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KAS GIRDĖT?
Na, tai galime pasirengti 

ant blogu laiku per keturis 
metus, nes likos pirma karta 
in 16 metu iszrinktas demo 
kratiszkas prezidentas Suv. 
Steitu o,pliek tam dydžiauses 
nevidonas atejviu — Wilso- 
sa«. Ar ne atejs tokie laikai 
kaip už pirmutinio randimo 
Klevelando, jog žmonis netu
rėdami darbo keate bada, ku
riems dydeaniuose miestuose 
dalydavo duona ir buiza (ta 
patia mateme). Geriause cze- 
diskyte piningus, o ydant tas 
jums lengviau pagialbet, užsi- 
raszyklte “Saule” ir ja skaity
kite o ne turėsite nuobodu lai
ka ir nerupes jums sunki atej- 
tia.

“Jago man Dievas daleis 
inejti in Konstantinopoliu, tai 
prižadu, jog mahometu mald- 
natnis Szv. Zofijos vela per
mainysiu ant katalikiezkos 
bažuyczios.” Toki tai telegra
ma nusiuntė bulgaru Ferdy- 
nandas pas Popiežių. Ant tik
rųjų Ferdynandas mislina Įiž- 
guit.AHaka isz Carogrodo!

Ir ant to galimi suprast, jog 
pasitaisys laikai, ba ant prapal 
‘Saule’’ užsiraszineje ir kož 
nas grąžei užsimoka po tris 
dolerius iez virezaus, už “Sau
le" ir “Linksma Valanda” o 
už tai aplaikys puiku J ubile- 
jini kalendorių ant 1913 me
to. Tieje ka da neatsiligino su 
pernumeratu tegul paskubina 
nes po tam graudinsią.

dagu kitosia vieszpatystesia 
suktybes ir vagystes ant kas
dieninio paredko, tai Ameri- 
kas ir su tuom praaugsztyna. 
Net baisu darosi girdėt kas 
czion darosi terp amerikoni- 
niu politikierių. Latrybe dy
deli amerikonineje visomene- 
je ir da dydeeniu latryscziu 
reike atejteja bijotis.

Czion sudže, tenais guber
natorius, fenais senatorius, tai 
velei paczto virezininkas arba 
bankieris, velei majoras miesto 
ir perdetinis palicijos vagia 
kas in nagus papuola. Jau 
žinogiszkumas pas amerikonus 
dingo. Visur vagyste. Kaip da 
ilgai teip bus, nežinia.

Isz vienos szalies kare kapi
talo su darbu, cze velei apga
vystes ir suktybes, tai pleezi- 
mai ir žudinstos ir tas viskas 
nžtraukineja nelaime ant viso 
Ameriko. Pareis da ant to. jog 
Europinei monarkai papirks 
pirmutinius valdonus ir be 
sznvioj užgriebs Amerika. — 
Czion nereike sergsti tiesu, 
tiktai rinkt kanodaugiause 
piningu.

Tomis dienomis aplaikeme 
pirma iszlaida “Laisvos Min
ties albuma” (pirma serije) 
kurioje talpinasi paveikslai 
garsingųjų lietuviu ir ženkli- 
vos vietos Lietuvoje. Tasai al
bumas privalo rastis kožnoje 
szeimynoje del atejnanczios 
gentkartes, ydant susipažintu 
su Lietuva ir josios dydvyriais. 
Preke albumo yra tik 50 cen
tu. Galite gauti raszydami 
ant adreso: “Laisvoji Mintie,” 
1419 N. Main avė. Scranton, 
Pa.

Auetrije geidže e utaikos 
terp Turku o Balkanų o Rosi- 
je duoda visame pagialba del 
Balkanų o Lenkai pasiren- 
gineje ant pasikėlimo ir at 
gaivino tėvynės laike susirė
mimo Rusijos su Auetrije. 
Kaip telegramai danesza, tai 
tame mierije Austrije siuneze 
in Lenkije savo slaptingus 
agentui ant pakurstimo Len
ku sukėlimo prieszais masko
lius.
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WOODROW WILSON, NAUJAS APRINKTAS 
PREZIDENTAS, DEMOKRATU PARTIJOS.

Naujas aprinktas Prezidentas ir jio pati.

Naujas Demokratu prezidentas, kuris apims dinsta 4 Kovo 
1913 mete ant vietos prezidento Tafto. Yra tai pirmutinis 
demokratu prezidentas iszrinktas in laika 16 metu. Kokius 
laikus turėsime už demokratu randiiio tai tik pats laikas 
parodys.

ISZ AMERIKOS.
Isznicstas isz mokslaines— 

socialistas.
Camden, N J. — Už tai 

kad ne norėjo atyduot garbes 
amerikoniszkai karūnai, Oi 
karas Whiting 10 metu senu
mo, sūnūs socialisto likos isz- 
mestas iez publikines mokslai
nes. Jo tėvas jam insake 
ydant jokiai karūnai neatiduo
tu garbes kaip tik raudonai— 
socialistu. Norints motyna 
vaiko stengėsi ydant jin vir- 
szininkai priymtu adgalios in 
mokslaine, nes kožna karta 
likos iszmesta per palicije.
Nužudo mula isz meiles, 
- ir pats save.

Bisbee, Ariz. — Glen Ship- 
ley teip gailėjosi ir milejo se
na mula su kuriuom dirbo ka- 
sikloeia per kelioleka metu, o 
idant jojo niekas neskriaustu 
nutarė jam padaryt gala o ir 
pats sau. Inejas in tvarta nu- 
szove mula o po tam atsigulęs 
szale jo paleido sau kulka in 
smegenis mirdamas in kėlės 
valandas ligonbuteje.

Ižgelbetus per petneszas
Ch’cago.— Kokis tai Italas 

bandė nudurti palicijanta Po- 
vyla Patersona laike, kada ta
sai norėjo jin aresztavoti. Pei
lis perdure palicijanto man- 
diera ir popieras kokias turėjo 
kiszeniuje ir atsidūrė in pet- 
neszu segute. Tokiu budu 
palicijantas iszsisaugojo mir
ties bet aplaike maža žaiduli. 
Itala suėmė.

Pabėgo dykta motere.
Hartford, Conn. — Pati 

M. Kaciuno, sverenti suvir- 
szum 512 svaru pabėgo nog 
savo vyro ir jisai dar sako kad 
jiji pasidavė su cirkuso persta- 
tydama save kaipo “Big 
Lady”. Jagu kas iez musu 
Lietuviu jia pamatytu tegul 
duoda žinia ant adreso: M. M. 
Kaciunae, 40 Woodbridge St. 
Hartford, Conn.

Aprėdyk pirma paezia o 
paskui mokėk skolas- 
Wilkes-Barre, Pa.— Anta

nas Zupa, kriauezius, likos 
paezauktas pas vaita O’Boyle 
per savo paeziule, kuri innesze 
skunda prieszais Antana, buk 
tasai ne duoda jiai piningu ant 
apsiredimo ir iezsimaitinimo o 
tik renka piningus ant iezmo- 
kejimo dvieju namu.

Sudže paliepė Antanui mo
kėti paeziulei po $30 ant me
nesio o ydant tai iezpildytu 
turėjo pastatyt $300 kaucijos. 
Tai tau Zupele inpuolei in 
zupe.

Dvileka metu senumo, 
pasiliko motyna.

Mareteller, Pa.— In namus 
Vaiciekaucku tankei atsilan
kydavo kokie tai Italas, kurie 
nuvesdavo namon iez tarnys
tes iez Barnesboro juju duk
rele Rože, 12 metu mergaite 
per girria. Tėvai iez to džiau
gėsi, nes kožnu kartu Italas 
atneezdavo tėvams bonka gu- 
zutes arba vyno.

Diena 28 praejto menesio 
Rože iezsiunte motyna in mies
tą o tuom kart Rožiuke pri
ėmė in sveezins garni, kuris 
jiai atnesze kudyki. Ne geis
dama tuojaus pasigirt priesz 
motyna “dovanelia” inviniojo 
kudyki in senus skudurius ir 
paslėpė po peczium. Kaimin- 
kos, kaip tai tanker buna, ka 
toki dasiprato, davė žine pa- 
vietavum daktarui ydant at
lankytu Rože. Kada daktaras 
pribuvo rado jiaja sedinte prie 
stalo geriant kava. Užklauee 
Rožiukee, kas namie serga, nes 
toji atsake, jog niekas.

Netikėdamas daktaras Ro
žei, pradėjo daryt krata po 
stuba ir užtiko mažių leli po 
peczium pusgyvi. Norints 
stengėsi kudyki atgaivyt bet 
tasai in kėlės valandas mirė. 
Jauna motyna uždare kalėji
me o Italas iždume jeszkoti 
naujos aukos.

Teip tai tankei atsitinka, 
jog tėvai už guzute savo dūk 
reles parduoda tokiems raka- 
lams.

Atsivertias girtuoklis
Baxley, Ga. — James R 

Paxton locnininkas fabriko 
priėmė in darba Charles Lee- 
man kuris prie visko buvo tin
klas. In trumpa laika pasiro
dė, jog tasai žmogus turėjo 
bjauru papratima girtavimo, 
nuo kuriuo jokiu budu nega
lėjo atprast, jog locnininkas 
fabriko buvo priverstas jin ati
tolint nuo darbo.

Po tam net susiprato ir pri 
žadėjo savo darbdaviui, jog 
daugiau jau nelankys kareze- 
mu, ydant jin tiktai priymtu 
vela in darba. Locnininkas uz- 
simislinias priėmė adgalos gir
tuokli, nes po taja iszliga, jog 
tinęs dirbti už mažesne preke 
ne kaip gaudavo priesz tai. 
Darbininkas sutiko ant to, ir 
vela ėjo viskas gerai, bet — ne 
ant ilgo. Po keliu menesiu, 
kada jin užpraezydavo ant ko
kiu kriksztinu ar baluko, tai 
retai kada sugrįždavo namon 
trezvas o ir in darba neatejda- 
vo ant laik. Ant galo ne galė
jo ilgiaus dalaikyt locnininkas 
fabriko, paszauke in kancela- 
rije ir teip ir jin prakalbėjo:

“Kaip matau, mano kenti- 
mas o tavo prižadėjimas ant 
niek nuėjo: girtavęs nepaliau
ni, teip kaip ir priesz tai. 
Paymk czionais bankine knin- 
gute, kuri prie tavęs priguli, 
kurioje rasi užraszyta, kiek 
sudėjau del tavęs ir tavo szei- 
mynos nuo tavo atitraukto už- 
mokesezio kas menesis, paym- 
kie ir ejkie sau su Dievu!”

Dabartės atsidarė girtuoklio 
akie. — “Tai piningus sude- 
davai in banka del manes!” — 
Puolė ant keliu susigraudi- 
nias, szaukdamae:

“Pasilaikyk ponas taja 
kningute, jagu ne del manias, 
tai del mano vaikeliu. Suei- 
milek ant juju o norints neuž
sitarnavau ant tavo mielaszir 
dystes, kuria paniekinau jau 
kelis kartus, neatyminek man 
duonos o arielkos sauguosiuo- 
siu kaip ugnies”.

Ir ieztikruju szit^karta da- 
laike duota žodi ir ieznuolati- 
nio girtuoklio stojosi žmogum 
blaivu ant pavidalo ir meiles 
tėvu del savo ezeimyneles.

Duok Dieve, ydant ir kiti 
nuolatynei girtuoklei ejtu jojo 
keliu ir pamestu girtavima. — 
N. Y. World.

Szeszesdeszimts penki 
buczkai.

Montmery, Ind.— Partneris 
H. Manket nuo senesnio jau 
laiko ne turėjo malonios akies 
ant Antano Melvin, dirbanezia

pas jo kaimyną, nors tasai 
tankei atsilankidavo in jo na
mus; farmeris mat pradėjo 
dasiprast kad Malvinas turi 
meilingus suėjimus su jo pa
ezia, bet ne turėdamas tikru 
darodimu, nieko darit Melvi- 
nui ne galėjo. Tula vaka- 
ra, kada Melvinas vieszinosi 
pas Manketą, o teeziaus pas 
jo paezia, jausdamas neužga- 
nadytu isz atsilankimo jauni
kio o prieg-tam norėdamas 
ka nors tikresnio apie priežas- 
te atsilankimo Melvino pa
tirti, nuėjo gult. Ne trukus 
Manketą pradėjo garsiai 
szniokszt, kaip rodos miegans. 
Nedora ir neisztikiama pati 
būdama tvirta, kad viras jau 
miega, pradėjo drasei mylėtis 
su jaunikiu. Pradėjo tuojaus 
saldus bueziavimai. Mankie- 
tas buvo ant tiek kantrus, kad 
nudavinedamas mieganti lau
ke ir klausė per tris valandes 
laiko, temingai skaitydamas 
buczkius (kvailys). Priskaitė 
ju szeszesdeszimts penkis, bet 
jau ilgiaus iszstigot lovoi ne 
galėjo, szoko, pagriebė kara
biną ir szove in godu jauniki 
szeszis kartus, bet apmauda jo 
buvo teip smarki kad ne gerai 
nutaikė szuvius ir tik savo pa- 
veržika lengvai sužeido. Man- 
kietas likos uždarytas kalėji
me, Malvinas ligonbuteje lai
žosi isz žaiduliu o nelaba pati 
iždume po velniu.
Atrado auksini amuletą 

karaliaus Menes.
Chicago. — Auksinis amu

letas, kuris kitados prigulėjo 
prie karaliaus Meneso 3500 
metu adgalos, likos vela su
rastas ir sugražintas in Has
kell Oriental muzeju czionais. 
Tąjį amuletą surado užkasta 
arti muzejus. (Amuletas yra 
tai ignoselis, kuri nesziojo ka- 
ralus Menesas ant kaklo ydant 
piktos dvasios nuo jo prasi- 
szalintu R)

Magnetiszka augmene.
Giriose Indijos likosi ati

dengta augmene turinti stebė
tinas ipatibes magneso. Ran
ka kuri, nuo augmenes nu
skina lapa sudreba kaipi kad 
nuo indukcijnes srioves. Nuo 
atstumo 20 pėdu magne- 
sine adata atjauezia kaiministe 
augmenes ir kreipiasi in ta 
szali kur randasi augmene. 
Energija ta persikeiezia pagal 
laika dienos. Pajiega galima 
atjaust geriausiai apie antra 
adina po piet, o laike naktie 
visai pragaiszta. Laike audros 
didinasi smarkiai. Paukezcziai 
ir vabalai netupia ant augme
nes, kaipi kad instinktu atspė
ja jie pavojingumą ir szalinasi 
nuo augmenes, kuri pritauki- 
neja juos prie saves.

Kupczei “gyvojo tavoro” ir juju nužudinta auka.

Po visa sklypą ne senei pasklydo žine apie bjauria 
žudinsta Jennie Cavalieri arti Bridgeporto, Conn. Toji mergy- 
na ketino ižduoti visas slaptybes palicijei apie teip vadinama 
bandeli merginoms in paleistuviu urvas, bet vadai jiaja nužu
dė. Kaltininkais yra Juozas Buonomo, Francesno Pizzicheme 
ir James Matep visi Italai,
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Cariene ir sergantis nasledninkas,

Carukas badai jau nesiranda pavojuje, neužilgio pasveiks. 
Cariene diena ir naktį radosi prie lovos serganezio caruko, 
kuriuos motyniszka jausla rūpinosi apie savo vienatini sunu.

Isz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

Kuily kis isz deszru.
Kibartai.— Ant rusiszko 

rubežiaus stojosi juokingas at- 
sitikymas. Geležkeliu važiavo 
motere su kudykiu ant ranku 
suvystytu ir skepetoja suvy
niotu, kuris teip buvo mal- 
ezus, jog net kitos moteres va- 
žiuojentes stebėjosi ir viena 
prakalbėjo:

•‘O tai geras kudykelis, ar 
niekad ne verkia?”

“Ne, niekad, kaip paduodu 
žinduką, tai buna invales ir 
ne verkia.”

Kada pribuvo ant parube- 
žines stacijos, reikėjo ejti per 
kamara, kur kožna perkrati
nėjo. Szitai prie kratimo to
sios moterėles, pasirodė, jog 
tuom kudykiu vistikluosia bu
vo suvirszum 20 svaru deszru, 
kuriais isz Prusu gabeno per 
Kibartus, bet moterėlei kon
trabanda nepasiseke ir deszru 
ne valgė.
Neiszsipildevargszu viltis.

Petersburgas. — Diena 7 
Lapkriczio, apie 6 valanda po 
piet ant kiemo Petersburgskos 
tvirtinęs užvažiavo stebėtinas 
vežimėlis arba dviratis ant 
dvieju isz lentų sukaltu ratu 
ir storu lentų sukaltu skrynia. 
Pakinkytas buvo in jaunus, 
barzduotu bernu ir dviem 
mergynom. Isz užpakalio ėjo 
pasiremezcziodamas su lazdele 
78 metu žilas senelis stumda
mas vežimą su viena ranka, 
ydant prigialbet traukientiems 
ir senele vedante už rankutes 
5 metu senumo mergaite. Visu 
apsivilkimas buvo nupliszes, 
vos dengiantis kuna, czebatai 
tiesiog nupuolinejo nuo kojų, 
nes jau neturėjo padu. Ant 
užklausimo palicijos, ko tie 
vargszai reikalauje, klausė kur 
yra minycze (dirbtuve pinigu).

Isz tolesnio ju apsakimo, 
pasirodė, kad savo vežimelije 
gabena dydeli turtą o ypatin
gai dydeli szmota aukso ru
dos, kuri surado. Sztai gabena 
jie ta szmota aukso rudos isz 
Siberijos isz Tomsko guberni
jos; kokia verte turi ta aukso 
ruda — jie nežino, bet pribu
vo in Petersburga gydant czion 
parduoti savo radyni ir sugrįžt 
namon turtingais, gyvent gym- 
tineje be vargu ir rupescziu.

Mat tas likimas ir persekio
jimas juos nemilaszirdingai 
vare isz vietos in vieta, niekur 
geresnes dalios rast nelaimin
gi negalėjo. Gyme ir gyveno 
gubernijoi Kalugas, Rosijoi, 
isz priežastes nemokėjimo ra- 
szyti ne skaityti pražudė visa 
savo turteli. Kente varga, 
szalti ir bada o darbo neturėjo.

Pavasarije szio praejto meto 
vyrai iszejo jeszkoti darbo ap
linkinėje Kainsko. Tula diena 
nusiszipsojo in juos gilutis: 
rado tris puodus aukso rudos. 
Niekam nieko nesakant, sudė
jo savo radini in padaryta ve
žimėli ir visa szeimyna leidosi 
in tolima kelione in Peters
burga.

Ėjo pekszti per szeszis ir 
puse menesio, badaudami 'ir 
vargdami, maitindamiesi tuom 
ka davė jiems mielaszirdinga 
ranka. Pajėgos ju suetiprine- 
jo mislis, kad tai ju paskutine 
sunkenybe ju gyvenimo, kad 
pardavė savo radini pasiliks 
turczeis. Atlikti turėjo kelio
ne suvirszum 5062 viorstu; 
maža anūkėlė sodyno ant veži
mėlio tik tada, kada paejt jau 
negalėdavo. Visa szeimyna su- 
sidedante isz 6 ypatų: 78 metu 
senumo senelio, jo senos žmo
nos, sunaus dvieju dukteriu ir 
anūkėlės, vargo datyre kelio
nėje tiek, kiek niekas gal da 
nedatire.

Tai-gi kaip kartus jiems 
buvo apreiszkimas žinunu, ku
rie apžiureja ir iszbande ju ra 
dini, kad tas j u visas turtas, 
tas dydelis lobis vertas tik dvi- 
deszimts rubliu.

Mat “aukso rudoi” labai 
buvo mažai aukso ir sidabro.

Teip tai neapszviesti, var
gingi žmonis, per savo neisz- 
minti tiek daug vargo nuken
tėjo ir sunkenybių datyre del 
20 rubliu. Ir vėl pekszti, ir 
vėl ubagaudami turi sugrįžt 
namon. Vargezu viltis neiszsi- 
pilde. —Press.

Žemes drebėjimas.
13 spalio Tiflise buvo gana 

didelis žemes drebėjimas. Žmo 
nes neapsakomai persigando. 
Sujudo visi murai. Kiek pa
daryta nuostoliu, tuo tarpu nė
ra tikru žinių.

Gauta žinios, kad žeme dre
bėjusi taipo-gi Boržome, Ka
zache, Aehalkalake, Alekean- 
dropolyje, Novobajazete ir

Metas XXIV

ISZ VISUSZALIU.
20,000 Turku užmuszta 

ir sužeistu.
Sofia. — Turkai vela pane- 

sze milžiniszkas bledes musz- 
tineje su Bulgarais arti Šeria 
ir Takarlu. Musztyne tęsęsi 
per dvi dienas. Turku likos 
užmusztu ir sužeistu in 20,000 
vyru.

Vyras su sloniaus kailiu.
Parižius. — Czionaitinioje 

ligonbuteje randasi nežinomas 
žmogelis, kuris serga nepapras
ta liga vadinama “pachyder- 
ma”. Tojo ligonio skūra yra 
panaszi in . sloniaus kaili, tu
rinti du colius storio.
200,000,000 zapalku ant 

dienos.
Fidahom, Szvaicarije. —■ 

Prie dirbimo zapalku turi ežio 
nais užsiėmimą tris tukstanezei 
tris szimtai ypatų fabrike za
palku Vulcan, kurie yra dy- 
džiauses ant svieto. Tame fa
brike iždirba 200 milijonu za
palku per diena o sunaudojo 
600,000 keturkampiniu pėdu 
medžio ant svieto. Tris szimtai 
maszinu padirba ir apklijuoje 
900,000 skrynueziu del zapal
ku ant dienos.

Pleszikai patįs save 
nubaudė.

Vasko, Vengrai.— Keli ple 
szikai ineilauže in gminos rasz- 
tynieže ir isz ten isznesze gele
žinis kassa, kuriuoje radosi pu 
sėtinai piningu. Tuojaus ant 
rytojaus pasigedo ir žandarai 
leidosi jeszkoti. Geležinis kas
ės rado sudaužyta giraitėje ne 
toli miestelio o prie josios bu
vo du sudraskyti kūnai. Viena 
isz moterių, kuri tame karte 
radosi, pažino viename savo 
vyra, ir pasakė, jog tasai susi
tarė su trimis kitais pleszikais 
pavogti kassa. Aiszkus buvo 
iezrodymas, jog pleszikai viso
kiais budais mėgino jaja aty- 
daryti ir ant galo panaudojo 
dinamitą. Matomai per greita 
eksplozije ir du pleszikus su
draskė. Kiti du persigandia 
tuom atsitikymu ižsižadejo pi
ningu, pabėgo nieko nepayro
dami.

1S nuskendo su laivais. 1
La Rockelle, Francuzije.— 

Asztuoniolika ypatų nuskendo 
laike susimuezimo iszpaniszko 
laivo Arana su norvegiszku 
laivu Eva arti salos Aix.

Atrado dydžiause 
deimantą ant svieto

Johannesburg.— Ana diena 
darbininkai surado deimantu 
kasiklosia Premier, puiku dei
mantą sverenti, 1649 karatu. 
Yra tai dydžiauses deimantas 
ant svieto.

Akivos žinios isz Lietuvos.
Žemaicziu vyskupija.
Perkelti kamendoriai: ka

tedros kun. Pranas Barszys 
Rokiszkin, Rokiszkio kun. St. 
Žukauskas Kauno katedron, 
Druksziu kun. Lovczik Roza- 
linan, Rozalino kun. Zaleskis 
Užpaliuosna.

f Mirė kun. Ipolitas Baro
nas, Dotnavos mansijonorius, 
65 metu amžiaus.

— Žemaicziu vyskupas Kas
paras Girtautas Rugsėjo 16 
diena iszszvente kunigu dija- 
kona Prancuzevicziu.



Kodėl teip drauge esi nusimynes,
O gal jau tu esi apsivedęs, 

O pacziule tau ne duoda niekur iszeit, 
Su savo draugais karczemoje sueit.

— Kur jo draugas?

ir tai tu

turecziau
mane per-

tave, teisy

Del muso vaiku.

kMilema Porele.
Juokinga Pasakaite

-------

Prie kaminėlio sėdėjo vyras 
su paezia.

Malkos jau baigėsi turintis, 
o ugnele apszvietinejo veidus 
dvieju linksmu ypatų.

Kamine uže vėtra—už langu 
pute viesulą o kambarį buvo 
szilta, tyku ir miela.

— Ludvikeli, ne miegi? — 
už klausė staigai pati, nulenk
dama savo galvele prie jo pe
ties.

— Ne karveli! — atsake vy 
ras perdedamas viena koja no 
kitos. Užeimislinau truputi.

— O apie ka mielinai ?
— Pate ne žinau — nusijuo 

ke — Kaip mielini, apie ka 
turetau mislyt, sėdamas prie 
kaminėlio ?

— Apie tai, jog czionaie’szil 
ta, o ant lauko ezaltis ir viesu
lą.

— Na teip tik, asz mielinau 
apie tai. O tu?

— Aez mielinau, kaip tai ge 
rai sėdėt namie laike tokio oro 
jago randasi dvieje.

— Aha! kvailas!
— Jago sėdi eu 

kuri milime kuriam
— Teip aez esmu

O tu Ludvikeli?
— Žinoma, jog ir aez.
— Pati nusiszipsojo, pakilo 

ir prispaudė savo galvele prie 
jojo

— Ludvikeli.. pasakyk man 
teisybe: ar labai mane mili?

— O labai, labai!—nusijuo 
ke vyras ir pradėjo bueziuot 
mažas rankeles savo paezios.

— Teip, aez esmių apie tai 
persikanojus.. Nes noretau ži
not kiek tu mane mili?

— Hm., sunku tai pasakyt, 
žinai, aprubežiuot meile tai 
sunkus dalikas, da lig ežiam 
laikui niekas ne atrado barome 
teri ant meiles!

— Nes gali aprubežiuot sa
vo jausla prie manias. Miliu ta 
ve daugiau ne kaip tukstanezei 
kitu vyru mili savo paezes, isz 
visos duezios.. isz visos szir- 
dies!

— Tai maža! Asz norecziau 
žinot, ar mili mane teip, kaip 
asz tavia ? Kad atleiskim ant 
to, kad numirtai?

— E ne plovok! Ne numir- 
*si.

— Na ale kad..? sakikym 
kad teip atsitiktu staigai..

— Nieko ne mislinu! Del 
ko turėtum staigai numirt ?

— Niekas nepadare kontrak 
to su Dievu!.. Galiu gauti su 
katas.

Isz kur tav. ha, ha, ha!., pas 
tave., isz kur pas tave rastųsi 
sukatos?

— Na, ale kad teip?.. Lud
vikeli mili mane ?

— Ka? nog pradžios?
— Pamislik sau teip kad 

numireziau. Gerai? Na-jau 
numiriau! Girdi paskutini žo
di. Ludvikeli!. tu tili?!

— Klausau, ka pasakysi.
— Jau numiriau isz tikrųjų. 

Kaip tu sau ymtum mano 
smerti ?

— Teip szendien, jago ant 
tikrųjų numireziau.

— O - gal tu sau vėlintum 
jago ant tikrųjų numirtau?!

— Kas tai vela in galva in- 
puole? Ne galiu sau to persta- 
tyt jog numirei.

~ Ka vela kalbi?., ar-gi

žmogum, 
tykime. 
laiminga.

ne turi tiek savije iszmanimo? 
' E., tu mane ne mili.

— Nes miliu tave, Onuk. 
miliu!

i — Na tai perstatyk sau!
— Vyras užsiniaukes surau 

, ke kakta.
i — Na— Esmu jau numirus. 

Tu Ludvikeli pasilenki ant tra 
no grabo ? Ir ka darai isz gai-

> lesczio?
— Verkiu..
— O., ne mano brangus.. 

Prie didelio gailesezio ne gali
ma verkt.

— Turi teisybia.. Asz ir ne 
moku verkt esmu didelėm gai
lesti. Teip.

— O po tam ?
— Potam? siuneziu pas ku- 

nyga.
— O potam?
— Na, kas po tam? 

tam pakaju. Onuk!
— Na, praszau tavias, kal

bėk toliaus. Ka po tam ?
— Na, pagrabas, dainos ir 

1.1.
— Teip! nes ka tu, tame lai 

ke veiktum ?
— U-gi ka veiktau ? Mels- 

cziausi už tavo duszia, duodu 
ant miszu, pastatau ant tavo 
grabo piuku stovila su para- 
szu’ Ne galiu atsimint dabar 
koki parasza duoeziau ant pa- 
veizdos szitoki: “In dangų pa
kyla tavo žemines dulkes — 
asz czionais nuolatos už tave 
dusauju.. Oh! ”. Ar ka tokio 
panaszo.

— O po tam ?
— Po tam., mislinu, 

reikes uždėt malku ant 
cziaus.

— Da ne užgeso. O ant 
tos puses duosi parasza: “Mile 
lemai paeziulei, nog milinezio 
josios vyro!”

— Ne gerai parasžisiu; “sa
vo brangiausiai paezulei pasta 
te nuludias vyras”.

— Ach., mano saldžiausias! 
Matau, jog mane ant tykruju 
mili! Kaip esmių laiminga? 
Na, kalbėk ka daugiau?

— Kaip tai? ir ka daugiau?
— Pastatei pomnika ir da

vei parasza—gerai! O po tam 2
— Asz mislinu jog tai vis

kas.
— Kaip tai viskas ? O ka tu 

veiksi kada manias czionais ne 
bus?

— Ka daryt ? vargsiu, mie
linsiu apie tave; sztai ant ezitos 
kanapkeles gulėdavo, ant szi- 
tos kėdės sėdėdavo..

— Na gerai, gerai! O po 
tam?

— Po tam ? Ludesiu paskui 
tavia, apverkinesiu tavo atmin 
ti.. O ant galo reikes ka toki 
padaryt., szi ar ta.

— Nelaimingas.. 
cziau, ka nori padaryt.

Nuleido galvele ant jojo pe
ties ir priverkė savo akutes.

■— Saldus mano paeziuli... 
Tai baisu, tai nieką!

— Kas?
— Tavo nelaimingas padeji 

mas.
— Ka daryt, mano brangi? 

Žmogus turi prisisavyt prie vis 
ko.

— Kaip tai prisisavins!.... 
Prie ko?

— Žinoma ir gailestis pasi
baigė. Reike ta viską užmirszt.

— Kaip tai paprast!.. Prie 
ko?

Duok

jog 
pe-

ki-

prijau-

kur eu prieteleis, ryto ant ko
kio kito pasilinksminimo.

— Kaaaa? Ir tu man teip 
tzaltai atsakai ?

— Suprask, juk ne galiu 
nuolatos gailestaut. Žmogus 
yra žmogum.

— Ludvikeli!
— Tai nieko pykto, jog 

eisim in tsatra? Juk tu apie tai 
nežinosi. O ka-gi asz dary- 
cziau namie pate vienas?

— O tu rakali! 
mane mili?

— Na, tai ka 
veikt! Ne vale tau 
gi vent!

— Moter... miliu
be. nes ineiezaut ne turecziau 
narsumo.

— A j jai! kas tai do narsu 
mas pri let sau revolveri prie 
galvos ir paspaust vamzdi.

— Nes del ko t irecziau nu- 
eieziaut ?

— Kaip-tai, “del ko”? Tu 
norėtum gyvent be mamas 

I pats?
— O ka.. ar mažai žmonių 

teip gyvena? Nusiezaut. tai ne 
ezposas! Asz ne turiu tiesos at
imt sau gyvasties sau nedariau 
ir atimt jos ne turiu tiesos.

— Žiūrėk, koke isz tavias 
filozofas! Persitikrinau dabar 
kokia buvau kvaila, tikėdama 
in tavo meile! Tu manias nie 
kados ne milejai!

— Esi neteisinga, Onuk! 
Milejau tave, miliu ir nepalau 
siu milet!

— Ne teisybe, mano ponia! 
Jis mane ne milejo! O vos už
dariau akis, jau bėga in tea
trus!

— Szirdžiuk.. ne ejnu nie 
kur.

— Nes ėjai!., asz tai matau 
ant tavo akiu..

— Ne plovok, ne plovok!
— Ne rėk ant manias., su 

pranti ?
Asz ne esmių tavo slūgine!
— Ar papaikai, kas tav da

rosi! Juk, da ne numirei.
— Ir ne numirsiu., kad ži

notum! Sztai ant pyktumo ne 
numirsiu! Ne vertas esi, idant 
numirtau!

— Labai isz to džiaugiuo- 
eiu.

— Ha džiaugiesi!. o asz ta- 
ji melagi milejau! O!., uesu- 
laukimas tavo..

— Nes mano ponute, pavė
link., viskas turi savo rubežiu..

— O tavo melagiete, tavo 
neteisingista ne turi rubežiaus? 
Oooo!.. Asz tave suprantu., ne 
bijok! Pomnika man pastatys, 
parasza padės ir nudavines 
gailesti!

— Norėjau nes matau jog 
neužsimoka.

— Aaaa!.. ta asz žinojau 
priesz tai. Nustokie mano po
nas..

— Tai tu palauk, mano po
ni!

— Tilek, tu rakali!
— Kaaa? ar tai tu teip drįs

ti kalbėt in savo vyra?
— Teip asz! Tilek! O, asz 

tavia pažinstu!
— Ir asz tavia!
— Mielini, jog ne suprantu 

del ko vėlini sav mano snser- 
ties! Jau asz gana prisižiurine- 
jau kaip teminai ant Mariukes 
Rudukes, ir esmių persitikri
nus jog kada akie užmerkeziau 
ant visados tai už nedėlios ant 
mano grabo praezitum kad pa
siliktu tavo paezia. Sarmata! 
tokios mielie turetie da už gy
vasties savo paezioe-fe!

— Nes pavėlink..
— Nieko ne pavėlinsiu! 

Pirmiausia mane palaidok, o 
po tam daryk sau ka nori. Ak
las kybą užsinorėtu pacziuotis 
su tokia vejevaike kaip toji 
Maruka.

— Gana jau gana, jau ir 
kantrybe žmogaus turi pasi
baigt. Matau jog vela tave pri
kalbino tavo saldi mamuže- 
le!..

— Ne nužemink mano mo
tinos, supranti?

— Nes pasakieiu jai visa 
teisybe, kada pirma karta su
sitiksiu su jaja.

— Driekie tai padaryt tu 
rakali o pamatysi..

— Kvailas sutvėrimas esi ir 
gana, žinai ?

Pati puola apalpus ant grin 
du.. Vyras bėgioja po pakaju 
kaip vilkas kletkoje ir ne žino 
ka daryt.

Kaminelije paskutinios ki-

Ar žinai, mano kurna, 
Jagu žmogus tvarte buna, 

Tai daug smagiau, 
Ir spakainiau.

Ana stuba puiki, 
Tai ramybes ne turi, 

Pati turi baidytis, 
Su baime dairytis.

Ana Lietuvoje, kaip dvare 
gyvenome.

Karves, avis stuboje turėjome, 
Po lova bulves laikėme, 

Ir sveiki buvome.
Szluoti grinezios ne reikėjo, 

Niekad sveczes neatėjo, 
O Amerike velneva, 
Ne gali būti nevala.

Czion mergaites reike serget, 
Niekur vakarais ne iazleist, 

Ba visi pirsztais bado, 
Kaip atrytu ejna pireztu rodo. 
Juk jagu jau mergaite 15 me

tu turi, 
Ant jaunikiu meilei žiuri.

Ar-gi tai ne gerai ? 
Reike džiaugtis isz to labai. 

U-gi pri kontri czionai, 
Ar-gi ne dailu, kaip suki

nąs! žentai?
Amerike niekas ne gali už

draust, 
Ne už jaunikius baust. 

Asz teip nedarysiu,
Savo mergaites už tai ne bau

siu, 
Matote mano dobilelei, 

Milemi sakalelei!
Jago rengetes apsipaeziuot, 

Tūry te gerai apsižiuret, 
Tosios, katros priesz jus cziau 

posi, 
Kaip beždžiones szaiposi. 
Tokiu už paezia neymkite, 

Apie tai neužmirszkite, 
Su tokia ilgai negyvensite, 

Bada kensyte; 
Varguosytes, 

Dejuosite, 
Pasimesite, 

Visztgaidžeis busite.

O jus, katros bažnycziose kan- 
tarkaujete,

Biskuti savo žiotis uždarykite.
Vienoje bažnyczioje ant pra

džios pamokslo, 
Dvi giedorkos ant visztu 

kvarksėjo,
Net žmonis in užpakali 

žiurėjo,
Ir ant tuju monkiu dirstelėjo.
Tai mergaites, kiauliszkai da

rote,
Asz dabar apie ta pleisa nu

tylėsiu,
Kitu kartu padainuosiu.

8U-

8U-

Kur ten Miczigano steite, 
Boba uždėjo spikyze tvarte. 

Biznis ejna po szimts pypkių 
Pribuna ne tik Lietuyiu

ir angliku.
O mat pavidi kitos, 
Netikusios bobos, 

Bet ta bobele nepaiso, 
Szinkuoje toliaus be laisno.

net

*

Isz Iloosick Falls gromata 
gavau,

Ir daug isz jos dažinojau,
Apie visokes ne dorybes, 
Ir karczemosia gūžinės.

Szendien daug nedainuosiu, 
Ant kito karto paliksiu, 

O jagu ne pasitaisys, 
Tai kocziolas kaulus ižtasys

— Žinoma ir gailestis turės birksztis jau užgeso.. Lauke 
pasibaigt. Reikes prasklaidyt suimta viesulą o kamine vejas
liūdnas myslis. Szendien eisiu staugė graudingai.

Isz Morganso mergynas, 
Gabena in dydeli miestą visas, 

Turbut m koki tai fabriką, 
O badai visos yra ka-ka.

Tu mergeliu yra puse tuzino, 
Apie taisės visi žino, 
Gyrėsi, jog da jaunos,

O jau iszrodo senos.
Dantų ne turi, guma mau

mo je, 
Krasztai lupu ižszute, nes nuo

latos seiloje, 
Virti valgi da nemoka, 

Džika ant kampu szoka. 
Lietuvius vyrus niekina,

O tiejei nieką neužkabina, 
Ba kožnas prie piningu,

Tai ne nepaiso ant tokiu; 
O jagu katras pacziuotis norės, 
Tai kitur mergų rasti gales.

Apie Severos Gyduoles pasakome tiktai teisybe.

NUSTOK KOSEJES!
Nudek niekais kosulį dabar ir jis prikibs 
prie tavęs visai žiemai. Musmaugk ji paczioj 
pradžioj. Imk vartuoti

Apie p
peszesi už koki-tai geltona 
menknieki. Vienas nuo kito 
lupo rėkdami: “atiduokie man 
auksini pinigą, asz pirmas jin 
pamacziau.” Eidama tarnaite 
paaiezkino vaikams, kad tai 
nėra auksinis pinigas, bet pa
prasta geltonoji sagute, tik be 
skylutes. Tuomet vaikai ap
rimo, o Petrutis sugrįžo sa
vo butan. Bet varge tu mano! 
Sztai atėjės Rudukas jau bai
gia graužti duona. Petrutis su 
griebe szluota ir užsimojo nu
bausti Ruduką, bet urnai ap 
leido rankas: “juk Rudukas 
atėjo svecziuosna, tai ne gražu 
sveczio muezti.” Gerokai Ru
dukui pasisvccziavus. Petrutis 
nuėjo pas mamyte papasakoti 
apie gyvenimą nuosavame bu
te ir apie pirmutini sveczia.

Berželis.
Delko, berželi—svyruonėli, 
Tu vis nuliūdęs, neramus? 
Kas tavespaudžia, vargdienėli, 
Ko vis nuleidęs garbanos? 
Aplinkui tave sztai puszeles 
Linksmutes žaidžia nuolatos; 
Ramin jos tave, kaip seseles, 
O tu nuliūdęs visados..

Ruduo.
Szviesi saulute isz augsztybiu 
Jau nesiezaipo teip linksmai, 
Gamta nustojo daug gražybių, 
Tuszti juoduoja tik laukai. 
Nyku

Tai Dievo sutvėrimėlis.
Rugsėjo menesio pradžioje 

buvo gana vėsus oras, dangus 
apsidengęs storais, greitai be- 
ganeziais debesiais, dienomis 
ir naktimis palydavo lietus— 
szlapia, nemalonus purvynas.

Karta vakare parginė Pet
relis namo gyvulius. Pasitiko 
ji Taksiukas ir Margiukas suk 
darni uodegas, kuriems Petre
lis padalino po gabalėli liku
sios duoneles ir ėjo sodo lin- 
kon: beeidamas jie pastebėjo 
kasžin keno ant tvoros tupin- 
czia katele, paszauke szunie 

; ir užpjudė ja. Margis buvo 
jau sugriebęs tašyti katele, 
kaip pribėgo vyresnysis Petre- 

’ lio brolis, Juozas, ir atgyne 
nelaimingaja sakydamas:

— Petreli, ar-gi taip daro 
daporus piemeneliai, argi jie 
diupo ne kaltus žvėrelius ir 
džiaugiasi isz ju nelaimes; at 
mink, jog kate tai taipo-gi

’ Dievo sutvėrimėlis, paleistas 
gaudyti pelių ir žiurkių, ku
rios daug 
nuostoliu;
piktadarys, 
gyvvbe.

Petrelis stovėjo galva nu
lenkęs ir ka tai galvoju.

Po vakarienes Petrelis už- 
kopo ant krosnies ir atsigulė. 
Stovi jam akyse toj pati ka
tele, palei ta paezia tvora, visa 
purvyną, apdraskyta, kniau
kia, tarsi meldžianti kokios 
norint pagialbos. Taip Petre
liui suspaudė ezirdi jo pasiel
gimas, jog jis tuojau atsiklau
pė, sukalbėjo poterėlius, per- 
praszydamas Dieva už savo 
kaltybe ir prisižadėjo nieka
dos nei kankinti, nei pjudyti 
niekam pikta nedaraneziu žvė
reliu.

Nuosavi namui.
— Manoji mamyte,— tarė 

Petrutis,— vai kaip asz nore- 
czia turėti nuosavius namus!

Mama nusijuokė, nes Petru
tis ne turėjo ne geru czebatu, 
o kas jau kalbėti apie nuo- 
savius namus! Pajudino vai 
kuti už galveles ir tarė:

— Mano vaikeli, kur mums 
sziandien manyti apie nuosa-

■ vius namus — gera butu, kad 
bent isztektu pinigu pasisam-

• dyti nors viena kambarėli.
— Mamyte manės nesu

prantate,— atsake Petrutis,—
■ asz ne noriu dideliu namu, asz 

tik non ežia kokios kamaraites,
■ arba kokio kampelio, kuris 

visai butu mano, kad vienas
- galeezia jame szeimininkauti.
■ Sztai pavyzdžiui ežia po stalu 

arba ten palei siena butu man 
labai gera! Gaila tik, kad sto
vi skrynia su daiktais, o jos 
iszmesti negalima.

— Ne galima, ne galima,— 
tarė mamyte,— tai-gi nema- 
nykie apie nuosavius namus, 
ar gi tau maža vietos szitame 
kambaryje? Tiesa, truputi 
anksztoka, bet aeziu Dievuliui 
ir už tai.

Bet Petrutis turėjo galvoje 
kita ka. Iszejo kieman ir tme 
žvalgyties po visus kampus 
jieezkodamas sau buto. Te- 
cziaus niekur neranda jis sau 
tinkamo kampelio. Pagalinus 
mato prie sienos priglausta 
didele baleja. Juk tai geras 
butas! Nore baleja yra namu 
szeimininkes, bet Petrutis juk 
jai nieko nepadarys, todėl gali 
ežia insitaisyti sau butą.

Ilgai ne galvodamas. Petru
tis inejo naujau butan. Nore 
jo pirmueziausia pakabinti 
ežia pora paveikslėliu, kūrinos 
buvo gavės dovanu isz vieno 
turtingesnio savo draugo, bet 
neiszdnso to padaryti, kad 
kartais balejai nepakenkus 
Tecziau Petrutis griebėsi už 
kito darbo: tuojau nuszlave 
szale 
lavas, 
kuri 
mis ir 
kūtėmis.

Atsisėdo Petrutis naujame 
bute ir džiaugiasi. Bet sztai 
paszauke Petruczio mama ir 
davė jam riekute duonos. Vai 
kaip smagu buvo Petrucziui 
valgyti duona nuosavame bute.

Jam bevalgant duona, sztai 
kitame kiemo gale suklykė 
vaikai. Petrutis, palikes duo
na, pasiskubino tenai, Vaikai j 116 Kinealand avė Brooklyn N. Y.'

Severos Balsama Plaucziams
(Severas Balsam for the Lungs)

Yra tai tikriausias vaistas nuo kosulio, 
kimulio, kriokulio, žieminio kosulio, bron
chito ir kitu plaucziu ir gerkles ligų.

Preke 25c. ir 50c.

KEPENŲ LIGOS
apsireiszke visur, iszskiriant paežius kepenis 
nes ju negalime nei pajausti, nei pamatyti. 
Apsireiszkia jos

Galvoj—(kvaitimas ir galvos skaudėjimas)
Žarnose—(užkietėjimas)
Skilvije—(nevirszkinimas)
Ant odos—(puczkai, bjauri oda)
Burnoje—(negarcl urnas ir apklotas liežuvis)

padaro žmonėms 
o tu, kaip koksai 

nori atimti jai

balejos buvusias szaez- 
padare in baleja takeli, 

gražiai iszbarste emilti- 
kraeztus iszkaisze eza-

miezke: neeziulba
paukszcziai,

Neoszia medžiai jau linksmai, 
Tik sziaures vejas dūksta, 

szniokszcz.ia
Ir džiaugias, nes tai jo laikai.

Szyksztolis.
Vienas ezyksztuolie iszpar- 

dtve visus savo daiktus, o 
gautus pinigus užkasė in žeme 
ir kasdiena ėjo jais pasidžiaug
ti. Vagis, pamatęs ka^szykez- 
tuolis daro, suprato kame da
lykas, iszkase ta aukea ir nusi 
nesze. Atėjo paskui szykeztuo- 
lis, žiun, kad aukso nesą, pra
dėjo verkti ir rauti nuo galvos 
plaukus. Pamatęs tai pažįsta
mas sako:

— Kam tau taip daryt?! 
Paimk, vietoj aukso, akmeni, 
užkask ji ir manyk, kad tai 
auksas, skirtumo tau jokio ne
bus: vistiek tu tuo auksu nesi
naudoja', kada jie pas tave 
buvo.

KUR BUNA
Reikalingas lietuviazkas kriauczus, 

neskiriant ar gerai moka siūti ar tik 
isz Lietuvos atvaževias. Darbas ant 
visados, mokestis nedeline. labai gra- j 
ži vieta, oras sveikas, jagu kas nori.z.i vista, U1U3 avriaus. Kas uun ,

gaut gera ir atsakancze vieta tegul! 
atsiszauke ant adreso: (|(j oą)

F. Kvietelaitis
Box 270. Coal Dale Pa.

Mano brolis Vincas Maczauckas 
pirma gyveno Glaecow Scotland o 
dabar girdėjau kad gyvena Canada. 
Suvalkų gub., Starapoles pav,, Sa- 
liszkiu kaimas., Pilviszkiu gini no., 
Garlavos para., Veiveriu Paczto. at- 
siszaukite ant adreso: (-jg oi)

Mrs. St Bernotiene.
Box 248. Girardville, Pa.

Mano brolis Wladas Masalskis, 
fiaeina isz Suvalkų gub , Mariampo- 
es pav., Pakuonio para., 10 ui. kaip Į 

Amerike, du metai adgal gyveno! 
Shenandoah, o dabar nežinau kur, 
turiu svarbu reikalą jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso.

J. Masalskis.
Box 161. N. Bloomfield Conn.

Mano Teta Marijona Simniekiene 
(po tęva Daiuskiute) {Paeina isz Vil
niaus gub. Vilniaus, Pav. Traku, Vo- 
lostes Aleksandrowskos, Kaimo Zi
dorių 22 metu kaip Amerike. Pirma 
gyveno Luzerne, Milwaukee o dabar 
nežinau kur, praszau atsiszaukt ant 
adreso:

Annie Morkavieziute
1C6 S, Peach Al. Shenandoah, f‘a.

Adomas Taraezkaviezia 13 metu, 
kaip amerike pirmiau gyveno Wor
cester Mass, o paskiu atvažavo in 
Shenandoah, ant adreso: (jų o?)

Vincas Bakickas
21 Union St. Shenandoah, Pa.

Mano brolis Kazimieras Matiko 
paeina isz Vilniaus gub., Traku pav., 
apie 7 m. kaip Amerike pirmiau gy
veno Massachusettes Steite o dabar 
nežinau kur jis pats ar kas kitas pra- 
szau duot žine ant adreso. ( Qg oi) 

J. Szimukauckas.
Box 191. New Baden Ill.

Mano brolis Jonas Adomaviczus 
pirmiau gyveno Minden, . W. Va, o 
dabar nežinau kur, jio pati atvaževo 
isz lietuvos 17 d. Spalio su dviem 
mergaitėm, jisai paeina isz Suvalkų 
gub., Vilkaviszkis pav., ir gmino, 
Serdoku kaimo, jis pats arkas kitas 
tegul duoda žine ant adreso o aplai- 
kys 5 do) nagradas. (j-g o;)

V, Adomavieze

Severos Pigulkos Kepenims
(Severas Liver Pilis)

veikia tiesog in kepenis, praszalina daugybe 
visokiu kepenų kati ežiu ir teipgi nedaleidže 
insiplatint ligai. Pabandykite. Preke 25c

Parduodamos aptiekose. Žiūrėkite kad gautumėt 
su parašau “Severą’’ Neimkite nudavimu. Jaigu 
norite daktariszkos rodos tai raszykite pas mus o 
gausite per paczta DYKAI. Adresą vokite:

W. F. Severą Co

SEKITE PASKUI VEDEJA

Yra tai populariszki Cigaretai kurie yra szendien parduodami. 
Deszimts Cigaretu brangio-kvepanezio tabako už 5c. 

Geriausi Cigaretai už ta preke.

CENTUS

l’uikioe Satino Dovanos kožnam baksukije. 
szendien.

Pirkite baksuka 
Zira populariszkumas yra ju pasiganedinimas.

P. LORI LI ARD COMPANY

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatinė Ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijališkų gyduolių, 

sutaisytų i4 šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Kraujo Valytojas .........
Gyvasties Baisumas .... 
Nervų Stiprintojas.........
Vaistas nuo vidurių .... 
Nuo kosulio..................
Nuo gerklės skaudėjimo 
Sk ii vines proškos..........
Pigulkos del kepenų ... 
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo kojų nuospaudų ... 
Nuo dantų gėlimo.........
Nuo peršalimo ..............
Plaukų st iprintojas.........
Linimentas arba Expolleris .... 25c 
Anatharynas plovimui................. 25c
Nuo kirmėlių............................... 25c

......... *1.00

, 50c ir81.00 
50e. irti 00 
. 25c. ir 50c 

25c. ir 50c
......... $1.00
........... 25c
............ 25c
. 10c. ir 25c
............ 10c

Del išmrymo soliterio.......... $3.00
Del lytiški^ ligi| 50c. ir $1.00 
N uo Reuniui izmo ... 50c. ir $1.00 
Nuo kojij prakaitavimo..........25c
Gydanti mestis....................... 50c
Antisepti.^kas muilas..............25c
Antiseptiška most is................25c
Nuo dusulio............................50c
Proškos del dantų ................. 25c
Nuo kosulio del vaikų...........25c
Kastorijn del vaikų .... 10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo.................... 25c
Kraujo Stiprintojas................. 50c
Gumbo Lašai............ 50c ir 81.00
Nuo plaukų Šilimo................. 50c
Blakių Naikintojas...............  10c
Karpų Naikintojas................ 10c

Specijališka tikrai lietuviška Trojanka arba Trejos Devynerios 25c 
Taip pat iš Lietuvos pareabentos visokios Lietuviškos gydančios žoles, Saknįs ir 1.1., kokios 

tik yra žiuomos ir žmonių vartojamos.
75«r Reikalaukite prisiuntioio Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Kreipiu n tiemsiems per laiškus arba nsmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
paturimus kiekvienoje ligoje.

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

229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

l UNION NATIONAL BANK;;
MAHANOY CITY, PA. ■;

: I CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000. •
[; Sav. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu.

!! Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedant ■ •
;; prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant [,
•• ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
! I turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis. ..

!! HARRISON BALL, Prexidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet ■ ■
f! F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Subatomis 9 lig 12-ad- .
' ■ W. H. KOHLER, Karterius. I
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Buvo syki labai nelabas ku
nigas viename bažnytkiemij’, 
o godingas be galo, be kraszto, 
ir teip durnas, kad pas jin nei 
joks bernas isztrivoti negalėjo. 
O dabar per kėlės mylės toli 

’ nuo to kunigo gyveno viens 
vyras, tas turėjo tris sūnūs, du 
buvo iszmintingu, o viens 
paiks, Anca vardu. Kaip jau 
dabar kuningas del savo ne 
svietiszko durnumo paszalij’, 
nei jokio berno negavo, norint 
ir didele alga siūle, tai viens 
anų sunu, dideles algos panu- 
des, ėjo pas kunigą parsisam- 
dyt. Kunigui tas vyras labai 
patiko, ale kunigas, prie dery
bos jam primine: “Katras isz 
mus veiklaus pyksiva, tai tas 
tur duoti isz savo nugaros tris 
diržus isziežti.”. Bernas tuom 
buvo pakajingas ir mislyjo: 
Kad ir nei viens velnes pas 
tave neisztrivoje, asz toks drū
tas, kaip m'lžira -, asz tik iez- 
trivosiu ir nepyksiu. Per Mer- 
tyna samdytaji berną kunigas 
davė pargabenti, o ta diena 
buvo vislab’ gera’. Antra die
na buvo bernui užduota kelmu 
kapot: jis dirbo kaip liūtas; 
pietums priėjus, jin pavadino 
valgyt. Ale jam vos in stuba 
inžengus, kunigas ir atėjo in 
szeimynstube ir sake bernui: 
“Dovai, neszk vaika lanka.” 
Tas kunigas būtent turėjo vai
kina nuo devynių metu povi- 
sam nuszasznsi, o tas vaikinas 
kožna diena ant pietų užsigeis 
davo laukan tai ji bernas turė
davo, kitiems bevalgant, lau
kan iszneszt, o tai jis teip ilgai 
tupėdavo, kol pietus pro szali 
būdavo. Kaip dabar kunigas 
paliepė vaikina iszneszt, tai 
Davus bernas jin grąžei in gle
bi emes, ieznfsze ir dailei in 
užveja patupino. Tas vaikin- 
palaikis ale su savo reikalu 
teip ilgai darba turėjo, kol ki
ti pavalgė, o kaip Dovas jin 
vėl atnesze tai viskas nuo sta
lo buvo atimta. Nevalgęs tai
gi po pietų vėl kelmus kapot 
iki vėlam vakarui. Antra diena 
vėl teipjau nusidavė: Dovas 
del vaikino reikalo vėl pietus 
praszpieliavo. Tai jis pradėjo 
pykti; o kai trteze diena vėl 
teip nusidavė, tai jie pradėjo 
bartis ir durnuot. Kunigas iez- 
girdes Dova berekaujenti, at
ėjo in ezeimynstube ir sake 
Dovui: “Ar tu pyksti?” Dovas 
atsiliepe: “Ar velnie nepyksi, 
dirbt turi kai arklys, o dabar 
jau trecze diena 'pietų negau
nu.” — “Gerai sake kunigas, 
tu žinai, ka mudu derejova, 
duok szen tavo nugara, asz 
tris diržus iezresziu, o tai gali 
eit, kur atejei.” Dovas raukės, 
raukės, ale tai nieko nemaezy- 
jo, jie turėjo duot kunigui de
rėtus isz savo nugaros iszrežti. 
Tai su savo plika nugara be 
uodos namon parėjo, ale nieko 
nesake. Botam antrasis brolis 
Vilius vardu, nuėjo pas kunin- 
ga parsisamdyti. Su tuom ku
ningas ta paeze deryba padare, 
ir jam ėjo lyg, kaip jo anam 
broliui; namo parėjės teipjau 
nieko nesake, kaip jam tikosi. 
Dabar atėjo Ancas, tas paika
sis pas kunigą parsisamdyti 
Anuodu brolei mislyjo: Kad 
mudu jau negalejova pas ta ne 
vidona isztrivoti, kaipgi tas 
paikasis isztrivos ?

Pirmaje diena Ancui nuo 
darbo prie pietų atėjus, kunin- 
go saszuotasis vaikas sake: 
“Tete, asz noriu laukan Ku
nigas sake: “Ancai, neszk vai
ka laukan;” ale Ancas, pagrie
bęs bliuda su valgiu nuo stalo 
ir szauna rieke duonos, eme 
vaikina in glebi, isznesze jin 
laukan ir szale pasisėdės valgė 
savo pietus. Ale kaip trecze 
diena kunigas paliepė vaikina 
laukan neszt, tai Areas vėl 
eme bliuda su valgiu nuo sta
lo ir puse kepalo duonos, czupt 
vaikinui už plauku ir sake: 
“Eik szen, tu rupuže, szasz 
baudy, tu pikezasi, asz tave isz 
lengvieiu kad tu niekados dau- 
giaus ant pietų nenorėsi Jau 
kan. Teip ji, už czupryno nu
sitveręs kad ir nagai in szaszus 
inkibo, iszsitarabino, laukan ir 
patupino jin in tokia vieta, 
kur vejas tikrai asztrei pute.

Vaikins staiga pakilęs mel
dėsi Anco, kad ji inesztu, ale 
Ancas sake: “Nueilengvyk
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Mirusis vice-prezidentas Shermonas ir jojo 
szeimyna.

. bent eyki, tu neverteli, kad 

. dauginus, nenorėsi.” Vaikins 
jau puse sustipęs reke ir blio- 

■ e k '‘p verszis, bet Ancas sa-I * ’
ke: “Palauk kol pavalgysiu”, 
o kaip buvo pavalgęs, tai jis 
jin innesze. Ale nuo tos die
nos vaikins datigiaus ant pietų 
laukan neužsigeide. Dabar 
Ancas galėjo pietus kaip puo 
las, valgyti ir dabar buvo vis
lab’ gerai iki pavasario, kad 
reikėjo in lauka eit. O kuni
gas turėjo kale, taijei jis pave 
lijo Anca ant lauko nuvest ir 
parodyt, kur jis art tur ir sake 
Ancai: “Eik vis kalei paskui 
ir ant kurio stukio jie atsisės, 
tai tas mano stukis, ta ark.” 
Dabar kale ne vis tiesiog keliu 
bego ji ir bile kur szale kelio 
bego ir per tvoras perszoko ar 
perlindo; tai Ancas su savo 
jauczeie bėga su žagre vis pas
kui, o jei kur jauczei tvora ne
galėjo sulaužyt, tai jis kirvi 
emes tvora parkirto, kad tik 
vis paskui kale galėtu sekti. 
Vakare pareinant vėl teipjau 
per grabes ir per tvoras iki 
kunigo dvaro vartų. O vartai 
buvo aukezti ir drūti, ir kaip 
jie jau uždaryti buvo, tai kale 
perjuos perszoko. Ancis su 
jauczeis prie vartų priėjės pla
ke jauczus kad jie per vartus, 
pernoktu, o kaip jie tai nega
lėjo, tai jie emes kirvi, užmu- 
sze abudu jauczus ir, in stu- 
kius sukapojęs, persmoge tuos 
per vartus. Kuningas .tai pa
matęs atbėgo teip rekaudams, 
kaip miela perkūniję, ir užri
ko ant Anco: “Kadarai, tu pa
siutėli, ar velnes tave pristojo, 
kad tu turi man jauczus teip 
sukapoti?” Ancas sake: “Ale 
ponas kunigas, ne teip skau- 
džei pleezek, asz dariau kaip 
pavelyjei, kale perejo, o jau
czei su žagre neųorejo, tai asz 
juos turėjau sukapot, jau vi
su keliu daug ankakles turė
jau, kol visas tvoras per ver- 
cziau, kur kale ėjo, o dabar 
tau, pone kunigas negerai; da- '■ 
bar asz matau, kad tu pyksti.” 
Kunigas sake: “Ar velnie 
veiksi nepykęs, man tokie isz- i 
dada padarei, . ryto tavo me
tai.”— “Gerai, sake Ane i, tai 
asz turiu isz tavo nugaros tris 
diržus iszrežti,” o kunigas ar 
norėjo ar ne norėjo turėjo 
duot Ancui isz -savo nugaros 
tris diržus iszrežti ir, tuos isz- 
sirežee, parėjo namon ir paro
de savo broliams kaip jis ana 
durnąjį kunigą inveikes.

Sudžta.
— Ar jau buvai kada kovo

tas?
— Juk aaz sakiau ponui, 

jog esmių paeziuotu.
— O-be-to perpraszau,— ne 

dagirdau.

I’rieteliszka rodą.

Tas dėjosi Szenadorije. Vie
nas jaunikis tari in savo sėbrą: 
Mano broli, tikėk man, jog 
jau nubodo ant svieto givent. 
Esmių kaltas in kelis sztorius 
ir salunus, darbas nesiseka, 
jau ne gaunu ant kningeliu, 
niekas man ne pasilieka, kaip 
apsipi cziuot ar su revolveriu 
priskubint smerti.

— Isz tu dvieju asz tau duo 
du rodą idant nusiszautum, 
ba jau asz žinau, kas tai 
tai ir kitam ne vėlinu.

Pamokina.

pati,

Gaspadoris liepi bernui 
ka vest in kita kaima kur rado 
si ožis. O kad ožka spiresi ir 
ne norėjo eiti, liepi gaspado- 
ris slūginei idant toji 
ožka. Be varant ožka 
na tari in bernioką:

— Tik tu Jonai esi
Na kuom asz kitras? —atša

ki bernas.
— Tu turbut nori ožka pri- 

nszti...
— U-gi kaip ožka pririezt 

kad virvuki suvis trumpa?
— U-gi asz turiu taszeje 

szniureli....

ož

varitu 
mergi-

kitras.

Pelke kunlngus.

“Catolic Citizens” isz ne no
ru iszjuoke diecezije kardino
lu Eime, pagal kuria bažny- 
czios ne turi būtie papuoeztos 
tautiszkom karūnom, tiktai 
bažnitinem. Kalba toji gazie- 
ta, jog butu daug geriau, 
idant Bažniczios tėvai, vietoje 
užsiiminėt dabinimu bažniti- 
niu sienų tautiszkaie ženklais, 
užsiimtu dvasiszkais reikalais 
tikineziuju, kaip tai ant pa- 
veizdos Italijonais czianaiti- 
neis, kurie igi eziol buvo be 
dvasines apglobos ir už tai 
papeikė dignitorius bažniti- 
nius, kurie su mažu daigteliu 
nusidavineje in Rima vietoje 
užeiimt gereeneis ir naudin- 
gesneis daigtaie.

Juokinga klaida.
Gafas Z nupirko aplinkinė

je Krokavo puiku buliu, o bū
damas usztikrintu jog gyvulis 
liks tuojaus nusiunstas ant jo
jo Iccnasties, nurasze sakante 
gromata pas savo ekanoma.

“Siuncziu jums jauna buliu 
ka, kuri praszau gerai szert 
ir duoti jam gera prieglauda.”

Antra gromata surasze pas 
ta pati ekanoma, kuriuoje kal
bėjo api jauna žmogų, kuri 
priėmė už rasztininka.

Api rasztininka ekanomas 
gana gerai žinojo bile jog die
na ketino pribūti, nes api gy
vuli, kuriuo nereikalavo, suvis 
jojo nesitikėjo.

Ant paženklintos dienos sto
jo rasztininkas ir aplaike gro 
mata, nes per klaida ponas vie 
toje duot gromata jog siuneze 
rasztininka, tai padavė api pri 
siuntimą gyvulio, o rasztinin- 
kelis džiaugdamasis isz aplai- 
kito dinsto isz keliavo. Tuom 
kart dažinojas kupezius gyvu- 
lu, kurie buvo pardavės ponui 
buluka, jog tosia aplinkinėse 
vieszpatauje givuline liga, ne 
siuntė buluka abejodamas jog 
kelionėje gal pastipt, nes api 
tai grafui nieko ne rasze. Gra
fas iszkeliavo ant kebu nede- 
liu pas savo dranga in kita gu 
bernije o api antra gromata su 
vis neprimine. Sugrižias namon 
raszo pas eknama;

“.... O kaip ten tūriai ta
sai bulukae, kuri jums pnsiun 
cziau?”

Trumpam laike aplaike se
kanti atsakymai

“Kavalierus kuri Szvie 
siausias Ponas praminej bu
tuku, yra patalpintas atsky
riai, yra labai malszus ir grą
žei iszrodo, nes ir turi apetitą 
ant valgio, ba suvalgo už du. 
Mano pati juom užsijima, ir 
rūpinasi idant jam ant nieko 
ne stokuotu”.

Kitoje gromatoje terp kitu 
reikalu grafas rasze:

“Jago mano bulukas, kuri 
ponas vadini kavalierum, turi 
toki norą ant valgio, tai matyt 
jog yra sveikas; tik praszau 
jin ne erzint, ba patfotina pa
jėgas ir ne bus geras. Paczei 
pono siuncziu szirdinga areziu 
jog pati juom užsiyma ir jin 
prižiūri. Nes bueziau užmir- 
szes primyt ponui, jog siunsda 
mas jin užmirszau pridėt, 
idant jin kas diena su szepe- 
cziu gerai ieztrint, ba prie to 
yra pripratęs, Gal dabar at
prato, nes tai nieko, jago jisai 
spirtųsi ir nesiduotu ezukuot 
tai paymkit už ragu ir kojų 
ir prilaikikyt, o darikyt ka pa 
liepiu”.

Ekanomas senas tarnas, su 
pagialba keturiu drutu bernu 
inejo su szepeczeis anksti pas 
rasztininka, da gulinti ant lo 
vos; o kada tasai isztikruju 
pradėjo spirtis prieszais tokia 
operacije pagriebė jin du ber
nai už galvos ir ranku o kiti 
du už kojų, ekanomas gerai 
ieztrine su szepeczeis, teip kaip 
ponas buvo prieakias.

In pora adynu laiko tai 
operacijei, nelaimigas jaunikai 
tie raudonas kaip vežis, už du
sias (ba peksztes parbėgo isz 
dvaro) stojo priesz poną, kur 
viekas tuojaus iszsiaiszkino. 
Ponas perprasze raeztinin 
ka už papildinta skriauda.

Ir Pora dienu po tam, kada 
liga gyvulu praėjo, ekanomas 
aplaike buluka ir net tada da- 
e;prato api koki buluka po 
nas jam rasze.

Kada pasklido žine po ap- i 
linkine api juokinga klaida i 
žmonis praminė rasztininka i 
“buluku”. i

«
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Iždaveme Didele Kninga
Dainų susidedanti isz H

390 DAINŲ 5

Knyga druczei susiūta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu ka 
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite Dainelu, 

Peroiela meta aut visu dienelu

“SAULE”
Mahauoy City, Pa.

I
 NAUJA KNYGA

•PO VARDU-
PRIEJGIAUSES 

MOKSLAS

ANGLISZKO

LIEŽUVIO BE
PAGIALBOS KITO. I 

įį Yra tai praktiozniause Knyga | 
j ! kokios lig sziol Lietuvei turėjo. | 

I Ir teip sudėta, jog ka tiktai < 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos j 
gali in trumpa laika pats per į 

' save iszmokti Angelskai sriek į 
tiek kalbėt.Toji Knyga druozei apdarita ! 
in Franouaini raudona audima ; 
ir kaaztuoje tiktai £ | a Kasztna j 
noniantimo mee apmokame, ; 
SAULE Mahanoy City į

Dydžiauses laivas “Imperatoris” kuris yra 
baigemas dirbti Hamburge.

Sade.
— Tai esi budintoju ar ma

tei kaip Jonas gavo per gal
va?

— Ne, tiktai., girdėjau.
— Kaip tai girdejei?
— Girdėjau kaip skambtele 

jo rodos in tuszte bertaini..

— Ar tau atidavi Baltrus 
ka ira kaltas in sztora?

— Kur-gi!
— Tai virsti prisieki ant vi 

su szventu, jog atiduos.
— Tai-gi ir Visi Szventi 

praėjo o kaip ne teip ne.

Naujės palicmonas in aresz- 
tanta:

— Ilei neezvilpauk laku- 
pe ba ne vale, o jago ne palau 
i tai sztnesiu laukan....

Q4tOk«Ok»OkI04|CktOHO<IOHOktOį|OiaO*d o K PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kasjyra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
ndus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25o.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir aficieriu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso raisles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25c.

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis’’ “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o.

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “L)u 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25c

o

o

o

o 
» o

<

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties’’ “Aus
tras ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
‘•Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausmejuž szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25c*

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeczio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25c

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25c

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25o

8 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

o

Skaityldte! Jįyff™ 
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paozta ir 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
Mahanoy Gty, Pa.

o
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Reikalaujant Armonikų 
ei-concertinkų ar kitokių 

muzikališkų instrumentų.
Pakol kur pirksit, pirma 

parašykite man, aš prisių
siu Jums savo Katalogų, iš 
kurio matysite joj’ prie ma
nęs galima gauti visokias 
puikiausias Vokiškas bei 
Itališkas Armonikas už že
mesnę kaina negu kur kitur.

Rašyk Semti man, pridedams už 2c., markę ii 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

M. J. Damijonaitis,
812 W. 33rdSt„ CHICAGO, ILL.

Lietuvių

638 Peno Avė. 
Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER

Dr. Kokr garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
-.-.o paveikslų šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
•męs ir mokinęsis Va;<avoje. Dr. Kok-r prakti- 
.vo visuose Varšuvos J-Eonbučiuo o paskuti* 
jais metais pi>cš išvažiuojant j Ameriką bnvo 
-onbutyje švento Lozo:i.-.us. kur ty.io tik pri* 
atiškas lipas vyi ų ir moterų.

SIFILĮ išpydau vartodamas gyduolę 606. dide- Į 
išradimą profesoriaus Elxlich prieš sifilį. Jeigu 1 
.-litiišbėrimus ant viso kūno, pėd iną burnoje 
rba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
teik, o užsivi.-t. ijiinas Kran o sustos ir neatsil.ar- 
js tayyje. Nelauk, kol visai Sublogsi ir kitus 
žkrSsi savo liga.

N n ai nru’ ' k t; - IŠTEK&JIMUS visokiais bB- I 
ais. kaip ir NAKTINIUS HtckCjiiutis. TRIPERI 

c kt. išpydau j 10 dienų, o jei ne. tai pinigus 
u grąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei- į 
lanėias iš SAUŽAGYSTES pra'.sliuu į 28 dienas į 
Vr jautiesi inažum. jon neim i tos p u .os vyriškos , 
Dėkos, kaip pirmiau? jei teip. t..i nezaišnok. 

>a nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl palėtun* I 
»ūti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
ia!o išpydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo.

HY'DROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau
I 30 niinutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randas* 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuosc, apsunkinimai 
nusišlapinimo (peršėjimas} ir desūtkai kitų ženkit, 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita 
odos iigas. paeinančias iš užsivietrinimo krau:< 
tšgydau trumpam laike ir ligoniui nercik pe. 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto ik* 8:30 vakari 
Pėtnyčiomis iki 5 popiet. Nedčlicmis iki < 

popiet. Ateikit tuojaus.

Introligatorne.
APDIBBTOVK KHTtiG.

Ay j įdirbs senos mald&kjyg ea istorisn 
natos ir laikra*zczei, kvipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles,* 
Dagia Draugas, Tėvynė ir L L 
Prisiuosdami knygas apmokekyte paeito a* 
ekspreso kaistos. Adresas:

Lithuanian Bindery,
014 W. Spruce. Mahanoy City.

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iFzdetla žmogaus ateiti 
Preke — 10c.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonkft isz Egipto 

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lietu visiko D. T. B

Preke — 10c

...Tikriauses Kabalas... 
Arba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Gareingiauai Chaldiszku 

Pereiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10c.

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

W. D. Boczkowski-Co, 1 
520*522 W.South Al; Mahanoy City, Pa,

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway Kampas Reade Ulicze

New York, N. Y Teletonae: Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai likta greit, 
atlikti tegal atsiszaaki in

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848in.

Szimtas Tukatanoziu Dolerio ($100,000) yra masa kaucija sudėta in 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kasa. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.”'
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų In ir t» 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujenoziu in Kraju pastorojame,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Popsras su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelslngiauslal.

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

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per kiszka ir persitikrinti 
jog pas ęius visus minėtus reikalus greioziaasel, telsinglausel, ir 
pigiausei galite atlikti,

Kita* apgarsinimas ir padžkav«uės teisingu. Klinikų! galit tikėt.

W. RYNKEWICZIUS
233-235 W. CENTRE ST-

MAHANOY CITY, PA.
—o—

Notariuszas,Didžiause Lietuviszka
Agentūra Pardavimo Szipkorcziu 
ir Siuntimo Piningu in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause.
Visi tie kurie per mi s siuntė apie tai geria žino. TszduodaDostovierne I 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti. Del Draugysoziu j 
pristatau puikes szarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t. 1 
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Piningus irt.t., raszykite | 
pas mane o aplankysite teisinga atsakymu. ;
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LIGGETT A MYERS 
TOBACCO CO.

>
Tu mane 
Iszgelbejai!

KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR 
JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTI!

Teip rašo žmonės, išgydyti nuo visokių ligų-
GARBINGAS DAKTAREI Širdingai dėkavoju už labai geras nekarštas ir išgydymą 

mano moteries. Dabar parašau visą teisybę: iki 35 m. amžiaus gyvenau su savo pačiule 
Varšuvoje, bet ji per kiauras dienas nuolatos sirgo, net lovoj gulėdama. Kad išgydyti krei
piausi prie Profesoriaus Dr. Baranauskio, Varduvoj, ištyrinėjęs užraitė vaistus Ir pasuke, 
kad Migrena, neišgydoma liga. Vėliau nusidaviau prie Dr. Grudzinskio ir teipat prie patels 
Ordinatoriaus Szventos Dvasūs ligonbučio Dr. Krukowskio. kurie ištyrę ilgą pasakė kaip ir 
Profesorius, kad migrena neldgydoina. Amerikoje apart kitų buvau pas Dr. Rubin: nors 
užrašė liekamas, bet pasakė, bereikalo kaštuotls. nes liga neišgydoma. Vienok ir po to 
troškau, kad savo miela pačiulę nors ant senatvės išgydyėiau. Ir štai 1912 metai yra dideliu 
mums skarbu. kaip iš dangaus. Kaip visas svietas stovi, tai atsirado vienatinis Daktaras. 
Phil. M Klinikoj, kuris išgydė mano pačiutę kaip nieks negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai 
galiu pasakyti, kad moteriškė yra visiSkai sveika, išgydyta ir dėkavojame už suteikta gerst 
sveikata.

Ant. Zarzyckls su Motore Ir Dukrele, 133 High St.. New Britain, Conn.
AS FRANK POŠKA, dėkavodainas da nešu, kad skaudėjimą nuo romatizmo sąnariuose, 

rankose, teip-pat mėšlungio ir nervų Ilgį išgydėt. kame kankino mane per 18 mėnesių. Da
bar jaučiuosi visai sveikas nuo j ųsų I iškarštų ir persitikrlngs. kad esi labai geras daktaras; 
ir savo draugams pasakysiu kaip pasekmingai Klinikas išgydo.

Su pasveikinimu Mr. Frank Poška, Box 4. Farley, Muss.
GL'ODOTINAS DAKTARE! Apturėjau liekarstus. kurias bevartojant nustojo skaudėji

mas krutinės, kosulis ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tnmistai laimės.
Su guodone P. Sakalauskas, 3231 Emerald Ave , Chicago, Ill.

Dideles daugybės padokavonlų ateina kasdiena, tik del mažumo vietos negalima 
sutalpinti, nors Ir prašo. KAIP KITI NEĮSTENGĖ, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE 
IR TUOS IŠGYDĖ.

KAM SIRGT IR VARGINTIS, KAD KLINIKAS IR TAVE GALI ŠGYDYTI, TIK 
ATSIŠAUK ASABIŠKAI. arba lietuvISkal parašant kas kenkia, nelauk Ilgiau.

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie 
tai tikrai galima tikėt.

GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTŲ kaip KLINIKO negalite rast. KAD JAU
TIESI kok| nors nesveikumų, bei Ilga vargina Ir tikrai nori būti sveikas, tad kad 
Klinikų Daktaras speciališkni pripažins, kad tave gali'išgydyti, tad gali tikėti, jog aptu
rėsi uno Profesionališko Daktaro gydymu ir pritaikytas, speciališkai sutaisytus liekarstas, 
kurios kaip tūkstančius jau paliuosavo teip ir tave gali paliuosuoti nuo ligos jungo, šviežiai 
užpuolusių arba ir užsenėtų visokių ligų, teipat nuo: niežėjimo kūno, negero kraujo, silpnų 
ir nesveikų nervų, skaudėjimo ir svaigimo galvos, nedlrblmo Ir užkietėjimo vidurių. Nuo 
saužngystės sėklos Diibėgimo, nerimastingumo abelno ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo 
strėnose, kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, skrepllavimo—bronchitis, visokių slo. 
gų, inkstų ir užsikrečiamų paslaptų ilgų ir kitų, kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi- 
s«s l=eydomn,li*as. BE PEILIO, BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI.

Visada reikia adresuoti teip:

The PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Valandos: Nuo 10 Iki 4 plet. Nedello|e nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. IrPėt. nuo 6-8.

a 0 1 Cigarettes
ta PADARYTI ISZ MAISZYTO TABAKOVA IaZ KELETA VIESZPATYSCZIU.

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

Padarjti per jj alas įminti praktika ir pažinstanti 
tai aka isz visokiu vimpatyseziu.

Tikietukai kožrim laksuki.
Už deszimts szitu tikietu gausite viena l nusuka 
Clix Cigaretu visiszkai dykai. Parsiduoda visur

Vienatine Lietuviszka Banka an kapitula 475,000 
kuria randasi popriežiur Valstijos Penneylvanioa ir 
talpinasi loonam name kurioe verte iezneea apie 
1150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause iruigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko EegenUliia ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Val.Pennsylvanioe; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumento* kurios užtvirtina Rusijos Konsulia.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Carson St., 8.8. Pittsburg, Pa
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO



DIDEUS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!

Y Jaut padaryti vietos del nauju ,
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pasta- L 
navijome iszparduoti visa tavora musu •

sztore už labai nužemintas prekes.
Szitas tavoras susideda isz Vyru ir 

Vaiku visokiu Siutu, Apredimu ir t.t.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu 

Apredimu, tai dar turita proga pirkti už 
labai pigia preke o ir galesite suczedinti 
pininga ant kožno pirkine. Pasiskubinkite 
ba szitas pigus pardavimas tesis

TIK PER 15 DIENIU!!!
Ateikyte peržiureti Tavora o ir patis 

galesites persitikrinti kaip pigiai galesite 
viską pirkti.

RYNKEWICZIA
Žinios Vietines.

— Tai ir po rinkimu.
— Wilsonas, nevidonas ‘‘fo 

reigneriu” pasiliko prezidentu.
— Dabar bukyte pasirengia 

valgyt kosze per keturis metus> 
kaip tai už Klivelando laiku 
turėjome.

— Buvo ir tokiu, ka žala- 
blekiams davėsi traukt už no
sių o buvo ir lietuviszku par
davėju tautos.

— Subatoje mokes Redingo 
kasiklosia Mahanojui, Gilber
ton ir St. Nicolas.

— “Birutes” choras važiuos 
panedeli in Szenadori turėti 
koncertą.

— Saugokytes ir nesiduokyte 
prisigaut per apgavikus kurie 
prasimynė “komitetu” rinkda
mi piningus ant straikuojan- 
cziu anglekasiu West Virdži- 
nijoi. Tieje apgavikai renka 
piningus po visas aplinkines.

— Ugnis sunaikino brekeri 
Penn arti Aszlando kuris nuo 
kokio tai laiko buvo sustojas. 
Bledes padare ant 2000 dole
riu.

— Apie deszimta valanda 
panedelio ryta ugnie pasirodė 
name po No. 405 E. Mahanoy 
Avė. kuri padare bledes arti 
trijų tukstancziu doleriu. Ug- 
nagesei turėjo nemažai darbo 
pakol ugni užgesino.

— Kokie tai du sportai ge 
rai užsitraukė ramybes ėjo 
namon in Gilbertona nes teip 
pay Įso, jog atsigulė arti f aud
ros ant stntkario ąztangu. Ja- 
go nebutu in laika sulaikė ka- 
ruka, tai gal szendien sportai 
gulėtu grabe. Motormonas su 
pagialba keliu paeažieriu nuri
to nuo sztangu apsvaiginanczes 
kiaules pakol neiezsipagyrioe.

— Ant paskutinio susirinki
mo J. M. L. I. Klobo likos 
aprinktas naujas komitetas isz 
sekancziu sąnariu: Juozas 
Ancereviczia sekretorius, Mi
kas Varžinskas antras sekreto 
rius, Juozas Margelis kasije- 
rius, Petras Kubertaviczia 
marszalka, Wm. Boczkauckas 
prezidentas, Jurgis Valutke- 
viczia vice-prezidentas, Vin
cas Baczkus ir Kazis Szeimis 
apiekunai kasos, Franas Mar- 
cinkeviczia ir Jonas Ancerevi
czia paborcai, Franas Stepa- 
nauckas ir Jonas Szvedas dele
gatai ligoniu. Mėnesini susi
rinkimai atsibuna pirmutine 
Nedelia kiekvieno menesio 7 
valanda vakare, ant J. Marge
lio sales. Idant padidint skait- 
Ji sąnariu. Klobas nutarė pri
imti da keletą geru nauju są
nariu, žinoma toki tik bus 
priimti ka turi pilnas Ameri- 
koniszkas popieras ir jaigu 
yra geri, doraus ir gero pasi
vedimo vyrai, kitokį visai ne 
bus priimti.

— Senatorium vela pasili
ko gerai žinomas visiems Chas. 
Snyder R., Lee kongresmonu 
D., A. C. Schaffer asemblimo- 
nu. Paskolinimas $100,000 
del statimo naujos mokslaines 
teip-gi perejo, norinte ir teip 
žmonis yra apsunkinti pado t- 
^ais,

— Buczerei Kuokelis ir Vi- 
dunas parduoda szolderius po 
140 ir 150 svaras Pork Loin 
170 ir 180 svaras. Czok Rost 
ir Rib Rost po 130 svaras ar
ba 3 svarai už 250 Steikas. 
160 ir 170 svaras. Boiling B.f 
po 100 svaras. Parsziena po 
140 irl50. Aviena 100 svaras 
ir 2 svarai už 250 Gausite teip- 
gi visokio valgomo tavoro už 
pigia preke, pigiau negu kitur. 
Jaigu norite suczedint pinin
gu tai pirkite pas mus 523 
W. Pine St.

— Subatoj 8 adyna ryte 
bus atydarimas naujo apsiavi- 
mo szto:as po vardu “The llub 
Shoe Store” po No. 31 W. 
Center St. Užpraszome visu 
ateiti pamatyt puikiausi sztora 
visam paviete, teipgi pardavi 
nešime visokius apsiavimus už 
neperbrangia preke. Kas at
lankys in muso sztora subatoj 
tai gaus puikia dovana. Neuž- 
mirezkite vietos 31 W. Center 
St.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Coleman, Altą. — Darbai 
gerai eina isz kitur pribuvu
siam darbas nesunku gaut.

— Oras .ezaltas, sniego yra 
invales.

— Lietuviu mažas būrelis, 
bet ir isz tu visokiu atsiranda. 
Del daugelio apszvieta ant 
mažo lipsnio stovi. Del tokiu 
p. Taradaika labai reikalingas.

Rockford, Ill. — Darbai 
ejna gerai, kas ne nori dirbti 
tas ir darbo ne turi. Uždirba 
ant dienos po 1,75, 200 ir 300 
dolerius.

— Neužilgio pribus Tara
daika su kūma in sveczius at
lankyti sportelius ir gumo 
kramtytojas.

— Parapijos veikalai yra 
neužganadyti, žmonis nesutin
ka sukuningu.

— Tūlas vaikynelis aplai- 
kes pede gavo svaiguli nuo gė
rimo. Užsifundinias sau guzu- 
tes norėjo pasilikti gaspado- 
rium stuboje, bet nebagelis 
greitai rado vieta ant uliczios 
o priek tam turėjo da užmo
kėti 60 doleriu kasztu. Brangi 
guzute. Jagu butu paaukavęs 
kelis dolerius ir užsiraszes 
“Saule” tai szendien butu ki
taip.

Detroit, Mich. — Už su- 
badima peileis Frano Urbono 
likos aresztavotais tris brolei 
Krikszcziunai ir pastatyti po 
kaucije $3000 kurie davė ži- 
das. Teismas neužilgio prasi
dės kaip tik Urbonas pasveiks.

Me Donald, Pa.— Darbai 
gerai eina, isz kitur pribuvu
siam darbas ne sunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis 
isz tu visokiu atsiranda.

— Del ne kuriu porelių p. 
Baltruviene su Taradaika la
bai reikalingi.

Arnold City, Pa.— Dar
bai gerai eina uždarbei ne vie
noki, isz kitur pribuvusiem 
darbas ne sunku gaut.

— Lietuviu apie 20 famili- 
ju isz tarpo tu atsiranda viso
kiu, p. Baltuviene su Tara
daika butu labai reikalinga 
del nekuriu.

Brangi skrybėlė.

Buvo tai — ne labai senei...
Mikutis gražus vaikynelis, 

jaunas vos pabaigė 25 metus, 
isz nubodumo pastanavijo pa- 
praszyt Magi ant atsilankymo 
in Vaduville.

Pagal amenkoniezka papra- 
tima, nuėjo prie telefono ir 
užskambino in sztora kuriam 
Magi dirbo už pustreczio do
lerio ant nedėlios.

— Helo!
— Helo!
— Ar tai tu Magi ?
— Yes, kas takina?
— Tai asz, Maik. Noriu 

kad su manim eitum ketverge 
in Vaduville. Ar ejsi Magi?

— All rait! Lauksiu tavęs 
ant puse asztuntos.

Gud bai!
— Gud bai! svit hart!
Ir viekas buvo parengta. 

Žinoma tėvai apie tai ne turėjo 
žinot, kur duktere ejs ketver
ge. Magi užczedino žigi Mi
kui idant ateitu pas tėvus ir 
praezyt pavelinimo nuvest dūk 
tere in teatra. Kas jai apėjo 
tėvas ir motina, kada jiji turi 
“good taim”.......

Atėjo ketvergas....
Magi puse adynos greicziau 

sustojo dirbt. Penkta adyna 
sugriszta namon. Rankoje ne- 
eza milžiniszka skryne kuriuo- 
je talpinaei didele skrybėlė ku 
ri.... paskolino sztore už pas 
kyrta preke....

Prisiartino septinta adyna. 
Kas tokis pabarszkino in du
ris. Mages szirdis pradėjo musz 
ti kaip kalvio dumples. Duris 
atsidaro ir kone ne puolė isz 
nusiminimo, ba vietoje pare- 
get Mikuti pamate vaikyneli, 
kuris padavė jai gromatele....

Atydaro koperta ir skaito: 
“Dir Megi! Ne galiu ateit pas 
tave. Sutik mane ant kampo 
ulicziu Mein ir Center, kur 
ant tavęs lauksiu. Jurs truli, 
Maik”.

Susiraukė kaip sena bulve, 
apsirėdė greitai ir cu in mies
tą. Mikas jau lauke ant josios. 
Megi turėjo ant galvos skry
bėlė kaip dugnas ceberio, kuri 
labai pagyre, na ir nusidavė 
in Famyli Teatra. Mikas bu
vo nupirkias du tikietus ant 
virszaus, pirmutiniam rede, ge 
roi vietoi.

— Ar gut šit, Megi?
— No, raten!
— Del ko ? O gal norėtum 

baksa ?
— Well....

Ne sake nieko, nes daugiau- 
se jai rūpėjo jog ant virszaus 
ne galėjo su paskolinta skry 
bele pasirodyt laike perstati
nio. Pyko kaip kate. Užmo
kėjo doleri ir puse už pasko
linimą skrybėlės ir ne galės 
jaje parodyt!....

Ne galėjo dalaikyt iez piktu 
mo. Perstatymas suvis jai ne 
patiko, o kada iszejo, Mikutis 
paprasze jaja ant ojsteriu, nes 
atsisakė nog to.

— Kom hom! —namon no
rėjo ejti. O kada pribuvo, nu
traukė staigai skrybėlė ir nu
mėtė in kampa, ne temindama 
suvis kur numėtė.

In tris dienas aplaike Megi 
post-karte idant sugražintu 
skrybėlė.... Nes kaip nusis
tebėjo kada visur iszjeszkojo o 
skrybėlė ne rado. Atitraukė 
sofka ir rado “Meri Wido” su- 
mankiota ir iszsukinta in visas 
szalis, su kuria szuo turėjo pik 
nika Megi kone ne apalpo ant 
to regeymo! Dirbdama per vi
sas dienas, czedindama kaip 
galėjo kelis dolerius, už ku
riuos ket'no sav nusipirkt szle 
be ant Kalėdų, o dabar turės 
užmokėt už skrybėlė!....

Oh, baisus daigtas!
Megi turėjo sugražyt skry

bėlė ir da damoket $12 už su
naikinimą. O tam visam buvo 
kaltas pasisziauszimas ir noras 
paairodino augszcziau savo 
stono, o tai yra griekas, už ku
ri Megi in pekla ne ejs ba jau 
czionais atpakutavojo už savo 
grieka, brangei užmokėdama 
už savo puodą ir nesupratimą.

Pamokinimas: nesipusk
augszcziau, kaip isztenka tavo 
kiszenius.— Parasze F. B,

Gubernatorių algos. Pasilieka Iszgydyta.
Gubernatoriai Suvienitu 

Walstiju Amerikos gauna se- 
kanczias algas:

Gubernatoria. Walstiju: 
New York, New Jersey ir 
Pennsylvania gauna po $10,- 
000. Walstiju: Ohio ir Mas
sachusetts po $8,000. Califor
nia ir Illinois — po $6,000 
Colorado, Indiana, Kentucky, 
Minnesota, ^Montana, Misouri, 
Virginia ir Wisconsin — po 
$5,000, Maryland’o valstijos 
gubernatorius gauna 45,000 
doleriu algos. Connecticut’o 
Louisena, Michigan, Newada, 
Tennesse, Texas ir Washing
ton — po $4,000. Florida, 
Mississippi ir So Carolina — 
po $3,000. Albana, Arkansas, 
Iowa, Idaho, Kansas, North 
Carolina, North Dakota ir 
Rhode Island — po $3,000. 
Delaware, Nubraška, Suoth 
Dakota ir Wyoming — po 
$2,000 Georgia, Maine, New 
Hampshir. Utah ir West Vir
ginia — po $2,000 Oregon ir 
Vermont — po $1,500

Mahanojaus žmones apie 
tai gerai žino.

Joseph Weber nog Brewery Hill, 
Mahanoy City, Pa. sako. Mete 1907 
kentėjau baisiai, diegluose peeziuose 
nog ko turėjau gulėti. Kain pasi
lenkdavau tai arsziaus skaudėjo. Da 
girdau apie Doan’s Kidney Pills 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
vėjai del Su v. Valstijų.

Ant pardavimo.
Parsiduoda namai po No. 

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

Peczei

r-;
tri

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentotas regulatoris 

užsukamas isz virszaus, 
del Moterių ar Vyru, 18k 

ant 20m. 
siusim szita laikrodi
visiems per C.O.D. 
už $5.75 per expres, 
"'(bll jei nebus toks 
Nemokekyte nei Cento. 
.Atminkit, kitur už
moksite už toki lai
krodi $35. Su kožnu 
Laikrodi duodam

$5.75 Lenciugeli.

Excelsior WatchCo. 901 CENTRAL BANK! 
BLDG. CHICAGO, 111

------------------------------- A1 TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviszkai 

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co. 
Mahanoy City, Pa. I

JjIETUVISZKASp OTOGRAFISTAS

M. VARŽINSKAS
205 E. Centre 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 t.t. Puikei nutraukineja 
Post-Karczius. Parduoda Reimas ir t.t

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Aogliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsakimai kaip isz- 
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituczija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
Klobas matidamas reikalą, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norinteje gaut ežia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order).
Lithuanian Am. Citizens Club
© s--c

I
Dr. I. J. Stankus ♦

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. ?

...OFISO VALANDOS... £
Nuo 9 lig 1 ir nuo 7 lig 9 Vakare. £ 

4 Nedaliomis lig 4 ad. popiet.

T Teleplionas: 3757 Dickinson W. g

BUKIA VYRAS!
Ruptura

Varicocele
Prapolus Pajėgas

Užtrucintas Kraujas

Atima Jumis Vyriszkuma,
Bukin Iszmintingas

Likin Sveikas!

DR O’MALLEY, SPECIALISTAS.
Visados iszgydo! 
Iszbandytn per30ml 
Be peilo ir vaistu! 
Iszrasta per mane! 
Naudojamas tik 

mano ofise

Dr.O’Malley f 
Budas^ I

PRASARGA! Darbininkai katrie 
pas mane dirbo, gal sakyte kad jie 
žino mano methoda ir pagal ju gydo 
be operacijos, jie gal ir pamegžioja 
mano rasztus. Bet randasi -tik 
VIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS 
ir naudojamas tik MANO OFISE.

Asz nepareinu jokiu gromatu lygoniu 
kadangi atsilankymas in mano ofisą 
parodysiu jumis kad turiu daugybe 
gromatu nog Lygoniu isz visu szaliu 
pasaulės kurie tapo iszgydinti.

DR. ALEX’R. O’MALLEY
15S S. Washington St. 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma. Suvirszum 
30 metu daktaravimo Wilkes-Barre 
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2c. 
marke o gnusi Knygute i^iie Return.

Žmogus Su Piningais Banke
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

Sudėti piningai banke yra apsauga 
prieszais beda, o teipgi da atnesza 
procentą. Mes mokame giara 
procentą ant sudėtu pininga musu 
banke. Pradek czedyt szendien.

Atidek doleri ar du ant nedėlios.
Suma teip priaugs kad stebesisi.

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

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.

Suvirszum 3,000 tu Pecziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.

n Mahanoy City, Shenandoah, 
VA U111 cl 11 S Mt.Ca rmel, Landsford.

Naujas Rudeninis Tavoras

No. 6.
Nusipirkite sau kelete 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. i. 

’Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už ButelL 
Teipgi czie gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
408 Weil Mibinoi bi.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Garsiu Lleturlszku-Lenklszku Valttu.

II

K

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

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

WiWaidelis,l2Grt£,M.Y.

Lietuviszku Agentūra
Laivakorozia ant geriausiu Laivu 

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

Sa godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa-
Jaigu kada busite

PHILADELPHIA, PA.
Tai užeikite in

I ET r V ISZ K A OTELI

JUOZAS O KINSKAS
(LOCN ĮNINKĄS)

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

W. TRASKAUCKAč
Pirmutini* LlaCwsltxhM.

GRABOAIUS

Laidoj* Kunww flusdriKda.
&yg<nu3 ir VeiiakM dd

Krautis Daigtai b t. L
Vli&a atlieka ks ir puikinus?
Ja rims znlnsUia reikRlsdr k-dpkiu-J

5243 (katra 8t. City

26m. SENAS LAIKRASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZEINA 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 aut 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA 
Metams - - - 82.00. 
Pusei Metu - - 81.00. 
Užrubežin - - - 83.00. 
įįgT1 Užsiraszyti galima visada 
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame 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.

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.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu. 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems nore ąpgay 
vikarus tose apielinkese. SztominKai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuoj ame.

m ak fSFPas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, P®

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

Vien:ntele Lietuviszka Banka po priežiū
ra Valdžios. Priimam pinigus suczedinitnii, 
pradedant nuo $1 ir dau.'iaus. Mokame 
•t procentą už sudėtus pas mus pinigus, pri- 
skaitant kas puse metu. Parduodam 
Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu’ 
laivu ir suteikiam visokias rodąs kelionei. 
Uždirbam visokius Rejentalnus dokumentus. 
Lietuvai, reikaluose ju«u, kreipkitės prie 
vienintelesLietuviszkos Bankus virszadresu.

Povilas V. Obieczun&s u‘laik-> savo Kcal 
Estate ir Insurance ofLa Polithania State 
Banke. Apdraudžia visokia nuosavybe nuo 
ugnies teiposgi kaip) senei lietuviu pažįsta
mus suteikia geriausius patarimus visokio-e 
provose, kai p czion Amerike, teTp ir senoi 
tėvynei, biposgi sutaiso visokio* Rnszies 
dokumentus. Lietuvai, re atideliokit, pa
sitaikius reikaliu, kreipites prie manes o 
gausit greRa ir szirdinga pat irnavima. 
P.V.Oblecunaa. ž&JCareonSt ;S S. Pittsbu gh Pa.

RUSISZKA — AMEBIKONISKA — LINIJA.
-PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IB GHEJCZJAUSI GARLAIVAI—

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

In Rotterdama 8 Dienas. In Llbawa 11 Dienu. I r f Rueela 16, Lapkrič io (Nov.)
ill Treczta Klaaa »:'3 i Par,?nal..,B/;e,e i Kursk.
•45 Antra 
|C0 Firma _____ , . , _____ _______________ _ _ _____ __ _
A. E. JOHNSON & CO., (General Penenger Agta.) 27 Broadway, New York, N.Y.

Klaoa
Iw’nJiw YnrkTr 1 Kurpk. :J0 iezNewlorko į UInnflGruodžio (Dec.) 
Apie daugiane daslžlDOBlte pas mueo agentus arba

MERCHANTSBANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

Valstijos Kasijerius turi 
sudėtus Piningus Merchants 
Ranking 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...
D.M.Graham, Prezidentas. C.L.Adam, Vice-Prezidentas.’ D.F.Guinan, Kasijerius.

W. Rynkiewiczia. A. Daniszewicsia. M. Gavula.
J. Hornsby. L. EckerL W. J. Milee.

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

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

TA o Pirkyte už $6.00 vertes musu 
žinomos tabakos del cigaretu 

ir iszsirinkit sau dovaua sekancziu daiktu: 
Naujausia importu0^3 Fonografas su dideiia

nikeliu ta dūda, kuris 
graina gereiiraiszkei 
visokias muzikes ii 
dainias. Kiekvienas 
gali turėt savo name 
kone* rta.2 .Geriausia 
Armonika vokiszko 
iszdirbimo su notom 
ir nurodi mais. 3.- 
Puikius stalavas ni
kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karta grajina lOminu 
tin. 4.Vyriszki arba 
nioteriszki storai pa-

auksoti laikrodėliai.
Už musu dovana vien norime 
kad pa garsintume! i musu 
firma terp jusu pažįstamų isz 
Amerikos. Atsiusk mums ant 
rankos 50c markėms, o mes 

ms prisiusime 40 skrinueziu tabako 4 gatunku už $6
*r jusu iszrinkta dovana. Likusius $5.50 užmokėsit 

gavės tavora Kom tavoras nepatiks gali ja nejimti. Kanadon ir abeluai in užru- 
bež.ius, tavoro siunezisme t k gave iszkalno $6.C0.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO co; Dept.E.115E.7th.St; New York,N.Y

Tiktai Per Szita Menesi.
Už 30c. gausite 12 gražiausiu Popierių su 

margintais Konvertais teipgi knygele del 
pasituokinima raszvti gromatas, kiek žmonių 
Valstijuose ir t.t. Prisiuskite stempu už 30c 
ir raszyk koks esi o prisiusi tinkamu popie
rių nes turiu 70 visokiu gatunku.

M. A. IGNOTAS

Gmmwwu
Didele knyga api 1300 puslapu 
Visos 6 dalis drueziai ir puikei 
ajidaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boctkowaki-Co.

MAHANOY CHI,PA.J

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS. 

Geriauses ir didžiausias sumas 
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresavokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street 

New York, N,Y.

Egiutero No.l....................................26c.
Egiutero No. 2....................................60c.
Zmijecznik.............. 25c., 60c. ir $1.00.
Gumbo Laszai....................................36c.
Meszkos Mostis.................................. 25c.
Trejauka.............................................. 25c.
Linimeutas vaikams........................ 26o.
Gyduoles nuo Kosulio................ ...26c
Liepiu Balsamus.............................25c.
Anty-Lakson dei vaiku.......... ,...26c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

’’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 36c. 
Vanduo nuo Akiui....................  25c.
Ugniatraukis......... .............................26c.
Skilvio Laszai................................... 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios....................................76c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.60. 
Gyd. del nemalimo Pilvo..............50c.
Milteliai apslabdyinui Galvos

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

Kojų................................................. 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50e. 
Vaistas nuo Lapauto.....................15c.
Gyd. nuo Grippo......................... $1.26.
Plauku apsaugotojas......................60c.
Muilas del Plauku......................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.....................36c.
Rožes Balsamas................................ 26c.
Kinder Balsamas...................... .....26c.
Bobriaus Laszai...............................60c.
Szvelnintojas...................................... 36c.
Kraujo valytojas.......................... $2.00.
Nervu Ramintojas...................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus................................$1.26.
Pleisteris (Kasztavolo)....... ..........26c.
Pamada Plaukams..........................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 26c.
Gyduoles nuo Riemens......... .. ........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu.... .15c. 
Inkstu Vaistas................25c. ir (L00.
Akines Dulkeles.......... . ...................26c.
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,

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szip kortes antgeriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunoz’a 
Piningus in Visas Dalis Svieto greitsi 
pigiai ir teisingai. Raszikite par 
mane o gausite teisinga atšakia?* 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokia 
Valgomu Tavora ir Buozsria 
Fr. Petraitis - Ciyuipr, Pa.

Naujas Iszradimas
Apraszima siunezia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir puta 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas. 

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

Nekuriams apgavejams daktarams 
inmokate po keletą desetku doleriu 
už neiszgydima. Naudokytes greitai 
isz szitos progos. Raszykite tuojaus 
ant adreso pas Specialistus:

Urs. Brundza & Co.
B’Jway & So. 8-tb. Brooklyn.N.

‘APSZVIETA’ MokUiizkai IstoriszkuKnyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeitos 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Maiaieris ir Leberis su 60 pus. lOo.

Gaunama pirkt tik pas:
T.Astfimski, 943 S. 2nd. St., Phils. Pa.

B. RAGAŽ1NSKAS
6

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu 

alima gaut visokiu Arielka, Vynia, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir 1.1. 
Teipgi skambanozio Alaus Ir Porterio, 

Duokyte dabar orderi o bos jumis 
prie Uty ta In namas,

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.
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