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KAS GIRDĖT?
Kapitonas Rostron nuo lai

vo Carpatia aplaike deszimts 
tukstancziu doleriu nuo nasz- 
liu po dingusiu milijonierių, 
kurie pražuvo ant laivo Tita
niko. Už ka? Ar už ižgialbe- 
jitna milijonierku ar už tai, ka 
ne ižgialbejo ju vyrus?!

Pierpont Morganas užmokė
jo už krisztolini indą net 28,- 
800 doleriu. — Dabartės dy- 
delis klausimas kiek kasztuos 
gėrimas kuri milijonierei giars 
isz to indo, o kitas vela klau
simas, kiek ten randasi darbi- 
ninkiszko prakaito ant jo.

Szi metaketina visur apvaiksz 
tinet triukszmingas “Fourth of 
July (diena dszsimuszimo Suv. 
Steitu ant luosybes isz po jun
go Anglijos).

Visur taja diena geidže ap- 
vaiksztinet kanomalsziause, 
nes per piszkinima fajerkrekiu 
ir kitokiu ginklu pražūva dau
geli ypatų. Mete 1909 likos 
užmusztos ir pažeistos 5307, 
1910 — 2903, 1911 — 1603; 
kožna meta vis mažiau. Nes ja 
go szimet apvaikszczios triuksz 
mingai tai vela tukstanczius 
pažeis ir užmusz. — Jau lai
kas tuos piszkinimus palaut o 
ymtis prie malszesznio ap- 
vaikszcziojimo teip svarbios 
dienos.

skutiniu locnininku buvo mi- 
nisteris Maclean isz Washing- 
tono, kuri pirko tris menesius 
priesz nuskendima laivo.

Grįždamas in Amerika su 
tuom deimantu dingo su laivu 
Titaniku. Dabartės niekam 
blogo neatsitiks, nes tasai ne- 
gilukningas deimantas randasi 
ant dugno mariu su tukstan- 
cziais ypatų.

Lengviauses būdas isznaiki- 
nimo bjauriu mušiu yra su pa
gialba “bichroniate of potash” 
kuris susimaiszo su du kart 
tiek vandens, reike inmest in 
ta viską truputi cukriaus ir in 
pilt in torielkaites ir pastatyt 
in kožna kambari. Arba už
pilk 20 laszu “carbolic acid” 
ant karsztu anglių ant sziu- 
peluko o garas užmusz visas 
muses, arba sudegink milteliu 
“pyrethrum powder” o muses 
nukirs ant grindų, iszszluok 
ant sziupeluko ir sudegink 
pecziuje.

Yra dasegtu, daigtu jog mu
ses praplatima visokes ligas 
atsitupdamos ant kudykio bon 
kūtes arba ant maisto. Per 
tai naikinkite muses kiek 
galėdami.
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Tula Czikagine motere isz- 
rado nauja būda ižgazdinimo 
vagiu isz namu, o tai per isz- 
malavojima juos per terla su 
“pajų.” Tik nežine, ar tai 
kvepsnis pajaus teip ižgazdino 
vagi, J°g turėjo bėgti isz na
mo ar tai buvo drąsą moteres.

Tūlas gydintojas isz St. 
Louie tvirtina buk galima ižsi- 
gydint isz astmos (dusulio) ja- 
go nedevesi pancziaku ir czeve 
riku o vaikszcziosi basas. Teip 
gamta, “be prideczku” yra ge
riausiu gydintoju.
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St. Louis atsibuvo lenktynes 
terp lekiojamos maszinos, au- 
tomobilaus ii motorciklo. Le- 
kiojama maszina laimėjo lenk
tynes. Nubaudimas Dievo su 
tais žmonėmis. — Jieje da pa
sirengs nulėkti in dangų su 
pagialba maszinos.

Francuziszki laikraszczei 
plaezei apraszineje apie baisu 
prasiplatinimą girtuoklystes 
Francijoi. Raszo, buk in laika 
30 metu girtuoklyste prasipla
tino keturis kart daugiau kaip 
praejtuose metuose teip, jog 
Francuzijoi randasi szendien 
486,000 karczemu ant 30 mili
jonu gyventoju, arba viena 
karczema ant kožno 80 ypatų. 
Su prasiplatinimu girtuoklys
tes auga ir visoki prasižengi
mai. Mete 1880 buvo ju vos 
139, o 1910 mete 456 o skaitlis 
paikszu pasididino nuo 11,000 
ant 75,000 ka isznesza du paik 
szai ant kožno 1000 gyventoju. 
Gymimai vaiku teip-gi maži- 
nasi kas metas stebėtinai.

Kaip apskaito, tai ant viso 
svieto randasi 1,700,000,000 
gyventoju pagal paskutini 
skaitlį. Kas kiszasi moterių ir 
vyru, tai ant kožno 1000 vyru 
pripuola 990 moteres, bet tai 
ne visur. Ant paveizdos Euro
poje ant kožno 1000 vyru pri
puola 1027 moterių; Afrike ant 
1000 vyru — 1,054 moterių, 
Azijoi anflOOO vyru — 1,467 
moterių; Alaekoje391; o ant 
Malajeku salų 389 moteris ant 
kožno 1000 vyru.

Tai ir po sejmu.
Ar ne geriau butu ydant sej- 

mai butu laikomi kas du me
tai? Tokiu budu užczedintu 
daug piningu ir nereikalingu 
kelionių o ir butu mažiau ne
supratimu.
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Nelaime laivo Titaniko pri
mynė istorije nelaimingo dei
manto vadinamo “melino ak
mens.” Tasai brangus akmuo 
buvo žinomas nuo keliu szim- 
tu metu del to, kad atneszdavo 
nelaime tam kuris buvo jojo 
locnininku.

Pirmutinis locnininkas tojo 
deimanto buvo turkiszkas sul
tonas, kuriam atėmė sostą. To- 
liaus iszpaniszkas židas Habib 
kuris nuskendo. Marija Anto
nina francuziszka karaliene 
kuri jin vėliaus neeziojo ant 
kaklo, likos nukirsta per gilo- 
tina. Po jiai apturėjo deiman
tą kuningaiksztiene Lamballe 
kuria parižinia gauje laike re- 
volucijos nužudė. Auksoris isz 
Amsterdamo in kurio rankas 
tas nelaimingas deimantas ga
vosi papilde savžudinsta. Pa

Trumpi Telegramai.
§ Kulpmont, Pa.— Ber

nardas Marauckas pirko Me
todistu bažnytėlė ant licitaci- 
jos už $6,01. Da teip pigios 
bažnyczios niekas ne pirko.

§ Havana, Kuba.— Suv. 
Steitas nusiuntė keturis va- 
jaunus laivus ir suvirszum 
4000 vaisko ant padarimo pa- 
redko. Pasikelelei kerszina 
tautiszka skerdynia.

§ Santiago, Chile.— Upe 
Mapocha iszsiliejo isz lovio, 
užliedama visa aplinkinia. Ke- 
loleka ypatų prigėrė.

§ Mourmelon, Francuzije.— 
Vienas isz geriausiu francuzi- 
niu lekiotoju puolė su maszina 
ir savo maszinistu užsimusz- 
dami ant vietos.

§ Wilkes-Barre, Pa.— Kas 
tokis padėjo plita ant sztangu 
elektrikinio kelio o karukas 
ejnantis isz Harveys Lake nu
krito per ka pasižeido 14 pa- 
sažieriu.

Del to, jog Dievas sutveri 
motere isz kaulo, usz tai kož- 
nam virui gerkleje stovį kau
lu....

ISZ AMERIKOS.
Perkūnas trenkė in 35 

darbininkus.
Pheonixville, Pa.— Laike 

dydelio szturmo kuris praėjo 
pro czionais perkūnas trenke 
in Heines Safty Boiler dirbtu
ve, pataikindamas 35 darbi
ninkus apkurtindamas juos 
per deszimts minutu. Po ko
kiam laikui visi atsigaivino ir 
vela pradėjo dirbt. Fabriką 
ne sunaikino.

Turtas po senu gonku.
Easton, Pa. — Robertas 

Peifferis, turintis kroma Raubs 
ville, arti czionais, nutarė pa
taisyt gonkeles savo namo. 
Kada suardė gonkeles rado po 
ju skurine masznele kurioje ra
dosi $2,824 bumaszkuose. Na
mas yra kone 78 metus senumo 
ir prigulėjo kitados prie Jokū
bo Leeh kuris mirė keli metai 
adgalos.

720 miles ant valandos?
St. Louis, Mo.— Williams 

McDonald ir Clinton Coates 
padirbo naujausio sztamo le 
kiojama maszina vadinama 
“Aerinunicycle” kuri su pa- 
gelba naujausio motoro gales 
lėkti greitumu 720 miliu ant 
valandos. Žmonis ne gali at
sistebėt tuom iszradimu ir 
kožnas klausė; Ar tai stebuk
lai ar dydelis humbugas?

Musztine straikieriu su 
palicije.

Boston. — Vela pakylo 
musztine terp straikieriu dir- 
baneziu ant geležkelio ir pa- 
licijos, kuri prasidėjo South 
Boston ir Cambridge. Strai
kieriu tame sumiszime daliba- 
vo in 3500. Tris palicijantai 
likos baisei sumusztais. Ke- 
lioleka maisztininku likos 
aresztavotais.

Isziuintingas žmogelis.
Sharon, Pa.— Tomis die

nomis Jonas Urcziczkas geide 
iszimti ukesiszkas popieras, 
nes sudže negalėdamas para- 
szyt jojo pravardes, innesze 
ydant jaja permainytu ant 
lengvesnes. Bet Urcziczkis at
siliepė: “Kokia pravarde man 
tėvas davė tokia ir pasiymsiu 
su savim in graba, asz josios 
nesisarmatinu, o jagu tau ne 
patinka ir ne gali juos “spe- 
lit” tai ejki in mokslaine, kaip 
ir mes turime daryt pribuvia 
in Amerika, esame prispirti 
isztarti juso navatna kalba.”— 
Kad daugiau tokiu patrijotu 
butu kurie nesisarmatina savo 
pravardžių ir tautos; tai dy- 
desne paguodone turėtu nuo 
svetimtaueziu ir greieziau at- 
gaivytu tevynia.

Naujas būdas apmalszini- 
mo verkenezio kudykio.

Shamokin, Pa. — Elena 
Kuczinskiute 6 metu senumo 
mergaite likos palikta namie 
per motina su savo dvieju me
tu sesute. In keki laike sesu
te pradėjo verkt o negalėdama 
nukenst josios riksmo pagrie
bė bleszine nuo penkių svaru 
tauku užmovė sesutei lig pe- 
cziu.

Kudykis palove verkt ir ko
ne gyvuot. Kada Elena geide 
nuymt bleszine, stengimai jo
sios nepasiseke. Perymta dyde- 
le baime nubėgo pas artima 
blekoriu su kaimynais kuris 
su žirklėmis nupjovė bleszi- 
ne nuo kudykio galveles, nes 
ausis buvo kone nuplesztos 
nuo bleszines kada sesute už
movė jiai ant galveles.

21 ‘foreignerei’ apkaltinti 
už malszati.

Newark, N. J.— Sudže 
Wimmer isz Kearney ana die
na nubaudė 21 “foreignerius” 
kožna ant meto kalėjimu in 
Hudsona už tai kad dalibavo 
maiszatije ejdami sulaikyt dar
bininkus kurie ėjo in fabriką 
kuriame vieszpatavo straikas. 
Toje maiszatije likos nuszau- 
tas studentas o daugeli palici- 
jantu pažeido. Kaip pats sud
že iszsikalbejo, tai nubaudė 
“foreignerius” del to, ydant 
duoti paveizda kitiems kad 
luošam sklype turi apsimal- 
szyt.

Naujas būdas isznaiklnl- 
nio blakių.

Tuscarora, Pa. — Jonas 
Terkaviczius neturėdamas at- 
silsio naktimis per nuobrodas 
blakes kurios jin nemilaszir- 
dingai kandžiojo, o gulėdamas 
lovoja, atėjo jam puiki myslis 
in galva, mielindamas, kiek tai 
milijonu surinks, jago taja 
nauja būda užpatentavotas. 
Jojo naujės iszradimas buvo 
tokis: ydant blakutee isznai- 
kint su pagialba dinamito. 
Kaip nutarė teip ir padare. 
Atsigulęs in lova uždege dina
mitą iezneszdamas save, lova, 
blakes ir dali lubu. Baudimas 
pasekmingai nusidavė nes tru
puti per brangus, nes dabar 
turės užmokėt už lova, sutai- 
s:ma namo, gaepadinei už pa- 
duszkas ir daktarui už jojo 
“eupikeinima.”

Arielka ir alus priežaste 
brangenybes.

New York.— Sanarei Pro
duce exchange apgarsino prie- 
žaste nepaprastos brangenybes 
ant visu valgomu dalyku. 
T virtiną jieje, buk 60$ kor- 
nu kuriu užaugina 30,700,000,- 
000 buszeliu per metus Suv. 
Steituose buna sunaudota ant 
iždirbimo arielkos ir alaus. 
Del to tai rugei brangsta kas 
metas daugiau o auginimas 
gyvulu visiszkai mažta o per 
tai preke ant gyvulu teip-gi 
kyla. Konus pradėjo naudot 
teip -gi ant iždirbimo teip va
dinamu “breakfast foods” ku
rie labai prasiplatino in laika 
keliu metu.

Deimantas žuvije.
Philadelphia.— Howard E. 

Buzly, laikantis kroma po 
No. 2929 Ridge avė. perpjau
damas dydele žuvi rado vidu
riuose puiku auksini deimanti
ni žiedą. Buzby kalba, jog 
locnininkas gali atsiymt savo 
locnasti, jago prirodys kad tai 
jo. Taja diena aplaike žuvis 
isz Anglesijoe.

Vela pastorelis
žudintojuin.

New Sweden, Ill. — Rev. 
Charles Emelius, liuteroniszkas 
pastorelis, likos aresztavotu 
už žudinsta savo uoszvio Au
gusto Jacobsono. Žmonis 
isz pradžių buvo tosios nuo
mones buk Jacabsonas papilde 
savžudinsta nes vėliaus pasi
rodė buk Emelius geide apsi 
paeziuot su jojo duktere nes 
tėvas buvo tame prieszingas, 
bet po laidotuvių tėvo apsive
dė su jaja priverstinai o po 
vinezevonei iždave jin kaipo 
žudintoju savo tėvo nes prie to 
jai prisipažino.

Poni in slūgine: — Mariuk, 
ka tu sau mielini! ko tasai žal- 
nieris nulatos in kukne atsi
velka ?

— Kad asz ponute ne turu 
laiko pas jin nueitie tai liepiau 
idant jisai ateiinetu.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Iszeivystc-
Begyje balandžio menesio 

per Liepojaus prieplauka isze- 
jo in užsienius 4073 žmones 
(2418 vyru ir 1655 moterų).

Baisus apsirikimas.
Rygoje, Krebso auksakaliu 

dirtuveje maž. Kuznecznos gat. 
No 18 du darbininkai, ieztroez 
ke, nusipirko bonka giros, ir 
apie puse iezgere, pastate ant 
lenines tarpe kitu bonku su- 
visokeis prie darbo reikalingais 
skystimais. Truputi palaukus, 
jiedu atsiminė apie savo gira, 
ir vietoje giros — iezgere cin- 
kalijo isztirpala. Abudu bai. 
Blausiuose kentejimuose pradė
jo mirti. Vienas numirė, o ki
tas, nugabentas in ligonbuti, 
tapo truputi atgaivintas.

Biskupas Kuszkeviczlus 
apkaitytas.

Varszava. — Per ketures 
dienas tęsęsi teismas prieszais 
kun. biskupa Ruszkevicziu, ku 
ris likos nubaustas ant 16 me
nesiu už nepripažinimą szlubo 
duota per mariavituJsuninga.

Kun. Ceplinskis, prabasz- 
czius parapijoi j Pszczynovo 
likos nubaustas teip pat ant 
16 menesiu už davima antru 
kart szlubo porai kuri likos 
surinezevota per marijavitu 
kuninga.

Sun'. Roczkauskae, biskupo 
rasztininkas, likos nubaustas 
ant puses meto už neteisinga 
suraszima viroko, kuris neuž
tikrina marijavitu szluba.

Vėliaus sūdąs perm ai n e vi- 
roka sekanezei: kun. biskupa 
Ruskevicziu nubaudė ant 4 
menesiu in drutviete, Kun. 
Ceplinski viroka užtvirtino o 
kun. Raszauska ant meto in 
aresztanckas rotas.

Liepojus. — Sugrįžęs isz 
Amerikos garlaivis “Lietuva” 
parsivežė atgal 209 Rusijos isz 
eivius, kuriu Amerikos vy
riausybe neisileido. Tarp tu 
iszeiviu esą 14 lietuviu.

Szaležiai ir sniegas.
Isz daugelio Rusijos vietų 

ateina žinios apie szalczius.

Jelec.— 27 balandžio szal- 
tis pakilo ligi 7 laipsniu. 
Sniegti. Vasarojų javu pasė
liams gresia pavojus.

Charkovas.— Szaltis 3 laips 
niu. Javai paliovė augę.

Volovo.— Užneszus snie
gui geležinkeli, nusmuko nuo 
vėžiu traukinys, kuris turėjo 
iszbuti sniege 6 valandas. Ke
liauninku traukiniai sulaikyti.

Tiflisas.— Szaltis ir sniegai 
labai pakenkė vynynams. Kal
nuose pasidarė sniego viepu- 
tines.

Moteres advokatai.
Petersburgas.— Dunna pri

ėmė ir užtvirtino bila, kuris 
pavėlina moterimis praktikuot 
suduose kaipo advokatai.

ISZ VISU SZALIU.
Eksplozije užmusze 12 

ypatų.
Viednius. — Per eksplozije 

“serasito” fabrike Woellers- 
darfo liko užmuszta 12 darbi
ninkių. Buvo tai kareivei ku
rie fabrike dirbo. Drūtis eks 
plozijos iszkule langus visoje 
aplinkinėje o artimiausius na
mus iždraske.

Užakmenavojo motore.
Kutszan, Persije. — Tula 

moteriszke, malszi ir darbszi, 
dirbo sunkei ant užlaikimo sa
vo ir vyro, kuris buvo dydelis 
tinginis ir girtuoklys. Karta 
tasai netikėlis pamėtė paezia 
ant “kėlu dienu.” Praslinko 
metas — ne sugrįžo. Gal myre 
isz girtuoklystes. Ir vėl pra
slinko keli metai o motere bu
vę tosios nuomones jog pasi
liko naszle. Atsirado darbszus 
vyrukas isz to paties kaimo 
na, ir su juom apsivedė. Vela 
metas praslinko — porele gy
veno laimingai.

Sztai ana nedelia sugrižo 
namon josios nelabas vyras. 
Visas kaimas inirszo prieszais 
motere už isztekejima antru 
kartu. Kaltininke nuvede pas 
muilą (dvasiszkas ir persiszkas 
sudže). Muilas dirstelėjo in 
Korona (knyga provu) kur ra
do vienatini viroka už toki 
prasižengimą — užakmenavo- 
jimas.

Mahometu tikėjimas paliepė 
vyrui turėti daugiau kaip vie
na paezia, nes moterei yra už
drausta apsivest daugiau kaip 
viena karta.

Kaltininke “del paveizdos” 
kitoms moterimis apvede pir- 
miause po visa miestą su ati
dengtu veidu ėjo basa Gieda
ma su dydeliu kantrumu. Po- 
tam indukusia myne ant vietos 
egzekucijos.

Iszkase duobe trijų pėdu 
gylumo. Motere be pagialbos 
kitu atsigulė in duobe rodos 
rengėsi ant miego. Seniauses 
gyventojas kaimo, pakele dy- 
deli akmeni nuo žemes, mete 
su visom pajėgom ant nelai
mingos moteres kuri neiždave 
mažiausio balso. Po tam visa 
gauje surinkus akmenis pra
dėjo metint ant moteres ir 
trumpam laike uždengė nelai
minga kuna akmenais.

Vakare isz po akmenų isz- 
eme kuna muczelninkes ir pa
laidojo ant kapiniu pagal mu- 
zulmonu tikėjimą.

Povandeninis laivelis su 
2G ypatoms nuskendo. 
Toulon, Francuzije. — Lai

ke manverujflotos su povande
ninėms laivelėms vela atsitiko 
baisi nelaime. Povandeninis 
laivelis Vendemiare likos 
trenktas per laiva St. Louis 
kuris ir tuo nuskendo su 26 
ypatoms. Visi pražuvo.

Balius!

Parengė dideli balių drau
gyste szv. Kazimiero isz Coal 
Center, Pa. 15 d. Birželio 
1912 m. ant D. F. Gusaro sa
les, balius prasidės 3 adyna 
po piet ir trauksis lig vėlybai 
nakezei, mužikantai pirmos 
klasos, resz puikus lietuvisz- 
kus szokius. Užpraszo visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilan
kyt ant to puikaus pasilinks
minimo.

. Komitetas.

Pas apteikori ateina židas 
bankeris.

— Ponas aptiekoriau! mano 
pati pabėgo, isz vaiku ne turu 
nauda, skolininkai ne užmoka, 
jau man givastis nubodo. Duo 
kie man truciznos....

— Kokios ponas nori: gal 
prūsines rukszties, arszeniko 
ar.

— Nu, asz noru kanopigiau 
siu.

Aut pardavimo.
Lotai už neperbrangia pre

ke, arti nauju szapu Redingo 
kompanijos. Darba visados ga
lima gauti kasiklose. Ateikite 
arba raszykite ant adreso, (oę)

Dr. Robert B. Gray,
Port Carbon, Pa.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Marijampole.

Žmones laukus baigia ap
dirbti. Sodiecziai dejuoja, kad 
gana szaltas pavasaris — javai 
nedygsta, medžiai nesužaliuo
ja. Dobilai vietomis iszszale.

Gyvulus in lauka maža kas 
gena — žoles nėra, nors jau 
gegužis.

Sudergas.
(Naum. apskr.) 7 gegužio 

antra valanda ryte sudege Su
dergė medine bažnyczia. Prie
žastis nežinoma. Ugnis prasi
dėjo isz vieno namo szale 
szventoriaus; o kad vejas nesze 
tiesiog ant bažnyczios ir arti 
nebuvo vandenio, tai bažny
czios apginti nebuvo galima, 
nore žmonių subėgo gana 
daug. Suskubo tik viską isz- 
neszti isz vidaus, liko tik var
gonai ir altorius. Bažnyczia 
buvo intraukta in 4 tukst. rub 
liu. Pamaldos dabar yra lai
komos tuszcziame name, kur 
pirmiau buvo mokykla.

Panevezys.
Sziame apskrityje sziuosmet 

pradedama statyti 33 naujos 
mokyklos. Ju tarpe 18 muro 
ir 15 mediniu. Kai-kurios mo 
kyklos statomos driem augez- 
tais. Kasztu daugiausia duo
da valstiecziai.

Vilkaviszkis.
Pastaruoju laiku Vilkavisz- 

kio apylenkej erne snraykiai 
sirgti Trarves nusilpnėjimu 
kaulu (nes visai nupuola nuo 
kojų), kursai paeina nuo ne
sveiko paszaro. Mat, esą del 
nepaprastai sausos pereitos va
saros nebuve augaluose tu vi
su daleliu, kurios yra reikalin
gos sveikam paszarui. Dauge
lis žmonių (žinoma, tik tokie, 
kurie neįsileidžia in savo na
mus jokio laikraszczio) eme 
kreiptis in visokius taip vadi
namus “daktarėlius”. Sztai 
neperseniai keliolika gyvento
ju susitarė parsigabeno viena 
toki “daktarėli ” net nuo Vir- 
baliaus, kurio pravarde Bal 
sys, isz kaimo Nevadoles, 
kursai gydo nuleidimais krau
jo (kiekvienai karvei nuleid
žia beveik po du goreziu 
(kraujo), už ka paima po 50 
kap. ir dar be to duoda savo 
sutaisytu vaistu, už kuriuos 
taipgi gerokai paima. Ir taip 
per koki laika minetasai “dak 
tarelis” pasidarbavęs ir pilnus 
keszenius prisikrovęs pinigu 
iszvažiavo namo automobi- 
lium net szvilpdamas, o tu 
žmonelių karvutes kaip sirgo, 
taip ir serga.

Bokiszkis-
Kauno gub. Pas mus Rokisz 

kio stotyje, balandžio 30 d. 8 
metu mergaite, nebyle pakliu
vo po traukinio ratais ir tapo, 
jai aukszcziau keliu nupjau
tos kojos, kuri in Rokiszkio 
ligonbuti begabenant — 
pasimirė.

Netoli Rokiszkio kuosiu kai 
mo ūkininkams jau seniai lai 
kas in viensėdžius iezsiskirsty 
ti, tadnereiktu pesztis tarpu sa 
ves bet jie tai daro labai neno 
riai, nes turkdo vienas ukinin 
kas, kuri sdabar pradėjo su bo 
boms “pletku” laikraszti leis 
ti. Jei nesiliaus, indesime jo 
pravarde in tikra laikraszti.

Kaunas.
Szimet nuo sausio 1 d. iki 

gegužes menesio 1 dienai perė
jo Žemaicziu vyskupijoje in 
kataliku tikėjimą 6 liuteronai 
ir 24 pravoslavai. Tarp sziu 
paskutiniuju yra ir dvarinin
kas Mykolas Jurgio sūnūs Ko
maras isz Petkunu.

Sziauliai.
Kauno gub. Pas mus yra 

“garsus daktaras” latviuku va 
dinamas. Jis isz gydimo gerus 
sau turtus susikrovė. Bet kaip 
pasirodo, tai jis jokio mokslo 
nėra baigės. — Stebėtina, 
kad sziauliecziai, turėdami ne
mažai geru daktaru, duodasi 
isznaudoti visokiems “bemoks
liams,” kurie neturi ne suprati 
mo apie gydimą, ne teises žmo
nes gydyti.

Plokszcziai.
(Naumiesczio (apskr.) Pasi

mirė vietinis klebonas a. a. 
kun. M. Baliunas,

Kaltinėnai.
(Raseinių apskr.). Baland

žio 21 diena pasimirė gerbia
masis musu klebonas kun. 
Aleksandras Beresneviczius, 
senelis 73 metu amžiaus, isz- 
buves Kaltinėnuose 32 metus. 
Palaidotas naujai paszventin- 
tuose kapuose.

Biržiai.
Kauno gub. Pas mus laike 

“atpuskiniu szveneziu” būda
vo “jomarkai”. Žmones viena 
diena atlikdavo atlaidus ir jo- 
markus. Dabar per kunigėliu 
rūpesti tapo nukelti jomarkai 
in neszventas dienas, tad poli
cija neleidžia “atpuskinese” 
dienose “turgavoti”. Todėl 
žmonių ta diena dauguma 
smuklėse girtuokliauja, o jo- 
markui atėjus vėl turi diena 
sugaiszinti. Kas eina in bažny
czia — vis-tiek eina, o kas 
neina, tai ta ne su kanezium 
nein varysi.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Hartford, Conn— Ona 
Celakevicziute apskundė Alek 
sandra Brokauska už apšmei
žimą ir apjuodinima, už ka 
pareikalavo 700 dolerius at- 
liginimo.— Tokiu ižgamu ne 
stokas ant svieto kurie yra pa
pratę apjuodinet ne kaltai mo
ters ir merginas.

— Stamforde, kelios mo
teres teip nepriderenezei ap
siėjo, jog turėjo jiaises aresz- 
tavot. Isz to pakylo sumiszi- 
mas o laikraszczei turėjo giaro 
materijolo apie pasielgimą 
“polanderiu.” ,

Brighton, Mass.— Kokia 
tai Matulevicziene apleido sa
vo vyra ir 2 vaikus 3 ir 5 me
tu senumo. Priežastis apleidi
mo buvo sodomiszkas pagyve
nimas su burdingieriu, vietoje 
gyvent sutikime su vyru kaip 
Dievas prisakė. Nelaimingas 
vyras iszpardaves viską, nu
siuntė vaikus pas gymines in 
tėvynė, kur bodes paskui tęva 
ir nelaba motina kuri vos turi 
25 metus. Toji nelaba susipras 
kada artinsis senatve, nes prie- 
laidunas ne gyveno su jaja ant 
visados, ir geis sugrįžti adga
los pas savo vyra ir vaikus, nes 
bus už vėlai nes gal pastips 
kur už tvoros.— Daugiause 
tame kalte vyru kad isz laik 
neap-ižiuri kaip jo pati gy
vena.

Du Bois, Fa. — Atsibuvo 
czionais paszventinimas ak
mens po nauja lenkiszka baž- 
nycze per biskupa Fitzmanrice 
isz Erie Paroda buvo kone mi 
le ilgio kuri susidėjo isz Len- 
kiszku, Lietuviszku ir Slavo- 
kiszku draugyseziu.

Pittsburg, Pa. — Darbai 
gerai eina.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda.

Szv. Kazimiero parafijos rei 
kalai ne kaip stovi.

Ho.IJoJ.fr


Patogaitiene gr.omata aplaike,
Nusistebėjus rankoje laike,

Nežinojo nuo ko atėjo, 
Kas ja raszti galėjo.

— Suraekyt ka ja rasze?

ANTANAS.
ARBA KAS ATSIDUODA PO 

APVEIZDA DIEVO, TAS 
NEPRAŽŪSTA.

Motina kuri rūpinosi rami- 
bia duktes, kuri rodijo idant 
daug nemislitu užmigtu, pati 
neseke savo rodos. Atsigulus 
in lova visai pamirszo apie 
miega; jos galvoje nesutilpo 
mislis kurios viena kita isztre 
minedamos szalin viena kita 
gražindamos, viena kita sekda 
mos nedave ramibes protui ne 
ant bridžio laiko. Apmislinejo 

_įvairiausius pienus: ar ne butu 
gerai nuėjus pas kiebo&S, iez- 
pažinus jam viską ir praezit jo 
patarimo? Vienok tokias mis
lis iszstuminejo jai isz galvos 
naujos prieszginingos mislis. 
Nlislijo apie nuraszima laiszko 
in Norinbergija pas prekeja 
idant praezit jo paliudijimo 
Antanui, bet ir tai moteriez- 
kei iszpildit buvo sunku del 
daugelio priežaseziu.

Svarstė teipgi ar nebutu ge
riausiu daliku, jeigu apsakiti 
visa dalika virui, arba tėvui 
duktes, klaust jo viriszko pa
tarimo, jis gal' kaipo viras dau 
giau turi ižminties ir gal duotu 
iszganinga rodą, bet vėl atėjo 
mislis draudžianti iszpildit tai: 
kas bus jeigu jis patires apie 
toki Antano nupuolimą, apie 
toki paklidima, uszeirustine ir 
nusprens niekados neatiduoti 
tokiam žmogui savo kūdikio ? 
Atjautė, kaipo motina kuomi 
toks tėvo pasielgimas butu in- 
similejusiai jau ne kuniszkaie 
jausmais, bet visa duszia in 
jaunikaiti dukteriai; kaipi kad 
girdėjo tokiame karte sielvar
tą duktes, o dar baisesni pa
veikslą to sielvartojos insiveiz- 
dinedama, buvo visudidžiau- 
sios baimes paimta ir mate, 
kad nore ir priderėtu iszpažint 
virui, kad kaipo isztikimai pa 
ežiai nedera slept no jo nieko 
to padarit eziame karte negali 
idant nežudint kūdikio. Nelai- 
laimingo. moteriezke visa nak
tį praleido bemiegej ir nemažai 
nuvargino beblaezkanczios jos 
duszia smarkios visokiuimis 
liu bangos. Galiaus nutarė kad 
geriausia bus, jeigu nueis pas 
kleboną klaust jo rodos, o be 
tos negalimu buvo jai apsieiti.

Buvo tai nedėlios diena, ka 
da moteriszke iszklausius mi 
ežiu szventu bažniezioja drau
ge su dukteria Mariuką nuėjo 
pas kleboną, pažinstama para- 
pijonam isz savo gerumo.

Datire jodvi pas jin mato
mai mielo priėmimo ir surami 
nimo, kadangi grįždamos na
mon buvo visai linksmos ir ra 
mios.

Kada buvo pusiaukelėj no 
namu prisiartino prie ju nepa
žįstamas viriszkis ir mandagiai 
uszklause motinos:

— Atleiskite man motin 
usz trukdima, bet bukit malo 
nios pasakyt man kur ežia give 
na naszle, moteris mirusio daili 
dės. Man rodos jus isz to kai
mo.

— Teip. Apie našzle Daili 
diene klausi tamista? — atkar 
tojo melninkiene, jjidant pada
rit sau valandėlė laiko del ap- 
simislijimo, idant suprast prie 
žasti klausimo apie ta dalika 
kas turi būti slaptibeje sten
gėsi suprast ar nejieszko tas

nepažinstamasis Antano. Su 
žaibu smarkumu pralėkė per 
jos galva mislis, ar nesą jis gal 
persiredžiusiu banditu, ar ko
kiu slaptu policijos agentu. 
Atsargi ir aki va moteriszke 

vmate reikalą neiszreiszkinet 
tuojaus nepažinstamam, bet 
klaust jo delei kokio reikalo 
klausia apie biedna naszle toks 
ponas, ant kokio iszžiurejo ne
pažįstamas, todėl iratsiliepe:

— Ar galeeziau patirt koki 
reikalą ponas turi prienaszles? 
Risza mane su ja ipatingai da- 
likai....

— Teip? Gal gimininojates?
— Nesigiminiuojame, bet ar 

timi pažistami ir prieteliai.
Norėjo - pažiūrėt is dukteri 

bet tos jau nebuvo.
— Kurgi dingo teip veik 

tagraži mergele? — klausė ne 
pažįstamas. — Isz po akiu 
dingo.

— Skubu jai buvo namon 
tai ir nuėjo, atsake melnin
kiene.

Sakote su naszle pasipažis- 
tat gerai, gal žinote apie jos 
sunu Antana, ar ira namieje?

Moteriszke beveik pastiro 
iszgirdus toki klausima, bet su 
sipratus, kad jeigu butu koks 
nevidonas Antano, jug teip at- 
viriai neklaustu, pradėjo girt 
jaunikaiti ir, kaip žmones sa
ko, kelt in padanges.

Besikalbant ėjo drauge prie 
kaimo.

Mariuką tuomtarpu veik nu 
bėgus in kaima nubėgo tiesiog 
pas naszle, idant persergt An
tana no pavojaus.

— Jėzau Marija gelbėkit!
— tarė baimes paimta inbegus 
in buteli naszles.

Bet nesuspėjo apsakit našlei 
ne kas ira, kada duris atsida
rė ir ant slenkeczio stojo ne
pažįstamas, klausdamas:

— Tai ežia givena naszle, 
motina Antano?

— Czia pone! — atsake 
drebaneziu balsu atbodama 
apie savo vienturti naszle.

— Norecziau su ja pasikal 
bet ir tai būtinai sziąndien, ka 
dangi rito grižtu namon. Rei
kalauju jos sunaus Antano.

— Niekur jo ponas nerasi
— atsiliepe mergina, nors isz- 
krestumiai visas kavonias, ne
rasi jo, o mes neiezduosime. — 
Jis niekam blogo nepadare ir 
ginsime jin.

Teip kalbėdama mergina isz 
davė nepažįstamam, žinan 
ežiam jau, jog tai duktė mel- 
ninkienes, savo slaptibe, arba 
meile prie jaunikaiezio, kaipo 
ir baime kokia turėjo delei An 
tano, kuri matomai turėjo usz 
prasikaltusi ir saugojo no poli
cijos. Nepažinstamasis su geru 
mu pažiurėjo in mergele, kuri 
dabar teip drąsiai iszženga ap 
ginime numileto, nors nereika 
lingai, kad nepažįstamas tik
rai stebėjosi ir suprato mergi
nos jausmus, ir tarė:

— Nebijok mergaite, asz ta 
vo Antanui nieko blogo nene- 
szu — tik turiu pas jin svarbu 
reikalą.

Mergina iszgirdus atsakima 
nepažinstamo ir supratus kad 
savo meile prie Antano iszda- 
ve nepažinstamam, susigėdijo 
ir nuleido žemin akie. Baime 
jos dingo pati nežinojo kodėl; 
matomai suprato, kad tas jieez 
kotojas Antano tikrai ira geru 
žmogumi ir nejieszko jos numi

lėto pragaiszties.
— Na paszauk tik tu jin — 

tarė besiszipsodamas nepažįsta 
masis —jeigu tik arti kur ran
dami, o persitikrinsi jog nerei
kalingai jin slepiai no manės.

Mt-rgina pažiurėjo in nepa- 
žinstama besisvarstidama ir 
nežinodama ar tikėt ar nė. Ali, 
jeigu jin žinotu kas ira tas ne- 
pažinstamas ponas, žinotu ka 
turi dant, bet dabar.... Ta
me atsidaro duris ir ant slenks 
ežio stoja Antanas.

Ant jo veido nematit bai
mes, tacziau neramumas ir 
linksmas nusiszipsojimas. Da 
daugiau sulinksmėjo ir net 
pradžiugo iszvides czia nepa
žįstama poną, kuris veik pri
siartino prie Antano ir szirdin 
gai abudu virai pasisveikino.

Dabar patire moteriszkes, 
jog tuomi ju nepažįstamu bu
vo prekejas isz Norimbergi- 
jos! Džiaugsmas visas jas ap
ėmė, o sena na°zle isz džiaugs
mo apsiverke.

V.
Linksma buvo namelije nasz 

les Dailidienes po apsilankimui 
prekejas isz Norimbergijos. 
Antanas noro'ms-nenoroms tu
rėjo priimt piningus, kokius 
geras prekejas padovanojo 
kaipo dovana sužieduotiems, o 
atsisveikindamas inspaude An
tanui in ranka aukso laikrodė
li, ta kuris nubudino jaunikai- 
tije mintis praeities, ant atmin 
ties to, jog per ta laikrodėli 
iszsigelbejo pats ir iszgelbejo 
isz nevalios banditu prekeja.

— Imk jin — kalbėjo pre
kejas — tegul jie tau primena 
visados Ta Motina ir Usztari- 
toja krikezezioniu Marija, ku
ri tave iszgelbejo ir daleido 
padarit dideliai isznaezu ir ge
ra darba, te primena tau mal
da: “Sveika Marija”....

Buvo tai nedėlios diena. 
Žmones sugriže isz bažnyczios 
ir papietuje, seni sėdėjo pavė
siuose ir besikalbėjo, jaunuo
mene ir vaikai linksmai sau 
besibovijo, kada in kaima in- 
važevo graži karieta pakin 
kinta puikiais arkliais ir nus
tebėjo gyventojus užvažiuoda
ma in prasta kaimeli naszles. 
Du ponai iszsedo isz karietos, 
o Mariuką iszbegus isz grin- 
czios mėtėsi vienam isz ju in 
glebi ir sveikindama kalbėjo.

— Dabar brangus mano 
jau nesiskiriu no tavęs; sunku 
man givent be tavęs, ne, nelei
siu daugiau— kalbėjo glamo 
niai žiūrėdama jam in akis pri 
siglaudus prie jo krutinės.

— Kas-gi czia?— kalbėjo 
kaiminai viens kitam, stebė
damiesi.

— Antanas Dailidu, kuris 
buvo pražuvęs, bet žiūrėkis 
kokiu sugrįžta. — Nekurie 
jau žinojo Antano atsitikimus 
ir pasakodami kitiems naiki
no užvidejimo jausmus. Visi 
galiaus tvirtino, jog Dievas 
gausiai usz doribe atmoka — 
ir džiaugėsi, jog doras jauni
kaitis nepražuvo.

Dabar jau ir melninkas gė
dijosi to savo pasielgimo kad 
verte dukteri pamirszt Anta
na, dabar savo žentu didžia
vosi, kadan-gi garbino ji vi
sas kaimas. Geras prekejas 
padare Antana ponu, kokio 
kaime ne buvo.

In keturias sanvaites vėliaus 
visas kaimas, arba visi given- 
tojai jo, seni ir jauni kiūtino 
in bažniezia, puikiai iszpuosz- 
ta, priesz kuria užvaževo ke
lios karietos, o puikiausioje 
važevo Antanas su savo su- 
žiedotinia ir prekejas su sena 
Antano motina, kuri kaipi at 
jaunėjo, besijausdama 
laimingiausia.

Antanas nuvede savo 
kima sužiedotine prie 
riaus, idant ten užtikrint jai 
amžina savo meile ir globa.

Susijudinimas visu buvo di
delis kada klebonas po suriszi- 
mui jaunavedžiu pasakė gra
žu pamokslą iszimta isz Anta
no givenimo, užbaigdamas jin 
pagarbinimu Szvencziausios 
Marijos Panos, malda: “Svei
ka Marija, malones pilna!” — 
Visi esantie su aszarom akise 
ir tikru maldingumu balsu at
kalbėjo malda del padekavo- 
nes Dievui ir Marijai Panai, o 
grįžtant jaunavedžiam namon 
visi garsiai iszreiszkinejo sa 
vo velijimus szukaudami: 
“Lai givuoja dori!”

ALAS.

visu

iezti- 
Alto-

Del muso vaiku.
Už gera geru.

kaimynu bylinėjosi už 
Atėjo laikas rugiai 

ir juodu abudu parei- 
teisman ta paezia die-

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 ngtik permainem toki padėjimą, bet 
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo 
rūkytoju. Menka uemokestis už

O jus vyrai avinai, 
Kodėl ne plaket kaili boboms 

gerai, 
In darba kada iszejnate, 
Tai gerai apsižiurekyte.

Ne žinote kas namie darosi, 
Ir kas dedasi, 

Laimingos bobos, katros žiop
lius turi,

Susnudia vyrus, ka ant savo 
bobų ne žiuri.

Dyrba vargszas per visa diena, 
Pasilikus namien pati viena, 

Boba vyru prisivaro, 
Visokius szposus daro.

Jau kur vyras gamuila, 
Ten jau paredkas gana, 

Boba in niekus pavirsta, 
Viekas isztvirksta.

Vyrai, akis ir ausis pastaty
kite, 

Valos bobom ne duokyte, 
Mylėkite kaip dusze, 

Kreskyte kaip grueze. 
O kas gerai kaili skus, 

Tai ir nauda isz bobos bus.

ar

Ten kur apie Elgina kaip ro
dos, 

Atsitaike jaunikis del eenivos 
bobos, 

Poruotis susitarė, 
Na ir tuojaus vali.

Tas turėjo badai jau dvi 
tris paezes,

Tai dabar už ketvirtos emes, 
Ir po szlubui,— visi szoka, 

Kaip katras moka.
Sztai pribuna palic’je su viena 

isz paežiu,
Kuri gyveno su juom apie 

du metu,
Yma svodbininka in vežimą, 

Apie 18 in koza sodina, 
Stojo priesz vaita, 

Kožnas po 5 dol. atskaito.
Už jauniki pastate szeszis 

szimtus,
Ir paleido, kol prova ne bus; 
Teip tai, nesze vilkas avinus,

Du 
lauka, 
pinuti, 
kalavo
na, kada jie rengėsi piauti.

— Petrai,— sako vienas— 
patikekie tu man; mes pralei
sime brangųjį laika teismuose 
niekais. Tu teisme perstatykie 
savo ir mano reikalavimus, o 
asz tuo laiku atliksiu ir tavo 
darba.

Petras sutiko ir taip gerai 
gynė savo kaimyno reikalus, 
kad net patsai pralosze.

— Laukas tavo— pranesze 
parkeliavęs Petras.

— Gerai, mano apgenė
jau,— atsake antrasis;— kad 
tu tiek man gera padarei, tai 
pasidaliname tarp saves lau
ka. Tai pirmas dalykas, ka 
mudu isz pradžios turime pa
daryti.

Nuo to laiko sziuodu ūki
ninku jau daugiau nesipyko 
ir paliko kuogeriausi kaimy
nai ir prieteliai.

ACip UCCZ.U vilias aviu-ve,

Dabar tam vilkui szlektai bus, į knygas,
Kaip visos jo bobos susitars, 

Tai kaili gerai iszkarsz.

Naszlaitis Antanukas.
Numirė mažo Antanuko tė

vai, vos jam sukakus asztuo- 
nerius metus. Turėjo Antanu
kas būti pas svetimus žmones. 
Labai norėjo vargszas moky
tis. Rudeni Antanuko draugai 
nusivedė jin in mokykla. Mo
kytojas noriai priėmė iezmin- 
tinga Antanuką. Visi draugai 
Antanuką labai mylėjo. An
tanukas ne turėjo knygų, ea- 
siuvo ir plunksnų. Lz visu 
draugu ypaeziai mylėjo Anta
nuką Petrukas. Viena karta 
Petrukas, nusiėmęs kepure, 
prabilo;

— Ar žinote ka, draugai, 
sumeskime Antanukui po ka 
peika.

Bematant pribiro pilna ke 
pure kapeikų. Petrukas su
mestuosius pinigus atidavė 
mokytojui, o mokytojas davė 
Antanukui visas reikalingas 

sasiuva ir kitus rei
kalingus daiktus. Antanukas 
buvo labai dėkingas draugams, 
mokytojui, ypacz-gi Petrukui. 
Geras buvo vaikas Antanukas.

Zira Cigarettes
- . i.. 5c for 10 ..

Visos rinktines turkiszkos 
priemaiszos ir kvapsniai 
sudėti in ZIRA cigaretus— 
visas sunkumas iszmestas.

Turtingi Szvelnus- Kvepia
Ju priemaiszos suteikia 

szvelnu net saldu kvapsni— 
iszimta rūkymą. Amerikos 
prezidentas nerūko geresniu 
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 5c už 10.

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

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

P. LORILLARD COMPANY
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O j tae Czikagos garnys
Tas ylgakaklys, 
Nuszaut reiketu, 

Kad dovanu ne davinėtu! 
Sztai viena apdovanojo, 

Tai ant vaikino užsiklepojo, 
Bet vaikinas iszsiteisino, 

Sudas mergina apkaltino.
Mergina antru kartu varanta 

isz e m e,
Bet vaikino ne paėmė, 

Iszrunijo in balta svietą, 
Pajeszkot sau maleze vieta;
Ydant merginos ne zugaba- 

votu,
Ne kaltai nesikabytu.

Pittsburge viena subata, 
Pedes diena,

Ne kurie kaip alaus užsi
traukė,

Tai kaip žąsis namon trauke, 
Vieni sviruoje, 
Kiti dainuoje, 
Tai vėl verke, 

Ne žine ka keike!
Gere subatoje, 
Gere Nedeloje.

Oze Nedelos laikas, 
Ne paiso niekas. 

Apsiterloje, 
Apsiseiluoje, 

O tai rots Lietuvei, 
Krikszczioniai — Katalikai.

Net panedelije apsižiūri, 
Kaip jau piningu ne turi, 

O da pedes dienoje, 
Kokia valkata atsibaladoje, 

Isz Ilomstedo miesto, 
Ar ne ras kokio nebago. 

O kvailiu niekur ne stokas, 
Reike žinot, jog kožnas droš- 

lūs pijokas, 
Kaip pamato mergina, 

Atyduoda paskutini pininga, 
O jus vaikynai, 
Dydeli avinai!

nesidžiaugė ingytu

žmona, baisiai nu- 
liepe vyrui mesti

Rodos kad numirei, 
Paemi mane verksmai, 
Savije džiaugiausi, 
Ant visu szalu dairiausi, 
Kad jau szermene užėjo, 
Mielinau, pati grabe gulėjo, 
Tame isz miego pabudau, 
Perpikau, szale paeze radau.

Turtas ne daro laimingu.
Ne turtingas kalvis iszlosze 

daug pinigu. Vargingai gyve
nant jisai dirbdavo be jokio 
pasilsio, kad tiktai iszmaitinus 
savo szeimyna. Kada garsas 
apie jo laime pasklido po miee 
ta, visi ėjo jo pasveikinti.

— Na, dabar tai jau Tamsta 
gali būti ramus ir gyventi sau, 
kaip ponas; gali turėti nuosa- 
vius namus, tarnaite, kuri pa
dėtu Tamstos paežiai, ir pui
kia karieta pasivažinėti: Tams 
ta neapsakomai laimingas— 
dažnai girdėdavosi atėjusiu 
žodžiai.

Kalvis in tai nieko neatsa
kydavo ir, kaip buvo matyti, 
per daug 
turtu.

Kalvio 
džiuginta,
darba ir gyventi tik taip sau, 
nieko neveikiant.

Praslinkus szesziems mene
siams. kalvis nieko neveikda
mas baisiai persimainė: paba
lo, neapsakomai sunyko ir jau 
jam paežiam rodėsi, kad jisai 
serga.

Klausiant, kas jam kenkia, 
jisai atsakydavo:

— Asz keneziu, kad mano 
rankos neveikia.

Gale metu jau kalvis paju
to, kad prisieis mirti, jeigu ji
sai nieko neveiks.

Tada jisai pardavė namus, 
karieta ir visa-ka ir stvėrėsi, 
kaip pirmiau, savo senojo 
darbo.

— A! agne geda taip dirb
ti, kaip neturtėliui, kada visa 
ko pilnas?— ne karta jam pri- 
sznekedavo.

— Klausykite, geri žmo
nes,— atsakydavo kalvis— 
asz jaueziuosi blogai, kada ne
darau tai, ka papratęs esmi 
dirbti. O, kaip jus matote, asz 
taip myliu darba, kad jeigu 
kam-nors reikia mokėti už tai,' 
kad jisai dirbtu, tai asz tam1 
užmokėsiu, j

KAS SKAITO IR RASZO
Valgyt Nepraszo.

Visi žmonės kurie tik mo
ka, kad skaityty knygas ir laikra
ščius,. Tasai kuris draudžia nu< 
skaitymo knygy tas yra šarlatanu 
škūlės Kolinso išpera, ir kaipo ti 
kras žydbernis užsimovęs Kolinso 
jermūlka. Mat Kolinsas jarmūlkę 
tai savo mokiniui paliko; tas šau 
kia žmones, kad duotus su peiliu 
pjaustyt, žudyt. Tik toksai tamsy 
bės tarnas su savo tamsiais dar
bais, bijosi knygy, kad polam žmo
nės apsišvietę, nesiduoty tokiam 
skūrhipiui skriaustis.

Tas nabagėlis visai nežino kad 
40 mėty per vėlai užgimė;—jeigu 
pirmiau, tai sykiu su maskolišku 
valdžia būty galėjęs uždrausti lie 
tuviams spaudę ir knygas skaityt 
Bet, jeigu maskoliškoji hidra su 
dvigalviu ereliu neįstengė savo ti- 
kslę atsiekt, tad kaipgi tas išpera 
su Kolinso viena jermūlka ir kity, 
galės įstengt uždrausti lietuviams 
knygas skaitot?. Tai kaip su ma
tiki! šokti prieš saulę!

Skensdamas ir už šiaudo grie
bėsi; teip ir tasai prasiininęs didis 
daktaras, visai bemokslis, nes yra 
išėjęs tokię škūlę, kuri visai nemo
kančius priima ir iškepa, kurie pa
skui vadina save dideliais dakta
rais už tai,kad užsimauja Kolinso 
jermūlka. Tai Valparyso iške
ptas. Mat nabagas Kolinso išpera 
bijosi, kad tai žmonės perskaitę 
knygas kuriose yra apie šaldry 
tamsius darbus aprašyta ir, pažinę 
latrę tikroj šviesoj, onereikty vėl 
bėgti, todėlei ir draudžia skaityti 
knygas. Bet kad kas nori tikrai ži 
noti iš kokio mokslo susideda toki 
šikšnosparniai, tii Jys skaitykite 
knygas už tai kad teisybę rašo.

Galima žinot, kad knyga, 
draudžiama labai žingeidi. Kiek
vienas uždrastas vaisius, yra la
bai saldus ir smagus.

Tikrai tam išperai su Kolii so- 
jaamūrka, geriaus važiuot pas sa 
vo batiuškę carę, nes Kolins 
Hertman, pateko į turinę ne 
poterius, o tas Kolinso išpera 
jermūlka ir jau yra po sudu 
laukia dekreto. Žinokit gerai kad 
gėrę daktarę nei razbainįkę, ne- 
valkioja po sudus.

Tas didis šarlatanas, apie X- 
Rey masinę, tiek nusimano daug, 
kaip katė apie kompasę, — nes iš 
moksliškos pusės jis nežino, kad ta 
mašina yra labai pavojinga vartot 
kuri sugadina krauję, nervus, net 
ir sęnarius teip, kad žmogy supa- 
raližuoja. Šarlatanai tik dėl hum- 
boko tos mašinos vardę naudoja, 
ir darmai egzaminuoja kad ant tū
lo laiko padaryt ligoni y ir paskui, 
pinigus plėšt.

X-Rey mašinę vartoti, tai tik 
tam tikras specialistas turi būti, o 
no stružas nuogelžkelio, kuriuomi 
vos dar keli metai kaip buvo ir, 
sniegę kasė ant geležkelio, dabar 
jau dideliu daktaru vadinasi. Ne
tikėkit jam, tai humbokierius, nes 
ne tik kę, bet net angliškę kalbę 
nemoka. Tai kur-gi jo mokslas? o 
Maskolijoj, tiktai stružu buvo.

Lietuviai! skatykit knygas ir 
laikraščius, Svieskitės, — tik per 
apšvietę garima pasiektie gerovę. 
Tauta kuri didesnę literatūrę tu
ri, tuomi yra laimingesnė, geriau 
gyvena kaip tai amerikonai, pran
cūzai, vokiečiai, anglikai ir 1.1.

PhiladelphijoS M. Klinika, 
linki, kad ir lietuviai teip aukštai 
būty pakilię, todėl išleidžia labai 
naudingas pamokinančias knygas 
o, kuris perskaitys, tai už tokię 
knygę kaip „DAKTARAS“, 
kiekvina bus dėkingas,

Lif/coriM,

Steltas.

Vardas.

Adresas;.............

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Vinį
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili.Dubiegimasieklos, patrotitu stypribe,pučkus 
ir kitus išmietimua, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakia juma kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinajjsigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus turo žinoti kožnaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalislcu 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokain už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adreaa ant 
žemiaus paduotu kupono, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS,
DR. JOS. LISTER & CO., L 900 22 Fifth Avenue, Chic«<«

Godotinas Tamista: Parai Tamlatos prlžadiejtna, aš norlečjan 
jog Tamista priaiuHtuiuei man vysai dykai vėnajuau knyga del vy;ak

D
d

Lengvas, Greitas ir-Birankus Budas

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klernetų, 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 į namus bejoko klapato. 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakimus per pačtą arba exkspresą greičiausej. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St., CHICAGO, ILL.

Vienatine Lietuviszka Banka so kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinusi loonam name kurios verte isznesa apie 
$159,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis * 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos L 
Bankos 1’. V. 0B1ECUNAS & 00., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus VarasziausNota.iuszo už 
tvirtinto per Gub.Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu bokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulia.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Ta 
AGENCIJA P.V. OBlECUNAS&COi^S

ir 
už 
su 
ir,

Labai PaSaidauian'a’ naujausia 
•JclLl lovJU knyga, mokslas apie sveikatų

DAKTARAS

ŠITA KNYGA paradyta laujausio mokslo ir išradimo geriausio budo 
Jjgydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol išėjusiose lie-a? 
wtuviskose knygose to negalima rasti, kas yra pntil|»ę knygoj “Daktaras”.S 
frk ŠITA KNYGA “DAKTARAS” apraSo visokių ligų vardus, kaip jos prasideda, kuipftL 

apsireiškia. kaip išrodo ir kaip greičiau, gerinu Ir kur galima išsigydyti.
TA KNYGA labai plačiai aprnSo apie vyrų pašlaplybes bei ligas ir lelp-pat apie moteris

ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikčiai npraSo atidengiant daug paslaptybių.apie 
flkgerlnusius smagumus ženybinio gyvenimo Ir teip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti IrM

Jknip būti laimingu. , J
TOJ KNYGOJE “DAKTARAS” gražiai pamokina kaip jaunus vyrus tolo ir moteris.

-:is būtinai kiekvienam reikalinga žiuoli, visiems kaip seniems teip ir Jauniems, Žcuolietns □ 
fck ir nevedusioms. Ml

KIEKVIENAS SKYRIUS Šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti.
lfejt.il mokantis kuris neturi dar Šios knygos, su didelis ukvata perskaitys tiems garsiai, kad^ 
pagalės daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labui naudinga ir reikalingaa# 
.^turėti, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi.

' KNYGA "DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis.
^atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems telp ir sergantiems. Tik perskaičius^ 

3&Ltų knygų atrasite viskį, ko Čion negulima parašyti ir dažlnosi visų teisybę. w|į
*5 APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti >ple nervų, kraujo. Inkstų. 75 

romntiztno. odos, viduriu nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas: teip-pat apie moterųlk 
nesveikumus Ir kitas visokias ligas Ir t. t. ”

>. JEI SERGI, lai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis pr M. 
Apgydytojo, reikia būtinai perskaityti "DAKTARAS”.

ŠITOJ knygoje "DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku, 
Slfbet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.

u NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams jų Išleido^ 
ftįPhlladelphlos M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienus Jų apturės, kuris tik prlsIųsflL 
T^kelias štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas telp: *5 

Jį The Philadelphia Medical Clinic J 
’“11117 Walnut St, Philadelphia, Pa J?

VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori bull ■veiki—Išgydyti, tad kaip žodžiu W 
J telp ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į šilų tikrų Klinikų. Ateinančius priimama lipinto^* 

vSi. valandomis per Kliniko Daktarų:
^Kasdien nuo t0 iki 4 po plet. NedciioJ nuo 10 Iki J. UUrn. Ir Petn. vak. nuo 6 Iki 8 vai, Tį
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Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus!....

Seniai su jumis mieli vaike
liai “Saules” skaititojeliai 
sznekejausi, dabar po tuomi 
maiuieriu darbo perstoliu, ran
dasi kai isz kur naujieneliu, 
t i mėginu tomis žiniomis pa- 
eidalyt su visais Jumis.

Naujieneles visur margos ir 
margesnes. Mat kaip mainose 
buvo darbo perstolis, tai mai- 
nieriai nežinodami pasekmių 
ateitee, straikai gal būti ar ne, 
dauguma neszdinos isz mainu 
szalin jieezkodami duonutes.

Daugumas neszdinosi ir isz 
apielinkes Szenadorio, Gerard- 
ville, Gloverso, Gilbertono, 
Mahanoy City ir isz kitur; jie 
pasiekė vieni vienur kiti kitur, 
ir vis-gi patemijo svetur ka 
nors naujo.

Kada-gi dabar tie mainiere- 
liai isz svetur namon sugryžo, 
asz kaipo dar senukas, malo- 
nejau iszgyrst kas ir kaip kur 
deetisi. Na teisybe ir iszgirdau.

Isz Pittsburgo parvaževe 
mainieriai nelabai giria, te- 
nykszczias gyvenimo aplinky
bes. Oras eeans visas sugady- 
tas pabriku dūmais; isz Skul- 
kino žmogus nuvaževes, turi 
keletą dienu but kaip ir ap
svaigęs, nesmagus kol apsi
pranti. Diena kad buna ners 
giedriausia, tai pabriku ypa
tingai geležiniu dūmai rakda
mi, virszun bekildami orą da
ro paniurota ir miglota, uly- 
czioms jeigu paeisi keletą 
skveru užsidejas balta kalnie
ti, tai jau suodžiai ant kalnie- 
riaus isz oro apkrinta. Geleži
niu pabriku darbininkai dirba 
gana sunkiai ir kareztij. Dar
bininkas in saliuna inpuoles, 
griebės gerti alų ne isz skleny- 
czios, bet isz molinio puodo 
apie nuo kvortos, ir teip emar- 
kei iszgeria, kad kokiais trimi 
gurkszniais patueztina. Sako 
be alaus jie dirbt negali. Lie
tuviai sugyvena kaip ir visur; 
su praboszczium kun. Sutkai- 
ežiu biski parapijonai pyksta
si, bet tas kaip visur užsibaigs 
žiūrint geruoju, nes ten men
kos kvestijos.

Camden, N. J. pabriku yra, 
bet visur mokestis apskliutuo- 
tos gana strikavai, lietuviu yra 
neuždaug, dirba daugiausei 
didžiamjame szipjardij. Nors 
lietuviu neuždaug, bet jie 
eznekasi apie uždėjimą lietu- 
viszkos parapijos. Juk tas isz- 
sižiurans nebloga, bet sako sta 
tymas bažniezios, užlaikymas 
kunigo, vargomistro ir kiti vi
sokį reikalai, tai jau del tiek 
lietuviu, kąsnis per riebus. 
Dabar su visokiais tikybiszkais 
reikalais ne kurie kreipiasi pas 
kunigus Philadelphijon, nede- 
liomis atvažiuojans kunigas 
miszias atlaikyt isz kito mies
to. Viskas, viskas, bet sako ta
me Camdene kad daug ir labai 
daug vuodu, o koki szetonai 
pikti, tai tegul juos ir perku 
nas! Kad butum žmogus nors 
labiaueei nuilsės ir miegotai, 
tai velnio gėla bezvembdamas 
kad tau gils, tai net gatavas 
žmogus in palube nuo lovos 
paszokt; o kaip mainieriai prie 
to nepratę, tai tie velnio gėlos 
teip inbaugina naktimis, kad 
tiktai nuo ju kandžio turėtai 
isz ten bėgt szalin.

Dideji Philadelphia. Vienas 
nejaunas žmogus parvaževes 
isz Philadelphijos daug man 
visko pripasakojo: Miestas 
esans didelis kaip giria, per ji 
streetkariu pervažiuot perde- 
mai isz North in krarzta mies
to South sako imt gali laiko 
apie pusantros ar dvi adyni. 
Miestas esąs kai kur szvarus 
ypatingai kur gyvena bago-

cziai; South puseje, tai jau 
žydija neiszpasakyta, 4taja 
ulyczia einant tai nuo silkių ir 
žuvu, nosis žmogaus riecziasi 
auksztyn. Lietuviai gyvena 
beveik iszsiskyrste, tirszcziaus 
apgyveni South pusei prie cu- 
kerniu apie Reed st. Paskui 
nemažai esą apie ulyczia Rich
mond North pusei. Tiek tas 
žmogus Jonas papasakoja?, 
kreipėsi ka kita szneket, bet 
man buvo žingeidu girdėt dau- 
giaus, nes didėja Philadelphi- 
joj niekad esu nebuvęs.

— Jonai! ar daugiaus nie
ko nežinai, man rodosi kad 
ten yra ir viena ar dvi parapi
jos, kliubai, draugystes ir už
klausiau:

— Tėvai ten kiek girdėjau 
ir maeziau, tai but per daug 
pasakot, bet ka daryt.... Pa
rapijos yra net dvi, viena labai 
didele klebonauja kun. Kau- 
lakis, antra mažesne klebo
nauja kunigas Milukas. Para
pijoj kun. Kaulakio viskas ra
mu, bažnyczia didele graži ir 
žmonių buna pilnutėlė nede- 
liomis. Parapijoj kun. Miluko, 
parapijonai truputi urzgia, bet 
iszrodo kad ir ten viskas nie
ko; mat kartais sunku inspet 
ir tarpe tokiu reikalu kame 
kalte.

Kliubuose buvau trijuose — 
south puseje vienas sako tai 
turtingas, turi locna narna ir 
pinigu, o kitas nepertoli nuo 
pirmo, tai biednesnis, bet ir 
tas turi pinigo; treczias ant 
R'chmond ir Allegheny st. 
skiepe dideses Lietuviezkos sa
les. Ten žmones pasielgė vidu- 
tiuiszkai, barniu negirdėt. Vie
name tai maeziau, kaip biski 
žmogų gilta kaip bematai tuo
jau? iszjojo lauk; tai regisi lai
kosi tvarkos. Sznekant girdė
jau kad yra ir daugiaus, bet 
kur jie tai nežinau ir juose ne
buvau.

Sztoru tai lietuviszku yra 
vidutiniszkai, koki jie tai ne
žinau. Mat ten vis kur yra bu- 
czerne tai žiūrėk ten rasi ir 
bent ko po biski, bet iszsirodo 
ten lietuv. sztorai menkesni 
negu mainose. Juokai, karta 
užėjau in viena sztora sardin- 
ku pasiimt bakseli, inejans ra
dau už baro kurkianti sztor- 
ninka kaip baidyklia, plaukai 
nors geltoni susivelia, barzda 
kaip seno ubago neskusta, 
žmogus kokia 45 ar kiek se
nas, isz paniūru žiuri, retai 
szniaka ir del to nenor szne
ket, kad inejans pagarbinau, 
tai judoszius ne nevaptele nie
ko gal koks kureziokas; pa- 
prasziau sardinku tai bakseli 
padavė, reszta iszdave vis ty
lėdamas. Vienas sau tėvai mie
liau — perkūnas žin kaip pas 
toki baidyklia, kostumieriai 
da isz sztoro bent ka jima. Pa- 
rejas žiuriu kad sardinkos su- 
puvia, numecziau, užkiaikiau 
ir po viskam.

— Vot tėvai, atsiminiau, 
tau dar papasakosiu kad ten 
atsitiko gana akyvas tarp lie
tuviu dalykas. Jonas apreisz- 
ke.

— O kas teip akyvo Jonu
li?

— Ten buvau tėvai viena 
nedeldieni Kliube po Lietu- 
viezka didelia sale ant Rich
mond, susiejova su žmogum in 
gražia paszneka, nes asz pasi
sakiau kad esu isz mainu, jisai 
sakėsi dirbans pabrike kirviu, 
tas žmogus gerent mudviem 
po stiklą, iszsieme laikraezti 
nežinau koki, parode laikrasz- 
tij paviaikela žmogaus eedin- 
czio su dimna Turkiszka ke- 
puria su kutu in žeme nukry
pusiu ir man sako — “Tai ve 
didis daktaras Philadelphijos 
lietuvis; jis nabagas papuolė 
in labai didelia beda kad ap
saugok Dieve.

— In kokia teip didelia be
da galėjo papult daktaras? 
Asz klausiau.

— Ugi mainiereli, eztai ne
toli gyvena ant Salmon st. 
Juozas Paznokaitie, jo pati ap
sirgo kokia ten kvaraba vidų- 
rij kur žemai liga, ir žmogus 
skaitydamas kad tas “didis 
daktaras" Stankus pasekmin
gai iezgydans visokias ligas 
net ir kur kad reik perpjaut, 
nusidavė pas ta ka ant pa- 
viaikslo daktarą Stankų, viską 
iezpaeakojue, daktaras apsiėmė 
iezgydit; na gerai. Daktaras 
apžiurėjas moteres liga, rado

kad ten kur reik pjaut; na ne
ką buvo daryt, tai pjauk. Tai 
daktaras kad pjovė, tai mote- 
riezke nuo pjovimo tik ka- 
barkszt ir in graba. Pasidarė 
baisus trukezmas.

Vyras ne ka galėjo daryt 
moteriszkia palaidojo.

Sztai kas iszeina — ugi eme 
ir apskundė daktara tiesiog in 
didiji Courtha.

— Na tai teisybe baisi ne
laime! Asz atsakiau bet kagi 
dabar daryt juk daktaras ne
norėjo papjaut, o kaip gi 
Courthe tam daktarui atsiejo? 
Ko Paznokaitis nuo daktaro 
reikalavo?

— Ugi pareikalavo nuo 
daktaro 20 tukstanoziu už pa- 
ežia atlyginimo, tai prova eis 
dar in Courtha per granddžiu- 
ria, o daktaras ik provai turi 
tūnoti Philadelphijoj kaip 
ezeezkas slaistose, ir nabagui 
nei bėgt nei reikt. Mielas mai
niereli asz tau sakysiu teip, 
gaila žmogaus to daktaro, bet 
ar vyrui ir negaila moteres 
teip nelaimingai nuo dakta- 
riszko peilio kad krito in ka
pus? Czion iszsižiuri teip — 
kas save didina, tai ponas Die
vas pažemina, daktaras kad 
save visur garsinos! didis, tai 
Ponas Dievas nei pirsztu savo 
parode kad mažiukas ir berei
kalingai tegul nepjausto žmo
nių. Kaip gales tas dalykas 
iszeit, sunku spėt, bet didlio 
daktaro prova guli Courthe 
N. 5, o rūpestis vienam ir ki
tam užgulusi nemaža.

Gali kartais ir didtiam dak
tarui pareit teip, kaip ana me
ta vienas daktaras už ka ten 
gavo su savo paezia dekretą 
ant 5 m. cipen, ir daktaro tie
sas trotijo.

Taigi mieli vaikeliai asz isz 
parvaževusiu mainieriu pasakų 
ka girdėjau, tai ir jumis per 
“Saule” papasakoju.

Gloverso senas mainierie.
Nuo ^ecžystes.Daktarai visi 

save gyrėsi, ir visiem atsitaiko 
nepasisekimai, teip ir daktarui 
Stankui nepasisekimas pakliu
dė ne mislijant žmogui apie 
tai.

Kandidatas ant prezidento
Rooseveltas laike prakalbu.

Kaip rodos vela pasiliks prezidentu Suv. Steitu atejnan- 
cziuose rinkimuose, nes žmonis jin kanecz reikalauje.

KUR BUNA
Mano dede Faanciszkus Martiszue 

du metai adgal gyveno Chicagoi, 
Jiaeina isz Suvalku gub. Wladys- 
awowo pav., Szijgaliu , gmino, 

Slawiku para.. Ruksniu kaimo, turiu 
svarbu reikalą, jis pats ar kas kitas 
nraszau duot žine ant adreso: (^F'oi)

Antanina Budzinskiene
Box 253 Adamson, Okla

Mano tris brolei Martinas, Vincen
tas ir Kazimieras Gelaželei: paeina 
isz Kauno gub., Razalimo para., 
Liutkunu sodžiaus, 6 m. adgal gy
veno visi tris Mahanoy City, ra. 
o dabar nežinau kur, turiu svarbu 
reikalą jie pats ar kas kitas praszau 
atsiszaukt ant adreso; (g^ o;)

Jos. Gelažole,
1830 St. Clair avė. N. E.

Cleveland, Ohio.

Mano szvogeris Silvestras Makas- 
ka, paeina isz Suvalku gub., Suvalku 
pav., Punsko para., Punsko kaimo, 
jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso:

Ch. Wenslawski
Box 371 Crystall Falls, Mich.

Kryžiokai.

Nėra miezku, nėra gojų. 
Kurie szirdis mus ramino: 
Viską kirvis iszkapojo, 
Vieką laikas ieznaikino! 
Ąžuolus net, ka senovėj. 
Mus tėvai ezventai guodojo, 
Arba viesulos iszrove, 
Arba žydai sunaudojo. 
Viskas po akiu isznyko.— 
Laime, laisve kas gamino, 
Vieni milžinkapiai liko. — 
Tai tie szirdis dar ramino. 
Mes ant boeziu kapu laimėj. 
Linksmai szirdžia pasidžiau

giam.
Skaudžiami sielvartuos, bai

mėj.
Aezaras sau nusibraukiam. 
Kur tos pilis, jei paklausti, 
Brangus boeziu atminimai? 
Kapams nedave suauszti: 
Jau užsėti czion arimai! 
Keno ranka nedoringa 
Kapus boeziu ieznaikino? 
Ar tėvynė nelaiminga 
Sunu tokiu privaišino?!.... 

* * *
Netoli, sztai, pas giraite.
Tuo viens dvaras ezlektos sto

vi!
Bajors, kraudama vaikams 

kraiti.
Szventus pilkalnius iszgriove! 
“Kamais” prosenius Keistuto. 
Jis vadines nepaliauja.
Nuolat baudžiavos ir knuto. 
Bajorėlis pagedauja! 
Sako, darbas patrijoto.
Prigul jam czionai iezpildyt: 
Lietuvoj, esą, isz koto. 
Kalba, būda reik iszdildyt. 
Daugel sviete buvinejau.
Tarp stabmeldžiu ir krikezezio 

niu, 
Bet-gi niekur neregėjau. 
Tokio budo, kaip mus pono:

Hotelninkas paduoda pake- 
levingui rokunda.

Pakelevingas nusigandiae 
paszauki: —Kibą tu žmogau 
neturi smegenų?

Hotelninkas: — Teip ponu
li, turiu, tuojaus atneeziu.

Pas daktara.

— Ponios virae ira labai 
ant nervu ne sveikas, jam ira 
reikalingas atsileis. Turiu už 
raszitie ka toki, idant gerai 
miegotu....

— Kad jisai gerai miega.
— Na, tai asz užraezisu del 

ponios, kad miegotum ir ne 
turbacitum....

hi Keliausite iLietuva?

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorka ant dipo.

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

atsiszaukite 1

Eastern Transfer Co.
(A. BAUDĖJUS, Prezidentas)

128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.
Agentus teipgi užpraszome siusti 
pasažerius pas mus, o bus kuonu- 

gražiausei aprūpinti.

B. RAGAŽINSKAS

50,000 KNYGŲ ‘
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligonio

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knygelė. Ta knygelė pasakia aiškei keip kožnaa vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz ęidukles, 
negaudame jokios pageltos ta, apatingai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus 
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakia nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančel vyru atgava sveikato ir vyriškumo^per pagelba tos 
vertingos knigelės. Ta knykelė ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė, yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokam ir pačtau. Jškirpkite zemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas 
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygelė.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER A CO., L.700 Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, Ill. 

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygele.

Statas................................................................................................

Naujausi apraszimai 
siunezesi Dykai

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyii be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežuli papuozkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta Veli 
name pasinaudoti. Teipgi vėliname 
naudoti 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.

Karalus Jurgis ir jo sunus.
Norints : Kunigaiksztis Albertas yra karalaue sunus, bet 

turi tarnauti karuimeneje kaip ir kiti. Paveikslas perstata 
Anglijos karalu Jurgi ant laivo Neptune, admirolas Callaghan 
ir kuning. Albertas.

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

nerviszkas system a 3 tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Araziausios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesi pjovime
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas 
kanoatsargaasia ir ant visados. Mes neduodame falsziva ar pavojinga 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ks 
daugiaaše ligonio, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados ka 
gydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokia bloga 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” vyru 
iszgydam in 14 dienu.
“Silpnus Vyras” ju kana

$25DYKAI$25 Jaigu nori gauti gera 14k. aukso pripiklinta
_______________ ________ — ________ hilloiii T .nilrrndpli rii ornmnenn nnt

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

Duokyte dabar orderi o bus jumiF 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

»—“KATALIKAS”---- a
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

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

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00 
Europoje ir kitur ... $3.00 
Pusei metų: Amerikoje ■» $1.00
Europoje ir kitur - <• $1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raides 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 $4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems me
tama ir auksiną rašomąją plunksną (fountain pen) vertes $3.60.
„ Kas prisius $2.60, gaua metama “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žemlapl ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK >125,000. SURPLUS IR PROFITS |300,WML
į Sav.Vaht. Randai tori mum Banke scdeto piniagu.

Mokame antra procentą ant Budėtu piningo-
i Procentą pridedam prie tavo pininga pirma

diena Sausio ir Liepos menesaose, nepaisant
; ar atneszi parodint knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikale ra 
musu Banke, nepaisant ar mažas ar dydelia.

9 ryte lyg 3 popK 
...Sibatenit...

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas: Worth 2822,

BISCHOFF’S 
287 Broadway 

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

Seniausi i-
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

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

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausiah

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

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

“Užtrucintas Kraujas” in M 
dienu-be naudojimo menkuti 
uszo ar potasa

“Stryktura” be petio b

“VaricocnkT* gydau ia 15 A 
“Siauius” ir skandalas skures 
iasgydan greitai ir ant visada

OFI8OS ADINOS: Nog9 lyg 8ad.vakare, n I ArAn_ 62G l’enn Avė.
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis III I HlP | 7 2 Floor Front Plttchiiro- Pa
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge 1*1 UIIL rinSŪUlg, ra
jog 15 metu toj paezioj vietoj. Kalbame LenkiszkaijRueiszkai irVokiszka

d “Enema” ir kitas panašias 
ligas iszgydao labai trumpam

_______ -- “Paslaptingas LigaT h 3 lyg 
padejiuto m trumpa laika. 5 dienaa

^Hydrocele” hi M adynos, — 
b« opeiac^oa_ T « ’ .

‘Bumatiszma” vi$oki

(Gold Filled) Laikrodėli su gvaranciįa ant 
20m., tai raszykite pas mus o dasižinosite kaip 
lengvai ta galima padaryti. Iszriszkite szita 
pozeli, tai yra, imkite numerius isz pirmo lange
lio ir si dekite antram langeli, taip kad skaitant 
isz visu pusiu iszeitu lygai 15. Prisiuskite

1 1 8 1 2 1 1
6 | 3 | 4 1 1
7 | 9 | 5 _ 1—L

iszrissima mum, jeigu bus gerai sudėta, gausite Kreditava Czeki ant $25.00 katras bus 
geras del nupirkimo vieno Laikrodėlio, Lencugelio ir Komposo isz mnsu katalogu. 

Atsiųskite marke ant nueiuntimo kasztu. Adresuokite:

LENOX WATCH COMPANY
32 UNION SQUARE, DEPT. 17. NEW YORK, N.Y.

W. Rynkewiczius
-:N0TABIŪSZA8i-

Z33-235 W. Centre St., -S- Mahanoy Gty, P». 
Apsaugoja Naau ir Namhu Rakandui nog Ugaiea.

?i<ftianie Lktwinka Ageatvra. KsBteraa Bankiaii ir yardaviite Szipkorcxhi ast riiokh
Parduoda Szipkortes aut 
risokiu drueziausia if 
geriausia Laivu.
fiuncaiu Piningus ia

Visas Dalis Svieto
freicaiauas ir pigiame 
nei tie kurie per mus 
knato apie tai geria tino

hsdnoda DoetovianMLietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausia Laiva 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunozia 
piningas až žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetima pininga paskirta siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmia po 
kaucije, taigi meldžia visa Lietavia 
atsilankitie arba atsiszaaktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Fa.

Del Drangyscria— 
Pristataa Sūrias 

Juodu, Kepins, KirnaS 
Špilkas ir Lt.
Su kokia non raikate 
kas-link Baipkora^ 
Piningus Ir LL 
Rasaykite pas uaa i 
aplaikydta takte*

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

Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 meta iszbandima, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isi 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimus 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozit 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegims 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu,

Reikale raszykite ant adreso

DIDIS GYDYTOJAS
DR. IGNOTAS STANKUS, M. D. 

VIENATIMIS TIKRAS LIETUVIS 
DAKTARAS PHILADELPHIJOJE.

Gydo visokias ligas: vyrų, moterų Ir 
valkų. Atsišaukusiems iš tollaus per 
laiškus sutelkia daktarišku rodę dovanai. 
Atėjusiems j ofisę ištyrie geriausiai ligas 
ir duoda savo gyduoles už menkę užmo
kestį. Jis turi didelę m edlkallškę praktikę, 
kaip tai: pabaigęs Medikališkę, Unlversl- 
tetę, buvo miestavu daktaru mieste Indl- 
anapolis, Ind. ir baigęs mokslus didžioje 

Įv mokykloje THE NEW YORK POST 

V GRADUATE MEDICAL SCHO
OL and HOSPITAL. Dabar gydo 
visokias ligas su gyduolėmis,darimu ope
racijų ir bu elcktrlkos mašinomis.

PASARGA. Neklausykit to žydbernlų 
humbugo Medical Clinic, katras sako,kad su X-ray jokios ligos negalima su
rasti. Aš su pagelba X-ray surandu pnqekmlngai 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 žydbemiai, kurie tarna
vo pas New Yorko šarlatanus Collins ir Ferdele Hartman. Sulig suk Išimo 
j tarmę New Yorko šarlatanų, jų tarnai, žydbernlai, atslrloglino čionai, užsi
dėjo tę humbugo Medical Clinic, katras jokios ligos nogoljs 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 padėkavonių. Kelias čionai talpinu:
Aš Juozapas Svilba, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa., daug daktaru 

atlankiau, o nei vienas negulėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stan
kus su pagelba X-riy mane išgydė. Ištariu šlrdingę ačiū.

Petras Salus, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo: Mano moteris 
ilgai sirgo ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skrepliavimę, skaudė
jimą paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktaru Ignotę Stan
kų ir šitai jis išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar 
didžiai širdingai ačiū už geras gyduoles. Dieve duok jam ilgę amžių,kad ga
lėtu ir kitus sergančius gelbėti.

Iš Brooklyn, N. Y., 88 So 2-nd St. Mane išgydė daktaras Stankus nuo 
išbėrimo veido, slinkimo plauku, greito supykinto ir Išgęsčio. Julė Dailidle- 
niutč. Tos padėkavonėa yra įdėtos su pavelijimu pačiu paoijentu.

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad St., - Philadelphia, Fa? 
O 0fl£3 
valandos

Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare. Subatomia nuo 10 
ryto iki 8 vai. vakare. Nedaliomis nuo 1 iki 4 vai. po pietų.



yra sveiki. Sąnariai prigulinti 
prie Susivienyjimo per 25 m. 
turinti 70 m. amžiaup, paliuo- 
suoti nuo mokistu posmerti- 
nes.

Laike Seimo Szventakupr'u 
partija prisiuntė viena kana 
auka 5 dol. Vilniaus Tautiez- 
kam namui, kitu kart prisiun
tė bukietą suvytusiu ratu ant 
adreso seimo, bet bakse gro- 
matoje ant raudonos popieros 
buvo pažymėta kad tos rūtos 
siųstos vienam isz delegatu 
kurs Susivienyjima kramsz- 
cziojo per “Keleivi” ir groma- 
toje buvo žodžiai nepadoro tu
rinio.

Seimo prezidentas nežinoda
mas kas yra bakse, atriszo ir 
gromata perskaitė. Seimo de
legatai isz to pasipiktino kad 
net paskyrė ta siuntini grąžyt, 
bet nežine kam grąžyt, nes nė
ra pažymėta siuntėjo adreso.

Tokie partyviszki netikusi

RL’SISZKA— AMERIKONIŠKA — LINIJA.
—PUIKIAUSI DIDŽIAUSI JR GBKICZ1AI M GAILĄBAI— 

Garląivai iszdna kas dvi ne<!clas taip New Yoiko o Rr.siji s te j< kiti perMojimu.
PUIKI GARLAJVAI: CZAR - KIRSK

In Rotterdama 8 Dienas In l.B>awa 11 Dienu.
$33 Treczia Klaea

Antia Ktaea $50
Pirma Klaea $7'

. ( RneHs.»» Birželio (June)Ga rial vai lezelfi j Kur_k> u, 1.1,e (July) 
iez New lirko | ( (ria,ijtB)27 (July)

t»> imliu mueu «*■' į A j-Ir- daugino" izincsiie phMilUf o arentu* arba
A. E. JOHNSON & CO., (Genera] P«»8erp<r ĄgU. 27 I>rca<?v f-y, T cv- Verk, h-*•

WILKES-BARRE
• •• iPe«o

HARVEYS LAKE
■

WNedelioj 16 Birželio (June) CM 00 
...In ten ir adgalios...

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

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

GERAS DA1GTAS TURĖTI

Žinios Vietines.
— Ketverge Szv. Antano.
— Daugelis žmonių rugoje, 

jog sunku aplaikyt darbus.
— Tieji ka iszvažiavo ki

tur, jau daugiau ne sugriž, nes 
aplaike geresnius darbus.

— Atejnancze Nedelia bus 
ekskursije in Wilkesberius ant 
Lehigh Valles geležkelio. Ti- 
kietas tiktai $1.00.

— Panedelio diena Redin- 
go kompanije iszmokejo pir
mutine “pede” nuo pradėjimo 
darbo. Žmonelei džiaugėsi 
smagei, ne kurie pragerdami 
visa savo uždarbi o iszmintin- 
gesni da užsiczedino sziek tiek.

— “Džentelmona” galima 
pažinti visur isz jojo padoru 
apsiejimu, ar tai stuboi ar ant 
uliczioe, nes iždžiuvsmegenius 
galima pažinti da greicziau 
per juju stumdinasi ir keiks
mus ant kampu ulicziu. Veluk 
bukite “džentelmenais”.

— Ant East Pine uliczios 
randasi moterele kuri labai ne
padoriai apsiejna kada už 
daug payma “ramybes”. Ne 
tik svetimtauczei rugoje nes ir 
musiszkiems jau nubodo žiūrėt 
in josios pasielgimus. Ej, tuo 
žinos visas svietas jago nepa- 
laus.

— Kožna Ketverga per tris 
menesius, visi mėsininkai už
darines savo buczernes nog 
pietų. Per paliepima Bucze 
riu Draugijos. (7^ 07)

Metinis Susirinkimas.
Parapijos Sz. Juozapo Rimo 

Kataliku isz Mahanoy City, 
atsibus szi vakara 7 adyna 
Mokslaineje. Ant szito susirin
kimo bus rinktas naujas komi
tetas ir daug kitu svarbiu rei
kalu bus atlikta. Bus inleido- 
mi tik tie parapijonai kurie 
užsimokėjo savo metine ant 
1912 meto Komitetas užpraszo 
visu pribūti.

Erie, Pa.— Franas Pe- 
trauckas insimilejo pasiutisz- 
kai in amerikoniszka naszlaite 
Mrs. W. E. Riley ir nutarė ją
ją kanecz prispirt prie apsive 
dimo, bet ant nelaimes ne pa
naudojo giaro budo klaupda
mas ant keliu priesz jiaja, tik 
su revolveriu.

Laike kada naszlaite grįž
dama velibu laiku namon, 
Pranukas iszszoko isz užkabo- 
riaus su atkisztu revolveriu. 
Toji paregėjus revolveri pra
dėjo gvoltu rekt: help! police! 
murder! na ir atbegias sargas 
paėmė insimilejusi in “kuleri” 
ydant atsivėdintu.— Ar ne 
geriau apsivesti su saviezke ne 
jeszkoti svetimtaucziu ?

So. Chicago, Ill. — Dar
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas nesunku gaut.

— Lietuviu yra didelis bū
relis, isz tu visokiu atsiranda, 
apszvieta czionais ant mažo 
laipsnio stovi, daugumas in 
girtuokliavimą palinkę.

Lee, Pa. — Darbai gerai 
eina, net viskas braszka, isz 
kitur pribuvusiam darbas ne
sunku gaut.

— Lietuviu yra apie 5 fa- 
milijos ir apie 7 pavienei. Del 
nekuriu moterėliu p. Baltru- 
yiene ketina neužilgio pribut.

XXVII Seimo Liet.
Amerikoj nusidavimai.

Utarninke nuo piet ir per 
visa diena Seredoje, buvo vien 
svarstomi ir taisomi konstitu
cijos paragrafai. Isz žymesniu 
taisyklių nauju, tai paskyri
mas visiems S. L. A. uredny- 
kams tarnystos terminas. Bu
vo inneszimai kad sekretorius 
su kasieriumi turėtu tarnystes 
terminus po 4 metus, bet tas 
atmesta, visi bus renkami tar
naut per 2 metus.

Tie • terminai prasidės nuo 
pabaigimo tarnystos dabarti
niu uredninku.

Koksai ten varijot-galvis pa 
davė in angliszkus laikrasz- 
czius buk seime susivaidijo 
Lietuviszki nacijalislai su so- 
ciįalistais, norėjo nupleszt 
amerikoniszka vėliava.

Visi delegatai žinodami kad 
visiszkai to ne buvo, nusiuntė 
kamisija dažinot kas toki 
pliatka padavė, tai gavo atsa
kymą,— kad isz Hales Seimo 
jiems kas telefonąvo ir jie ta 
indejo.

Regis kad tyczioms neisz- 
dave kas padavė, bet isz tikro, 
tai koke isz seimininku ižga- 
ma ta padare.

Seimas ėjo ramum keliu.
Seimas 27 savo pradžia ypa

tingai delegatai, turėjo 2 diena 
Birželio svetainėje bagocziu 
su vakariene už 2 dol. 5 vai. 
po piet. Svecziu prie vaka
rienes buvo apie 250 su virez. 
Po to buvo trumpos prakal
bos.

Birželio 3 diena delegatu 
susirinko isz kuopu; 49, pra
sidėjo sesija priesz piet; tapo 
priimti nuo delegatu manda
tai ir rinkta vedimui Seimo 
komisija.

Stasys Gegužis isz Shenador 
prezid.

Antanas Romanauckas Law
rence Mass vice-prez.

Ig. Klimas isz Walperaiso 
Sekret. 1.

Ed. VVitaitis isz Shanadorio 
Sekr. II.

Ant piet sesija I. užbaigta.
II. Sesija praside 4Į. vai. 

po piet, skaitytas protokolas 
26 Seime ir priimtas; toliaus 
traukėsi raportai kamisiju 
centro sekretoriaus ir visi pri
imti. Neiszdayes raporte liko
si tik kasierius ir konstitucijos 
kamisija, sesijos užsibaiga 6į 
vakare.

Birželio 4 d. 9 adyna ryte 
vėl prasidėjo sesijos. Iždave 
raportą kasierius ir konstitu
cijos kamisija.

Konstitucijos kamisijos ra
portą priėmė delegatai visi, 
bet delegate ir buvusi sanarei 
kamisijos ir konstitucijos už 
protestavo kad rasztininks ne 
viską paraszes in konstitucijos 
raportą kas buvo tarpe Ra- 
czintes rezignavimo isz kami
sijos, Racziute gavusi paveli
jimą paaiszkint praeites atsi
sakymo priežastie, aiszkino isz 
popieros per adyna laikines 
po užbaigimui skaitymui, tapo 
skaitytos gromatos nuo ypatų 
ir kuopu su linkėjimais pn- 
siunstos.

Seimas pagal gautas žines 
buvo pasekmingas.

Konstitucija tapo taisyti už
baigta Czetverge t. y. 6 d. Bir
želio. Isz svarbesniu nauju pa
ragrafu dadeta. — In paszal- 
pos skyrių bus priimami sąna
riai visi ir seni bet tik su pa- 
liudyjimu kuopos daktaro kad

raszinejimai atsikartodavo gro- 
matose praeitei priesz kunigus 
bet Seimas New Britaine juos 
pasmerkė; dabargi vėl ta pra
dėjo Seiman daduot Szventa- 
kupriai kas nestir szventa kup
rius pastato ant suolelio prie 
kaczczrgyno, nes ne savo vie 
toje iszejo su ypatiszkomis pa 
juokoms. TEN Buvęs.

Pavasaryje.
Apysaka.

Buvo pavasaris. Linksmas, 
malonus, it jaunos mergeles 
nusiezypsojimas.

Pamiezkis stovėjo apsiden
gęs žaliu lapuotu vainiku, oras 
buvo tyras, kaip krisztalas, 
iszele nuo szilumos antinai, 
skraidydami ant aptemtu isz- 
siliejusia upe lanku, gainiojos 
antie, miszkas skambėjo nuo 
paukszcziu giesmių. Kaimie- 
cziai nuo ryto ligi vakaro bel
dė kirviais, taisydami žiemos 
pugu iezvartytas tvoras ir ta
rankius ateinantiems lauku 
darbams.

— Nežinau kodėl — senieji 
sako, buk tai isz atsitikusios 
tame laike saules užtemimo 
priežasties, — kaimuose eme 
siausti baisi vaiku kaklalige, 
ant kapiniu pridygo daugybe 
smėlio kapeliu ir pravirko nu
stojusios senatvės paguodos 
motinos.

Jaunas vikaras grįždamas 
nuo ligonio užsuko in stovinti 
pakelyje klebono pulverkeli, 
pas nuomininką poną Jackų ir 
patarė jam sergėti sūneli.

— Krupis, pone Jackau, 
vaikszczioja po kaimus, tai ta- 
mista prižiūrėk berniuką. 
Kaip tik padejuos gerkle — 
tuojau siusk prie gydytojaus. 
Pavojinga.

— Dievas mielaszirdingas, 
— atsake ponas Jackus ir pa
žvelgė in prisiglaudusi prie 
motinos sūneli. Ir indure szir- 
din.

Iszbalo ir žmona, vaiszinusi 
kunigą naminiu rukytu kum
piu. Rūpestingai pažiurėjo in 
kūdiki, pataisė užkritusias ant 
akiu garbanas ir aptepus duo
nos riekute sviestu padavė 
jam:

— Valgyk, Juozeli!
— Asz jau jo niekur dabar 

isz namu nebeiszleisiu, — tarė 
ji kunigui.

Iszvažiavo kunigas; praslin
ko kelios dienos ir iszniko ne
tikėtai sukeltasis iszgastis. Prie 
tam ir dienos buvo tokios 
džiuginanczioe, gaivinanczios, 
kad baimei nebepalikdavo vie
tos; ir tikėjos, kad valkiojan- 
tis po kaimus mirtis nepa
žvelgs pulvarkelin, kame gy
vena raudonskriuostis, papur- 
galvis J uozelis, kurs taip juo
kingai praszo motinos:

— Mam! duok baba!
Bet mirtie atėjo. Iszpradžios 

praėjo pro didiji narna ir pa
žvelgė bakužen, kur gyveno 
arkliu liuobikas Anupras su 
žmona Morta ir penkmecziu 
Kažycziu.

Kažytis iezsykio susirgo. 
Vakarop jau jis nebegalejo 
gerti szilto pieno, kuri, aprink
dama aszaromis, nesze kruze- 
lyje prie jo lupu Morta, o nak 
ti eme slopti, pamėlynavo ir 
nutilo ant motinos ranku.

Ant rytojaus Anupras va
žiavo miestelin grabelio par
vežti, inejo daržinen prie pa
kinkytu, pamate Kažyczio ve
žimėli, kuri 3—j dienos tam

Lehigh Valley Geležinkeliu
Per Nauja Kelia Hays Creek Line.
Apleis Mahanoy City, 7:40 ryte.

Grižant 'apleis Harveys Lake, 6:05 vakare. 
Isz Wilkes-Barre 6:50 vakare.

Apie dauginus dasižinosite ant LA .R.R. Stacijos.

MOTERIŲ SIUTAI.
Geras materiolas ir geras kriaueziu darbas, padaro 

gėrius Siutus.
Guinano Sztoras yra žtaiomas kaipo sztoras geriu Siutu 

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

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

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

m. .Mahanoy City, Shenandoah,Of O JL ZM tarmei, Landsford.

TIESIOG ISZ SENO KRAJAUS.
Pas mus randasi visoki Gėrimai 

patraukti isž Busi jos, Franci jos, Prusu. 
Anglijos, Iszpunijos ir Italijos. Jus 

kurie esat gere Lietuvoj,

atgal patsai padirbo ir tarytum 
kas geležine ranka sugniaužė 
Anuprui gerkle.

Geda buvo vyrui verkti prie 
žmonos ir bobų, bet ežia, dar 
žineje, niekas nemate ir visgi 
užsidenge Anupras akis marsz 
kiniu rankove.

Kažyti palaidojo ta paezia 
diena; skubino ponas Jackus 
ir ilgai krapino karboliu ba 
kuže, ir Anuprą, ir suakmenė
jusia Morta.

O nakti inbego pas Anuprą 
pono Jackaus tarnaite ir su 
szuko:

— Oi, Anupreli! Kinkyk 
greicziau arklius ir lėk prie 
gydytojaus: ponaitis mirszta.

Iszkilmingoje pavasario nak 
ties tylumoje prabarszkejo ne
matomo vežimėlio ratai, o pas
kui ju sziurpulingoje baimėje 
virpėjo žiburėliai tamsiuose 
namuose, it ragindami:

Greicziau greicziau!
Bet Anupras ausztant par

važiavo vienas iszmuilytais 
arkliais: jis nerado gydytojaus 
namie, o antra ir nebereikalin
gas buvo dabar gydytojas: 
Juozelis užslopo taip-pat, kaip 
ir Kažytis.

Nuobodu pasidarė namuose, 
kuomet palaidojo Juozeli! Vis 
kas buvo po senovei, dargi 
Juozelio lovele pasiliko savoje 
vietoje, pono Jackaus dvigules 
lovos galvūgalyje, isz kampo 
kiszojos medinis arklys ant tri
jų kojų, ant lango gulėjo ele
mentorius, palovyje metes Juo 
zelio batukai, o paties Juozelio 
jau nebebuvo ir nieks jau ne- 
beprasze linksmu, laibu balse
liu:

-— Mam! duok baba!
Tarytum vesulas atūžė, isz- 

plesze Juozeli ir nusinesze su 
savim, kaip vanagas viseziuka. 
Szalta paslaptis stojos priesz 
poną Jackų. Ir reikėjo ja isz- 
riszti ir nusilenkti su paikių 
nuolankumu, su kuriuo perek- 
szle viszta užmirszta apie nu- 
neszta vanagu viszcziuka.

Buvo mažas žmogelis Juoze
lis, jame prabudo susipratimas, 
augo vele, ir kiek szilumos ir 
malones buvo namuose nuo tos 
mažos esybes!

Bet sztai viskas dingo. It 
sapnas. Ir, isztikruju, ar tai 
tik ne sapnas?

Suspaudžia ponas Jackus 
sau galva stipriomis rankomis, 
bet tikrumas parodo, kad tai 
ne sapnas, bet kad isznyko 
kaip sapnas tas, kas buvo vi- 
subrangiausiu.

Sapnas — tas, kas buvo, o 
dabar — pabudimas.

Sztai sėdi žmona su suakme
nėjusiu veidu ir užszalusiomis 
aszaromis akyse. O langan isz 
dangaus mėlynės žiuri tolima 
žvaigždute:

— Jackuti!
— Ka,_Zosyte!
— Kame-gi jis dabar?
— Ten... Sztai, gal būti, ant 

tos žvaigždeles, iszkur man ži
noti. Tikiu, kad jo vele gyva, 
o kaip ir kas — nežinau... bi
jau ir mastyti. Ir niekas neži
no.

— Niekas!... Juozeli, mano 
Juozeli!

Abudu užsiklausė: abi- 
dviems pasirodė, kad atbėga 
Juozelis, szaukdamas linksmu 
laibu balseliu:

— Mam! Tetyt/...
Bet girdėjosi tik graudus 

Mortos aimanavimas. — R. N.

Ant Pardavimo.
Biznavas namas Minersville, 

Pa. geriausioj vietoj visam 
mieste. Antros duris nog 
Echange Ilotelio. Lotas 30 per 
200 pėdu, 10 pėdu ulyczaite 
randasi prie kotelio puses. At- 
siszaukite pas. ( gę o;)

Ludvigs Shoe Store. 
Sunbury St.
Minersville, Pa.

Parsiduoda Farina.
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. Beu driek
(1 j ) Pottsville, Pa.

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.

(•tp8S annp)

Lietuviai, l
Ruska Areilka, pasitraukit tos paezios 
ant atmintos Seno Kraujaus, S L.50 už 
buteli. Teiposgi galit gaut pas mane 
visokiu Amerikoniszku gėrimu. Musu 
Dektine po $3 galioną yra geriause ka 
galit gaut ūžtos pinigus. Prisiuskit 
savo adrisa del kataliogo.

|Ff. Strawinskas. 1807 Carson St; ritt.bargh,pa.

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 galėsite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus. Teipgi visokiu 
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu 
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

53F Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Canter Str. 

Mahanov Citv.

Kiekvienas Lietnviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kadjnusu 
tautieczei reikalaudami galetujiusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti I piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztomiukai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuoj ame.

Egintero No.l...............................25c.
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. 
N Vanduo nuo Akiu........................25c.

Ugniatraukis.................................25c.
Skilvio Laszai.............................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

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

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

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

D 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 Riemens........ ......... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu..... .15c. 
Inkstu Vaistas...............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............................25c.

• Brangus Lietuviai

Pitts burgeir

TI Aplinkinėj.

Praneszu kad aš uždėjau Didžiause Drapanų 
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senem ir 
jaunėm, už tai kviecziu visus Lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis 
patarnausu. Tiems ka atvažuoja isz aplin 
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig 
75c. tiems ka pirks tavom už $20 arba dau
giams, 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 užduodu raszyta gvaramija 
o nebusite apgautais. Neužmirszkite 
numeni ir ulyczia. Viso giaro velijentis, 

S.Labanaiick2SsDsDPS,“uP'J
W.TRASKAt’CKAS

Pirmutiniu Liciuvbtzka*.

GRABOR1US

laidoja Kūnai Nivairusi*. Fanam.’ 
Rygin us ir VeticiM del Puirfc^ncgim 

Krankto Deigtim ii t. t.
Viaka atlieka ka Begenamu ir puikianw 

virei minėtais rei kalnia kreipkite" p* 
jin o busite visame užganėdintai*.
520 W. Centre 8t. M ibitnoy Cit?

VYRU NAUJI...
Sknbeles ir 

Apredimas
DUODU

TRADING
MARKES

Del kiekvieno Vyrio kuris 
reikalauja geriausia Ta vora ka 
gali gaut už mažiausia preke. 
Vienatinis Vieno preke Vyriu 
Krūmas. Visokį Pavasarini 
Tavora galim pas manio pirkti.

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

M. VARZINSKAS
Lietnvlszkas Fotografistas

206 E. Centre St. Mahanoy City 
------ o------

Pulko! ir plgel nutraukė vieoket* Fotografijai 
Padaro Didelua Fotografijas im mažių ir 
mdoda in Reliniu. Indeda in Špilka? 
Konepanas ir L L Parduoda visokes Rai na* 
Lietuvai su viiua-minėtais reikalais nator 
kitsr aiil, ktdp tik sava gyventoj 
ir paAlastouna Varlinak* kuris padare 
data kanqptdacoa a ir fcatfta

Lietaka AGENTŪRA IR KONTORAS BAMS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes $12,000.00 
Parduodu laiva-kortes ant geiiausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiuncziu in prisakyta vieta. Tszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko
niszku pagal teisinga kerša. Noredtmi apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant ateakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip:

Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.

Gyd. nno Parku ir Niežu.......$2.00
Gyd. nuo Dedervines...............$2.00"
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00-

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

A. J. KEYDOSZ1US, 202 TroySt. Dayton, Ohio.

MERCHANTSBANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

Valstijos Kasijerius turi 
sudėtus Piningus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra 
atsargi Banka del Valst ijos, tai 
yra ir del jus invales gera 
Bunk'. Sziias Banka moka 
procentą ant sudėtus Piningus.

Direktoriai yra gerai 
žinomi ir atsakanti miesto
biznieriai. Skolina piningus

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

ant lengviausiu iszligu.
...DIREKTORIAI...

C. L. A d am, Vice-Prezidcntas.
A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

Polithania State Bank 
Cor. 22d. & 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 procento, priskaitant 
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 krajui. Rejentelna 
kaneelarijayra rėdoma per valdiszka notara 
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 Banku, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe» 
Expreeo Money Orderi.

Dr.O’Malley iszaiszkina priežastį pasekmingo gydynu

ISZS1 VERŽIMAS
Veriliosele arba netikrasis Tszsiveržimas

Puczkai ir visokios Odos Ligos.
Be jokios Operacijos, Skaudėjimo ar 
apleidimo savo kasdieninio darbo

PRIEŽASTIS ISZGID1MO.

1. DEL TO — Kad jojo nerandanti 
n'etoda likos naudota per jin suvirazum 
25 metus, o josios naudingumas likos 
prisavintas per teip vadinamus ‘‘Specialis 
tus 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 vienas pasekmin
gai tik gydo.

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

G. A. Fritzinger (policmonas] Wilkes 
Barre Pa. iszgydytas nuo sunkaus iszsiver 
žimo 5 metai atgalius, nuo tada ueneszioja 
jokiu diržu.

Thom. R. Williams, anglekasis isz Hydt 
Paik l’a, iszgyditas nuo iszsiveržiiuo, 5 
metai kaip diržą ne nesziuja.

William II. Adams, fajermonas, Sheldon 
Alex Works, Wilkes Bane, iszgydytas nuo 
i.-zsiveržimo, kurin turėjo per 15 metu.

R. D Green wait, maszinistas prie Pros
pect bnkerio, Breslan Pa du vaiku 3 ir 9 
metu senumo, iszgydyti nuo iszsiveržimo, o 
diržo neneszioja 2 metu.

Su Tokiais paliudymais delko turėtum da vilkinti ir neateiti ant rodos pas Dr 
O’Malley, kuris tave I'EkŽIl’RES 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 adresu ir marke už 2c. o prisiunsim knygute su abrozeleis apieiszsiveržima 

užpeczetytame koperte.

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

Kur Lietuviukai ii Lfpkiczkai nusikalbama ir susirastom*.

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu l’rovas isz Visu Krasztu už

f Mainose 
KoHestvas) 1j'abr‘k1ou?8l

j Ant Geležinkeliu arba 
iLSF L Treinu.

Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szaukites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanezius Provu vartojau, kuri? 
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 priimtu 
ir tuom eik tiasia ir vilkina liki laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka duodu ant 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szucm adreso’

B. S. YANKAUS
Cresskil 1, X. J.

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

No. €5.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
N0RKEV1CZIAUS NO. 6. 

'Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi ežia gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyti

S. Norkewicz
408 West Mahanoy An.

LIETUVIO KRAUTUVE.
Malonus Viengenoziai:

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

Žiedu, Kryželiu, Armo
nikų, Skripku visokiu 
Mužikaliskulnstrumen 
tu,Britvu, drukuojam 
Maszinukiu, Albomn 
Potogjafijoms laikitiu 
Istoriszku ir Malda 
kningu, visokia popieru 
Gromatoms rasziti su

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinaiuž 
$1 Perkupcziams 1 ,CCO už$6 Magiai 
kos Kazyres $3. Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2o. 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 arft szio adreso:

W. WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn. N V

Lietuviszkas Agentas 1 
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 atsakiira 
Teipgi užlaikau dideli kroma neikia 
Valgomu Tavora ir Buczerne

Franas Petraitis •_ Clymer, Pa.




