
6.
1 keleli

i no. S, į 
a Vitam 
ui Buteli, 
i ir viaokii qte diba 
įkilę aro 
pruUlyti

Micz

111 Iii.

DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS 1

“SAULE” fnarai vienatinis lietuviszrab laikrasztib amerdoi
KURIS I8ZEINA DU-K ART ANT NEDĖLIOS.

1BZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

Prenumerata Kasztuojai fl I

Amerike Į" EZ J.* ^Europoje | Ingllj.lT HkotlaodlJ, U ■&.
1A«MT GROMATAS IN REDY8TE UŽDEKYTE BZITOKI ADRE8A S

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

b«se««ee®e«€«®ee«ceeo«cce«««es®««e€ee««««>«e®®ee&s4?’

THE SEMI-WEEKLYSAULE-SUN
THE ONLY LITHUAIAN PAPER INTHK UNTIED STATES PUBLISHED BEMI-WREKL.I- 

HA8 A LARGER CIRCULATION THAN ANY OTHER LITHUANIAN PAPER.
BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS. RATES ON APPLICATION.

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

Subscription $2.50.
UFREBENTLNG THE INTEREST OF NEARLY 500,W« LITHUANIA*# 

RESIDING IN THE UNITED STATES.

PUBLISHED BY

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

No 76 eNTE“K1^'W» ’ Malianoy City, Pa. Petnyzcia 20 Rugsėjis (September) 1912. ________________ ; Metw XXIV

KAS GIRDĖT?
Smiauses namas Europoj. 

Senoviszkam miesteli] Winkel 
prie upes Renos yra namas 
seaelis isztikro. Jisai seniau
sia gyvenimo namas ne tik
tai Vokietijoje bet ir visoje 
Europoje. Tame name gyveno 
kada tai į arcivyskupis Rabane 
Maurus kursai mirė apie 850 
m. Dabartinis to namo savi
ninkas taiso ir apdabina. Tai 
isz tiesu vargu kur toksai na
mas nejudintas yra per tiek 
laiko nesugriuvęs užsilikęs.

reiktu? Lietuvon traukiama 
darbininkai isz kitur, o isz 
Lietuvos dauginasi lietuviai 
piragas rasti vėl kitur. Kome
dija! ....

Jau ežiuose laikuose tai kal
ti mueet patis iezejunai, nes 
jie užima vietas agentu ir 
szaukia— “akszia brolau pas 
mane, asz neszioju jau juoda 
žipona net ir balta kaunieriu 
su aleztuku.” Tokiu budu ne 
klauso, nepaiso ne praneszimu 
laikraszcziu kad neverta eiti— 
i-z Lietuvos in kitas szalis.

Organizacijos konstitucijas 
savo vie tvarkina. Susivieny- 
jitftas Lietuviu Amerikoj dar 
eu 27 Seimą tvarkint užbaigė 
ir, žmones kai kurie rugoja, 
bet kad reik taisyt, tvarkyt 
tai ne ka darysi. Lenku Zvviiįz- 
kas pavymui jau antru sykiu 
savo konstitucija vėl taisė, dar 
tika užbaigė leist per organa 
Z'oda eu daugeliu visokiu 
dadeczku.
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Laidotuves mirusio jenerolo Booth, vado 
ižganimo armijos.

Dievas ten žino—kas gal 
atmyt ar Suvienytas Valstijas 
neintemps in kare Meksikos 
revoliucija?

Czion galima mielit, kad tas 
nore gerai remia Meksikos re 
voliucijonieriue isz ezalies, nes 
tai ne juokas teip ilgai revo- 
liucijonieriam pasilaikyt kada 
gi jie savo piningu tiek turėt 
ne gali, o ezalies gyventoju 
mokescziai eina rando reika
lams. Ar nėra tik paremejais 
Suvienytu Valstijų szeszkai 
milijonieriai 2 Suvienytu Vals
tijų valdžia žiūrint purtenasi, 
nenori buk kiszt savo nosi 
Mekeikon apraminimui revo
liucijos, bet turbut tik muili
nimas. Revoliucija galutinai 
Meksiko randa paalsis, Suvie
nytu Valstijų kur nore rube- 
žiu daugiaus peržengs, viduje 
gyventojus Suvienytu Valstijų 
smagiau pakibino, tuomet Sia
mas Dede drasei kels koja 
Meksikon, o paskui jau bus 
priekabe ir atlyginimo reika
lavimas.

Turkija in tokias slastas in 
vyta, kaip buvo senoveje Len
kija. Su Italija per metus lai
ko besiganubijant, atsivėrė 
liga namine, sujudino jos pro
vincijas prieszai, pakele su pa- 
Bipurtimmu galvas in virszu 
reikalaujant autonomijos, 
czion ginklai silpni, czion pro
vincijų gyventojai maisztan 
gabus ir gatavi, o czion vėl 
kaimynai areliai jau pasiren
gia sparnus Turkijos pakirst, 
žemin szmotus pasidalyt ir da
ryk ka bedarans.... Maho
mete nors beg in meczetas ten 
melskis, nes svetimi bjaurei 
puriena!

Turkija, kaip ant visztos 
vienos kojos stovi, ir gali grei
tai prisieit jei toksai kepsnis, 
kaip ir lenkams buvo praej- 
teje.

bus neisz- 
nauda. Ir 
Amerikoje 
saves jau

Isz Chicago Rutkauskas ro 
dyja kad lietuviai serganeziam 
Lietuvoj rasztininkui Jovarui 
pinigus kaipo ubagui almuž- 
nos neaukautu, nes esanti sar
mata, o pinigus suvalgęs ir vėl 
ne turės. Sako: sudeja pini
gus nupirkit dvareli, atiduo 
kit globai Vilniaus Mokslo 
Draugijoi, toji Jovarui duos 
tame dvarelij gyvent, ir mo
kyt jaunimą Lietuvos gerai 
ūkininkaut, isz to 
pasakyta tėvynei 
kodėl ne? Czion 
mat lietuviai del
vieko pripirkia turi, namu ir 
kolioniju, stovi visi kaip muro 
siena, tai dar reik pirkt Lie 
tuvoj Jovarui. Ir kodėl ne? 
Pinigo kaip szieno! Pataikėm 
sudėt 20 tukstaneziu kunigams 
Tumui su Aliezausku del na
mo Saules Kaune, pataikyt 
galim ir dar, o da Sueivieny- 
jime yra keletas tukstaneziu 
pirkimui leolionijos, o bene 
czion kada ja nupirks— reikia 
ir tuos iszpraszyt ir bus gerai, 
pinigu yra kaip pelu. Tik teip 
visada teip darykime, tai tik
rai busime palaiminti ubagai 
dvasioje nes ju yra karalyste 
dangaus.

“Tevyneje” 27 No. randame 
žine kad Lietuvoje rodžias 
Kaune pabriko Vilijos kum- 
panu buvęs susivaževimas. Su- 
sivaževiman atvyko kumpanai 
ne visi tiktai Dr. Jonas Basa- 
naviezius, advokatas P. Leo
nas, inžinieris A. Maciejaus- 
kas, daktaras Jaraszius, dak
taras D. Bukontas, fabrikantas 
K. K. Kriszcziukaitie, atsto
vas P. Kuzma, mokintojas A. 
Jakuczionis, ūkininkas A. 
Masiulis, kunigas A. Keraitis, 
ūkininkas P. Graužinis, kuni
gas Domarkas, A. Laurenas, 
mokintojas J. Damijonaitis, 
daktaras M. Kupreviczius, 
daktaras J. Bagdanaviczius, 
mokintojas V. Paulukaitis, A. 
Andruszis, ūkininkas Kazys 
Žulys.

Susivaževimas buvęs 11-14 
d. Birželio kumpanai iszklause 
visa apyskaita pabriko valdy
bos, padare visame apžiūrėji
mus, viską radę kuo geriau 
šioje tvarkoje ir ta offisija- 
liszkai pagarsino del žinios 
tu, kurie susivaževiman ne 
pribuvo. 1

Isz visko kas patemyta sa
koma, kad ateiteje viekas eis 
kuonopasekmingiausei.

Vilija lietuvifzkos kompa
nijos pabrikas yra vien lietu
viu kaip matom rankose, isz- 
dirba visokius inrankius ūke 
mis ir teip toliaus pagal nau
jausio užsieniuose Lietuvos isz 
radimo.

Mat kada ir lietuviai jau 
dasiproti ka eu eavaie skati
kais reik daryti. Jie nepada
vė naudot bankome isz kur 
evetjmi pelną turi, bet patis 
ko rėkia sumanė. Viską ta 
veikia vien mokslas. Lietuvo
je daug pinigo guli pakavote 
pas ūkininkus ir kunigus, jie

pinigas turi eit in darba o ne 
but užkastas.

Detroite prasidėjo sejmas 
susivienijimo amerikoniszku 
bankieriu. Dalibavo jame 
3,500 delegatu, kurie perstatė 
kapitolo ant 15 miliardu do 
leriu.

Isz priežasties praėjusio 
straiko anglekasiklosia o priek 
tam stokas darbininku — kaip 
danesza patis locnininkai ka
sikiu— bus stokas 8,000,000 
tonu kietųjų anglių ant kuriu 
jau turi užkalbinimu. Isz to 
pasirodo, jog anglis pabrangs 
szia žiema.

Nuo meta 1896 kada pra
dėjo lekioti su maszinoms pa
aukavo savo gyvastes 201 le 
kiotojei. Paežiam Augusto 
menesije užsimusze penki.

Del iždaveju kas kartas 
pacztae uždeda sunkesnes tie
sas kurias kanecz turi iszpil- 
dyt. Sztai ministeris pacztu 
Hitchcock iždave paliepima 
visiems ižduotojame laikrasz
cziu ydant kanecz iezpildytu 
naujas tiesas lig Oct. 1., arba 
bus nedaleisti siuntinėti laik- 
raszcziu per paczta.

Tosios tiesos yra sekanczios: 
Visi ižduotojai laikraszcziu 
turi padaryti raportus Apri- 
lauš ir Oktoberio menesiuose 
su jeneraliezku ir vietiniu 
pacztorium kuriame po pri- 
siega turi intalpyt adresus iž- 
duotoju, locnininku, redakto
rių ir manažeriu laikraszcziu. 
Kiek akcijonieriai turi indeja 
piningu in tokia iždavysta ir 
tiek apmokamu skaitytoju 

mažiause ant puses metu. Visi 
apmokami straipsnei turi būti 
paženklinti “advertisement” 
po bausme ne mažiau $50 o ne 
daugiau $500.— Tikra rusisz- 
ka cenzūra užstoję ant ameri- 
koniszku laikraszcziu.

ISZ AMERIKOS.
Kristusas sugriž Oktoberi 

1914 mete.
Omaha. — Antras atėjimas 

Kristuso yra paženklintas ant 
1 diena Oktoberio 1914 mete, 
kurio lauke kantrei tūkstantis 
ypatų po visus Suv. Steitus ir 
Kanada. Sanarei tosios tiky- 
miszkos szakos vadinasi “In
ternational Bible Students in 
kuria priguli ženklivos ypatos 
o kurie tyki buk Kristusas tik
rai atejs taja diena pagal 
Szventa Raszta. Ne gana to, 
tvirtina jieje buk atejs in Je- 
ruzalema Abrahomas, Izaokas 
Jokūbas ir kiti pranaszai, kur 
gyvens per tūkstanti metu o 
gal ir ant amžių. — Teip, 
Kristusas atejs, bet tojo atėji
mo niekas negali inspet, o ypa
tingai toki puegalvei kurie vi
saip apie tai mano.

Vyras prigialbejo 
nužudyt paczios patėvi.
Calfax, Wash. — Wesley 

Brownell, 25 metu senumo ir 
jojo 17 metu pati, nužudė A 
N eeves patėvi Brownellienes 
o vėliaus prie žudinstes prieipa 
žino palicijei. Abudu ėjo pek- 
szti kone 100 miliu ydant su
rasti patėvi.

Badai patėvis nepadoriai ap 
siejo su savo podukre ir kitus 
prie to prikalbinėjo kada gy
veno netoli Calfax. Norints 
Brawnell jeszkojo teisingystes 
Idaho suduose, bet josios ne- 
aplaike, pertai susitarė su pa- 
czia ir patys paemia tiesas in 
ranka, užmokėjo nelabam pa
tėviui už jojo darbus.

Liga “meningitis” 
[užmusze 20,000 arkliu. 
Salina, Kan. — Szesi mili

jonai doleriu neuždengs pada
rytos bledes per prasiplatusia 
liga “meningitis” kuri užmu
sze suvirszum 20 tukstaneziu 
arkliu po visa Kansas ateita, 
pagal raparta Dr. Schoenleberi 
randaviszka veterinori. Ūki
ninkai panesze da daugiau 
bledes isz priežasties neužbaig
to darbo ant ukiu. Liga ar
kliu platinasi po visus pavie
tus.
Musztync už paleistuves.

Pottsville, Pa. — Karcze- 
moje Wasilko ant Railroad 
uliczios atsibuvo kruvina musz 
tine terpi Charles Guetling o 
Juozo Radinsko isz St. Clair 
Gtfetling randasi ligonbuteje 
ant mirsztanczio patalo o Ra 
dinskas kalėjime.

truetlingas, kaip nekurie 
pamena, ėjo pekszezias in Chi- 
caga ant svietines iszkelmes 
stumdamas priesz save karuti 
su lertainiu Yuenglino alaus 
1892 mete.
Su?tiszys visus katalikus 

Suv. Steite.
Milwaukee, Wis. — Arci- 

bis.cupai Messmeris, Irelandas 
ir Glennon susivažiavo ap
svarstyt planus ant suraszimo 
visu kataliku Suv. Steituose 
atejnanti meta in viena menesi 
laiko.

Motyna 26 vaiku.
Cleveland, Ohio. — Mrs. 

W iliam Moore, turėjo gal 
daugiau vaiku ne kaip kitos 
motynos Suv. Steitu. Turėjo 
jieje 26 vaikus terp tu randasi 
septinios poros dvinuku.

Mrs. Moore isztekejo už vy
ro kada vos turėjo 14 metu. 
Isz visu vaiku tik 12 randasi 
gyvais. Mrs. Moore yra bobu- 
ke 15 vaiku.
Pastovis milcjo mergyiia 

daugiau už Kristusa.
St. Louis Mo. — Protesto- 

nai labai inirszo ant savo pas
toriaus W. T. Dunn, kuris 
yra tėvu asztuoniu vaiku, kada 
dažinojo, buk jisai tankei ra- 
szynedavo meilingas gromatas 
in viena isz savo patogiu para- 
pijonku, 19 metu senumo, 
Estella Massey.

Motyna užtikus taisės mei
lingas gromatas, nuėjo pas 
pastori Dunn, pakiszdama jam 
gromatas po nosia. Prisipažino 
prie kaltes ir padekavojo už 
tarnysta. Tose gromatosia ra- 
sze, buk “myli mergyna dau
giau už pati Kristusa”. — Ma
tyt kad mažo tykejimo buvo 
tasai pastorelis.

61 tukst. 850 rub. 
rusu laikraszcziai, 
piniginiu pabaudų 
paliauti eje. Nebu-

30 namu ingruvo 
in kasikius.

Scranton, Pa. — Laike per
statinio krutaneziu paveikslu 
teatralije ant N. Main uliczios 
davėsi girdėt balsas panaszus 
in drebejima žemes. Locninin 
kas teatrelio su baime prana- 
sze regėtojams ydant apleistu 
sale kanogreieziausenes teatre- 
lis griūva in kasiklas. Žmo
nis iszejo be jokio sumiszimo.

In kėlės minutas po tam in- 
iiau.imo. griuvo 30 namu in kasiklas 

valgyt ponas Oxford isz kuriu iszeme para- 
mes. Gazines ir vandenines 
paipos ir uliczios sutruko. Vie
tine palicije ir ugnagesiai serg- ' 
sti namus ydant neužsidegtu o 1

Laikraszcziuos patemijam, 
kad lietuviu esama nuo 1863 
t. y, nuo lenkmeczio Alzacijoj 
bei Lotaringijoj Vokietijos 
provincijose kurias pirmiaus 
Praocija. Tie lietuviai darbi
ninkus sako parsigabena isz 
Lietuvos.

Tas but nieko, jeigu lietu
viai iszeja Lotaringijon, Esuoe 
na ar Amerikon sziuose ypa
tingai laikuose ant uždarbiu, 
bent geriaue negu Lietuvoje, 
neką sakytumėm, nes kiekvie
nas užpelno žmogus nori, bet 
kad dabar Lietuvoje darbi
ninku stoka, ten moka teip 
kaip kitur už darba, ir nesu- laiko juos užrakinę be mažiau-1 valgyk viską kas tav patinka o ant szimta tukstaneziu dole- 
Jirantama ko daugytis kitur Isios naudos sau ir kitiems, oi busi sveikas,

Ko negali valgit-
Vienas daktaras teip buvo 

nekantrus ir atsakydavo ant 
klausimu savo ligoniu trumpai 
ir storai jog vos susilaikydavo 
nog atsakymo netinkanezio del 
daktaro. Viena karta, kada 
ligonis sirgdamas ant kokios 
tai iszmainytos ligos, deszimta 
karta paantrindavo klausima:

— Ka man i 
daktare ?

— Mano milemas — tarė 
daktaras su ne kantrumu — 
ne vale tau valgyt vyniu, szu- 
petuko nog anglių ir replių ba gyventojai turėjo iszsikraustyt. 
juju nesutrovesi, o ant galo Bledes locninkai namu aplaike

riu.

Trumpi Telegramai.
§ Mc Adoo, Pa.— J uozu- 

kas Bombleviczius geisdamas 
dažinoti kas randasi dinami
tiniam patrone, ne teko trijų 
pirsztu,

§ Pottsville, Pa.— Boles. 
Taminovskis, kuris užmusze 
Miką Sveldova, karezemoje 
Markevicziaus Minersvilleje 
likos apsūdytas ant 2 metu in 
kalėjimą ir $10 bausmes.

§ Wilkes-Barre, Pa.— Stan 
ton kasiklosia sustojo dirbti 
1500 anglekasiu ir vaiku, isz 
priežasties kokio ten neužga- 
nadimo.

§ Wheeling, W. Va. — 
Airieziu kunigas T. J. Duffy 
likos užmusztas per elevetori 
kada stengėsi in jin inlipti.

§ Pittsburg, Pa. Bruno Fi- 
gurski likos nuszautas per pa- 
licija kada nog ju norėjo pa
bėgti.

§ Rimas — Utarninkė atsi 
buvo baisi musztine tarp Tur- 

. ku ir Italijonu, Turku pražu
vo 800 o Italijonu 61.

Isz Rosijos Lietuvos, 
ir Lenkijos.
Peterburgas.

Mirė žymus rusu raszytojas 
Suvorinas, “Novoje Vremia” 
laikraszczio leidėjas Turtu po 
jo esą like — pinigais 3 mili
jonai rubliu ir dideli muro na
mai Peterburge.
Laikraszcziu pabaudos
Per Praėjusius 7 menesius, 

kaip pranesza “Riecz” buvo 
198 laikraszcziu pabaudos, isz 
traukusios 
Kai-kurie 
del žymiu 
net tureje
vo gyvenime tokio atsitikimo, 
kad už kuri nebutu buvę ko
kiam laikraszcziui pabaudos.

Ilgas auižis-
Dombrave mirė ana diena 

Juozas Magier, pergyvenda
mas 106 metus. Norints kente 
bada ir varga bet džiaugėsi 
gera sveikata lig pabaigai.

Atkersziuiiuas už 1 rubli.
Varszava. — In czionaitine 

pieninieze inpuole inirszes ve- 
žiotojas pieno Vladas Kazanas 
ir užklupo su peiliu ant loc- 
nininko p. Tyezkaus už tai 
kad jin nubaudė vienu rubliu 
už papildyta blede isz piktu
mo. Tyszka teip baisei indure 
su peiliu jog tasai nuo žaidu- 
liu mirs.
Tamsybe terp maskolu.
Isz Ostros danesza apie ne

paprasta tamsybe, kuri viesz- 
patauje terp maskolių. Sztai 
kokis tai gaspadoris vardu 
Dmitro sirgo nuo kokio tai 
laiko, o vietoje nusiduot pas 
giara gydintoju, paszauke pas 
save užžadetoja, kuri pareika
lavo szeszis rublius už sekanti 
receptą: Paliepė užpilti ant 
pecziaus maisza arklinio mesz- 
lo, užkurt gerai pecziu o durie 
ir langus gerai uždaryt. Po 
tokiam gydimui Dmitras mirė 
in dvi dienas — užtroszko.

Kitam gaspadoriui skaudė
jo nuo kokio tai laiko labai 
galva. Už gera 'užmokesti toji 
pati užžadetoja liepe jam apli 
pyt visa galva su ruginiu tesz- 
lu. Nebagelis daug nukentejo 
pakol nulupo nuo skaudamos 
galvos sudžiovusia teszla. Gal
va da daugiau skaudėjo.

Dvi žudinstos.
Gubemijoi minskoi, kaime

lyje Usza, atėjo pas gaspadori 
Czerniu kokis tai Szkupsztikas 
praszydamas ydant jin nuvež
tu in Bobrujska. Kelionėje 
Szkupsztikos nužudė Czerniu, 
paymdamas nuo jo piningus ir 
vekselus ant keliu szimtu rub
liu. Po tam nuėjo in paleistu
viu narna, kur perleidęs koki 
laika su paleistuve, nužudė ir 
aja, apipleezdamas nuo visu 

brangenybių. Vėliaus sėdo ant 
trūkio ir nukeliavo in Homla 
kur likos suymtas.
Ugnis kariumeniszkoje 

trukij’e.
Moskva. — Ant geležkelio 

Moskva-Kazan, nakties laike 
! sudege 15 vagonu, kuriuose 
į talpinosi 3,500 pudu szuviu 

del karabinu. Szuviai eksplo- 
davojo su baisu smarkumu. 
Sztangas suardė ant 100 siegs- 
niu.

Mikas Petrauskas.
Kuris dabar Kauno gub. da 

ve visa eile koncertu, neužilgo 
su koncertais žada persikelti 
Suvalkų gubernijon.

Kaunas.
Policijos tikslams manoma 

pargabenti du szuniu, iszmoky 
tu jeszkoti prasikaltėliu. Tiems 
szunims gyventi jau esą intaisy 
ti tam-tikri namai.

Tikras kelias.
(Isz artimos praeities.)

Didelio miesto gatve ėjo du 
vyriszkiu, isz visoko galima 
buvo suprasti jog esą darbiniu 
kai. Suneszioti drabužiai sa
kyte sake, ne isz turtingu pa
eina. Abudu jau buvo nubren 
dusiu. Per visa gyvenimą sun
kiai dirbę, sziandien neturi 
darbo.

Minios klaidi banga persiri
to ir per sziji miestą, palikda 
ma paskui save _varga. Darbi
ninkai vieni kitus grasindami 
nuo darbo susispietė prie rau
dono veluko. Su neapsako
mais kliksmais vaikszcziojo po 
miestą, uždarinedami dirbtu
ves. Dviejose vietose susirėmė 
eu kareivija, ir pasiliejo krau
jas, nekaltu nes suklaidintu 
auku.

Kokia-gi buvo priežastis tos 
priverstinos bedarbes?

Vareiku Jokūbas su Banu 
Jonu ne patys nežinojo, nore 
nemažiau už kitus kliukavo, 
privertė kumscziomis kelis dar 
bininkus mesti darba, keike 
darbdavius ir luomus, kuriuos 
lygeziol teip godojo.

Trukszmo metas jau seniai 
užsibaigė du draugu už daly- 
vavima riauszese neteko darbo 
ir lyg sziol nebegalejo kito su
sirasti. Ak kaip-gi jiedviem 
pakarto tos bedarbes dienos, 
paežiu iezmetinejimai, vaiku 
szauksmas “duonos”. Kisze- 
niai tuszti, už kagi pirksi duo
nos, kurstytojai-gi su savo 
saldžiais pažadėjimais iszniko.

Besznekucziuodami apie sa
vo nelaime, du darbininku pri 
siartino prie bažnyczios. Gir
dėti buvo giedanti vargonų 
balsai iszejo vyriszkiai, kryžių 
ir karūnas neszina, paskiau 
vaikueziai, in kamžas insirede

— Procesija, — tarė susi
turėdamas Varas.

— Tris sanvaites atgal juk 
ir mes turėjome procesija, bet 
ka pelneme isz to? — patemijo 
Banas.

— O, mes kitoniszka proce
sija turėjome! — atkirto Va
ras. — Atsimeni, kaip rėka
vome, kad kelias dienas pas
kui buvau užkimęs. Tuosyk 
raudonas velukas plevesavo, 
dabar-gi bažnytinia su szven- 
tuju auksu dabintais paveiks
lais.

— Auksiniai.... — paantri
no Banas. — Neproszali but 
mudviem auksas.

Žadėjo padalinti turtus, 
auksa, o ka-gi dabar turiva?

Erne prisižiurineti procesi
jai.

— Grįžkime, — tarė Ba 
nas. — Dar kas manys in mu
du prigulint prie procesijos.— 
Kaip tik tuom tarpu lydystes 
i staliorystes) darbe, taigi Kris
tus buvo teipogi darbininkas, 
kaip kad ir judu esate.

Varas pasikasė pakauszi, 
tartum atsimindamas tai, ka 
au seniai buvo užmirszes. Ba

nas uoliai klausė.
— Būdami vaikai“, mokino 

tęs szventos istorijos. Atsime
nate tat, kaip Vieszpats Jėzus 
padėjo darbe szv. Juozapui ir 
maitinosi savo ranku darbu. 
Dievas kursai butu galejes vi 
šoko turėti, nieko negeide.

— Tai jau seni laikai, — 
atsiliepe Varas.

— Seni, bet visados nauji... 
tai amžina dabartis. Žinote isz 
istorijos garsiu, gabiu vyru ka 
reiviu, teisingu karalių, galvo- 
sziu, iszradeju ir t. t. Kristus 
užgimė neturtingu, buvo pak
lusnus globėjui ir szv. Mari
jai, dirbo kaipo tikras dailinin 
kas, užstojo nukriaustus ir nu- 
liudueius. Tai isz tikimiausias

prietelius, geriausias patarėjas 
maloniausias globėjas. Ir jei 
tik butumeta priklaupė priesz 
Ji, kaip davė savo dieviszka 
palaiminima, butumete atida
vė garbe paežiam Dievui, kur 
sai del mus, meiles musu pa
vargėliu luomą apsirinko ir 
jia palaimino. Ak butu galejes 
užgimti karalaicziu, vienok už 
gimė neturtingu, užsidirbda
mas sau maista. Patsai apie sa 
ve iszsitare; “Gyvuliai tur lau
žus, paukszcziai lizdus, Sūnūs 
Žmogaus bet neturi kur galva 
priglausti. Ar-gi tat manote, 
kad mes Jam bažnycziose per 
didele garbe atiduodame? Ar
gi manote, kad mes perdaug 
garbiname szv. Panele 
kuri gyvendama neturte, užsi
dirbdama sau maista, praleido 
gyvenimą pilna nesmagumu ir 
sopuliu ? Prisiminkite savo

i motinos, kurios jau yra pas Ta 
ji, Kurs yra dorybių szaltiniu. 
Kursai jau ir jųdviejų moti- 

| noms gausiai atmokėjo rūpės 
ežius ir aszaras, kurias iszliejo 
ant jųdviejų lopsziu, rūpinda
mos judu nuvesti ten, isz kur 

i dabar in judu žiuri.
Varas nusisukęs braukė asza 

ras, o ir Banas vos galėjo susi
laikyti neverkes.

• — Ar-gi nenoretumete su
savo rupeecziais pasiskusti ge
riausioms prieteliams —Atpir- 
kejaus motinai ir dailydei szv. 
Juozapui? Pakalbėkite su jais 
kaip kad kalbėtumėte su ge
riausiu prieteliu nuo kurio 
laukiama patartis ir pagelba.

Abudu darbininku susigrau 
dino, jaute szirdyj miela szi- 
luma, juto grižtanezia Dievo 
malone, verkszlendamu pasi
pasakojo kaip inpuole in toki 
apverktina dvaėiszka ir med- 
žiagiszka padėjimą.

— Dievas ežia judu atvedė. 
Už apturėtas Dievo malones 
asz pažadėjau mielaszirdingus 
darbus, ka dabar ant jųdviejų 
ir iszpildysiu. Ateikite rytoj 
pas mane, asz judviem duosiu 
darba. Dabar-gi priimkite szia 
menka paszalpa, — tarė senu
kas, inspauzdamas kožnam po 
popierine in delną.

Dėkingu varguoliu puolė 
senukui prie kojų, bet tasai at 
sake;

— Ne man dekavokite, bet 
Dievui, Kursai judu atvede in 
tikra kelia.

ISZ VISU SZALIU.
Vatikanas o portugaliszki 

kuningai.
Rimas. — “Oseervatore Ro

mano” danesza, buk 800 por- 
tugaliszku kuningu, kurie pri
pažino tiesas apie atsiskyrimą 
bažnyczios nuo valdžios ir pri
ėmė randaviszka alga, likos 
per Popiežių pripažintais kai
po atskalūnai. *

Nelaime ant geležkelio. i
Liverpool. — Trileka ypatų 

likos užmusztos o apie 50 su- 
žeido per iszsivertima ekspre
sinio trūkio ejnanczio isz Ches 
terio in Liverpool!. Keli va
gonai eudege.

SOOkinczikn pražuvo 
liepsnoje.

Pekinas. — Penki sžimtai 
kiniszku kareiviu eudege de- 
ganezioje girrioje, kuria užde
gė mongoliszki pasikelelei ku
rie bego nuo kareiviu. lez- 
siunsti kareiviai in pagialba 
savo draugams, rado tik kara
binus o kūnai eudege ant pe
lenu.

Ingllj.lT


Mariute pradėjo giedot angliezka dainele, 
O iez paszalies szaipesi josios sesele, 

Kada “Everi bodi is duing it” užgiedojo, 
Puolė ant grindų ir iez nusiminimo sudejojo.

— Kur josios sesute?
O o

atsitikimo.

I
Grinczele dažiuretojaus girriu.

' Terp tankuminos girriu 
terp augsztu kalnu, stovėjo 
grinezele kuriuos stogas buvo 
apdengtas sniegu, da labjaus 
prislėgdamas prie žemes. Prie 
josios szono stovėjo mažas tvar 
telis, o žiūrėdamas ant josios 
galejei tuo suprast, jog joje 
niekad nesirado daugiau kaip 
viena karvuke.

Buvo tai laike sunkios žie
mos.

Paežiam viduri grinczeles Be 
dėjo ant sulaužintos kėdės dru 
czei subudavotas vyras. Plau
kai juodi, trumpai nukirpti. 
Drabužis jojo buvo medejisz- 
kae. Buvo tai dažiuretojas ap
linkiniu girriu, pravarde Hej- 
voszas.

Prie jojo sėdėjo motere prie 
ratelio, o ant kart galėjai pa
žint jog tai dažiuretojaus moti 
na. Prie josios kojų bovijosi 
mažas vaikinelis, kuris buvo 
panaszus in tęva kaip du laszai 
vandens.

Prie kaires szalies, sėdėjo 
jauna motere prie verpimo o 
prie josios bovijosi maža mer
gaite. Buvo tai pati dažiureto 
jaus Kaulo Hejvoszo.

Hejvoszas buvo tai doras 
žmogus, isztikimai tarnauda
mas ant kasdienines duonos, 
kuriuom maitydavo savo moti
na, paeze ir dvejetą vaikucziu. 
Czionais jisai buvo užgimias ir 
isz czionais likos jojo tėvas isz 
nesztas ant kapiniu, o kuris da 
bar sėdėjo prie kaminėlio ir 
szildesi po kasdieniniam dar 
bui. Buvo joje laimingas ba 
daugiau ne geide ir buvo užga 
nadintas tuom ka turėjo. Die
vas davė jam dora ir darbsz- 
tinga motere o priek tam dve
jetą puikiu kudykiu. Senesnis 
isz juju Ignacas turėjo aeztuo- 
nis metelus, o jaunesne dukriu 
ke Mariute pralinksmydavo 
ne karta motina ir bobuke ko 
kiam tai ne butu nuludime.

— Jau senei atmenu toki 
orą — kalbėjo dažiuretojas,— 
o areziausia jog girdėjau stau- 
gyma vilku kada sugrižinejau 
namon.

Ant priminimo vilku abi 
motere sudrėbėjo o pati dažiure 
tojaus mielino apie savo viena 
tine karvuke, kuria vargingas 
tvartelis ne galėtu apsaugot 
nog užpuolimo vilku.

Tame iszgirdo lojimą szu- 
nies lauke. Kožnas nusztilo ir 
klausė. Nore po trumpai valan 
delei vela iszgirdo lojimą szu- 
nies da labjau. Moters pabalo 
iez baimes.

— Mano milemas, pažiūrėk 
ant lauko del ko mus rudis 
teip loja. IlejvoBzas atsikėlė 
nog savo kėdės ir nuėjo prie 
duriu. Kada atydare duris, ve 
jas da labjau suszvilpe baieei, 
net abi motere persižegnojo.

» » *
Laike kada dažiuretojaus 

szeimina sėdėjo prie ugneles, 
na vata as atsitikymas dėjosi 
ant lauko. Keliu vedaneziu 
per girre, ėjo mažas vaikinelis 
vos apdengtas keleis skudu
rais. Povalei prisiartino prie 
grinezios. Isz valios sustojo 
prie duriu ir užrimislino. lio-

doe bijojo ineit in vidų.
Sztai duris grinezioe atsida

rė, dažiuretojas paliepė szune- 
lui “gult”. Pamate stovinti 
drebanti vaikineli. Ne mielin
damas daug paėmė vaikineli 
in grin ežia o duris uždare pas
kui savia.

Vaikinelis buvo kone sustin 
gias o rankos buvo sutinia nog 
ezalczio. Motere žiurėjo nueis 
tebeja ant pribuiezo.

— Iez kur tu vaike? užklau 
se gaspadine namo.

— Duokit jam pakaju, su 
klausimais, geriau kad duotu
mėt jam ka pavalgyt. Juk ma 
tote jog vaikas vos stovi ant 
kojų, — tarė dažiuretojas.

Gaspadine pradėjo triustis 
prie pagaminimo valgio. Vai
kinelis pradėjo tuom kart grau 
džei verkt.

— Ko verki vaike ? —už
klausė dažiuretojas.

— Baisei man kojas ir ran
kas skauda, — atsake vaikas

— Palauk, tuojaus atsiras 
ant to gyduole. — Ir iezejas 
lauk, atnesze sauja sniego, 
su kuriuom pradėjo trink ran
kas ir kojas vargszui pakol ve 
la ne sugrįžo kareztis.

Mažas dabar suvis apsimal- 
ezino ir buvo užganadytas su 
savo padėjimu. Iszgere karsz- 
ta sriuba ka gaspadyne jam 
buvo padarius ir džiaugėsi jog 
rado priglauda. Vaikinas ga
lėjo turėti api dvilekos metu, 
nes gana apsukrus ir net bai
me eme žiūrint ant jojo, kaip 
galėjo nuejt tiek kelio tokiam 
szalti.

— Kur tu jin suradai pa
klausė ? — pati Kaulo.

— Stovėjo priesz grinezia ir 
tai ant jo teip rudis buvo užpi 
kias.

— Isz kur tu ejni sunau, už 
klausė motina dažiuretojaus, 
seskie sav prie kaminėlio ir 
ezildykis.

— Abz ejnu isz Bobų, atsa
ke neramei vaikas.

— Ka? ar tai isz to kaimo 
ka guli už Vilniaus?

— Teip atsake vaikinas, ej 
damas in czionais, praėjau per 
Vilnių ir tenais pernakvojau, 
ba tenais randasi tamistas Bla- 
žukas isz muso kaimo, tai ma
ne priėmė pas save.

— O kada iezejai isz Vil
niaus? paklausė dažiuretojas.

— Da buvo angsti, ba gas- 
padoris, iszgujo mane iez tvar
to, kada mane pamate!

— Blažiukas davė man 
szmoteli duonos, tuom tai mai
tinausi per visa diena, o pas
kutini szmoteli mecziau rude- 
luijdant mane ne kandžiotu.

— Ar tu turi teveli ? — už 
klausė mažas Ignacelis.

— Turiu, nes likos paym- 
tas in saldotus, atsake graudin 
gai vaikinas.

— O motinos ne turi už
klausė gaspadyne.

— Mano motina du metus 
adgalios numirė, o moezeka 
iszgujo mane iez grinezioe.

— Kaip vadinieei? užklau- 
ee Ignacelis.

— Szimas.
— Ne verk Szimuk, jago 

tau ne buvo gera moezeka, tai 
mano mamite bus tau gera.

O kada artinosi laikas ateil- 
sio ir visi vajkai atsigulė o Szi 
mukui likos paklota ant grin
dų pundas sziaudu, tada da
žiuretojas tare in m o teres:

— Ka padarysim su tuom 
vaiku ?

— O ka padarysim, tarė mo 
tina dažiuretojaus eu piktumu 
juk ne užlaikieim jin pas Ba- 
via? Ir teip czionais ankezta.

— Bet ne galiu jin iszvaryt 
ant tokio ezalczio.

— O kas mus do privalu
mas jin czionais laikyt, jago 
jin iez jojo locnoe grinezios isz 
vare?

— Ne motin, atsiliepe moti
na, jago jojo moezeka eu juom 
teip nedorai apsiėjo, tai mes 
teip ne galime eu juom apeiejt 
Dievas jin in czionais atsiuntė 
pas mus, juk priežodis sako: 
“Sierata po pastoge, atneeza 
laime nog Dievo”.

— Teisybe, atsake dažiure
tojas, džiaugdamasis jog jojo 
pati tosios paezios nuomones 
mums czionais ankezta, nes 
mielinu, jog tasai vaikinelis ne 
užims daug vietos. Per žiema 
gali gulėt prie kaminėlio ant 
sziaudu o vasaros laike, pergu 
les tvartelije ir bus jam gerai.

— O asz jum kalbu, jog da 
gailesites savo mielaszirdistee, 
— tarė motina. Kas žino, kas 
tai do valkata, da jus gali ap- 
vogt o jago ne, tai duos jueo 
vajkams szlekta prikloda, ba 
kaip man rodosi tai yra vaikas 
perleistas per visas rankas.

— Ant to yra rodą, mano 
motinėlė, ba pakol jin pasilik 
eiu ant gero, tai teminsiu ant 
kožno žingsnio, o jago persi- 
nosiu, jog tai vaikas pikto ap
siejimo tada su czista savžine 
paliepeziau jam iszejt iezpo 
mano pastoges. Nes pakol nie
ko pikto jame ne pamatysiu, 
ne galiu jam lieptie i°zejt ?

— O ant galo nevalgis duo
nos už dyka, dadave dažiureto 
jas, matyt jog tai apsukrus vai 
kinelis, gales man prie namo 
prigialbet, o namiezkiam ga
les būti pagialboje.

Sena llajvusziene, nutilo ne 
norėdama ginezitis nes matyt 
jog iez to ne buvo užganadyta. 
Rodosi jai jog josios anūkėlei 
bus nuskriausti, nes matidama 
jog nesulaužis noro sunaus nu
ėjo ant atsilsio. Neužilgio apti 
ko grinczelej, nes radosi vienas 
aniolas sargas daugiau, ir ku
ris sergėjo mieganezius.

Tuom kart kada szeimina 
guli pažiūrėsim kuom buvo 
muso Szimukas, isz kur paėjo 
ir kokia buvo jojo jaunista.

II.
Paymtas zn saldotus.

Arti Vilniaus radosi kaimas 
vadinama Boba. Iez jojo vardo 
galėtum suprast jog tai kaimas 
turėjo būti labai senas. Nes ki 
taip dėjosi, kaimas buvo szva- 
rus o grinezios da suvis ne se
nos, Ant galo radosi dvarelis 
dvarponio, viduri stovėjo baž 
nytele. Kitaip niekuom jieje 
neatsiženklino nog kita kai
mu.

Tame tai kaime gyveno ran- 
daunykas, vargezae nes darb- 
szus, Mikola Katajus, tėvas šie 
ratos Stasiuko, kuri tai Heivo- 
szas teip svetingai priėmė po 
savo pastogia ir nog smertiee 
apsaugojo.

Norinte Katajus — buvo 
vargingu nes darbszum žmo
gum. Dirbo ant szmotelio duo- 
nos'sunkei ba savo ukes ne tu
rėjo. Buvo žinomas isz savo 
darbszumo, niekas jam darbo 
neatsakydavo. Motina jam nu
mirė jaunistoje o tęva suvis 
nepažinojo, dingo ant vainos 
ant kuriuos nuėjo su savo ponu, 
nes su juom jau nesugrįžo. Ste 
bejosi visi jog ponas niekados 
neprimindavo apie jin niekad 
ir ne norėjo apie jin klausit 
kada apie jin kas kada kalbė
davo. O kada numirė motina 
Mikolelio, paėmė sieratele pas 
save, ir liepe iszaugyt. Mikole- 
lis buvo paklusnas visame, nie 
kam ne lyedavo in akie ir bu
vo dievobaimingas, per ka jin 
visi milejo. Dirbo kas jam bu
vo paliepta Nes kada užaugo, 
ponas jin pridavė savo sunui 
ant tarnystes kuris kone buvo 
vienmetis su Mikolelu. Aprėdė 
jin in rubus lakajaus, o kada 
pats pasimatė save in zerkola 
net nusijuokė. Tarnysta pas 
poną ne buvo sunki o priek 
tam nustojo kumsztes ir panie
kinimai kukoriaus ir kitu tar
nu.

(Tolaus bus).

Del muso vaiku.

Waterburis miestas, 
Gražus ir czistas,

Tenais Lietuviu nemažai, 
Ir viskas butu gerai.

Ne senei per miestą ėjau, 
Ir in visas szalis žiurėjau,

Labai nerimavau,
Kad lietuviezkos kalbos ne 

girdėjau.
Sztai du vaikynai stovėjo, 
Terp saves lietuviszkai szne- 

kejo,
Ir ant ejnancziu žiurėjo. 

Sztai praejna kelos mergynos. 
Mielinau, kad tai kokios Ita- 

lijonkoe,
O norint angliszkai kalbėjo, 

Bet vaikynai lietuviszkai už
kalbino:

“Alo—-alo! kur ejnate?
Tyli!— Na kodėl ne szne- 

kate?
“Mere, Keide,— ko tylite, 

N esisarmatinkyte!
Mergynos pasipūtė, patempė 

lupas,
Rodos kad kasžin kas! v 
O tai buvo lietuvaites, 
Darbininku mergaites, » 
Ant ranku rankriukei,

Ant nosių akulorei;
Veidai miltuoti, 

Antakei pajuodyti.
O Dievyti, pamielinau, 
Ir tuojaus atsiminiau, 
Kad Lietuvoje butu, 
Tai kiaules ganytu. 
O szirdeles czionai, 

Ne gali užkalbyti vaikynai.
Ne nori kalbėti lietuviszkai, 

Tiktai angliszkai.
Angliku mat jeszkosi, 

O ir prie ziduku glaudžesi,
Del juju vis gerai,

Bile tik ne lietuviszkai. 
Meiguželes, jago teip darysite, 

Tai džievaž ant juoko pasi- 
liksyte,

Ba žalablekiai jus ne yms,^ 
O lietuviezki vaikynai eu koja 

nuspyrė.

Gilbertone, Pennsilvanijoje, 
Bobos tikrai kvailioje, 

Tenais terp kožnos poros, 
Neapsiejna be vainos. 

Kada vyrai in darba neejna, 
In karezemas euejna, 

Bobos bėga namon vadyt, 
Kožno saviezki namon vyt.

O ka, ir sueipeeza, 
Kol isz karezemos iezsineeza, 

Su kliksmu namon yrėsi, 
Bjaureis žodžeis pludasi. 

Žinoma ir bobos neapsileidže, 
Ba kaip vyrus in darba isz 

leidže, 
Kelios susibėga,

Gere ir ėda;
Vyru uždarbiu neezedyna, 
Ant to karto bus gana.

» » •
Ten kur Ohajuje steite,

Ne senei boba atsikraustė, 
No visu atlykus, 

Ir niekam ne tikus.
Su jaja kaip dedama,

Nes josios dukrele, tai jau 
gana.

Po stabas begioje, 
Naujenas rankioję.

O stragi, nuo mamos isz- 
moksta, 

Ba ir kožnam in akis ezoka, 
Ir teip žmonis suerzina, 

Jog terp saves pykstasi visada; 
Jagu tu mergele nepasitaieysi, 

Tai nuo manes koeziolu ap- 
laikysi.

* » «
O-gi tam Desmoiniuje, 
Kaip Rosijos Durnoje, 

Bobeles nesusivaldo, 
Viena kitai galvas skaldo. 

Sztai Rugsėjo treczioi dienoi, 
Buvau bobelių vainoi, 
Visos susirinko anksti, 

Ten buvo ir saluninko pati. 
Ne kurios pametusios vyra, 

Visos gere bira, 
Kaip tik kaktos kiek inkaito, 

Tuojaus makaules apkaito.
Pradėjo tuojaus rėžti, 

Viena kita muezti.
Sztai atėjo maineris, 

Mielino tvarka padaris. 
Bet žmogelis apsigavo, 

Pats nuo bobų in kaili gavo, 
leznarino viena pirszta, 

Kad bobelių ne greit nepa- 
mirezta.

Tai tokios tokeles, 
Desmoino bobeles.

Jonukas ir jo žąsis.
Jonukas turėjo asztuoneris 

metus ir ganė jau žąsis. Ne 
buvo jam sunku ganyti. Jo
nuko žąsis klausė visame ka
me. Visu žasu Jonukas la- 
bjausiai mylėjo Baltakakle- 
Buvo tai žąsis didele didele, 
pilka, su baltu kaklu ir labai 
iezmintinga. Būdavo, kai tik 
Jonukas suezukdavo, kad nei
tu in vasarojų, tai Baltakakle 
tuojaus stodavo ir sulaikydavo 
visas kitas.

Naszlaitis buvo Jonukas: ne 
turėjo nei tėvelio, nei motutes. 
Dar maža jin paėmė dede in 
sau, ir augino, kaip sava. Su 
kakus asztuoniems metams. 
Jonuką jau leido ganyti žasu. 
Už gera ganyma dede Jonukui 
duodavo kas sanvaite po 20 
kap. Ir sztai po penkių san- 
vaieziu Jonukas jau turėjo 
dideli sidabrini blizganti rub
li. Būdavo sėdi Jonukas lauke 
ant akmens ir rodydavo savo 
Baltakaklei blizganti rubli, o 
ezita isztiesus savo ilga balta 
kakla norėdavo atimti isz Jo
nuko.

Staiga žąsis suklegėjo ir 
pradėjo bėgti visos pas Jonu
ką. Apsidairęs aplinkui, Jo 
nukas pamate einanti keliu 
szluba Jokūbą. Buvo tai žmo
gus, kaip sake, ilgarankis va
gilius. Eidavo isz kaimo jin 
kaima ir vogdavo kas papuo
lė. Pamate Jokūbas, kad Jo
nukas turi rankose sidabrini 
rubli, ėjo pamažu, kad Jonu
kas jo nepastebetu.

— Nebijok, Jonuli,— mei
liai pasakė Jokūbas.— Sztai 
tau atneeziau medini arkliuką 
pažeisti.

Nieko bloga nemanydamas, 
Jonukas sustojo, o jo Balta
kakle vis gadendama tarytum 
sakyte sake: “Sergėkis blogo 
žmogaus.” Priėjo Jokūbas 
prie Jonuko ir sako:

— Pažeisk, Jonuli, truputi, 
asz pe ganysiu tau žąsis.

— Ne galiu,— atsake Jo
nukas.— Dede mane gali nu
bausti už negera ganyma.

Jokūbas sėdasi ezale Jonuko 
ir klausia toliau:

— Ka tu tenai rankoj lai
kai ?

— Turiu rubli, kuri man 
dede davė už gera gauyma,— 
atsake Jonukas.

— Parodyk man,— tarė 
Jokūbas.

Jonukas parode isztolo.
— Katu eu juo darysi? — 

vėl paklausė Jokūbas.
— Nežinau,— atsake Jo 

nukas,— nieko dar apie tai 
ne maniau.

— Duok man, asz tau nu
pirksiu nauja kepure, nes jau 
toji suplyszus.

— Ne noriu— atsake Jo
nukas.

— Atnesziu saldainiu.
— Ne noriu, nes asz juos 

mažai mėgstu.
Užpyko Jokūbas, kad ne

gali niekaip vaiko apgauti. 
Norėjo pulti ir atimti isz ran
ku Jonuko rubli, bet pamate 
ne toli arianti žmogų ir pabi
jojo, kad Jonukas ne szauktu 
pagialbos.

— Atiduok man ta rubli 
greieziau!— suszuko piktu 
balsu Jokūbas.

Ne, ne duosiu,— atsake Jo
nukas. Netingėk dirbti, tai ir 
tu turėsi.

— Ka, tu man dar pamoks
lus sakysi!— suszuko Jokū
bas,—- duok greieziau, o ne, 
tai....

Jonukas nieko atsake, nes 
žinojo, kad tylėjimas geriau
sias yra inrankis kvailiems 
klausimams ir pradėjo bėgti 
tolyn.

Žąsis visos tuojau pradėjo 
gagenti ne savu balsu ir, pul
damos ant Jokūbo, reke: “Va
gis! vagis!”

Inirszes Jokūbas ne bežino
jo ka daryti ir pradėjo isz 
pyktumo žąsis akmenimis 
blaszkyti, taip, kad net kai- 
kurioms ir pataikė. Matyda
ma Baltakakle, kad Jokūbas 
gali daug ko bloga joms pa
daryti ir atimti dar isz Jonuko 
rubli, suszuko in savo drau
ges, tarytum sakydama: “Sus
tokit! Ka jis czionai mumis 
akmenimis blaszkys— pulkim 
ant ant jo visos.” Kaip tik tai 
pasakė, tuojau visos žąsis puo
lė ant Jokūbo ir pradėjo žnyb
ti jam in kojas. Mato Jokū
bas, kad nieko nebus, ir nu
dūlino savais keliais. d

o

...Severos Vaistai Pagelbsti Daugybei Žmonių Kas Metas...
T

Nesikrimsk!
Susikriliinaflyra tavo nervu silpnu 
mo davadu. Protas nuo jo ru- 
dyjn, jis kasa duobe tavo organi
zmui, trumpina gyvasti. Pamesk 
rūpinėsi, buk linksmas, sustiprink 
nervu su pagelba seno, isztikimo 
nervu stiprintojo, vadinamo,

Severos
Nervotonu.

(Severn’s Nervoton)

Jo stiprinanezia veikme patirsi 
visame organizme.

Preke - • $1.00.

Jokis
Galvos

Skausmas
nežiūrint in tai, nno ko jis paeina 
negali ilgai atsilaikyti raminan- 
cz:am nervus ir praszalinancziam 
skausmą veikimui

Severos Plotkeles nuo Galvos 
ir Neuralgijos Skausmo.
/ Severą’s Waf«» s for IleadacbeA
\ auti Neuralgia. /

Imk juos kaip tik pajausi galvos 
skaudėj ima.

12 Plotkeliu 25c.

Severos
Gyvasties 

Bahamas
(Severn’s Balsam of Life) 

delei savo jungtiniu ypatybių 
virszkinti, alsalyti ir gamtiniu 
budu suliu osuoti
Praszalina KepenuVangoma,
Stabdo Viduriu Sugedimui,
Suteikia Palengvinimą Užkietėjimuose, 
Pa deda Virizkinti Valgiui,

ir tuo patim praszalina visokius 
sugedimus skilvio, kepenų ir žarnų 
ir podraug apsaugoja nuo ju.

Preke - - 75c.

Parsidevinejama visose Aptiekose. Jai negali gauti raszyk pas

W.F. Severą Co. tE“W."s,
Apie viską.

Drebeyinai žemes 
viduryje.

Po ilgu tyrinėjimu ir iezban 
dinejimu mokslincziai szian- 
diena teip toli nužengi, kad ga 
Ii eu pusėtinu tikrumu nupra- 
naezauti, kokis oras bus ant 
rytojaus. Tecziaus pajiegos že 
mes skaitulio viduriuose moks 
lineziams dar tebeyra uždary
tos knygos; negal iszguldinet, 
per ka pasidarė ezitas arba 
anas apsireiszkimas ezitame 
arba aname pasaulės skritulio 
pavirezyje.

Isz tu žemes viduriuose ju
dėjimo apsireiszkimu bledin 
giausiejei yra vulkanai kaip— 
kartais plyezta ir netikėtu isz 
liejimo ugnines masos sunaiki
na aplinkinius miestus. Teip 
auuomet ekepliodavo kalnas 
Mont Pellee, uždedamas keliu 
minutu laike visa miestą. St. ■ 
Pierre ir užmuezdamae 40 tuks 
taneziu žmonių.

Svaicarijoje, Tyrolo apielin-’ 
keje, per nakti dingo dailus, ‘ 
didelis ežeras, per szimtme-į 
ežius puoszes ana apielinke. 
Kur ežeras stovėjo, antra ryta ; 
žmones rado tiktai purvu ba- ■ 
la. Jokio žemes drebejimo ne 
buvo ten patemyta: ežeras teip 
tykiai dingo, kaip vanduo isz 
prakiurusio kibiro.

Per ilgus laikus mokslin 
ežiai tyrinėjo, per ka pasidaro ■ 
užtvinimai ir nusekimai ežero 
Geneva, Sva;cirijoje. Kaip ko 
kiais laikais, nereguliariszkai 
to ežero vanduo pradeda ju-’ 
dėti ir kila 5 iki 6 pėdas augez 
tai laike keliu minutu. Niekas 
iki eziol nepajiege iszguldineti 
nuo ko tas apsireiszkimas pa 
eina. |

Kaspijos jura teipgi yra mis 
le mokslincziams. Nuo keliu 
metu jos vanduo senka ir bu
vo manoma, kad jura pamažu 
iszdžiusta. Bet neseniai laikyti 
mieravimai parode, kad van
duo eziandiena gilesnis, nei bu 
vo pirm metu. Taigi aiszku, 
juog juros dugnas pamažu 
leidžiasi gilyn.

Ties Daltan, Texas, nese
niai užėjo aliejaus versme. Sp
jaut, kad ten apstingąs alie
jaus guolis pradėta gręžti nau 
jas ir gilesnes skyles. 250 pė
du giliai iszgrežue, ūmai grąž
tas užeje tueztuma. Yvairias 
matavimo intaieais nepajiege 
dasiekti dugną tos tueztumos. 
Radosi ten milžiniszkas pože-
mis. Netrukus aplinkui žeme 
pradėjo leistis žemyn, o netoli 
esanezio prūdo iszsieunke vi
sas vanduo. Ties gręžimo vie
ta pasidarė didelis įdubimas 
kuris pamažu vis didyn eina.

Stebuklingas apsireiszkimas 
pasirodo Folk paviete, valstijo 
je Wisconsin. Ten nuo neat 
menamu laiku randasi netoli 
nuo vienas kito penki gilus 
szuliniai, pasidarė per koki 
nors žemes viduriuose judėji
mą. Kada užeina lytus, isz szi 
tu szuliniu girdisi griausmas, 
dasiekiantis už keliu myliu to 
lumo: ūžia isz ju oras kartais 
teip karsztas, kad užvirina 
vandeni, o kartais vėl teip szal 
tas, kad suszaldo vandeni in 
leda.

mokykloje.
Daraktoris:— Juozuk! pa- 

sakykie man kas dydesnis už 
karalių ?

Juozukas:— U-gi tūzas, po 
nas profesoriau.

7IO7M Cigaretai
M 10 už 5c-
PUIKUS BUKIMAS...

Padaryti isz ge
riausio Turkiszko 
maiszyto tabako 
idant užganedyt 
visus rūkytojus.

Puikus Satino Dovanai 
kožnam baksukije “Zira” 
Cigaretuose. Galima isz 
j u padaryti labai puikes 
paduszkaites ir t.t.

PARSIDUODA VISUR

P. LOBILLARD COMPANY

A Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.^

Jau nuo keliolikos metą Brook)ync-Now York gyvuoja Vienatine Ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokią apgaviką ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokią ligą ir kūno silpnybią.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgą metą prityrimu išrado daugybę specijaličkų gyduolių, 

sutaisytą iš Šviežiausią ir geriausią medikamentą ir labai pasekmingai gydančią ligas.
Tarpe kitą aptiekus sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: »

Kraujo Valytojas ..........
Gyvasties Baisumas .... 
Nervų Stiprintojas........
Vaisias nuo vidurių .... 
Nuo kosulio.......... ....
Nuo gerkles skaudėjimo 
Skilvines proškos...........
Pigulkos del kepenų ... 
Nuo galvos skaudėjimo
Nuo kojų nuospaudų .... 10c. ir 25c 
Nuo dantų gėlimo..........................10c
Nuo peršalimo ................................25c
Plaukų stiprintojas..........25c. ir 50c
Linimontas arba E.vpelleris .... 25c 
Analharynas plovimui..................25c
Nuo kirmėlių.................................. 25c

$1.00

. 50c ir SI.00 
50c. ir SI.00 
. 25o. ir 50c 

25c. ir 50c
.......... SI.00 
............ 25c 
..............25c

Del išvarymo soliterio............$3.00
Del lytiškų ligų 50c. ir 81.00 
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir 81.00 
Nuo kojų prakaitavimo........... 25o
Gydanti mostis.......................... 50c
Antisoptiškas muilas................25c
Antiseptiška mostis..................25c
Nuo dusulio............................... 50c
Proškos del dantų ....................25c
Nuo kosulio del vaikų............ 25c
Kastorija del vaikų .... 10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo....................... 25c
Kraujo Stiprintojas....................50c
Gumbo Lašai..............50c ir 81.00
Nuo plaukų žilimo................... 50c
Blakių Naikintojas.................... 10c
Karpų Naikintojas................... 10c

Spccijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trojos Dovy norios 25c 
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, Saknįs ir 1.1., kokios 

tik yra žinomos Ir žmonią vartojamos.
Reikalaukite prlsiuntimo Katalogo su mūsą gyduolių aprašymais.

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

c-r VINCAS DAUNORA
APTIEKORIUS

229 Bedford Ave. > Brooklyn, N. Y,

Lengvas, Greitas ir^Parankus Budas

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

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

W. Rynkewiczius -:NOTAKIUSZASs- 4
233-235 W. Centre St., -> Mahanoy Gty, Fa.

Aptangeja Naša* ir N aminus Rakandas Mg Ugniea.
MdFnnse Lieti visiką Agentxr*. LaotsiM Banknia ir pardavūta Sripkercxh sat vbaifa

Parduoda Sripkortea aal 
dvokiu drucziauslu i# 
foriauflia Laivu. 
Muncaiu Piningoj fa

Visea Dalia 8viaU 
JTcicai a nes ir pigianaa. 
Vfcri tie kuria per neraj 
kate apie tai foria tina

Del Drangysczil—
Frutataa prikes Sxarfae 

Juostas, Kepnras, Karos* 
Sąilkaa ir LL

Su koktu bns ndkti* 
kea-link Beipkuturd^ 
Piningus Ir L L

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK |125,000. SURPLUS IR PROFITS JSOO.Wfc
Sav. Valet. Randai tvri ne>a Banke aadete pialagu.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningu- 
Procentą pridedam prie tave pininga pirma 
diena Sausio ir Liepos menesaosa, nepaisant 
ar atneszf parodint knygute ar na.
Mes norim kad ir jus turėtumėt refkafa ra 
moša Banks, ■•paisant ar maiM ar dydelin.

Rardeea Bali, Prciidetrtas.
F.J.Neoatna, Yica-Prezidataa
V.ILKeH* KasHsrira

„.Sobaleoto...
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Baudževa.

Baisus karsztis. 
apipilti darbininkai nuogoms 
krūtinėms, juodoms rankoms 
— it kokie szeszeliai juda dul
kiu debesyje. Vieni nesza pė
dus, kiti grėbsto sziaudus, tre 
ti meta pėdus in kulemaja ma 
szina, kuri it kokia baidykla 
ryja juos ir iszmeta grudus per 
dvi skyles ant grendimo, kur 
juos akitnirksnyj supila in 
maiezus ir nesza prie dvieju 
arpu.

— Greicziau Ona! Ar pas 
tave rugusis pienas antyje, ar 
koks velnias? Juk jau tuoj ir 
vakaras bus....

Pasakė ta urėdas rūpestin
gai pažiurėjo in dangų. Kažin 
kur toli sudundėjo; bet lig va
karo buvo dar toli. Saule bu
vo dar gana augsztai ir jos 
spinduliai isz virszaus krito 
ant dari ininku gaivu it kokios 
strelos. Pas kulemaja maszina 
stovėjo urėdas, Juozas Szcit 
niekas-sziaudine skrybėlė su 
placziais bryliais, augsztas, 
p 1 įas, gražaus veido su žvel
gesiu akyse, isz kurio galima 
buvo spręsti, jog jis mano: “ne 
buk ežia manes — visas dar
bas butu per niek.” Darbinin
kai nemylėjo jo ir už jo gera 
szirdi ir mandagu pasielgimą 
praminė jin “Kolera.”

— Ona, velniai tave paim
tu! Ko tu ten knisiesi?..

Ji suprasdama, kad ant jos 
tai barasi urėdas, isz visu paje 
gu stengėsi dirbti dar spar- 
cziau, Skepetaite nuo galvos 
nuslinko, kasa pasileido, — 
bet ji nieko nemate kuone alp 
dama nuo sunkiu maiszu, ku
riuos nesze prie arpu. Ji apsi- 
szluoste prakaito iszpilta vei
dą, atsiduso giliai, intraukda- 
ma in save pilna dulkiu ir pur 
vo orą. Dirbo ji už du geru 
vyru, ne veizdint in ta, kad 
rengėsi būti motina.

Su kokiu nekantrumu lauke 
ji tu gimdimu, su kokiu 
džiaugsmu maste ji apie bu- 
senti kūdiki, skaitė dienas kiek 
dar liko lig gimdimui ir ome
nyje stengėsi perstatyt sau 
kaip jie iszrodys ir kaip visos 
motinos perstatė jin sau tokiu 
gražiu, kokio dar nebuvo pa
saulyje.

0 kaip ji jin mylės su ko
kiu džiaugsmu neszios ant ran
ku.. Jis bus jai suraminimu 
visose nelaimėse.

Ona gerai supranta už ka 
aut jos barasi urėdas. Ji žino, 
kad ji jauna ir graži, bet labai 
daboja savo moteriszka garbe.

Dn metu atgal ji parnesze 
savo vyrui visa pluoszta plau
ku isz “Kolero” barzdos: ji isz 
rove jam tada, kada jis per 
daug pradėjo listi prie jos su 
negražiais juokavimais giraitė
je, kur tyczia nusiuntė ja isz- 
pjauti žole, norėdamas nuo 
žmonių paslėpti savo užmany
mą, — bet apsiriko. Norints 
Ona sugrįžo namon visa su- 
muszta, sukruvinta — bet ne
kalta.

Tecziaus greit szie atmini 
mai dingo kaip balsas netyczia 
pajudintos stygos. Ji giliai at- 
siduso, nusiszluoste prakalta ir 
aszaras ir vėl griebėsi už dar
bo.

Oras buvo troszkus pauksz- 
cziai lyg, iszsigande lekiojo in 
visas puses-viską reiszke arti- 
naneziasia audra.

Urėdas ragindamas darbi- 
kus keiksmais nesigailėjo ir 
botago.

Vėl kaž-kur sudundėjo, bet 
areziau... Duok Vieszpatie 
Dieve lietuczio!

Tyku buvo visur, tik maszi- 
nu girdėjosi užimąs, darbinin
ko sznioksztimas, urėdo keiks
mai, bailus paukezeziu cziul- 

į bejitnas....
i Staiga baisus riksmas suju- 
1 dino visu szirdis ir lyg kardu 
i Pervers. Girdėjosi verksmas 
• labai nuskriausto žmogaus. 
! — Nelaiminga!
į — Kas atsitiko ?

— Lygnematete? “Kolera” 
: parmusze Ona...Jmatai, kaip ji 
; vartosi... o, nelaiminga, Dievu- 
j liau mano, Dievuliai, — bet

s’ jau to biaurybes ir szirdis 
| akmenine!

Kelios moterie pribėgo prie 
Onos, ji visa pamelinavus var- 
tffl.ant žemes; akis klaidžiojo 
lygiumiszusios....

*“ Pone Dieve Szvencziau-

Prakaito

Bramwell Booth naujas kamandieris “Salavation 
A__ ••_ n

sias, ponaiti, ar galima — gi 
teip muszti neezczia moteri? 
Jug ji gal iszmesti..

— Sza! Jus rup... szunenu- 
kes, cyt, ir jums teks! Susi
lauks kita ezita biaurybe; ir 
slikszcziai nusispioves greitai 
pasuko namu link, iszvydes at 
bėganti Onos vyra.

Moteris nieko neateake jam, 
betju pažiurejime viekas bu
vo visos užspaustos mintis. Vi 
si tylėjo, rustumu perimti.

Dvi moteres paėmusi nune- 
sze Ona ant eziaudu palei ku
lemaja maszina ir pasiuntė Jo- 

i nuka in kaima paszaukti bo
bute Marijona.

Dangus apsiniaukė, pama 
želi pradėjo linoti ir kas syk 
vis didinosi. Persigandę vyrai 
mėtosi isz vietos in vieta, jiesz- 
k >dami drabužiu. Szitam su- 
miszime bobele Marijona klan 
se kur ligone? Bet niekas nie 
ko neatsako..

Nakczia Ona sunkiuose ken 
tejimuose pagimdė kūdiki su 
plokszczia galva.

Dvi sanvaites verke ji be at
vangos, szaukdama: “kur ma
no vaikas? Atiduokit man ma 
no vaika, į gražu, miela mano 
vaikeli”..

II.
Jonas labai susirupines dar 

karta nuėjo pas poną. Jis no
rėjo pats pamatyti poną, pa
klausti ir melsti, kad paaisz- 
kintu jam, kas tai yra? Ir isz- 
ties, kas tai yra?

Jis dar lig szio laiko negali 
atidirbti ponui už užtraukta 
užpernai skola, kada jis skoli
no pas poną 30 rub. ir du ru
giu puspūriu, szeimynai isz- 
maitinti. Jis puikiai primena, 
kiek jam prisiėjo dirbti sykiu 
su žmona ir duktere. Kiek 
dienu jis meže, pjovė, malkas 
kirto, dirbo kaip jautis. Dir
ba taip jie ir dabar, neturėda
mas ne kuo mokesti užmokėti. 
Jis dar karta suskaite ir nusi
stebėjo: iezeina, kad jam dar 
tur primokėti. Bet kada ponas 
suskaito, — iszeina suvis ki
taip. Pagal pono skaitliu isz- 
luola Jonui iszarti marga lau- 
ro, du apsėti ir 30 dienu pjau
ti sziena.

— Na ka, ar supratai da
bar ?

— Supratau, ponuli.
— Teisingai suskaitėm?
— Teisingai, ponuli.
Bet sugrįžus Jonui namo ir 

vėl suskaitliavus — stebėtinas 
dalykas! Kur pas jin galya 
buvo? Suvis netiesa!

— Eik vėl pas pona,^tik 
buk jau iszmintingesnis, ir 
apie nieką kita nemanyk. Kas 
per monai ? Mes ne girtuok
liai, valgome kas papuola, vai
kas vienas, kur gi dingsta mu
su kruvinas darbas? Tik pats 
suprask: rytoj paskutine mo- 
keseziu diena, o pas mus ne 
sulūžusio dvylekio. Magduke

visai sudžiūvo: kaulai ir oda. 
Jau ne pati neiszmanau kaip 
ežia reiks toliau gyventi.

Jonas, tiesa pasakius, neitu 
daugiau pas poną kad motina 
nekartotu, dažniau szitu žo
džiu.

Lauke sniegą. Tvartelyj 
bliauna alkana karve....

— Tebun kas bus! eisiu..., 
Pamatęs, tarė Jonas ir nedrą
siai nuėjo pono namu link.

— Na kotu ežia? ruseziai 
užklausė ponas.

— Szitai... klausyt, ponuli., 
vis tas skaitlius.... Ir Jonas nu
tilo, nuleidęs akis, nes sziurkez 
tas pono žvelgesys pergazdino 
jin.

— Ka? Ka tu ten bumbi? 
Vieko nesuprantu.

— Dovanokit, ponuli!. Tik 
tai mes nemokame skaityt, ne 
raszyt... Padarykite jau tokia 
geradejyste, suskaitliuokite 
dar karta, dėlto, kad tas skait
lius... kaip jin, asz žmogus ne
turtingas ... o jug ir priesz Die 
va nuodėmė....

— A, a! Szitaip! gerai!...
Ponas pakilęs piktai trukte

lėjo kabanti szniuriuka. Inbe- 
go tarnas.

— Paszauk urėdą!
Inkiszes rankas in kiszenius, 

ponas piktai, skubiais žings
niais vaikszcziojo po kambarį. 
Jonas omenyje skaitė, kiek 
dar primokės jam. Ant slenksz 
ežio pasirodė urėdas....

— Girdi jis sako kad skait
lius neteisinga. Nusivesk jin 
in kantora ir atiduok jam kas 
priguli!

Galvos linktelėjimu urėdas 
pavadino Joną eiti drauge.

— Inžengus in kantora jis 
ruseziai užklausė Jono:

— Ko tu nori?! Nelaukda
mas atsakymo, pradėjo baisiai 
muszti ji spardyti pagalios tar 
nai iszmete sukruvinta Joną su 
sudraskytais drabužiais. Lyg 
girtas parėjo Jonas namo. Per 
sigandusi žmona klausė kas 
> t įtiko.

— E, Maryte! Tai pono už 
m kestis.... Te Dievas jam at
lygina !.

Temsta. Szaltoj ir pustamsej 
tris grinczioj, aplinkui stala 
sėdi ypatos. Ju gestancziose 
akyse, iszblyszkusuose veiduo
se matyti nerymastis. Mote- 
riszke raiko kieta juoda duo
na. Ant stalo putros bliudelis. 
Bet nieks nevalgo visi tyli. 
Liūdnai vejas barszka langi 
nes. Tvarte alkana karve už 
vartų loja suszales szuniukae...

Ant kaimo.

Jokubae:— Tegul bus pa
garbintas .... o kur tai 
kumute?

Magde:— Ant amžių 
žinuju.... einu arielkos.

eini

am-

Belaisvis.
Buvo strazdelis
Laisves pauksztelis, 
Linksmai cziulbejo 
Kas vakarėli....

Žmones pamate —
Pinkles pastate 
Ir strazdely tie 
Tapo sugautas..

Būdamas laisvėj
Dainas mylėjo
I r apie meile 
Ne betylėjo....

Kur lietuvaites —
Mielos mergaites, 
Tenai strazdelis 
Linksmai cziulbejo.

Liepų gojalyj,
Ratu darželyj,
Kame sesytes
Rūtas ravėjo.

Jis ant szakeles, 
Klause daineles 
Ir ju akytes 
Szirdi žavėjo.

Ar kur nutupės
Ant kraszto upes
Tarp margu pievų 
Gamtos grožybių.

Ir karklynelyj
Pavasarelyj
Iszliejo saldžiu
Jausmu gilybes,

Žmones iszgirde,
Tamsus iszirde,
Jieszkantis turtu
Ir gelžies paneziu,

Ka nesupranta, 
Kas laisve szventa; 
Klausantis burtu, 
Geisdami kaneziu.

Strazdą sugavę
Ir valia gave, 
Nor iszmokyti
Savaip giedoti. Į

Užgin giedoti,
Ntleid svajoti, 
Nor užgesinti 
Meiles ugnele.

Pamokinimai.
Jauniki spaudže jiojo czeve- 

rykas,
O Paczuota spaudže bobos 
pantaplius, nekitas kas.

Jago vyras bobai pasiduoda 
Tai junga ant sprando užsi 

deda.

Mylėk savo boba kaip dusze 
O kratyk kaip griuze.

Girtuoklaut bobai ne pavelyk, 
Isz namu gerymus praszalyk,

Jagu boba necziujna, 
Tai jau gero ne buna.

Boba ylga liežiuvi turi,
Viena įkita apjuodina [ant 

nieko ne žiuri.
Vyras turi slaptybėje viską 

turėti,
Nieko savo bobai ne kalbėti, 
Ba jagu vyro slaptybia žynos, 

Tai del viso svieto isz los.
Nesidrovės, 
Viską iždes, 
Ir da prides.

Jau atsitikimu tokiu daug 
buvo,

Jog viras per bobos liežiuvi 
pražuvo.

Boba daug verke, kaip viras 
numirszta,

Bet numirusio vyro greitai 
užmirszta.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

638 Penn Avė. 
Pittsburgh, Pa.

Dr. Kolcr garsinasi savo tikra pravarde Ir turi 
savo paveikslą Siame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšuvoje. Dr. Kolcr prakti
kavo visuose Varšuvos ligonbučiuose. o paskuti* 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbulyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* 
vališkas ligas vyrų ir moterų.

SI PILĮ išgydau vartodamas gyduole 6o6, dide- 
lj išradimą profesoriaus Bhrlich prieš sifilį. Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kQno. gedimų burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrėst savo liga,

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPERI 
ir kt. išgydau J io dienų, o jei ne, tai pinigus 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu j a8 dienas. 
Ar jautiesi inažum, jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
nalo išgydau į 21 dieną ir tai be skaudėjimo,

IIYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
| 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nno kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimai 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitu ženklų 
apio kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinlmo kraujo 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per- 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakare 
Pėtnyčiomis iki 5 popiet Nedaliomis iki 3 

popiet Ateikit tuoj aus.

Naujas virszininkas West Point kadetu.
Kariumeniezkas universitetas West Point tomis dienomis 

aplaike nauja virszininka jenerola Tamosziu Barry (ant kai- 
reees) kurias užėmė vieta mirusio jenerolo Grant. West Pont 
universitetas likos uždėtas per jenerola Tada Kosciuszka.

Senos motinos linkimas.
v Sūneliai brangus, kiek skaus 

mu turėjau
Gimdydama ir auklėdama 

just!
Bet už tuos mano nuopolius, 

vargus,
Nors jus tik laimingais matyt 

norėjau.
Bet Dieve mano, jeigu nusidė

jau,
Atleisk man nuodėmės, visus 

ezauksmus,
Nepyk ant motinos už jos jaus 

mus,
Nes kaip dabar keneziu — da 

neken tėjau;
Sūnūs man iszplesze baisiau 

sias karas!
Juos iszveže.... mane paliko 

viena..
Ant j u gaivu ugnie lekioja,

maras, —
Sekioja giltine paskui kas die-

na.
Numirs ir nebiszvys jau Lie
tuvos. O, kas juos ten priglaus 

ir apraudos?

KUR BUNA
Mano brolis Antanas 

va Franciszka Pecekauokai, 
gyveno Najorke, o dabar 
kur, jie pats ar kas kitas 
duot žine ant adreso:

P. Pecekauokiute.
Box 212* Silver Creek, Pa.

('LL

ir sesu- 
pirmiau 
nežinau 
praszau

Pajieszkau kriaueziaas, darbas ant 
visados, pribuvęs isz lietuvos o norė
tu būti Amerikos kriauezius tegul 
atsiszauke ant adreso:

J. Ulinski.
184 N, Washington. St.

Wilkes-Barre Pa.

Mano pusbrolis Vitoldas Vaiszvila, 
paeina isz Kauno gub., Raseinu pav., 
Kazbarinu kaimo, praszau atsiszaukt 
ant adreso:

T. Kibort
Box 45 Auburn, Ill

Mano vyras Jonas Vakrina apie 
29 metu senumo. Pamėtė mane apie 
2 metus adgalios. Gyveno nesenei

Keliausite i Lietuva ?

MES pasitikcime Jumis priebuuant 1 
New Yorka aut dipo.

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

atsiszaukite i

Eastern Transfer Co.
(A. BALT1EJUS, Prezidontns)

128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.

g®* Fan i pin am vieta ant pasftžierinu laivu 
už darbimka pervažuoti. Padarome ęerus 
doviernastes su paliudijimu konsulio pigiau 
negu kiti agentai.

A-B-Ccla
----- ARBA PRADŽIA- 

Skaitymo ir Raszyme 
D ra. VAIKU. 23*.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
jabano visokiu 

garimu, Amerikoniszku ir Importita 
Galima gaut visokiu Arielka, Vynia. 
Arako, Kimelio, Dzinia ir t. t, 
Teipgi skambanozio Alaas ir Porterio 

Daokyte dabar orderi o bus jamb 
pristatyta in namas,

54-56 N. Main St, 
Mahanov City.

B Ragažinskas parga 
garima, AmerikoniszKi

I Dalina Turtą £
Sveikatą ir Drūtumą DOVANAI! A 

B 7,000 egzempliorių tos garsios knygos B 
“DAKTARAS”! L

Kiekvienas apturės tų knygg, kuris tik at- j 
B siųs keletu štampų už prisiuntlmo kaštus. B 
B TA KNYGA kiekvienam reikalinga, B 
L kaip jaunam, teip senam, ženotiems ir ne- 
ąg vedusiems, vyrams ir moterims: JI būtinai š* 
4 reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam 1 
B lietuviui kaip Amerikoje, teip Canadoj, B

Anglijoj ir Lietuvoje, biznieriams Ir vi- f 
slėnis darbiniu- 4 
kam žmonėms! »

Kad esi ne- V 
sveikas, Irvor- 
gina kokios sil- * 
pnybės,bet nori J 
pasiliuosuotš B 
nuo Ilgos Jungo, T 
kad nereikėtų 
vilkti, tad atsi- A 
šauk lietuvis- B 
koje kalboje, ■

su kokiais pa

pus šundaktarius

Johston City, III, Girdėjau kad gy
vena su kita motere. Paeina isz Su
valkų gub, ^Gižiu parapijos. Veidas 
rauplėtas vidutinio agio. Jaiga kas 
žino kur jisai randasi tai tegal ma
loningai duoda žinia ant adreso:

(LZ. -oi) 
Mrs. Annie Vakrina

114 N. Bower St, Shenandoah, Pa

Teatre.
— Ar ir gaspadoriaus teat

ro pati laike perstatimo yma 
dalybas ?

— O teip, kasdiena mai
nosi.

— Kaip tai.
— Teatre turi teip daryti, 

kaip pats liepe, o namieje pats 
turi teip daryti, kaip ijje liepe

W NORS GYDEISI su kokiais pa-
Jį tontuotais vaistpalaiklais. arba lioblškiiis 4 
W daktaravimais kaip Ir pus šundaktarius B
■ lupiku* gydytojus, kurio nuplėšia didelius ■
V pinigus; o liga dar labiau užsendiua ir ar- L
* šlau padaro! S
j BET NENUSIMINK,

B kad jnu buk yra neišgydoma liga. Tikram B
■ moksliškam specialistui daktarui ir pni- V 2^ nluusios ligos yra išgydomos. Jei tik tei-^0 singal nori but Išgydytas, tad kreipkis žo- *
* džiu nr raštu klausiant rodos prie: A

B PHILADELPHIOS M. KLINIKO. Į
J Jeigu Klinikos daktaras spcciališkni f

pripažins, kad Tave guli Išgydyti, tad guli jį 
’t tikėli, jog apturėsi nuo profesionališko » 
B daktaro gydymu ir pritaikytas, speciališ- B 
B kai sutaisytas liekarstas, kurios kaip tuk- B 
l BtunSius teip ir tavo gali paiiuosuoti nuo L

ligos Jungo, šviežiai užpuolusių arba ir M 
A užseuėtų visokių ligų, teip-pat nuo: išbė- A 
B rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero B 
Ę kraujo, silpnų ir nesveikų nervų, skaudė- < 
Jį jlmo ir svaigimo galvos, nedirbimo Ir už- ®
Y kietėjimo vidurių. Nuo saužagystės sėklos * 
B nubėgimo, nerimastingumo abclno Ir ly- B 
B tiško nusilpuėjimo, skaudėjimo strėnose, B 
L kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, j* 
M Bkrepliavlmo—bronchiti*, visokių slogų, W 
B lukštų ir užsikrečiamų poslapių ligų ir A 
B kitų, kurios tik varginimui žmonių už- B 
8 puola, visas Išgydomas ligas, BE PEI“ v
* LIO, BE OPERACIJOS. J
* UŽTAI Philad. M. Klinika geriau ir AB greičiau už kitus teisingai visokias ligas B B gali išgydyti, lead vartoja kiekvienam ligo- B B niul speciališkai sutaisytas liekarstas iš B 

Ji naujausių ir seniausių, didžiausių mok- gt t) slinčlų profesorių išrastus medikameutų. ąA 
A Phlladelphios M. Klinika yra oficl- A B allškai paties gubernatoriaus legalizuotu. B 
B VYRAI Ir MOTERIS, reikalaudami B B, kokios nors rodos, utelnaut arba rašaut vi- L S sadu adrvsuot reik teip: B

į The PHILADELPHIA M. CLINIC į 
F 1117 Walnut St Philadelphia, Pa. J 

10 Ateinantiems asablSkal ofiso valandos v 
A yra šios: *
B Nuo 1013 ryto iki 4 po plet. Nedėl. nuo B B 10 iki 8. Ūtarn. ir PCtu. nuo 6 Iki B vok. B

VYRIU LIGOS

~ PADARYTI ISZ MAISZYTO TABAKO 
Ei ISZ KELETĄ VIESZPATYSCZIU.

_ 10 Cigaretu už 5c.
Geriausi Cigaretai už ta preke.

Padaryti per ypatas turinti praktika ir patinstanti 
tabaka isz visokiu vieszpatyscziu.

Tikietukai kožnam baksuki.
Už deszimts szitu tikietu gausite viena bausuka
rCigaretu visiszkai dykai. t Parsiduoda visur

LIGGETT & MYERS 
TOBACCO CO.

BISCHOFF’S
287 Broadway 

New York, N. Y 
Kas reikalaana teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai likta greit, 
atlikti tegal atsiszaaki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

BANKING HOUSE
Kumpas Heade Ulicze

Telefonas.* Hor/A 2822,

Szimtas Tukstanoziu Dolerio ($100,000) yra moša kaaoija sudėta in 
Pinigas siunczime in Kraja kao greioziaasei. (rediszka kasė, 
Pinigus visa kraszta iszmainome pagal karsa.
Pinigus priimama ant procento ir iszdaodame ant pareikalavimo.!
Szipkortes parduodame ant geriausia Gaylaivia visa Linija in ir Ibi

Krajaus až pigiaase preke. g
Paszportus del kefiaojenozia in Kraja pastorojame,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bu’ 

paliudyima Konsalio. j
Atjeszkojima Daliu atliekame kaotelsinglansiai.

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

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visas minėtas reikalas greioziaasei, teisinglaasei, Ir 
pigiausei galite atlikti.

Gydo pasekmlnglauslal visokias Il
gas : vyrų, moterų, vaiku ir d_.ro vi
sokias operacijas. Su geromis iekarsto- 
mls jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau gimtus žmonių Išgydė 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natini* Tikra* Daktaras Lietuvi* Phi" 
ladelphljoj, pabaigęs daktarlgkus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslu, The New York 
Post Graduate Medical School and Ho
spital.

DIDIS GYDYTOJAS ®
Dr. IGNOTAS STANKUS M. D.

Iš Daugelio Padėkavonių \
Keliąs Cla Patalpiname.

A§ Jurgis Lukoševiče, 128 E. Superior st., Chicago Ill., buvau labai 
slabnas ir turėjau kosulj, net buvau pametęs nodėjp būti sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau pas Dr. Ignotą Stankų, jis už pirmo prisiuntlmo gyduo
lių mane išgydo. Dėkavoju širdingai Ir siunčiu $ 2.00 dovanu gastinčiaus.

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

Širdingai dėkavoju aš Jonas i-’ožėla savo tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui už išgydymą augančius guzus kakle ir sugręžlninųt vyriškumo 
1G01 Winter st, Philadelphia, Pa ,

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

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

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo Ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų Ir Šonu;

nuo visokiu Ilgu, užkietėjimo ir nedirbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ligos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku Ilgu, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgąščio, nuo greito nuilsimo 
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku Ilgu Ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moterišku ligų, skausmingu ir nereguliarišku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu Ir gumbo Ilgu. ‘ **j»2B*-

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

DR. IGNATIUS STANKUS/ M. D.
1210 So. Broad st., -> Philadelphia, Fa.
Offiso T Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare.
Valandos j Nedaliomis nuo 1 iki 4 po pietų.

rVienatine Lietaviszka Banka sa kapitalą $75,000 
knris randasi popriežinr Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningas ant paozedumo ir^ 
moka 4 procentą. Siunozia piningas in visas dalis * 
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtasv 
Bankos P. V. OBIECUNAS & t’O., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu liniju^apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoli ausv arasziaus Notariuszo už 
tvirtinto per Gub. Val.Pennsylvanioe; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentoe kurios užtvirtina Russijoe Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th.& Carson St., S.S.Pittsburg, Pa
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS&

Ne lauk, kol visas systemas bos apimtas Lygai— lyg visa 
nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokia tfžsiemima. y'
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arazlaostos Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimi/iszgydytl. Mes esme priesringi priešą pjovime 
ir kitokiu pavojingu oudu gydimo. Kožnas ligonis privalo tfuti gydomai 
kanoataargaasia ir ant visados. Mes neduodame falsziva ar pavojingu 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora diena idant patraukti ka 
daugiause ligonio, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados ius- 
'yydint in trungpiause laika, jeigu ta galima padarytų be palikimo jokia blogu 

idas yra pigus ir tikras. Asi gydiiu:
“Ex{4jna” ir kitra panašas 
liga* iszgjdaa labai trumpam 
laike.

„-------------------- - ------ “Paslaptingai Ligai” te 8 lyg J.*8.?7*1
padėjimą in trumpa laika. 5 dienai.

gydint-in trumpiause laika, 
dalikusystem8. Maao bu<

“Dingusia Pajėga” vyra 
IsKgydam ia 14 dienu. 1 
‘fSllpnra Vyra*” ju kuna ’ 
sagraiiau ia aormalisaka

‘ TJžtruointas Kraują*” m Si 
i dienu—be naudojimo menkini* 
rašo ar potato. fc

“Strykt ura” b* pdte ir

“VarreooaleT* gydau te 154. 
“Bnariu*” ir skaudai* akvroa

OFISOS ADINOS: Nog S lyg Bad.vakare, n I C,2fi Pajui Avn
Petnyczoje 9 lyg Cad. vakare, b’edeliomia Flf I fifpn? SlLrl .
10 lyg žad. popiet. Gyvenin Htabtuge Ml «LUI Gilt *Plltshlirg, A
jog 15 metu toj pacaioj yietoj. Kalbame lenklaikaijiuaiskai ir Vokiškai



Puikus Vasarini Siutais
Pas mus gausite gerinus 

pirkti negu kitur.
Muso Siutai Vyrams ir 

Vaikams yra pasiūti pagal 
naujausios mados isz visokio 
ceikio, visokuosia koloruosc.

Ateikyte pamatyti o jaigu 
pirksite Siutą tai busite visame 
užganėdinti ir nesisarmatiusite 
svietuj pasirodyt.

----- o------
'•* ' Pas mus teipgi ’ gausite 
visokiu Vasariniu Apredimu 
Vyrams ir Vaikams kaipo tai: 
Skribeliu, Kepurių, virszutinu 
ir apatinu Apredaliu,Kalnieriu 
Nektaizu ir t. t.

Pirkite pas mus o 
suezedinsiite pinigą.

RYNKIEV1CZIA
233-235 W. CENTRE ST.

žinios Vietines.
— Subatoj pripuola Sz. 

Mateuezio.
— Redingo kasikis mokės 

pede subatoj,
— Juozas Petriką pirko sa- 

luna ant East Pine slyczios.
— Pas viena lietuviszka 

kriaucziu ant E Center uly- 
czios puolė pleisteris nog lubu. 
Kriaucziai baidei iezeigando ir 
perejo kokie laikas kolei galė
jo grižti adgal prie savo darbo.

— lez priežasties žydu 
szventes, Refovicziu eztorai bus 
uždaryti ezi vakara nog 6 ady- 
nos lig 6 adynos. Subatos va
kara.

— Utarninke 7-ad. vakare 
mokslaineje atsibus extra mi 
tin gag moterių draugystes “Lie 
tuviu Dukters Amerike”. Szi- 
ta draugyste turi apie 50 sąna
riu. Menesine mokestis tik 
25^. Laike ligos ligoniai gau
na po §2.50 ant sanvaites o lai 
ke smerties §50 isz kasos ir po

nog kožnos drauges. (42,)

— Seredos vakara būrelis 
prieteliu ir pažinstamu redak
toriaus “Saules” F. W. Bccz- 
kausko, netyketinai atsilankė 
pavincziavot ant sukaktuviu 
17 metu apsivedimo. Nesitikė
jo ydant linksmas būrelis pa
žinstamu taj» diena atsilanky
tu, sudedami dovana ant atsi
minimo — elektrinia puikia 
lampa. Linksminosi sveczei lig 
vėlybai nakczei. Sekanczios 
ypatos dalybavo: S. Norkevi- 
czei, Wiszinskiene, Bekerevi- 
czei, V. Milauskai, J. Moc- 
kaicziai, S. Mockaicziai, V. 
Boczkauskai, Vitkauskai, W. 
Rynkeviczei, Raikauckiene isz 
Szenadorio, Gwiazdauckiene 
isz Sunbury, poni D. T. Bocz- 
kauskiene, A. Ramaszauckai, 
A. Masei M. Blažei ir p. Mar
gelis.

— Praeita Seredos vakara 
Philadelphijoje eme antra 
szluba Frank Wherrity su 
naszle Mrs. Keys. Jaunikis 
turi 68 m. senumo, jaunamarti 
teipgi tu paežiu metu. Wher- 
nty yra czionais gerai pažins- 
tamas per daugybe. Lietuviu, 
ir keletą metu adgalios laike 
saluna ant kampo Center ir 
Catawissa ulycziu. Jisai su sa
vo szeimina ketina grižti ad
galios in Mahanoju ir czionais 
apsigyvens.

— Subatoj vakare ant 6 
adynos prasidės didelis parda
vimas per Rtfaviczia. Nauji 
rudeninei siutai vertes §20 par 
siduos po §14. Siutai vertes 
§18 po §12.50. Neužmirazkite 
numaro 138 W. Centre.

SHENANDOAH, PA.
" — Wincas Rutkauckas, 100 
S. Ortman St. Saginaw, Mich, 
reikalauja adreso Sz. Tamo- 
Bziaus draugystes sekretoriaus 
adreea.

Pittsburg, Pa. — t 5 ad- 
atsiskyrė su szuom svietu mi- 
lymae sūnelis p. Czerniaucku 
14 menesiu sūnelis, laidotuves 
atsibuvo 13 d. petnyczioi, 8 
vai. ryte, Szv. Kazimierio Ry
mo katalikiszkoi bažnyczioi, 
paliko didėlėms nuliudime tė
velius.

i

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Rockford, Ill.— Darbai 
gerai eina net viskas pyszka, 
isz kitur darbas nesunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis iez tu visokiu atsiranda.

Baltimore, Md — Seniau
sio, o rasi ir beveik pirmuti
nio atkelevusio in ezita Bzali 
lietuvio, p. Juozo Szmickaus 
namuose atsibuvo linksmos 
vestuves 1-ma diena Rugsėjo 
likosi Burisztos mazgu mote
rystes dvi dukters ple. Elena 
už p. Maczaus, o ple Urszule 
už p. Monkeviczaus, szv. Jono 
kriksztytojo bažnyczioi, viekas 
kanopuikiausia atsibuvo. Ve
lijame viso gero jaunaved- 
žiams.

Du Rois, Pa.— Darbu ežio 
nais yra inyalee, dar kaip gir
dėt visur trūksta darbininku o 
daugiause prie virsziniu dar
bu. Darbu yra visokiu kaip 
tai geležiniu, karszapiu, gra- 
boriniu ir stikliniu, bet lietu
vei daugiause mainose dirba.

— Szitoi aplinkinei nuolat 
Ii ja per arti 3 menesius tai-gi 
kaip girdėt bulves ant farmu 
pūva baisiai isz ko farmeriai 
yra priversti pardavinet bul 
ves po 50 centu buszelis.

— Lietuviai czionai gana 
gerai užsilaiko yra lietuviszka 
bažnyczia jau beveik 20 metu 
kaip pastatyta, pirmiaus buvo 
kartu su lenkais, bet dabar 
jau lenkai skyrėsi, nes statosi 
sau bažnyczia ir tikisi gaut ne 
užilgio kunigą. Lietuviai turi 
apie 6 krautuves valgomu ta- 
voru, viena drapanų, viena 
kriaucziu szapa, ir 1.1., yra 3 
lietuviu paszialpines dr’stes. 
Daugumui pažinstamas czio
nai dirbantis bankoje nuo ke
liu metu Juozas G, Bogdžiu- 
nas, likosi per gubernatorių 
paskirtas ant Notary public 
(Rejento) pas kuri lietuvei ga
les su visokiais reikalais kreip
ties prie savo tautieczio.

Morgan, Pa. — Darbai 
gerai eina, dirba po 4 dienas 
ant nedėlios, isz priežasties 
lietaus buvo sustoję visur dar
bai, nes dabar vėlai pradeda 
dirbt.

— Lietuviu didelis būrelis 
isz tu visokiu atsiranda.

— Oras gražus, szilta.
— Del nekuriu mergeliu p. 

Baltruviene ketina neužilgio 
pas jeis atvažuot in sveczius, 
nesr kaip iszsivelka tai net isz 
ryto parsivelka, jagu nepaliaus 
tai pribus ir su koezelu szonus 
atmusz.

Arnold City, Pa. — Dar 
bai gerai eina, dirba pilna lai
ka.

— f 7 d. ežio menesio pa
tiko baisi nelaime Petra Bud
riu No. 2 Pittsburg Coal Co. 
kasyklose per nupuolimą ang
lies teip sunkei sužeidė kad in 
30 minutu po tam mirė, velio
nis paėjo isz Kauno gub., Ra 
šeiniu pav„ Gruzdžiu mieste
lio, A. a. nabasznykas buvo 
50 m. amžiaus prigulėjo in dvi 
dr-tes. szv. Juozapo iez Char
leroi ir szv. Antano isz Du
quesne per ka likosi palaido
tas su bažnytinėms apeigoms, 
paliko dideleme nuliudime dvi 
dukteres sunu vos metu czeso 
ir du broliu Amerike ir sena 
tęva Lietuvoje. Lai buna jam 
lengva szioi žemele.

Wilsonas stengėsi 
iszsiaiszkinti.

Woodrow Wilson demokra
tu kandidatas ant prezidento, 
ana diena pasakė delegacijai 
Italijonu ukesams kurie jin 
atlankė 5 diena Septemberio, 
kad jio iszsitarimas apie emi
grantus buvo neteisingai per
dėti arba nesuprantama. Mat 
dabar žino kad ka jisai rasze 
apie emigrantus tas dar jam 
bloga, ir todėl nori isz to vis
ko iszsisukti, bet sunku jam ta 
padaryti.

Žodžiai patis už save kalba! 
Jaigu Wilsonas sako kad kin- 
czikai yra atsakantesni žmones 
būti Amerikos ukesais negu 
kiti emigrantai kurie pribuna 
isz kitu szaliu Europos, ir da 
drista sakyti kad jio tie žod
žiai nebuvo negerai supranta
mi.

Visi ukesai turi vale bal
suot už ka jie nori. Tie kurie 
guodoje savo honora, kurie 
mislina kad emigrantai iez 
Prueu, Rosijos, Lenkijos, Lie
tuvos, Austrijos ir t. t. balsuos 
už toki kandidate kuris apie 
juos užstoja. Jie nebalsuos už 
toki kandidate kuris juos nu
žemina per raszydamas viso
kius niekus ir sakydamas kad 
kiniecziai yra už juo geresni.

Wilsonas sako kad jisai yra 
prieszingas emigracijai, jisai 
nepavelytu emigrantams va- 
žuoti in Amerika ant ezipkor- 
cziu prisiųstų isz Amerikos, jie 
turės patis už kelia užsimokė
ti. Dabar jaigu kokis žmogus 
savo tevyneje eziek-tiek pra 
sikalstu ir neturėdamas pinin
gu isz tenaie iezvažuoti, nebū
tu jam vale važuoti ant szip- 
kortes prisiųstos jam per gy- 
mines arba draugus isz Ame
rikos ir butu priverstas sėdėt 
tevyneje ir kentet bausme už
dėta ant jio.per randa už pra
sikaltimą religijos reikaluose 
ir t. t.

Amerikas yra sklypas kurie 
priima visokius emigrantus ku 
ne yra savo tevyneje prasikal
tę už religijose dalykus, arba 
tiems kuriam yra uždrausta 
laikytis savo prigimtos tykeji- 
mo.

Pirmutini emigrantai in 
Virginia steita buvo in tenais 
prisiųsti kasztais anglijos 
valdžios ir moteres buvo par
duodami ant publiezno par
davimo, vyrai už jias mokėjo 
tabaku, tada mažai ar visai ne 
buvo piningu. Demokratu 
kandidatas Wilsonas tenais 
gymes.

Jaigu norite kad gronyczia 
butu atydaryta kad juso gy- 
mines ar pažinstami galėtu be 
baimes in Amerika važuoti, 
arba pats norėtum kada gryž- 
ti in tėvynė ir vėl sugrįžti ad
galios. Jaigu norite kad butu 
geri laikai, kad darbo visados 
butu invales ir gera mokesti 
gautum už savo darba, tai bal
suokite už kandidata Tafta.

Be virėjos.
Žinomas raszejas Meredith 

syki pasakė, kad iszmintingas 
vyras negali gyventi be virė
jos. Tas reiszkia, kad lyginai 
svarbu yra netik, ka jus vai 
got, bet ir kaip jus ta vai got. 
Gerai iezvirtas maistas yra 
daug geresnis negu greitai pa
dirbtas, kuris tankiai yra prie
žastimi indispozicijos ir invai- 
riu pilvo ir viduriu ligų. To
kiose ligose Trinerio Ameriko- 
niszkas Kartaus Vyno Eliksy
ras, visados suteikia geriausias 
pasekmes. Nustojus apetito, 
nevirszkinime, konstipacijoj, 
nerviszkume, prie galvos skau
duliu arba neuralgijos ir reu
matizmo atsitikimuose, kepe
nų ligose, pilvo ir viduriu li
gose szitas vaistas visados at- 
nesz palengvinimą. Jis neturi 
savyje nieko pavojingo ir gali 
iszgydyt nuodugniai nuo mi
nėtu skauduliu. Aptiekose. 
Jos. Triner, 1333—1339 So. 
Ashland avė., Chicago, Ill.

Parsiduoda Farma.
Puiki farma Roaring Creek, 

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

Jos. Bendrick
() j ) Potteville, Pa.

Pasilieka Iszgydyta.
Malianojaus žmones apie 

tai gerai žino.
Joseph Weber nog Brewery Hill, 

Mahanoy City, Pa. sako. Mete 1907 
kentėjau baisiai, diegtuose peeziuose 
nog ko turėjau gulėti. Kain pasi
lenkdavau tai arsziaus skaudėjo. Da 
girdau apie Doan’s Kidney Pilis ir 
pastanavijau jias pabandyti. Jiu var
tojimas sutaisė mano visa sistema ir 
pridavė palengvinimą ir dar esu 
sveikas.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
50o. baksukas. Nepamirszkite varda 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- 
Milburn Co. Buffalo, N. Y. parda 
vejai del Suv. Valstijų.

Pirma Karta Brooklyne
Krutanti paveikslai, Klum

pakojis, Noriu miego, Sukti 
nis, Aguonėlė ir kiti. Pirmu
tinis vakarėlis lietuviu istori
joje, kur bus rodami lietuvisz 
ki krutanti paveikslai. Apricz 
to bus daineles ir deklemaci- 
jos, po perstatymui prasidės 
szokiai. Szitas vakaras atsibus 
Subatoj 21 Septemberio Tau 
tifzkam name, 101-103 Grand 
St. Brooklyne. Sale atsidarys 
7-ad vakare, Perstatimas pra
sidės 8 15 ad. Inžanga tik 250 
Eikyte visi o nesigailesites. 
__________________ (,9I °1)

Ant pardavimo.
Puikus namai ant 4 famili- 

ju. Lotas 70 per 75 pėdu, ant 
Lafayette ulyezios Tamaqua, 
Pa. Parsiduos už 20 procento 
mažiaus vertes. Szitie namai 
eis daug brangin in trumpa 
laika. Randasi ne pertoli nau
ju pirktu lotu del Lietuvisz- 
kos bažnyczios. Atsiezaukite 
tuojaus ant adreso: (42, o})

C. K. Young,
318 Lafayette St.

Tamaqua, Pa.

Ant pardavimo.
Namas ant puses loto ant 

West Center ulyezios pirmam 
vorde Mahanojuje. Atsiszau- 
kite pas (2,ž’°l)

Skvajera Wm. H. Kelley, 
Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Parsiduoda namai po No. 

532 ir 534 W. Pine St. Atsi- 
szaukite in Parmley Sztora 
238 W. Center St. (J 1)

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Augliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsukimai kaip isz- 
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos U kęsu 
K lobas matidamas reikalo, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25o. Todėl 
dorintoje gaut szia knygele siuskite 
pinigus per paozta (Money-Order). 
Lithuanian Am. Citizens Club Brooklyn, N.Y.

Skaityk o žinosi viską.
Jaigu ne turi mano katalogo raszyk 
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri 
pku, Klernetu, Tribu ir daugybe 
kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
Czisto aukso szliubiniu Žiedu, Ziego- 
riu. Lenciūgu, Špilkų, Koloziku, 
Kompasu auksiniu ir paauksuotu, 
geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo- 
jamu Maszinukiu, Albumu portretam. 
Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu 
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj. 
Gražiu popieru del raszimo Gromatu 
supuikiausuis apskaitimais ir dainomis 
sudrukuotais apink kun vertais tuzi
nas už 25o , penki tuzinai už $1.00. 
Popieros su paauksuotom kvietkom 
50u. tuzinas. Turiu Teleskopu su

paveikslais parodanezeis visa Kancze 
Kristaus su didžiauseis miestais ant 
svieto; kas prisius $3 apturės Telesko
pą ir szimta paveikslu, Teleskopas 
labai yra naudinga turėt kožnam na
me, Sztornikam, agentam ir perlio- 
rem parduodu visokius tavorus labai 
pigei. Reikalaukitie viską pas tikra 
lietuvi o gausitie teisingus tavorus. 
Prisuskite savo adresa ir 2c. Marke o 
gausite mano Kataloga.

W.Waiilelis "Į8|,;Į,
W. TRAŠKA UOKAS 

Pirmutinių Lirtaeteskas 

GRABORIUS

Laidoja Kūnus Pccomo
Kygiuui ir

Krausto Daigina fe L t.
atliek* iu Ir puikiau*.

Ja vine niiaetaifl raikalaia kraipkiU) p- 
■U 9 buaiia vbasM ctffotoedintai*.
3Ž0 Si. Cit’

Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa.

SKAITYK! I
...Moraliszka Kabala...

Katra iezdeda žmogaus ateiti 
Preke — 10c.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isz Egipto 

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D. T. B.

Preke — 10c.

...Tikriauses Kabalas...
Al ba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

Pereiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10c.

Prisiuskite 25c. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paczta.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W. South Al; Mabauoy City,Pa.

26m. SENAS LAIKRASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
SZEINA KAS SEREDA BROOKLYN, N.Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paezios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina. isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA 
Metams - - - 82.00. 
Pusei Metu - - 81.00. 
Užrubežin - - - 83.00.
ĮfgF3 Užsiraszyti galima visada
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiureiimui 
siunoziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Registruotu laiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo azituom adresu

J.J.PAUKSZTIS&CO.
120*124 Grand St Brooklyn, N.Y.

Didele knyga api 1300 puslapu 
Visos G dalis drueziai ir puikei 
ft|Kiaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boczkow»ki-Co.

MAHANOY CITY, PA.

Fanuos
Skaityk ežia ir persitikrink 

kaip galima būti laimingu vi
sam gyvenime. Asz parduodu 
žeme Lietuviu kolonijoje, kur 
dar yra ne mažai Lietuviu ap
sigyvenę. Czia randasi puikus 
krasztas, derlinga žeme. Van
dens invales isz upeliu ir eže
ru. Kas nori pirkti žemes at 
siszaukite tuojaus ba kita meta 
bus daug brangesne. Kas 
pirks žemes sugražiname pi
ningus už kelia. Apie dau- 
giaus raszykite ant adreso:

Crystal Lake Farm, 
(2,2, o;) Wellston, Mich.

DR. ALEX. O’MALLEY
Kroniszkos Nervu ir Specialiszko Ligos 

—:VYRIU IR MOTERIŲ:—
Gydimas RUPTUROS per Chemic-Elektro 
būda yra mano Special iszk ura as.

BE PEILIO! — BE OPERACIJIOS!

Hfioao 158 5011,11 Washington Street 
U Uodo Wilkes-Ba^re, Penna.
Kur galima susikalbėti ir susiraszyti 
Lietuviszkai. Atsiųskite 2c. marke 
o gausite knygute su paveikslais apie 
gydimą Rupturos ir gromatos nog 
iszgydytu žmonių.

23 Akmenų Railroad Laikrodi 
Patentotas regulatoiis 

užnikamos isz virszans, 
del Moterių ar Vyru, 18k 
ęvarantuotas aut 20m. 

siusi ra szita laikrodi 
visiems per C.O.D. 
už $5.75 per expres, 

jei nebus toks 
Ncmokekyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už
mokėsite už loki lai
krodi $35. Su kožnu 
Laikrodi duodam

$0.75 Lenciugeli.

Excelsior WatchCo. B%SBN’?mLaouiL

Visi Skaitykite

Vienas Isz Juokingiausiu Lalkraszczlu.
Viską tarkuoja kaip krienus. 

Už Doleri per visa meta. 
Siusk sziandien.

Kas prisius už 10c. Stempu gaus viena 
numeri dykai. Adresas:

P. Narvydas “„H,“

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 “Czektais” ir nereiko 
pas save neszioti daug piningu.

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

GERAS DAIGTAS TURĖTI Ūt No. 6.
Nusipirkite sau keleli 
Buteliu
N0RKEV1CZIAUS NO. t, 

^Geriausia Arielka Viaun 
Mieste. Tik $1 nž Buteli. 
Teipgi czis gaurito ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
408 West Hihaaoi Avi.

Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas 
Jaigu peczius nekeps tada sugražiname piningus 
arba permainom pecziu.
Be baimes galite pirkti musu Keystone Pecziu. 
Geriausias peczius už tuos piningus.
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.

Snvirszum 3,000 tu Pecziu por mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.

( ' > > i’ < v - Mahanoy City, Shenandoah,VjrLUllctn S Mt.Carmel, Landsford.

Naujas Rudeninis Tavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

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

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, Ps

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per 

paežius lietuvius ir randasi po priežinra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam -1-ta procentą, priskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziain 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. Rejentclua 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka uotara 
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 išpildyta greit ir teisyngai. Pinigu? 
siunezant paczedumui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe» 
Expreso Money Orderi.

.25c.

.25c.

.50c.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Uetuvlszku-LenklszkuValsti.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztormnkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad.musu 
tauticczei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes g varan tuoj ame.

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

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

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

.25c.

.25c.

‘Uicure’ arba gyd. Riunatyzmo $3.50.
Gyd. del nemalimo Pilvo..............60c.
Milteliai apstabdymui Galvos 

skaudėjimo.................................10c.
Laszai uuo Dantų............................ 10c.

IWSISZKA — AMEBIKONISKA — UNIJA.
7 PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREK ZJAUS1 GARI.A1VA1— 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR — KIRSK — RUSSIA

In Rotterdama 8 Dienas. In Llbawa 11 Dienu. I ( Czar, 21 Rupee. (Sept)
831 Treczia Klaea 8 3 , ftr^IVv,FZ;„ L'notia 3. Spalio (Oct.)|lS Antra Kla»a |so laa Mew Yorko | I““-)

Firma Klaea $75 | Apie dauglauB daeizinoelte par mupo agentus arba
A. E. JOHNSON & CO., (General Paetenger Agt>.) 27 Broadway, New York, N.Y.

PUIKUSTAVORAS^
Kiekvienas tuos žodžius isztars 
paragavęs musu gorimus. Parsi- 
traukit o persitikrinsite.
Mes parduodame Rugini sznapsa 
po $2, $2.50, $3 §3^d0 ir auksz- 
cziau lig §8 už galona. Turime 
partraukta tiesog isz Rosijos 
Ruskos arielkos po $1.50 kvorta.

Atsiųskite adresa o gausite kataloga-
Fr. Strawinskas. 1807 Carson St; Htt.burgi>,p..

Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų................................................. 25c.

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

pas Vaikus................................ $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)..................25c.
Pomada Plaukams.......................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Auaise.......25c.
Gyduoles nuo Piemens......... .......... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-... .15c. 
lukštu Vaistas.................25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........... .....................25c.
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 SužiestiejaiMERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

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

Valstijos Kasijcrius turi 
sudėtus Piningus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra 
atsargi Banka del Valstijos, tai 
yra ir del jus invales gera 
Banka. Szitas Banka moka 
procentą ant sudėtus Piningus.

Direktoriai yra gerai 
žinomi ir atsakanti miesto 
biznieriai. Skolina piningus 
ant lengviausiu iszligu.

...DIREKTORIAI...
C.L.Adam, Vice-Prezidentas.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

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

Skaitykit!!
Asz esu Lietuviszkas Advokatas 

priimu Provas isz Visu Krasztu už

Koliestias
Mainose 
Fabrikouse 
Ant Geležinkeliu arba 
Treinu.

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

B.S.YANKAUS 4
Cresskill, N. J.

I ET uy ISZK AS J? OTOCIR A F 1ST AS

M. VARZINSKAS
205 E. Centro St., Mahanoy City, 
Puikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelus Foto 
grafijas isz mažių ir indeda in reimus.

Indeda Fotografijas in Špilkas, 
Kompasas ir 1.1. Puikei nutraukineja 
Post-Karczius. Parduoda Reimas ir 1.1

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
I ET r V ISZ K A OTELI

JI OZAS 0K1NSKAS
(LOCNININKAS)

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite 
pavalgyti ir galima pernakvoti.

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes antgeriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunozia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greitai 
pigiai ir teisingai. Raszikite pai 
mane o gausite teisinga atsakius 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu Tavoru ir Buczerne 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

■ n I * R Kuczedimo ir Pndvienblnlino a ■ ■GeriausesBudasirFroggi^
Miestas Gary nesenei prasidėjo tik 5 metai ir jau smarkei pradėjo 
augtie kur ir tavo Loto Preke sikiu užaugs in trigubus pinigus.
Miestas Gary yra gereuse vieta gyvenimui darbui ir bizniu. Nes 
ten budavoja Didžiuliais IllilžilliSzklIS Fabrikus ka randasi ant 
visos pasaulės. Isz kitu miestu krausto visokias Fabrikas in miestą 
Gary, Indiana. Nes ten yra geriausi traktai geležinkeliu ir vande
niu del parvežimo ir iszvežimo visokiu tavoru Fabrikams.
Dabar mes parduodam Lotus arti tu dideliu Fabriku, visai pigei 

kuriu kita meta vėl už dvigubus pinigns nepirksite. Lotai po $300 
ir aukszcziu, $50 inmoket o $10 ant menesio, teip kad kožnas darbi- 
nikas gal lengvai prasidėt sau prapete, idant nereiktu raudos kitam 
mokėti ant ateinanezios senatvės. Kas pirks Lota tliJU VISUS 
keliones kasztus atgražinain. Del platesniu žinių kreipkitės 
ypatiszkai arba ptr laiszka ant žemiaus parodyto adreso:

B 7 I O n GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENTSJOS. ZaCkeF&G0.('"<T)]817S.UnionSt;Cl'icago, rn.

Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 
turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes $12,000,00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga knrsa. Norėdami apie ka dasižinoti reik© prisiųsti 
marke ant ateakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip:
A. J. KEYDOSZ1US, 202Troy£t. Dayton, Ohio.

Naujas Iszradimas
Apraszima siunczla dykai 
Kaip galima apsaugoti no li^u ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Nekuriama apgavejams daktarams 
inmokate po keletą desetku dolerio 
už neiszgydima. Naudokytes greitai 
isz szitos progos. Raszykite tnojanfl 
ant adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn H




