kaimiecziaus 
su kirviais užmuszt chinus lie
pe. Kanvojiniai saldotai prade 
jo nustot drąsos nekuries, tuo
met kazokai grasino kad nukir 
šia saldotams galvas kaipo ne- 
isztikimiems szalies piigavi- 
kama.

Chinai biedni likusi verke 
ir prasze malonies, nekurie net 
žegnojosi, bet viskas buvo be 
malones.

Diena 18 liepos 1900m. pul 
kauninkas W. gavo žine nuo 
atamano Pijakorskos stacijos, 
kad ant garlaivio “Saratow” 
suėmė 85 chinus. Pulkaunin
kas per telegrafa liepe atama
nui visus chinus 85 suvaryt in 
upe. Atamanas nesuprasdamas 
gerai telegramo turini klausė: 
“Ar suvaryt in upe, ar perva- 
ryt per upe ?” Pulkauninkas 
vėl sako: “Reikia subludusiu 
kibą but arba idijotu kad ne
suprasti kas pasakyta. Jeigu 
pasakyta iezžudyt juos, o 
klaust vėl ka daryt su jais. Vi 
si mano prisakai veikiai iszpil 
dyt, nereik bovytis nesuprati
mais kvailybėmis, ir man gal
va kvarszinimais daugiaus ne- 
terszt.”

Ta pat diena pulkauninkas 
iszleido visiems savo pavaldi
niams prisakyma tegramu szio 
ki: “Atsilankanczius mus pu
sėn chinus nuszluot be mažiau 
šio klausimo ka su jais daryti.’

II.
Barbariszku darbu teis 

ine bausme.
Szeip teip vis-gi tas pulkau 

ninko W. barbariszkumas iszli 
po virszun, norint nenorint, 
reikėjo valdžiai nusimazgot 
rankos kad ji nekalta. Susita
ria ministerial Sapijagin, Mu 
rawjew ir Kuropatkin, padavė 
dalyku stovi isztirinet.

Prie tyrinėjimo, Atamanas 
K. pripažysta, kad gavės nuo 
pulkauninko W, su prisakais 
telegrama, liepe sugaudytus 
chinus ant luoteliu perkelt per 
upe Amur, visa dažiurejima 
pavedės uriadninkui ir keletui 
kazoku. Chinai pradeja isz vi
su pusiu prieszintis, neklausyt, 
tai puldami in vandeni, tai 
plaukdami in kraszta, pradėta 
in juos szaudyt, ir didesne pu
se tapo užmuszti. Likusius chi 
nūs 15 ar 18, kazokai suriszia 
nuvede ten už kaimo, ir su jais 
padare kaip reikėjo.”

Po tokiu kvoszimu ministe
rial minėti kaltininkus visai 
teisman nepaduoda, bet nubau 
džia administratyviszku budu. 
Gubernatoris jeneral leitenant 
Gribski pridalytas ant naczel- 
ninko sztabo su menkesne al
ga, palicmeisteris pavarytas 
tik nuo urėdo, palicijos kami- 
eorius Sz. pasmerktas 2 mene
siais kozo, apie pulkauninką 
W. “Wiestnik Jewropay” nie
ko nesako.

III
Svetimus visur nekenezia.

Dar patemijom kad masko- 
lei blagovieszczenske skerde 
svetimus jiems žmones chinus 
buk varydami isz po Maskoli- 
jos rubežiu lauk, priežastis to, 
kad chinai dryso szaudyt isz 
karabinu nors nieką nesužei- 
džiant. O ka ar czion ne szau
do in svetimus atėjūnus kaipo 
in gaivalus svetimos szalies?

Szaudo suezaudo ir kalti 
užmuezikai nepaliekt vien kad 
jie nuszauja svetima kaip koki 
valkata, teip kaip ir maskoliai 
o ne sava Amerikoną.

1897 m. 10 rugsėjo tapo su- 
szaudyti Laltimorej straikie- 
riai anglekasyklu, jokia baus
me užmuszikai negavo del to 
kad straikieriai buvo ateiviai 
grinoriai kuriuos amerikonai 
pavadina svetimu krasztu val
katomis (bomais).

Dabar teip pat kur iszkyla 
tik straikai ten daugiausei yra 
ateiviu, o amerikonai atei
viams mažai simpatizuoja, jie 
mažiaus ir in rauszes kiszasi 
visas nebulnyczias su krauja 
ant ateiviu.

Sziame tarpe kada ėjo kietu 
anglių savininku derybos su 
mainieriais, pertraukoje to dar 
bo kai kur mainieriai pradėjo 
nerimodami kuopytis teip buvo 
ir nedidiame miestelij Miners
ville Pa. kur paliemonas vals- 
tijinis nuszove jauna vaikina 
nesenei amerikon atvykusi 
Waezkevicziu. To atsitikimo 
būtybe gerai daugumas mate 
ir isz dalies kaltina paežius 
darbininkus už daryma prie
kabiu, bet angliezki , laikrasz- 
cziai meta beda ant darbinin
ku suvisai, isz atbulos puses 
Jie sako kad Minersvillej 
esanti sekretna kokia susaide 
susidedanti vien isz lietuviu 
ten Waszkeviczius gavės nu- 
szaut ne nuo kulkos paliemono 
bet nuo kulkos isz tarpo būrio 
ju darbininku paežiu ta patik- 
rys koronierius kurs pažines 
kad kulka buvus ne isz palic- 
moniszko revolverio kuriu 
kalibras skiresi nuo paprastu 
revolveriu. Jie amerikonai in 
žiuri ten Minersvillej kokia 
tai slaptinga lietuviu draugi
ja, ar-gi szitame gali but tei
sybe? Da amerikoje regis lie
tuviai neturi niekur slaptas 
draugijas, isz kur jie ta tarp 
Minersvilles lietuviu in žiuri ? 
Daugiausei prie visokiu ne
maloniu darbeliu prisideda 
girtuoklavimai nors nuo tu 
žabangų gina jauna svietą vi
sokiu pakraipų laikraszcziai 
ir dvasiszkyja, Faktai pasi 
rodo suduose Pottsvilles, 
Wilkes Barre ir t. t. kur atei
viais vietos tirszcziausei apgy
ventas.

Sziuose paskutiniose laikuose 
jau apsunkintas labiaus atei
viams ir pastojimas ukesu 
szios szalies priėmimo antras 
ukesiszkas popieras daro pai
nesnius egzaminus, klausinėja 
aplikant ir liudininku ar apli- 
kantas priklauso prie kokios 
partijos. Regis daboja socia
listu partijos augima.

Taigi czion žiūrint liuosa 
szalis, bet ir toje liuosoje sza- 
lij ateiviai traktuojami netol 
toje pat neapkanta kokia yra 
Rosijoj ir Vokietijoj!

Vokietijoj ateivis reikalin
gas darbimeteje, tai susisiau
rinus bruka juos lauk, czion 
reikalinga jo tik pajiega su 
burna uždaryta, o kitaip, tai 
ir czion kilpos ateiviams nei 
kuropkoms visur sprendžia
mos.

Greicziaus gal jie priligina 
prie slaptosios draugijos soci- 
jalistu kuopa, bet ir toji nėra 
tai jokia slaptinga. Miners- 
villei draugija.

Audieju buvusiose straiko- 
se kur palicija žmones szaudo, 
tai tuos apmazgoja patis Ame
rikonai nekaltybėmis, suver- 
czia viską ant žmonių darbo, 
net ir vadus suaresztuojant:

Valdžia Suvienytu Valstijų 
teip pat kas kartas asztresznias 
pažiūras turi in ateivius nors 
ateiviai czion savo pajiegas 
naudai szalies bagoeziu aukau
ja, o valdžia vis mėgina tiesas 
ateiviams eusiaurint, ir bus gal 
laikas kad susiauris. Jau ir 
dabarties ateiviu (grinoriu) tie 
sos gyvenimo toli kitokios ne
gu buvo priesz 20 metu, i

Ar tame galima rasti kiek 
kaltes ateiviu gyvenime? Tai 
jau grynai sunku iszteisint. 
Czion atvykusio ir mus lietu
viai gana greit ingyja per di- 
de drąsą, nepaisant ant nieko 
žiūrėk tai ir insmunka in ne
smagumu tinklus, in tasynes 
po sudus, kad isz to duoda 
amerikonams proga eutept sa
vo varda.

Mes turime ateiviai būti re
gis atsargesni czion visame, ne 
rėkaut apie tai, kas mums to
li neprieinama. Ir czion alka
nas paglenžes už penkcenti 
duonos, gauna ik 6 menesiu 
kalėjimą, o paglemžus milijo
nus net valdžios, per 4 metus 
beprovodami paliekti trustai 
be kaltes.

Isz kitos puses vėl mastuo- 
kim — ar mes traktuotumem 
geriaus ateivius mus Lietuvo
je, negu Amerikonai mus 
czion. Senas Kapsas.



Geriauses žuvavimas iez bonkutes, 
Žuvytes ejna greicziause prie kabutes, 

Kur kitas draugas žiuviniuko, 
Iez bonkutes traukenczios?

ANTANAS
ARBA KAS ATSIDUODA PO 

APVEIZDA DIEVO, TAS 
NEPRAŽŪSTA.

Teip vaiksztinejau diena po 
dienai per dvi sanvaites o nie
kad profesoriaus negalėjau 
matit, vis neturėjo laiko, ar
ba nebuvo namieje. Tarnas 
kasdien paniekinanczia in ma
ne žiurėjo net galiaus prie to 
daejo, kad pradėjo iez manės 
dąrit skaudžiai inžeidžiancziae 
pajuokas, vadindamas in kire, 
liu, valkata, kaimiezku ubagu 
ir tiems panasziu, kad prider- 
man tacziau kaime neraguotue 
givulius ganit, negu insiskver- 
binet ir tarpe miesczioniu, ir 
insipleszinet prievarta in ru- 
mu teip didelio pono kaip 
profesorius drožlistes kuris ant 
tokiu nieku negal paieet nes 
jis usziima svarbesniais dali- 
kais.

Uszsidege mano szirdije 
karszta liepsna rustibes, past- 
veriau tarna usz sprando ir ne 
žinau kas butu atsitikęs, jei
gu ne butu žmones in tarpa 
musu insimaisze.

Mėtėsi ant manes degdamas 
piktibra giniausi visa savo ga
lia, nežinodamas pate ka vei
kiu, kol nepaeivere manes ke
turios rankos drutu palicijan- 
tu.

Pasipurcziau, bejausdamas 
savo nekaltibe ir numėtės abu
du nuo saves toli pabėgau, bet 
mieste žmonių daug buvo, gir
dėjau rėkimą. Laikikit pikta- 
dari, žmogžudį laikikit. Tas 
davesdinejo mane prie pasiu
timo ne žinojau ar jau bėgt 
nuo piktu žmonių, ar keikt 
juos, ar juoktis isz beprocziu 
kaip apie jus sprendžiau gana 
kad pasijutau vėl nelaisvėj ir 
nugabenta mane kaipo pikta- 
dari didžiausi in policijos ties 
dariete.

Czia visai netik mano skun
do usz ka mane muszta nek
lausė nieks, bet ir be jokio sū
do ir tirinejimo instumta in ka 
Įėjima.

Tarnas togi garsaus profeso
riaus iszpažino kad uszpuoliau 
ant jo pono profesoriaus na
muose, kad gine namus nuo 
manes ne girdis norėjau insi- 
verzt in juos del apipleszimo 
ja. Jo buvo teisibe, usz mane 
nebuvo kam usztart, suraszita 
piotokola ir atiduota ji sudui 
o mane, kaip sakiau, kaleji- 
man uždarita.

Sėdėjau kalėjime sanvaite 
laiko, o tas laikas man pasiro
dė keliais metais, iszleista ma 
isz kalėjimo ir pasakita, kad 
paliuosavo mane du geri po
nai, kurie buk mane pažinsta 
ir usztare usz mane.

Iszejau tada nuvargintas, 
apipliszes, nes mano drapana 
supleszita ant manes laike ma
ne galinejimosi su atemineto- 
jais nuo manes laisves, nusilp
nintas kalėjimo kanczomis ir 
nusiminęs, nežinodamas ka tu
riu pradėt ir prie ko jau kreip- 
tiesi. Iszsirengiau in kelione, 
ėjau vėl pasta prieteliu, kuris 
pasilaikė pas save mano klum- 
szeli, idant paimt piningu ant 
naujos drapanos ir paklaust 
jo rodos, ka turiu dariti. Dar 
turėjau vilti kad nusipirkęs 
sau drapanos nuejsiu in kita 
dideli miestą ir gausiu darba

arba kad protingi žmones pa
mate mano gabuma drožlistej, 
prigelbes man mano siekiuose, 
kad tik galecziau rast žinovus.

Grįžtu in žinoma gaspada, 
sveikinu gaspadoriu, jis nuduo 
da mane nepažistans. Apsakau 
jam apie mado palikta klum- 
szeli, o jis isztreszkes akie klau 
šia su nusistebėjimu kogi rei 
kalauju nuo jo, kas do vienas 
esmu, kad visai manės niekad 
nebematęs, isz kur ateinu pas 
ji, kad apie joki keno ten 
klumezeli visai nebežinans.

Datires ir czia visudidžiau- 
sios neteisibes, paimtas siel
varto matidamas nedoribe 
žmonių pavadinau ji apgavi
ku, piktadariu ir vagim o jis 
suszaukes savo žmones, liepe 
man neezdintis, nes paszauke- 
se palicija ir atiduoses mane 
in rankas teisingietes, idant ži- 
nocziau kaip teisingus žmones 
kaip jisai esant reikia guodot.

Kagi turėjau sakit dabar 
girdėdamas, kad toks nelabas 
save vadina teisingu žmogu
mi ?.... Reikėjo neezdintis. 
Prie mano duszios skausmu 
prisidėjo dar ir naujas, nes 
Florencijoje pražudžiau visas 
mano legitimacijiezkas popie- 
ras, arba paliudijimus, kas ir 
isz kur esmių, priverstas bu
vau prie tilejimo, prie paauka- 
vimo nelabam pleszikui ma
no viso turto, nes skundstis ne
buvo galima valdžiai neužtik
rinus jos kuomi esi. Bijoda
mas antro aresztavimo isz
ejau isz tos urvos sielvarto pa
imtas be skatiko, be nieko, be 
kąsnio duonos ir pats nežinau 
kur jau ėjau.

— O nelaimingas kūdiki 
mano, pertrauke jam kalba, 
motina. Ar negalėjai tuojaus 
sugrižt atgal, butai nedatires 
tiek vargo ir iszsigides isz tu 
skausmu duszios kokius suren 
ge tie pikti žmones. Jug mes 
tave priimtumem vistiek su 
atvira szirdžia, bet tu gal blo
gai mislijai apie mus.

— Teip, iezkart J’mieli jau 
apie eugrižima namon, idant 
savo sunkiu darbu susigražint 
tai ka man pikti žmones isz- 
plesze! atsake Antanas. Bet 
apsvarstęs persitikrinau, kad 
eugriszt nėra galimu daigtu 
dėlto jau, kad iszsistaticziau 
save ant pajuokos visu pažista 
mu, o vėl ka pasakitu gimdito 
jai Mariukos, kad norėjau pa
silikt kuomi nors, o neturėjau 
drąsos ir kaipo vaikas nu
skriaustas begu prie globėju 
argi nesijuoktu iez manes? 
Drąsiam svietas visados atvi
ras. Nuėjau vėl tad in Floren
cija nežinodamas visai kas lau 
kia mane toliaue, nemislida 
mas visai jau apie save, vien 
galvoje mano nuolat skambė
jo; pražūk, bet drąsos nepa
mesk. Bascziausi ant gatvių 
nuvargęs, apipliszes, judėjimas 
linksmu visokį balsai, juokai 
ir muzikes. Linksmiejie beva
žinėdami puikiose karietose, 
bevaikszcziodami delei smagu- 
minu sotus besilinksmindami, 
nieks isz juju visu gal ne ne- 
žvilgterejo o jei žvilgtelėjo su 
tokia neapikanta ir panieka 
žiurėjo in ta alpsanti nuo bado 
vargsza, kuriam padare žmo- 
giszka neteisibe teip didele 
skriauda, kad naujas žaizdas 
atverinejo mano szirdije. Ėjau 
keikdamas visa žmonių gimine 
nejauslia ant skausmu ir ne-

laimes artimo.
Galiaus jau visai nusilpnė

jęs pabarszkinau in duris pui
kaus namo Atidarė duris tar
naite, bet iszvidus mane su kli 
kernu “valkata”, ueztrenke du 
ris ir pabėgo. Bandžiau kla
bini kitas durie namu, bet vi 
sur mane su panieka atstumi- 
neta, nieks neatjautė mano ne
laimes ir sielvarto. Sielvartas 
mano didinosi o neapikanta 
prie visos žmonijos teipgi. Vi
sus kaltinau usz datirtas 
skriaudas, kurias padare man 
keli individai. Duezioje mano 
kilo smarki audra pajaucziau 
jausmus, kokiu ik, tam laikui 
visai nepažinojau niekinau 
nelabu svietu. Tokioms mieli
nus ir jausmais vargintas dasi 
vilkau prie upes Arno.

Buvo jau vakaras. Po kar
sztai dienai oras atvėso, o žmo 
nes iszvilioti ir isz namu isze- 
jo ant pasivaikszcziojimo, 
idant atkvėpti smagiu oru. 
Rodėsi kad visi jie buvo vai
kais vienos motinos visi meilin 
gai sveikinosi ir kalbėjosi tik 
asz vienas iszmestinukae drau
gijos nevertas esmių draugaut 
su niekuomi; atstumtas nuo 
visu paniekintas, nuskriaustas, 
nužemintas! Visur skambėjo 
muzikes balsai tartum del di
desnes mano kartibes ir iszjuo- 
kimo; kojos po manim linko 
ir sunkios buvo kaipi kad gele 
žines, teip buvau nuvargęs ir 
sunaikintas per žmonių ne do
rybe.

— O ne sugrįžai namon, 
per trauke motina balsu pilnu 
meiles, pasigailėjimo ir kelio
nes.

— O brangi motin! jug sa
kiau, jog to padai it negalėjau 
o dabar jau buvo pervelai. 
Kaipgi galecziau atlikt tokia 
ilga kelione teip suvargintas 
kada vienas žingsnis jau bu- 
voman sunkus. Tuotarpu nak
tie apglobė pasaule atneszda- 
ma svietui smagu pasilsio lai- 
kajjudejimas ant gatvių maži- 
nosi ir galiaus visi balsai nu
tilo .Asz vienas neturiu pasto
ges ties galva! Toje tai valan
doje pirmu kartu iszvidau ge
rai visa baisu paveiksią mano 
vargo..

— Iszvidau jog neesmiu rei
kalingu ant visos pasaulės— 
ir....

— Jėzau, Marija! Antanėli 
ka-gi padarit norėjai!— su- 
szuko motina baimes paimta.

— Nusiskandint, motin, nes 
užbaigime givenimo tik jau 
macziau gala mano nelaimin
go givenimo.

— Sunau, ar nepamielijai 
apie Dieva, kurie usz patžu- 
dista, kaipo už didelei nusidė
jimą, baudžia. Jug Dievas 
davė žmogui givaeti ir žmo
gus negal niekint jo dovana, 
žudint jo veikalą.

— O motin! Nesupranti 
kaip 'buvau prispaustas nuož- 
mio likimo ranka, kaip labai 
apjakintas buvau neapikanta 
prie svieto ir visko kas mane 
apsiautinejo ir kaipi kad ticze- 
vosi isz mano vargo ir nelai
mes. Nestebetina, jog pamir- 
ezau visus tavo, motin pamo
kinimus kadan-gi vanduo vi
liojo mane prie saves žadėda
mas man amžina smagu pasilsi 
pasielepima nuo žmonių pikti- 
bes ir vargu kad stovėjau jau 
ant pat kranto braunos ir 
viens linktelėjimas, o szaltos 
vilnis butu apglobė mane ir 
paslėpė savo iszcziuje. Jau 
linkau, kaip pakirstas medis, 
idant, bet sztai pajaucziau 
kad mane kas toks pastvėrė 
už pecziu ir sulaikė....

— Garbe Tau Dieve — isz- 
tarė motina giliai atsidusus, 
kuri iki sziol klausė sunaus 
baisaus apsakimo suturėjus 
krutinėję dvasa.

— Tu iszgelbejai ji nuo pra 
gaiszties. Tu sugražini man 
mano brangu kūdiki.

— Ne sakik to milima mo
tin tarė Antanas. Gal butu 
daug geriau, kad bucziau tada 
pražuvęs jeigu tie puikiai ap
sitaisė ponai, kurie mane isz- 
liuosavo iez kalėjimo ir dabar 
suturėjo nuo nusiskandimo ne 
butu man perszkadine.

— Ali, koki geri žmones!
— Nepertraukinek man mo 

tin, teiksiesi klaueit, asz kitaip 
apie juos sprendžiu.

Szitai galas galams, paėmė

mane ir beveik neszte nunesze 
ant suolo, stovinczio ukame; 
medžiu ne toli upes, ten paso
dino pagirdė vinu ir pavalgi- 
dino. Atsigėrės ir pavalgęs 
pajaucziau savije pražudintas 
spėkas iszreiszkiau mano isz- 
ganitojams savo dekingistes ir 
pasikėlęs norėjau atsitraukt, 
bet jie nepažinstami man, su 
turėjo mane, o buvo teip man- 

, dagus ir iszreiksztinejo man 
savo sanjausma teip, kad ir 
asz noromis, ne noroms pajau
cziau prie koki tai prisiriezima 
kad nesinorėjo jau man palikt 
ju. Pasilikau prie ju. Suju
dintas ju gerumu ir prietelisz 
kurnu, sėdau vėl ant suo'o ir 
pradėjau apsakinet jiems ma
no praeiti ir datirimus žmo 
giszkos neteisibes.

Atsake jie man, kad jau 
mane pažista ir žino apie vis
ką, kokios neteisibes ir skriau
dos datiriau Florencijoi ir nuo 
ne doro gaspadoriaus, kuris 
mane apiplesza. Jie, girdi ma
ne isz kalėjimo iszluosavo, o 
būdami gaspadoj, patire buk 
reikalavau nuo gaspadoriaus 
palikto pas ji savo klumszelio. 
Tai-gi buk atjautė, kad siel
varto paimtas jieszkosiu galo 
mano nelaimes nusižudime, ir 
dėlto seke paskui mane, idant 
nedaleist teip jaunam virui, 
kaip asz pasidarit galo. Pri
pažino mane už teisinga ir’kei- 
ke nelaba profesoriaus tarna. 
Jie, girdi, butu reikalave tei- 
singistes su sztilietu rankoje ir 
apgailestavo mano szvelnuma 
ir nusižeminimą. Tas isztikro 
pataikė man in szirdi ir nes- 
varstindamas daliko tvirtai pa- 
laikinejau juos už žmones sau- 
žiniszkus teisingus. Savo gud
riais žodžiais dar padidino-ma
no ne apikanta prie žmonių.

Nepažinstami mano priete- 
liai paaukavę man priglauda 
pas save. Paėmė su savim kaip 
sake ant nakvines, o asz su 
perpildinta jausmais dekingis- 
tes szirdžia, dekavodamas 
jiems usz labdariste szirdingai 
noringai tikau. Apleidome 
miestą ir ejome keliu, man jau 
žinomu. Besikalbint ne neju
tau kaip veik atėjome in mies
teli, kuriame jau dusyk *bu- 
vau..Praeitinejome pro gaspa- 
da, kur mane apipleszta. Vie
nas isz mano draugu nubėgo 
grait in gaspada ir gaspado- 
rius, kuris buvo iszejes ant 
slenkszczio iszvides bėganti 
veik pasitraukė in vidų. Drau
gas netrukus sugrižo — ir, 
kaip nusistebėjau, kada man 
padavė mano klumszeli kurie 
visai buvo nejudintas!

Aiszkmau sau, kad patire 
apie tai nuo manės, mano isz- 
gelbetojai nusprendė priverst 
gaspadoriu prie sugrąžinimo 
man mano savasties, kas ir 
jiems pasisekė. Isztikro, kaip 
man rodos galit suprast, bu
vau dabar laimingu, o dekin- 
giste mano geriems ponams ne 
turėjo rubežiaus!

Tegul jiems Wieszpats Die
vas ezimteriopai atligina usz 
ta ju gera darba del tavęs pa
darita — tarė motina.

— Prieszingai motin! Te— 
neatmena jiems Dievas tos 
skriaudos, kokia jie man pada 
re!

Abi moteriszkes negalėda
mos suprast usz ka Antanas 
teip skundžiasi ant savo labda 
riu, buvo nusistebėjusios, bet 
nuo žingeidžiau klausė Anta
no apsakimo, idant jis jiems 
viską .iszaiszkintu. Antanas 
trauke toliaus savo apsakima;

— Kelione musu darėsi kas 
kart sunkesnis, aplinkine kas 
kart recziau apgiventa, o mes 
vis lipome priesz kaina ir per- 
sipleszinejome per plaiszas ir 
krumus. Ant kart girdime žven 
girna arkliu, o mano .draugai 
klausia manes ar moku jodint 
ant arklio? Atsakiau patvirti- 
nancziai. nes žinai motin, kad 
nors mes savo arklio niekad ne 
turėjome, bet kaiminam mėg
davau patarnaut ir iszmokau 
jot neblogai, besilenktinejant 
su kaimo vaikinais. Mano 
draugai matomai isz mano at- 
sakimo buvo užganėdinti. Pa
ėjom dar apie varsnas kelio, 
kada susitikom kelis joczius, o 
kaip tamsoj, nes buvo tai tam
si naktis — galėjau patemint 
kožnas vedesi prie szalies pa
balnota arklį. Suprantama

kad jie musu lauke. Asz vie- 
nog nemislijau tuomet apie tai 
ir nesirūpinau suprasti, kad 
tai ira kokia sutartis ant ma
nes padarita ka darodinejo jau 
atvestas ir man pabalnotas ark 
lis, ant kurio uszsisedau net su 
kokiu tai džiaugsmu — gal 
dėlto kad pajiegos mano nebu 
vo atsakanczios teip sunkiai 
kelioniai — gana kad judino- 
mes visi ir nujojome toliaue.

Jojome tamsije, per kalnus 
ir klonius, nekarta kelias mu
su ėjo uolomis, bet arkliai ma
tomai gerai kelia žinojo, ka
dangi ėjo drąsiai, nežiūrint 
kad tas kelias jojimui buvo vi 
sai netinkancziu, kad tokiu ke 
liu ir žmogui sunku eiti, bet 
musu arkliai turbut inprat- 
jau ėjo gerai. Jojome vienas 
paskui kita, o vis asz buvau vi 
durije. Viskas tas man buvo 
nesuprastiniu — bet smarku
mas jiojimo ir kaskart nauji 
inspudžiai iszblaezkinejo viso 
kiae mano mielis ir nedaleidc 
man tirinet mano padėjimo 
Jaucziau kad mano draugai 
teisingoj globoj mane turi rū
pinasi, idant man nieko blogo 
neatsitiktu.

Neturėjau visai prajautimo 
koks buses galas tos stebėtinos 
musu keliones ir klausimo ko
dėl nepažistamiejie teip rūpi
nasi manim — tas man buvo 
neisztiriama slaptibia.

— Gal tave norėjo apipleszt 
ir nužudint tarė baimes paim
ta motina — bet kodėl teip t > 
Ii vede?

— Geriau butu man pada
re, idant butu nužudė, idant 
butu atėmė man givasti, o ne
būtu buvę su manim to, kas vi 
ko. Bet, motin, nepertrauki 
nek man, nes mano iszpažintis 
ir teipjau mane neapsakomai 
slegia ir vargina.

(Toliaue bus.)

Isz Gilbertono bobų nieks, 
Daug bobų kipszui teks;

Jagu girtuoklaut ne palauš, 
Tai dydeli varga sulauks 
Lakkite namie, po paraliu, 

Ne važiuokyte girtos kareliu. 
Teip kaip dvi isz Mahanojaus 

važiavo,
Tai nuo girtavimo svaiguli 

gavo, 
Viena skvernus koto apsiveme,

Kaip lupt ožius err. e.
Karuka net prismardino, 
Kunduktoris baksa atraban- 

tino, 
Ir parode, kad in baksa ožius 

varytu, 
Pasažieriu ne bjaurytu.

Tai szirdeles, norint kiaulisz- 
kai,

Bet vis Lietuviszkai.

Ant svieto dydele atmaina, 
Ant tokios atmainos jau gana, 

Vysi kėlėsi in puikybia, 
In dydele kvailybia.

Juom toliau, 
Tai niekiau.

Gerkime vyrai, piningu yra, 
Amerike bėdos ne yra, 

Salunuose stiklai dydeli, 
Jog vos ižgiart ingali, 

Tai del ko karczemu ne lau 
kyti, 

Ir invales ne prisigerti? 
Viskas dydinasi, 

O labjause girtuoklyste pla
tinasi, 

Tiktai garbe Dievui mažinasi. 
Priesz keletą metu, kada in 

bažnyczia ėjo, 
Kožnas Altorines kuningas 

turėjo, 
Dievo prasze, karsztai meldėsi, 
Ir bažnyczioje kitaip elgesi. 
Szendien-gi brangus Dieve, 

Kožnas mažyte kningele 
griebe, 

Jog ne rankosia ne matyt, 
O ir tai ne nori skaityt.
Da už keliu meteliu, 

Ne reikes jokiu kningeliu, 
Ba kam skaityti, 

Veluk in szalis pasidai' iti. 
Kada kuningai liepe bažny- 

cziosia giedoti, 
Tai vaikyne, ne nori ne vienas 

iszsižioti,
O turi gerkles geras,

- -- - -

Ju Reikalavimas Neturi Rubežiu'
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Toki 
malonu kvapsni paprastai turi tik brangieji cigaretai ir daugelis 
negali tuomi džiaugtis. Mes netik permainom toki padėjimą, bet 
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo 
rūkytoju. Menka uemokestis už

Zira Cigarettes
5c for 10

Visos Tinklines turkiszkos 
priemaiszos ir kvapsniai 
sudėti in ZIRA cigaretes— 
visas sunkumas iszinestas.

Turtingi -Szvelnus Kvepia
Ju priemaiszos suteikia 

szvelnu net saldu kvapsni— 
iszimta rūkymą. Amerikos 
prezidentas nerūko geręsniu 
cigaretu, kaip kad jus galit 
rūkyti nusipirkę szitas ZIRA 
CIGARETU.

Tai buvo stebėtinai didelis 
tabako pirkinis—daug dides
nis už kitus—kad pavelijo 
mums tokiu rusziu cigaretu 
pardavinėti po 5o už 10.

Puikios Satino Dovaneles 
yra randamos kožnam pake- 
lije ŽIRĄ cigaretu, aktorių, 
kvietku ir paukszcziu paveik 
sleiei. Rinkite tuos paveik
slus, isz ju galima padaryti 
dailias paduszkaites ir 1.1.

Visi Pardavejiai Parduoda
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.—Persitikrink.

Lietuvis kožnas, 
Dydžiausia stiklą apžioja, 
Kaip giardamas ižsižioja. 
O velei, ar-gi tiem ponam 

lietuviszkai giedoti?
Ar gi gražu ižsižioti! 

Kad butu milyne sermėga, 
Tai giedoti ne butu geda. 
Tai rots Lietuvos vaikai.

Ne kurie yra bedievei ir niek- 
szai,

Dyrstelekyte in Vokiecziu 
Bažnycze.

Visi gieda vokiszkai abecze; 
O deszimts kart yra szviesesni, 

Ir doresni.
Sziteip vyrai,

Tai jau ne gerai, 
Jagu gerkle iezplikino alus, 

Tai jau giaro ne bus, 
Ir Lietuva pražus.

Teip, garbe Dievui susima
žins,

Ir kuom Lietuvei yra, patis 
ne žinos.

Ne klausote Dievo ne ku- 
ningu,

Ne turėsite laimes, ne giaro 
isz savo vaiku.

Tas ne žūva, kas su Dievu 
gyvena,

Apie tai jau bus gana.

Apie Pittsburga Jurginių 
diena,

Apėmė svaigulis, vaikyna 
viena,

Per nakti ant žemes varavo, 
Bet nieko ne iszgavo.

Oj butu gavės, kad butu pa
lauktas,

Butu ne Szventuju neprisi- 
szaukias,

Ant gilukio, gulėdamas ižsi- 
pagiriojo,

In niekur nuvežlojo.

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozia ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Malianoy City, Pa.

B. RAGAZINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis
Ragažinskas pargabeno visokiu 

gėrimu, 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.

64-56 N. Main St, 
Mahauoy City.

P. LORILLARD COMPANY

| tžai'n Labai pageidaujama, naujausi. 
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NITĄ KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausiobudoW

• r-erydynio, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol išėjusiose l,p,fau
tuviškošė knygose to negalima rasti, kas yra patilpę kuygoj “Daktaras”.

■į, ŠITA KNYGA "DAKTARAS” aprašo visokių licų vardus, kaip jos prasideda, kaipik 
^apsireiškia, kaip išrodo Ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigydyti. }
..v. TA KNYGA labui plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-paUnpie moteris M. 
jStelpa daug. W

ŠITOJ KNYGOJE "DAKTARAS" dikčial aprašo atidengiant daug paslaptybių. 
^gerinusius smagumus ženybinio gyvenimo ir teip-pat kaip ir kada gerinusiai apsivesti irW 
uknip būti laimingu.

KNYGOJE "DAKTARAS” gražini pamokina kaip Jaunus vyrus trip ir moteris % 
is būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir Jauniems, žeuoiiems □ 

ir nevedusiems. n
KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti.’j 

t d mokantis kuris neturi dar šios knygos, su dideliu ukvata perskaitys tiems garsiai. kail|L 
uĮgalės daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labui naudinga Ir reikalinga^ 
^/"turėti, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi. * K

KNYGA "DAKTARAS" yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis.® 
'□atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius 
jsSLt knyg-j atrasite viskų, ko čion negalima parašyti ir (lažinosi visų teisybę. W|

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti ėapie nervų, kraujo, inlcstų,^ 
."’511 -mutizmo, odos, vidurių nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; teip-pat apie moterųM| 
*3nesveikumus ir kitas visokias ligas ir t. t. j
jį JEI SERGI, tai pirmiau no kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis pr K 

ydyt >jo, reikia būtinai perskaityti "DAKTARAS”.
* ŠITOJ knygoje "DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku.m
^|l>et ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti. V
□ NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams jų išleido^ 
K Pliiladelphios M. Klinika, delei labo visuomenės, bid Mekvlonos jų apturės, kuris tik pn ft 
'ik. lias štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas

| The Philadelphia Medical Clinic |
1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.T

VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki-išgjdyti, tad kaip žodžiu® 
^/teip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į šitų tikrų Klinikų. Ateinančius priimama šiomis

valandomis per Kliniko Daktarų: ®
^Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. NedelioJ nuo 10 iki 3. Utarn. Ir Petn. vok. nuo 6 iki 8 vai.

BANKING HOUSE.
Ka lupas Reade Ulicze 

Telefonas.* Hort/i 2822,

BISCHOFF’S
287 Broadway

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

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 184Sm.

Szimtas Tukstancziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kasė, 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą,
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo, 
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivių visu Linijų in ir isz

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bū 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,

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

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

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

Yarszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo, 
\ gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 

kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus T rot imas 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimai 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaucziu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegiml, 
Užsisnejusias Ligas kad ir najinanezios nog Tėvu*

ReUcale raszykite ant adreso
\ v* nn yni rn 638 Penn Avė., Pittsbnrg, Pa.

■ Ml L t II Adinos: 9 iki 5 vakare. Nedeloj nog 9 iki 4 popiet

B

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$15U,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir . 
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis » 
svieto, greicziause ir pigiause. Agentūra minėtos' 
Bankos P. V. 0B1ECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentas kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th.& Carson St., S.8. Pittsburg, Ta 
AGENC1JA P. V. OBIECUNAS&CO
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SURASTA
— Kur buvai Lyda? Jeszko 

jau tave kone adyna laiko. No 
riu eu tavim atsisveikint.

Aut tu žodžiu atsikėlė puiki 
mergaite no szieno, kuriame 
gulėjo, žiūrėdama ant kalbe- 
tojaus.

Isztrauke abi rankas in jau 
na viruka, kuris godžei žiurėjo 
in jaja o ijeje atsake jam:

— Važiuoji tik ant poros 
nedelu Arnoldai ir nežinau 
jog norėtum ir su manim atsi
sveikint.

Nusiminė ant josios tokiu at 
sakymo nes nesitikėjo idant 
ijeje teip jam atsakytu.

— Iszvažiuoju ant keliu me 
nešiu. Argi neprivalau su tavim 
atsisvejkint ant teip ilgo lai
ko?

— Na jago ant teip ilgo lai 
ko važuoji tai privalai atsisvei 
kint o jago to ne būtumei pa
daręs Arnoldai tai isz tikrųjų 
butau ant tavias užpikus.

Paėmė jaja už rankos spaus 
damas druezei ir pritrauktda- 
mas jaja prie savias.

— Pabucziuok mane Ly 
dūk, — paklausė meilingai.

— Ne Arnoldai. Esmu per 
sena del to. Žinai, jog tu ne
mano brolis, ane jokis giminai 
tis turi dabar palaut bueziuot 
mane, esmių suaugus mergina 
ir tas daugiau nepritinka del 
mus. Žinai jog tai yra netinka 
ma.

— Teisibe jog ne esi mano 
sesuo, ne giminaite ir isz to 
džiaugiuo iu, — paszauke, pri
traukdamas mergina prie kru
tinės, norints gana spiresi jam 
— Mano milimiausia Lyduk 
da randasi artimesnis susigimi
niavimas, o kaip sugrisziu isz 
keliones tai prasziczia tavęs 
idant pasiliktum taja gimine 
del manias. Ar busi?

Lyda nieko jam jojo žod 
žiu ne atsako nes dirstelėji
mu akiu davė jam suprast jo
sios atsakima. Arnoldas pa
griebęs jaja pradėjo karsztai 
bueziuot ir pradėjo kalbėt to 
kius žodžius ka tik insimilejas 
jaunikis galėtu kalbėt in laika 
penkių minutu o iszgirdes 
szvirpima maszinos atsisveiki
no greitai ir nusidavė ant sta
cijos idant nepavelint truki.

Kada jisai atsitolino Lyda 
žiurėjo ilgai paskui jin, o po 
tam vela atsisėdo ant szieno pa 
eme kninga kuria buvo skai- 
czius. Žiurėjo ant pievų ku
riuos susidėjo isz pono Bogar- 
to ukes ir nusiszipsojo saldžei-

Lyda buvo sieratele be var
de.'Septiniuolika metu adgalos 
viena szalta vakara, kokia tai 
motere pribuvo pas ūkininką 
Bogarta eu mažu kūdikiu prie 
krutinės.

Buvo tai puiki motere gero 
iszauginimo nes vargas davėsi 
matit ant josios puikaus vejdo, 
kuriuo ūkininkas Bogertas ane 
jojo pati nesuprato.

Buvo susirgus ir nuvargus, 
per ka likos paguldinta in lo
va tikėdamiesi jog in trumpa 
laika pasveiks ir pasakis isz 
kur pribuvo ir kur randasi jo
sios gimines. Nes po menesiui

Ant galo nežinodama kaip 
daugiau dagrist sieratelei, lai
kydama josios skribele ir maža 
pundeli rikterojo:

— Te tu paleistuve, paimk 
savo driskalus ir ejk kur tavo 
akis tave nesz tu ragana. Nesi
rodyk man daugiau in akys. 
Atsimink jog jagu kada vela 
pasimatytum su Arnoldu ir 
privilotum jin ant apsipaezia- 
vimo su juom tada prakeikeze 
tave gi va. Ne gana jigmano 
sunu apraganavai nes nori ir 
man akys apdumt.

Lyda paėmus pundeli ir 
skrybėlė be žodžio ir nenoreda 
ma daugiau klausyt užpuoline 
jimu piktos moteres, nulipo ko 
peczoms žemin ejdama tiesiog 
ant vieszkelio neapsidairidama 
in uszpakali.

Buvo tai baisus pabudini
mas isz saldaus miego kuris ja 
ja pervere igi szirdies. Tik va
landėlė adgalos buvo linksma 
ir laiminga — Arnoldo priža 
detina. Dabar likos iszvaryta 
laukan be skatyko ir prieteliu 
in kur galėtu nusy luot. O ar- 
sziausia jog jau negales pasi
matyt su savo milemu Arnol
du. Graudžei apsiverke mislin 
dama apie taja motere kuria 
pradėjo milet kaip motina.

Ėjo keliu, o saule degino 
karsztai o mažas pundelis ro
dos augo kas kartas sunkesnis. 
Pakelije paregėjo dideli medi 
po kuriuom pastanavijo trupu 
ti atsilset. Kaip pamielino teip 
ir padare atsigulus tuojaus už
migo ir užmirszo apie savo var 
gus.

Pabudus vakaras jau buvo 
užejas. Girre tamsi aplinkui 
paszokus ant ligiu kojų persi
gando labai ir nežinojo in ko
kia szali turi nusiduot.

Norėjo sugrįžt adgalios nes 
susiprato jog ėjo in prieszinga 
szale nes ant galo pribuvo aut 
kokio tai kelio kurio ne buvo 
pažinus.

Pakelije stovi gražus namas 
kuriai iezrode kaip kokis palo 
eis. Atsiduso gilei isz džiaugs
mo, mielindama jog tenais ras 
priglauda ir nusidavė prie jo. 
Ne patemino nieką aplinkui, 
nes durys namo buvo atydary- 
tos.

Inejo ant pirsztu in prieme
ne. Pamate daugeli duriu ve- 
danezios in pakajus. Nesisap- 
navo vargszei idant butu toki 
puikus pakajei ant sv.ieto rode 
ei jai jog inejo in uszkeikta pa 
lociu.

Paskutmios durys vede in 
puiku kambari. Grindie buvo 
iszdetos murmuru, su'”puikeis 
divonais o visoki žiedai radosi 
puikiuose vazonuose. Lyda pa 
stūmė durys ir inejo in vidury. 
Ant sienos kabo paveikslas 
auksiniuose rėmuose.

Dirstelėjus ant paveikslo Ly 
da nusistebėjo labai ir užmir- 
ezo apie vieką. Paveikslas pers 
tate jauna mergina stovinti 
darželije terp žiedu. Puiki bu
vo toji mergina su 'akimi kaip 
žibanezios žvaigždes," raudonos 
lupeles nusiszipsodamos rodos 
juokėsi.

— Tai mano paveikslas, - - 
paszauke nudžiugus. Isz tikru-

Milijonierių moteris.
Paveikslas perstato dvi turtingas moteres, kuriuos yra 

pasiredia ymti dalibas jojime kuris atsibuvo Piping Rock. 
Moters yra pasiredia viriezkai.

iŠ Severos...

(Revera’s Stomach Bitters)

sugražina apetitą, pataiso 
sugedusi skilvi, pagelbėja

viduriu uždegimą.

I’raszaine
Iszinegiiiti

Bonka
Sziandien

§1.00.

Kun. Jarostaw Kucera, isz 
Academy, S. D., raszo:

“Severos Skilvio Biteris duoda 
gera apetitą. Yra tatai puikus 
vaistas skilviui pataisyti.”

INTRINK!
Norėdamas urnai 
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Atsitikimuose nikstelejimu, 
iszsisukimu, szlubcziojimu, 
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jimu, diegliu, szonuose, 
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neuralgijos-intrink

..Severos

?al kana, 
duodame ant pareito!*’®* 
n Gaylaiviu visu Linijai1*18

ijn pastorojame. 
b kitas rejenUlisztoa

IšngiaūsiaL 
laikome atydarjt* i- 

^edelioje nuo 10 iki 12 

cai ar per laisxki to 
is greioziaojeii teifiJgi*0“

ZIS GYDITOJ^I 
yditoju Pittsburg*, 
ri nvini 15 ®eM " 
izgydo niekei 

į Vyrišku M“’1“1* 
liejo speciiliak"DJ!Jn 

i, Nervu, 
Silpnybe Ir W £ 

d ir pajiDSDcrioa oog 
■aszy kiU ant įdreso

il75,000 , . 
vairios ir Šri 
esą apie 
damo ir k* J? 
sas dalis’ 
minėtos^ 
aid a oda 
r kitokia 
io proru 
triaso ai 
•rnastisir 
Konsulia

'/M

irg.Fa
AGO

laiko nebageli numirė. Ir ūki
ninkas Bogertas nedažinojo 
nieko apie josios gimimą ar jo 
sios kūdikio, per ka pasilaikė 
pas save.

No mažens Arnoldas buvo 
josios vienatiniu draugu ir mi- 
lejosi kaip brolis, eu sesere, per 
ka Arnoldo motina žiurėjo su 
žvaire ake ant tosios kudikisz- 
kos meiles, nes ijeje turėjo di
desnius mierius del savo sūne
lio o ne apsipaeziavimas eu ko 
kia ten bevarde sieratele. Ir 
tankei kada Arnoldas nesira
do arti jojo motina niekinda
vo mergaite visokeis spasa- 
bais.

Balsas artinaneziusiu žings
niu isz tvarto pabudino Lyda 
isz josios mielių. Kas tokis pra 
dėjo lipt kopeeziom in virszu 
kur jieje gulėjo ant szieno ir 
pamate trumpam laike atlipau 
te Bogertiene kuri stojo priesz 
jaja su užrustinaneziu veidu.

Josios veidas buvo visas pa- 
raudonavias isz piktumo o 
akys žibėjo kaip žverio kokio. 
Motina girdėjo visa kalba Ar
noldo pradėjo kolot ir visaip 
iszmislinet ant josios jog neba 
gele visa net drebėjo isz bai
mes ir sarmatos.

ju tai mano paveikslas.
Ir teip buvo insiteminus in 

paveiksiu jog neiszgirdo žings 
ni paskui save jog kas tokie in 
ėjo in pakaju. Buvo tai virae 
eu baltais plaukais kaip linai 
o veidas jojo baisei nuludias.

Sustojas dirstelėjo ant josios 
su nusistebėjimu, o vejdae da 
daugiau pabalo paregejas sto- 
vinezia Lyda priesz paveiksią.

Ant paveikslo motere buvo 
parengta in brangias szlebes 
nes stovinti mergina buvo pasi 
rėdžius in prastas szlebes, ko
ne apdriekus ir apdulkinta no 
keliones, nes juju veidai pana 
szus viena in kita kaip du la- 
szai vandenio.

Viras sukliko o priezokes 
prie josios paszauke eu džiaug 
mu:

— Helena — suradau tave 
ant galo!

Teip staigai ir netikėtinai 
paymta isz nežinių Lyda persi 
gando ir puolė apalpus in gle
bi nepažinetamo.

Kada atsigaivino radosi pa
guldinta puikioje lovoje o ne 
pažinstami vedai žiurėjo in ja
ja. Jau ne yra jieje bevarde 
ir apleista sieratele, apie kuria 
niekas nesirūpino.

Kada suvisai pasveiko pasi 
pile klausimai ir atsakimai ir 
persikanojo, jog nepažinsta 
mas buvo tai josios tėvas, o ka 
bantis paveikslas ir in kuri 
teip nusitemino buvo tai jo
sios motina su savo dukriuke 
buvo atlankyt savo gimines 
Europoje o kada sugrįžo, bai
sei buvo už pikus ir iszvijo sa
vo paeze su mergaite nes po 
tam graudinosi labai, o norints 
po tam visur jeszkojo savo pa- 
czios bet niekur ne galėjo ras- 
tie ir nesitekejo jog teip arti 
savo namu turėjo numirt. Nes 
visados tikėjosi jog gal jaja 
suras da gyva, o džiaugdama
sis jog atrado savo duktere 
teipgi graudinosi jog pati bu
vo numirus.

* « »

Rudens laike, viena diena 
sėdėjo Arnoldas su savo moti
na. Arnoldas iszbales ir nuvar 
gias, nes jojo nuludimas apie 
Lyda buvo didelis Ne žinojo 
kaip nedorai jojo motina apsie 
jo su jojo milema, ne buvo 
tosios nuomones jog jin aplei 
do pati.

Ant kart iszgirdo baladoji- 
ma prie duriu ir pertauke tile 
jima terp juju.

Motina pakylo idant durys 
atydaryt ir puikei parėdyta 
motere stovineze duryse su ko 
kiu tai viru Inženge in grineze 
o Bogertiene baisei persigando 
pažinus ponioje Lyda. Misli 
no dabar kaip užpiksjosios sū
nūs kada dažinos teisibe ir 
kaip su jaja nemilaszirdingai 
apsiėjo.. Nes Lyda ne atėjo 
czionais idant atkerszint jai už 
papildinta skriauda, nieko ne 
kalbėjo apie tai, nes tik pasa
kė apie savo netikėta giluki.

Kada pabaigė savo apsaky 
ma, patemino jog Arnoldas ap 
leido grinezia, nes su kantribe 
lauke jojo sugrižimo o tėvas 
josios buvo užimtas kalba eu 
Bogertiene.

Nes Arnoldas nesugrižinejo, 
o kada saule jau pradėjo leis 
tis, iszejo laukan jeszkot jojo. 
Rado jin sėdinti po medžiu 
pasiremias galva ant ranku ir 
gilei užsimislinias.

Lyda prisiartino patikei prie 
jojo o apėmus jojo kakla su 
savo balta rankele užklausė:

— Arnoldai, kas yra? Ar 
nesidžiaugi isz mano gero gi- 
lukio?

— Ne, ne e?miu užganadin- 
tas, — atsake szaltai.

— Tai esi neiszmanelis, — 
ir ne tas pats Arnoldas kuri 
ne senei buvau pažinojus.

Ant tuju žodžiu paszoko Ar 
noldas ant kojų, o jieje parege 
jo jog jisai buvo labai iszba- 
lias, su didelu kentejimu ant 
jojo puikaus veido.

Lyda apsikabino ant kaklo 
o dirstelėjus jam meilingai in 
akys tarė:

— Juk, asz da prie tavęs 
prigulu Arnoldai, jago neimsi 
mane už savo paeze tai busiu 
labai nelaiminga.

Dirstelėjo jai in akys, o su 
pratins jog jieje nepersnnaine' 
isz priežasties savo gilukio ir 
jin mili, apėmė jin neiszpasa 
kitinas džiaugsmas o apsikabi-. 
nia storėjo ilga laika mislin-( 
darni apie savo laime.

Kas toliaus atsitiko, tai pa- 
tis skaititojai gali suprast o 
man reik prymint jog ant ve- 
seilios ir asz tenai buvau ir vai 
kėlus juju glamonėjau.

F. B.

Teveli? kiek užmokejei už 
taje kniga, ka man ant Krist- 
mus pirkai?

— Penkis dolerius, mano 
dukrele.

— Tai asz teveli dabar at- 
leisiu už puse piningu....

Gaspadini: Ne žinojau Onu 
te, jog tu toki patoga jauniki 
iszsirinkai. Ar žinai, labai mei 
lūs ir smagus vaikinelis.

Mergina: — Kas misiukei 
in mano vaikina, tai asz sav 
iszsirinkau. — Užmokėk man 
kiek priguli, asz czion ilgiau 
ne busiu, ba da man vaikina 
paveržszi.

In tęva.
— Gražus kūdikis tiktai ar 

ne bus kuprotas?
— Tai-sesele no to, jog ma- 

niszkis nuolatos susikūprinęs 
ant baisikelo važinėje.

— Motinėlė, ar aniolelei 
vis nuogi?

— Teip, mano dukrele!
— O kur deda skepetaites 

no nosies?
— Kad jems, mano dukrele 

ne reike skepetelu, ba jie anio 
lelei.

— Tai jems motinėlė isz no 
sies snarglis nevarva ....
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— Tai tave Motie Bonkevi- 
cze iszmete isz karezemos ?

— Tai ka supaisesi ir teip 
jau rengiausi eit namon.

— Kas tavo virui?
— O szirdele! turi labai 

sunku žaiduli; jiam ant galvos 
uszpuoli du szimtai dvide- 
szimts svaru geležies. Ar-gi 
tai ne sunkenibe.

KUR BUNA
Mano brolis, Stanislovas Lukąuc* 

kas, paeina isz Kauno gub., Szauliu 
pav., Lukes gmino., girdėjau gyve
na Chicagoi, jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

Jno. Lukauckas.
1319 S. Front St. Philadelphia, Pa, 

(■gy oi)

Mano dede Faanciszkus Martiszus 
du metai adgal gyveno Chicagoi, 
paeina isz Suvalkų gub. Wlaays- 
lawowo pav., Szilgaliu , gmino, 
Slawiku para.. Ruksniu kaimo, turiu 
svarbu reikalą, jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (^p'o;)

Antanina Budzinskiene
Box 253 Adamson, Okla

...TT

Gothard Aliejų
(Severn’s Gothard Oil)

Preke 50c. Bonka.

beveros Gyduoles visur 
Aptiekose parduodo.
Žiūrėk, kad butu padėtas 
vardas firmos

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

W.TRASKAUCKAS
Pirmutini* Liatuvltzka*.

GRABORIUS

Laidoja Kunui N ura i rus! a. Pas* tu d ■
Ryginui ir Vežimas del Ptudratin^jim

Kraueto Dalgiui ii L L 
Vilka atlieka ka nogeriause ir puikiau®, 
du virsi minėtais reikalai! kreipkite! p* 
|io o busite vbuune užganėdintais.
520 W. Centre 8t. Muhanoy Citj

50,000 
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 tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive- j 
dis ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiai uždyrbtu piningu a 

Bk ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiiuns S 
no viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU. ®

Bk Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen-
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma ĮB M pi 1 Įf Į| m BĮ Mm W18
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYS AI

Daug nerūpestingu gyditoju prispira " KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGI
mokie°sm°u g Dr.JOS.USTEBSCO,L602,208N.fifthA,e,CMciig

ir rlnra xmatin^ai na- ™ GOTONi:—Aš e«u užlnteresuotas jusu pasiuhnlmul dykaidata ta be yp g _ 1 stos knygos jr norėčiau, jog jius išsiustument man ■
reikalavima sergančia. M jS tuo knygų.

Reikalaudami tą knygą nuo mu«u 
Jius nebusite niekados pa- 

rciga. Siusk sava

I Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vieną, iš tu ste-
I ouklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti —

y jEj ra I vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie -pareidavo namo vielai ir vfl
S katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi B
0 6ava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale 1 
Į nauduoti py Inai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA-

.................................. ....—111 ™ REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga 
pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta 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:

gi Vardas ir pavarde.

Adresai.

Stejtas.

| KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. ■
H Dr. JOS. LISTER & CO., L 602, 208 N. Fifth Ave^ Chicago, III. ■

I GOTONi:—AS esu užlnteresuotas jusu pasiulinlmul dykai slun- J 
■ stos knygos ir norėčiau, jog jius išsiustument man vienq ■ 

iš tuo knygų.

Naujausi apraszimai 
siunezesi Dykai

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežuli papuczkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta Veli 
name pasinaudoti. Teipgi vėliname 
naudoti f‘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 
doleriu už neiszgydima. Naudokytes 
greitai isz szitos progos. Raszykite 
tuojaus ant adreso:

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

M. VARZINSKAS
UetiiTlszkas FotografGtai 

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

Pulkai Ir pigai nutraukė r i šokėti Fotografijai 
Padaro Dideliu Fotografijai i&s mali u ir 
iadeda in Reinui. Indeda in Špilkai 
kompasas ir t. L Parduoda riaokes Reimat 
Lietuvei iu t i na- minėtais reikalai! netutr 
kitm eiti, kaip tik pas sava s«aa gyventoj

UNION RATIONAL RANK.
MAIIANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125.000. SURPLUS IR PROFITS $300,OOfe 
Sot. Vtl i t. Raudai tari lama Banke sedetu piaiafo.

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga 
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne. 
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą bu 
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Harriion Ball, PreriAtataa. 9 ryte lyg 3 p>?le€
F-J.Noonan, Vice-PrexideaiSK ...Subatoaia...
W. H. Kohler Kajįjcriaa. 9 ryto lyg 12 a^L

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

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie r 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovime 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomai 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojinga 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti n 
aaugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados Ui 
gydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blog* 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” vyru 
iszgydam in 14 dieno.
“Silpnus Vyrus” ju kuna 
sugražinu in nonnaliszka 
padėjimu in trumpa laika.

“Rumatiszms” visoki

i “Užtrucintas Kraujas” m SI 
i dienu-be naudojimo merikmi 

uszo ar potaau.
‘‘Stryktura” be polio ■ 

“VaricocoIeT gydau iu 15 d. 
, “Ssasrius” ir skaudulus skureo 
jiazgydau greitai ir ant visados

OFISOS ADINOS: Nog9 lyg 8ad.vakare. R | ArA__ 626 Peiin AvO.
Petnyczoje 9 lyg Bad. vakare. Nedeliomis I|j I nrP||7 2 Floor Front piHohnrir Pa 
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge WllLUIUlIL rinSuulg, r3
jog 15 metu toj paezioj vietoj. Kalbame Lenkiszkai,Rusiszkai irVokiszka’

“ExreniM” ir kitas panaszaa 
ligos iszgydaa labai trumpam 
laike.

> “Pjul.ptingM Li4U” i. S lyg 
5 diena*.
“Hydrocele” hi 34 adyniM, -
be operacija*.

Dr.O’MaIley iszaiszkina priežastį pasekmingo gydymo

ISZSIVERŽIMAS
Verikosele arba netikrasis Iszsiveržimas 1
l’uczkiii ir visokios Odos Ligos. I

Be jokios Operacijos, Skaudėjimo ar 
apleidimo savo kasdieninio darbo

PRIEŽASTIS ISZGIDIMO.
1. DEL TO — Kad jojo neskaudanli 

iretoda likos naudota per jin suvirszum 
25. metus, o josios naudingumas likos 
pasavintas per teip vadinamus “Specialia 
lūs Rupturos, kurie jaja ir naudoja.

2. DEL TO —Kad suvirszum in 12,000 
iszgide ligoniu,o nekurie pribuvo isz tolimu 
szaliu gydytis, o kuris jis vienos pasekmin
gai tik gydo.

3. DEL TO — Juog kožna savo žodi 
gali pinigiszkai ir profesijonaliszkai užtik 
rint, kuri duoda ligoniui, o būdamas terp 
ju 25 metu yra gana paliudinaneziu.

Su Tokiais paliudymais delko turėtum da vilkinti ir neateiti ant rodos pas Dr 
O’Malley, kuris tave PERŽIURĘS UŽDYKA ir pasakys, kas tau kenkia, ir geriausia 
rodą kaip gali pasveikti. Geriau pasinaudok isz 25 metines praktikos irnebusi pavojuje. 

Pasikalbėjimas - Ypatiszkai ar per Paczta.
Atsiusk adresą ir marke už 2c. o prisiunsim knygute su abrozcleis apieiszsiveržima 

užpeczetylame koperte.

Dr. Alex. O’Malley
158 Washington Street > Wilkes-Barre Penna.

Kur Uetuvhzkai it Leukiszkai nisi kalba ma ir suriraszoma. ___

G. A. Friizinger (poliemonas] Wilkes- 
Barre Pa. iszgydytas nuo sunkaus iszsiver- 
žimo 5 metai atgalios, nuo tada neneszioja 
jokiu diržu.

Tliom. R. Williams, angkkasis isz įlydė 
Park Pa, iszgyditas nuo iszsiveržimo, 5 
metai kaip dilia ne neszioja.

William II. Adams, fajermonas, Sheldon 
Alei Works, Wilkes Bane, iszgydytas nuo 
iszsiveržimo, kuriu turėjo per 15 metu.

R. D. Greenwait,'maszinistas prie Pros
pect brokerio, Breslau Pa du vaiku 3 ir 9 
metu senumo, iszgydyti nuo iszsiveržimo, o 
diržo neneszioja 2 metu.

Lengvas,

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni- 
kq, koncertinų, klernetq, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių 
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 j namus bejoko klapato. 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakimus per pačtą arba exkspresą greičiausėj. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St., CHICAGO, ILL.
-_____ __ ____ _________ _____________________

“KATALIKAS”
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergas mieste Chicago, I1L

Metams lešuoja: Amerikoje - $2.00 
Europoje ir kitur ... $3.00 
Pusei metų: Amerikoje - $1.00
Europoje ir kitur - - $1.50

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

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

PASTABA: Kaa prisius 14.00, tasai gaus “Kataliką" visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes S3.6O.
. Kas prisius $2.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žemlapl ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

W. Rynkexviezius
-:N0TARIUSZA8:- ' ’■*

233-235 W. Centre St., -> Mahanoy City, Pa. 
Aptaagtj* Naaa* ir Nunimu Rakandai n*( Ugnie*.

NJfiavte Lietuviizka Ageatar*. KadUt*i Baakiaii ir pardaviste Sziękercziu aut risakh 
fwduod. S.ipkortą aal peĮ DranZYSCzitl—
risokiu drucziauaiu ir JK ,
reriaurin Laivu. FAX Fnitatm paikei Sxarfan
Sūnelio Piningu. Ia 

Visai Dalis Svieto
treicsiauM ir pigiausa 
visi tie kurie per mus 
tunto apie tai geria žino

hsduoda Doatovierne 
M ta ka nori mvo daM

Sn koH« nors rrfktlB 
kas-link BxipkorcsM^

DIDIS GYDYTOJA
DR. IGNOTAS STANKUS, 

VIENATINIS 
DAKTARAS

TIKRAS LIETUVIS 
FHIL ADELPHI JOJE.

Gydo visokias ligas: vyrų, moterų Ir 
valkų. Atsišaukusiems Iš tolinus per 
laiškus suteikia daktarišku rodęi dovanai. 
Atėjusiems j oflsp ištyria geriausiai ligas 
Ir duoda savo gyduoles už menkę) užmo
kestį. Jis turi didelę medlkallškp praktiku, 
kaip tai: pabaigęs Medlkallškę, Universi
tetu, buvo mlestavu daktaru mieste Indi
anapolis, Ind. ir baigęs mokslus didžioje 
mokykldje THE NEW YORK POST 
GRADUATE MEDICAL SCDO- 
OD and HOSPITAL. Dabar gydo 
visokias ligas su gyduolėmis,darimu ope
racijų ir su elektrlkos mašinomis.

PASARGANeklausykit to žydbernlų 
humbugo Medical Cllnlo, katras sako,kad su X-ray jokios ligos negalima su
rasti. Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šias ligas: Augančius ak
menis tulžyje ir kepenjse (goll-stones), akmenis augančius Inkstuose (Ne
phrolithiasis), akmenis augančius pūslėje, ronas skilvyje (gastrio ulcers), Iš
narintus kaulu narius, sulaužytus kaulus, ir t. t. Apsisaugokite ju tos nau
jos daktariškos knygos, nes ję ne daktaras rašė, bet žydbernial, kurio tarna
vo pas New Yorko šarlatanus Collins ir Ferdele Hartman. Sulig sukišimo 
j tarmę New Yorko šarlatanų, jų tarnai, žydbernial, atsirlogllno čionai, užsi
dėjo tę humbugo Medical Clinic, katras jokios Ilgos negalįs surasti su X-ray. 
Apsisaugokite ju visokiu laišku Ir knygų, nes ant ju nėra pasirašiusio dak
taro, o kas bijo savo vardę pasirašyti, tai ten yra apgavystė.

Turiu šimtus padėkavonlų. Kelias čionai talpinu:
Aš Juozapas Svllba, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa., daug daktaru 

atlankiau, o nei vienas negalėjo manęs Išgydyti, bet daktaras Ignotas Stan
kus su pagelba X-ray mane Išgydė. Ištariu šlrdlngę ačiū.

Petras Salas, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo: Mano moteris 
ilgai sirgo ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skrepllavimę, skaudė
jimu paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotę Stan- 
kuir šitai jis Išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar 
didžiai širdingai ačiū už geras gyduoles. Dieve duok jum ilgę amžių,kad ga
lėtu ir kitus sergančius gelbėti.

IŠ Brooklyn, N. Y., 38 So. 2-nd St. Mane Išgydo daktaras Stankus nuo 
Išbėrimo veido, slinkimo plauką, greito supykime ir išgęsčlo. Julė Dailldle- 
nluto. Tos padčkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacljentu.

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad St., x Philadelphia, Fa. 
O Ofiso 
valandos

Nuo 9 iki 1 po pietų Ir nuo 7 iki 9 vakare. Snbatomia nuo 10 
ryto Iki 8 vai. vakare. Nedėliomls nuo 1 Iki 4 vai. po pietų.
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\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.

Ateikytė pamatyti o jaigu 
pirkaite Siutą tai busite visame 
užganėdinti ir nesisarmatinsite 
svietuj pasirodyt.

----- o-----
Pas mus teipgi gausite 

visokiu Vasariniu Apredimu 
Vyrams ir Vaikams kaipo tai: 
Skubėliu, Kepurių, virszutinu 
ir a patinu Apredaliu, Kalnieriu 
Nektaizu ir t. t.

Pirkite pas mus o 
suczedinsiite pinigą.

RYNKIEVICZIA
233-235 W. CENTRE ST.

Žinios Vietines.
— Ketverge yra “Memorial 

Day,” papuoezimas kapu senu 
Žalnierių.

— Darbo bus pilna per visa 
vasara. Tik tieje ne dirbs ku
rie tingi dirbti.

— Biznierei teip-gi jau ne 
rugoje. Kožnas kalba jog, biz
nis gud!

— Lehigh Valles kompani- 
je užbaigė statyt milžiniszka 
brekeri ant Broad Mountain 
(2 miles nuo mieste.) Breke- 
rius Old Buck Mountain ir 
Vulkan apleido. Naujas bro
keris galės iszleist 1,800 tonu 
per diena.

— Nuo pirmos dienos June 
ejs automobilus kas diena terp 
Delano o Lakeside o jago pa- 
sirodis kad kėlės apsimokės tai 
pradės ejt ir in Vulkaną, New 
Boston ir Morea.

— Neužmirszkyt kad Le 
high Vallee trūkis, kurie atej‘- 
davo isz Hazletono ant 1,24 
po piet, likos permainytas ant 
1,36.

— Mėnesinei susirinkimai 
Sz. Ludviko draugystes bus 
laikomi Nedeliomie po 15-tam 
kožno menesio ant Margelio 
sales. ( pf o,)

• — Prof. Ant Sodeika vargo 
ninkas musu parapijoi, iszke- 
liavo in Bostoną ant sejmo var 
goninku ir kaipo delegatas isz- 
rinktas isz vietines kuopos. 
Tuom laik iszvaduos jin dinste 
F. Boczkauekas.

Hazleton, Pa:— Musu 
prabasztelis apleido mus nusi- 
duodamas in Freeland, palik
damas parapije dydžiausiam 
neparedke. Dievas žino kas 
toliaus pasidaris su musu pui
ku rymiszku kataliku tikėji
mu jago musu vadovai tėip 
elgsis atejteje. Kuningelis 
geide apimti visa parapije po 
savo valdže, o kad parapijonai 
priesz tai pasispyrė per tai ir 
nuolatinis nesupratimai vis 
kylo.

— Kasiklos czion jau pra
dėjo dirbti isz ko žmonis

Amerikoniszkas laivas Utah.

Naujam ‘,doke” kuris kasztavo in $4,000,000. Prie jo 
dirbimo pražuvo 20 darbininku o pažeido in 400; etate jin ju 
keloleka metu.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

St. Clair, Pa.— t U-te 
d. Mojaus, 5-ta vai. po piet, 
po sunkei 4 nedeliu ligai, at
siskyrė su szuom svietu Juze
fą Lieguviene, po tėvu Kru- 
pavicziute, 21 m. amžiaus, a. 
a. Juzefą paėjo isz Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., Kros
nos para., Naujavalakiu kai
mo, paliko dideleme nuliūdi
me vyra, vienu metu dukrele, 
lietuvoja sena motinėlė ir bro
li Antana, Amerike broli Vla
da, seseri Mikalina Kuklac- 
kiene, ir seseri Anele Gude- 
laucziene isz St Clair, Pa , a. 
a. Juzefą Lieguviene, vos per
gyveno su savo vyru Jonu 3 
metus ir 9 m. Lai buna lengva 
szioi svetima žemele, o likusius 
siratus tegul Dievas suramina.

Donora, Pa.— Jagu in 
kur atsibalados Antanas Seile- 
nas, kurie turi paczia Lietuvo
je, Vidukliu parapijoi o tris 
metai adgal apsivedė su kita 
motere czionais, duokyte žine 
ant žemiau paduoto adreso. 
Mes aplaikem isz Lietuvos 
nuo pirmutinios paczios vin- 
czevones metrikus, kuri užtvir 
tina buk Seilenas yra apsive
dęs žmogus. Raszykite ant ad
reso:

Jonas Gajau ckas.
Box 148. Donora, Pa.

Nanty Glo., Pa.— Darbai 
gerai eina.

— Lietuviu nemažas būre
lis, isz tu daugumas in girtuok 
lyste palinkę, apszvieta terpu 
ju ant mažo laipsnio stovi.

Philadelphia, Pa.— Szio 
mis dienomis tapo palaidota 
nelaiminga jauna lietuvaite 
kapinėse Szvento Kryžiaus.

Mergina susipažinusi su vie
nu jaunu vaikinu sumilo, ga
lop tapusi apvaisinta, vaikina 
apskundė, kursai savais pini
gais užsistate kaucija $1.800.- 
00 galu gale apsirgusi pateko 
szpitolen kur po gimdymo 
mergina numirė, o vaikas pa
siliko gyvas.

Vaikino kaucija regis da
bar kad tik ar nepasiliks au
ginimui mažo likusio vaiko.

Mergineles! saugokitės pa- 
nasziu susimylavimu, nes ne 
viena atėjusi paskui vaikinus 
tampa prigauta, o szi ir smerti 
susilaukė.

Merginos vaikinu apvasin- 
tos, turi daugel nuo žmonių 
iszgirst pajuokos, auginant kū
diki paneszt varga; o vaikinai 
krepszius ant pecziu lazda in 
ranka, per klonius kalnus nu
sibastė, juokus sau daro isz 
praeitos meiles ir merginos 
prigautos vargo.

Visiems suprantama, kad 
vaikinai jeigu didumoj isz tė
vynės neszdinasi in Amerika, 
likia-gi jaunos merginos ne 
kur dinge, davatkomis būti ne 
nori, senmergėmis pasilikt teip 
pat ne nori, tai ir jos daugi
nasi paskui vaikinus, o czionai 
atvykusioms ne visoms gei
džianti viltis gerai nusiduoda. 
Vienos apeiženija, kitos be- 
dirbdamos jau ir isz metu kaip 
sako iezeina, treczios in meiles 
nelaimia inpuola. Vaikinai 
czionai ypacz miestuose prie 
ženybu ne labai skubinai kim
ba, nes tai nedateklius, tai gas 
padiniu gerumas yra to viso 
priežastimis. Kitos teip-gi yra 
priežastis vaikinus vienetypen 
patraukenczios t. y. nepado
rus ženotuju sugyvenimas, in 
ka vaikinai pilnai prisižiūri.

Tai-gi lietuvaites czion at
vykusios, labai turi but atsar
gios, prie doros pasilaikan- 
czios, jeib nenor inkliut in ne 
gerumu slaistas, jeib nori kad 
vaikinai vestu jas už savo mo
teris. Senas Kapsas.

Bowersville, Pa.— Dar
bai gerai eina, dirba pilna lai
ka, uždarbei geri, nog 2 lig 
6 doh ant nedėlios, isz kitur 
pribuvusiam darbas nesunku 
gaut.

— Lietuviu apie 11 famili- 
ju, ir apie 14 pavieniu, isz tu 
visokiu atsiranda.

— Jonas Steponaitis likosi 
surieztas mazgu moterystes su 
p. Alena Stanulute, veseile 
traukėsi kėlės dienas ir viskas 
puikiai nusidavė, tiktais vai- 
kynai labai nuliude isz prie
žasties stekas mergynu, jagu 
isz kur pribūtu pora tuzinu 
tai gautu po giažu ir dora vai- 
kyna.

Courtney, Pa.— Darbai 
gerai eina, net viskas braszka, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
nesunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda, del 
nekuriu moterėliu p. Baltru
viene labai reikalinga.

Saxmoil, Pa.— Darbai ge
rai eina, dirba pilna laika, isz 
kitur pribuvusiam darbas ne
sunku gaut, uždarbei ntszlek- 
ti.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda del 
daugelio p. Baltruviene su Ta- 
radaika labai reikalingi.

Apasztalu likimas.
Sekanti trumpa apasztalu 

likimo istorija, gali būti nau
jiena tiems, kurie nėra skaitė 
evangelijos szventos.

Szventas Matas numiręs kan 
kinio mirczia ar nukirstas ka-

Geležinkeliniai ženklai.
Vienas varpelio szniuro pa

traukimas reiszka “sustok”. 
Du patraukimai — “leisk pir
myn”. Tris patraukimai — 
‘ leisk atgal”. Vienas suszvil- 
pimas —■ “užleisk veržtuvus”. 
Du suszvilpimai — “pakelk 
veržtuvus”. Tris suszvilpimai
— “leisk atgal”. Atkartoja
mas suszvilpimas reiszka pavo
ju.

Trumpi umus suszvilpimai
— nubaidymui gyvuliu.

Ranku iszskleidimai ant ly
gios su akimis reiszkia “to
lyn”.

Palengvas ranku sudėjimas 
augszcziau galvos reiszkia “at
gal pamaži”.

Ranku mosikavimas žemyn, 
iszsketus rankas, reiszkia “sus 
tok”.

Mosikavimas viena ranka, 
reiszkia “atgal”.

Raudonas velukas iszskleis-

Buczerne ant pardavimo.
Buczerne su visais intaisi- 

mais, du vežimai, arklis, plesz- 
kus ir t. t. Persiduos už puse 
prekes, nes locnininkas pirko 
kita bizni ir ne turi laiko už- 
siymt dviems bizneis. Atsi- 
ezaukytpas: (fy o;)

Mr. Joseph Milutis,
312 W. Coal Str. 

Shenandoah, Pa.

815 ant nedėlios.
Reikalaujame vyru kaipo 

assistentai ir tlumocziai kurie 
gali kalbėt Lietuviszkai Vyrai 
del važiavimo per miestus su 
muso agentais kurie parduoda 
auksinus sidabrinus ir nikeli
nius ziegorelius ir lenciugelius 
ant mėnesiniu mokeseziu po 
$1 ir $2 ant menesio Teisingi 
ir blaivus vyrai tik reikalingi

(Sf ’o?) 
North American Sales Co.

4 a. Box 954. Dept. 72
New York

Plunksna uždyka.
Kas prisius mums surinkęs ir 

aiszkiai suraszes 25 adresus sa 
vo draugu ir pažinstamu lie
tuviu, tam tuojaus prisiusime 
didele raszomaja plunksna su 
drūtais ir gražiais skuros ap
darais, su paiszeliu ir trinamu 
gurnu. Adresus pasiskubinkite 
prisiųsti nes tokia puikia pro
ga turite tiktai trumpame lai
ke. Adresuokite:

V. J. Daunora, 141 North 
4th Str., Brooklyn, N. Y.

(•qi8e annp)

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

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

GERAS DAIGTAS TURĖTI

MOTERIŲ SIUTAI.
Geras materiolas ir geras kriaueziu darbas, padaro 

gėrius Siutus.
Guinano Sztoras yra žiniomas kaipo sztoras geriu Siutu 

del Vyriu ir Moterių.
Geri Siutai nesziojasi ilgiau ir geriaus iszrodo negu 

pigesni Siutai.
Biski isz pradžios dauginus kasztuoja bet geri Siutai yra 

geriausi ir piginus del jūso pirkimo.
Guinano Sztorai Parduoda Tik Geriausius Siutus.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS., 

Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVaisto.

Kiekvienas Lietnvtszkas Sztorninkaa 
teipgi privalo užlaikyti visada mosu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami gal e t nenusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztornintai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarautuojame.

Egiutero No.l.
Egiutero No. 2..............................50c.
Zmijecznik............ 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 suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu....,...................25c.
Ugniatraukis.................................25c.
Skilvio Laszai.............................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

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

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

TIESIOG ISZ SENO KRAJAUS.
Pas mus randasi visoki Gėrimai 

patraukti isz Rusijos, Francijos, Prusu. 
Anglijos, Iszpanijos ir Italijos. Jus 
Lietuviai, kurie esat gere Lietuvoj, 
Ruska Areilka, pasitraukit tos paczios 
ant atmintes Seno Kraujaus, Si.50 už 
buteli. Teiposgi galit gaut pas mane 
visokiu Amerikoniszku gėrimu. Musu 
Dektine po $3 galioną yra geriause ka 
galit gaut už tos pinigus. Prisiuskit 
savo adrisa del kataliogo.

Fr. SI rawlnskas. 1807 Carson St^iibburgh.Pa.

Rl’SISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.

■26c.

laviju Elijopijos mieste.
Szv. Morkus buvo velkamas 

Aleksandrijos gatvėmis, Egyp- 
te, kolai ne numirė.

Szv. Lukas buvo pakartas 
ant Alyvos medžio, Graikijoje.

Szv. Jonas buvo inmestas in 
verdanczio aliejaus katila, Ry
me, ir iezliko gyvas. Po to jis 
numirė savo mirczia Ef<-zuose, 
Azijoje.

Szv. Jokūbas Didysis buvo 
nukirstas Jeruzolimoje.

Szv. Jokūbas Mažasis buvo 
numestas nuo szventnamio vir- 
szaus ar sparno ir paskui už- 
musztas veliuszio buomu.

Szv. Pilypas buvo pakartas 
ant stulpo Hierapolyj, Frygi- 
jos mieste.

Szv. Baltramiejus buvo už- 
kankytas mirtinai sulyg bar- 
bariszko karaliaus prisakymo.

Szv. Andriejus buvo pri- 
rieztas prie križiaus, nuo kurio 
jis skelbe Dievo žodi žmonėms 
iki ne numirė.

Szv. Tomas buvo pervertas 
ragotine Koromandelyj, Rytu 
Indijoje.

Szv. Judas buvo nuszautas 
vilycziomis.

Szv. Motiejus buvo nukry- 
žiavotas Persijoje.

Szv. Bernabas buvo žydu 
užmusztas akmenimis Salani- 
joje.

Szv. Povilas buvo nukirstas 
žiauriojo Nerono Ryme.

tas ant begiu reiszkia “pavo
jus”.

Raudonas velukas szale ke
lio reiszkia “pavojus prieza- 
kyj”.

Raudonas velukas užkiszta? 
ant garvežio reiszkia “garve
žys užpakalyj”.

Raudonas velukas iszkeltas 
prie stoties reiszkia “sustok”.

Žibykla vėduojama tiesioms 
-kertėmis ant begiu reiszkia 
“sustok”.

Žibykla pakelta ir nuleista 
vertikaliszkai reiszkia “pra
dek”.

Žibykla sukama aplinkui 
reiszkia “leisk traukini atgal”.

• Brangus Lietuviai 
uJj Pitts burgeir

T1 Aplinkinėj.

Praneszn kad as uždėjau Didžiause Drapanų 
Krautuve del Vyriu ir Moterių, eenein ir 
jaunėm, už tai kviecziu visus Lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis 
patarnausu. Tiems ka atvažuoja isz aplin 
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig 
75c. tiems ka pirks tavora už $20 arba dati- 
giaus, o katrie gyvena Pittsburge 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. ant kožno dolerio pigiau. 
Galite pas mane orderuoti Szlubiniu Žiedu 
czisto aukso ir iszduodu raszyta gvararnija 
o nebusite apgautais. Neužmirszkite 
numera ir ulyczia. Viso giaro velijentis, 

S.Labanauckass0^“p'a
Kaip Pasilikti Amerikos 

Piliecziu.
Knygute Lietuviszkoj ir 

Angelskoje kalboje, turinis in- 
statimus apie pilietyste, klau
simai ir atsakimai kaip iszimti 
popieras. Suvienytu Valstijų 
konstitucija, neprigulmybes 
dekleracija' ir konfiderac jos 
straipsnei. Lietuviu Amerikos 
Ukesu Klobas matydamas kadi 
yra reikalas kožnam likti pi 
liecziu szios szaliee, iszleido Į 
szit-a knygute savo trusu. Kny 
gėlės preke tik 25^. Todėl 
norintieji gaut ežia knygele 
turi su užsakiniu prisiust 250 
stempomis arba per Money 
Orderi ant szio adreso, (gf oj) 
Lithuanian Am. Citizens Club.

372 Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

—PUIKIAUSI. DIDŽIAI 81 IR GREICŽJAUSl GARLAIVAI— 
Garlaivai isztina kas dvi ntdelas tai p Ne w Y oi ko o Rusijos be j< kiu nerstojimu. 

PUIKI GARLAIVAI: C ŽAK - KURSK - RUSSIA 
Rotterdama 8 Dienas 

Treczia 
Antra 
, Pirma ____ i__ b__________________

A. E. JOHNSON & CO., (General Patterger Agtf.) 27 Broadway, New York, N.Y.
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I GARLAIVAI: (ZAK - KURSK —“ RUSSIA
In Llbawa 11 Dienu. I K..rIn(..,.1 f Kurek. « Birželio (June) 

Klaea «35 Yorko I ‘>«*r< Blrželio(June)Klaea i,z lorko | Russia,# Birželio (June)
Klaea | A pie dauginus daeižinoelte pas muso agentus arba

UŽDĖTA 1870ni.
Atneszkite szita apgarsinima ir su kožnu 

SI .00 pirkinu vyriu ar moterių apredalu gausite 
50 Ekstra Union Trading Stempn 

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

J.H.8ABENBIiEGCEXZŽss'

Naujas Pavasarinis Tavoras
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 ir t. t. Puiku szlebukiu 
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, Pe

Lipidą AGSNTURA IWmfflNlS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

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

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

iszsiuncziu in prisakyta vieta. Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagid teisinga kursą. Norėdami apie ksi dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip:
A. J KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, Ohio.

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

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

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

pas Vaikus............................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)............... 25c.
Pamada Plaukams...................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise......25c.
Gyduoles nuo Piemens........ .........50c.
Vengriszkas Taisytojas (įsu..... .15c. 
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles,......... ................ 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbutis $L25, 
Gyd. nuo Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines...............$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

i NAUJA KNYGA |
-PO VARDU-

® PRIEJGIAUSES
| MOKSLAS B
| ANGLISZKO

LIEŽUVIO BE jį 
| PAGIALBOS KITO, o
ft O
S Yra tai prakticzniause Knyga į Į 
ft kokios lig szioi Lietuvei turėjo. į į 
$ Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
J pribuvias Grinorius isz Lietuvos ' / 
ft gali in trumpa laika pats per G 
ft save iszmokti Angelskai sziek G 
ft tiek kalbėt.
Įį Toji Knyga druozei apdarita j 
k in Franouzini raudona audima Į 
t ir kasztuoje tiktai J j e Kasztus 
g nusiuntimo mes apmokame, 
Į SAULE Mahanoy City

Kaip tai seiliaus buvo.
Seniaus Lietuvoje, buvo to- 

kis papratimas, jog po szlubui 
del jaunavedės kirpdavo plau
kus. Tasai papratimas vadino
si “pakirpines.” Ant vidurio 
aslos padėdavo duonkubili 
augsztin dugnu, ant jojo dėda
vo pagalve (paduszka) ir sodi- 
davo jaunavede. Visi stodavo 
aplinkui o druszkos graudžes 
dainas dainuodavo. Nuimdavo 
no galvos rutu vainiką, prisiar 
tin ėjo tėvas su degante žvakia.

Tada motina atnesza szlubi- 
ni žiedą, per ta žiedą perverda 
vo pluoszteli plauku ties kak
ta o tėvas su žvakia nusviline- 
jo. Kada nusvilino, motina pa- 
davineje ant torielkaites szmo- 
teli duonos ir stiklą alaus o 
jaunavede tai ant kėlu laike.

Visi sveczei poromi aplin 
km apeitinejo ir virai meta pi
ningus in stiklą, o moteres da
vinėja drobe ant marszkinu.

Kada tas pasibaigi, vesdavo 
jaunavede apie kudmenta, ant 
kurio kūrėsi ugnis.

Paskui sodina ant kėdutės 
priesz ugni ir mazgojo ijosos 
kojas. Akis užrisza lupas tepa 
su medum. Tame pirszlis pra
kalba.

“Per savo lupas ir liežuvi 
tankiausia moteres del savo vi 
ro dakanka. Turi turėti akie 
užmerktas ir per lupas saldus 
žodžei iszeitineti, privalai sau
goti ugni ir užlaikiti szvaru- 
ma.”

Su užrisztom akimi ir patep 
tomi lupomi, apvedineja jauna 
vede prie visu duriu namo, ku 
riais dalipsto su deszinia koja 
ir visi dainuoja:

Žengkie, žengkie drasei, 
Užlaikikie narna szvarei, 
Sergek rakto kaip akies, 
No pikto žmogaus ir vagies.

Ar Keliausite i Lietuva ?

MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
MES duosenie 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.

VYRU NAUJI...
Skribeles ir 

Apredimas
DUODU

TRADING
MARKES

Del kiekvieno Vyrio kuris 
reikalauja geriausia Tavora ka 
gali gaut už mažiausia preke. 
Vienatinis Vieno preke Vyriu 
K romas. Visoki Pavasarini 
Tavora galim pas manie pirki i.

J. J. FREUND, JR.
1603 Carson St., S. S. Pittsburgh, Pa.

Introligatorne.^*
APD1BBTUVE KNTGU.

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

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ar 
ekspreso kasztus. A dienas:

Lithuanian Bindery* 
514 W. Spruce, Mahaney City,

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Yra tai pirmutinine Banka 

Mahanoy City ka pradėjo 

mokėti Procentą ant sudėtu 

Piningu. Už tai verta juso

parėmimo. Užsimokės jumis 

dėti Piningu in szita Banka. 

Patarnavimas kanogeriausias.

D.M.Graham, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

...DIREKTORIAI...
C. L. A dam, Vice-Prezidentas.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D.F.Guinan, Kasijerius.
M. Gavula.
W. J. Miles.

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

Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentu, pnskailant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam knijui. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notaru 

j J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paezedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pei 
Expreso Money Orderi.

Ant pardavimo.
Parsiduoda valgomu daig- 

tu sztoras, ir buczerne, biznis 
geras, parsiduos pigiai, isz 
priežasties ligos, kas norėtu 
pirkt tegul raszo ant platesniu 
žinių ant szio adreso:

J. J. Bogdan,
507 E. Federal, Str,

Youngstown, Ohio.'

Parsiduoda Farma.
Puiki farma Roaring Creek, 

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

Jos. Bendrick
(j j ) Pottsville, Pa.

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu až

JLgT“ f Mainose
Kollestvas ^7?°““ j Ant Geležinkeliu arba 

Treinu.
Vartojau Provas už Koliestvafl 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 kolie* 
stvom galidesetkus tukstaneziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelis desetkus dorielu sumulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigarsitu ir jus Provas priimta 
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 szuom adreso' 
B O VAMVAIK P.O. Box 181.

■ Ui lAHnAuu indlanapolls.lnd.

No. ©.
Nusipirkite sau keleti 
Buteliu
N0RKEVICZ1AUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežiu gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Atcikyte dabli 
priesz laika, duokite save 
orderi o bus jums pristatyt*

S. ^orkewicz
408 West Mahanoj Ait.

LIETUVIO KRAUTUVE.
Malonus Viengencziai:

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

Žiedu, Kryželiu, Armo
nikų, Skripku visokia 
Mužikalisku 1 nstrumen 
tu,Britvu, drukuojam 
Maszinukiu, Albomu 
Potogjafijoms laikitia 
Istoriszku ir Malda 
kningu, visokiu popiera 
Gromatoms rasziti su

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinaiuž 
$1 Perkupcziams 1 ,CCO už$6 Magiai 
kos Kazytės $3. Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisia- 
skite 2c. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu. 
Didelis Szaltinis §1.50. Knygute ka 
pamokina kaip gauti amerikoniszkas 
popieras po 35c.

Maloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn. N ¥

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 visokiu 
Valgomu Tavora ir Buczerne.

Franas Petraitis ■ Clymer, Pa.




