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25-tas metinis “Saules”
Kalendoris ant 1913m.

Tai jau užbaigėme viena isz 
dydžiaueiu kalendorių lietu- 
riszkoje spaudoje kokis lig 
uiam laikui pasirodė Ameri
koje. Po susiuvimui ir api- 

-pjstratiniui, pratesime iszsiun- 
tineti visiems skaitytojams ku
rie neužmirszo atsilygint su 
prenumarata už laikaaszti 
“Saule.”

lotalpa tojo puikaus jubile- 
jinio kalendoriaus yra sekanti:

1— Kalendorinei užraszai
ant 1913 meto.

2— Užteminai saules ir me
nulio.

3— Apie metus ir jo dalie.
4— Eros.
5— Perkelemos szventes.
6— Pasnykai.
7— Keturi meto laikai.
8— Amerikoniezkos szventes.
9— Liet, suraszai szventuju.
10— Amerikoniszkas kalen- 

doris su paveikslais.
11— Pasveikinimas Taradai- 

kos.
12— Apraszimas apie muso 

25-metini jubileju.
13— Džiaugsmas ir nuliudi 

mae tėvu, istorije su paveiks
lais. 1

14— Paveikslas dydžiausio 
laivo ant svieto.

15— Kalėdų Vakaras, 
zije.

16— lez Akyvumo.
17— “su Dievu!” Atsitiky- 

mas panaszus in Titanico
nelaime. Su paveikslais.

Tegul Lietuvei saugojesi 
tokio platintojaus tamsybes 
kokiu yra Urbonas. Jisai ne 
priguli prie jokios bažnytines 
valdžios, nes daro viską ant 
savo kurpaliaus, priek tam 
yra tamsus moksle ir tikėjime 
kaip žido kumele.

Tasai Urbonas gyrėsi buk 
yra po valdže National Catho
lic Church, bet tas yra tikru 
melu, nes liko praszalintas isz 
po tosios valdžios per perde- 
tini tosios sektos, nes ant to tu
rime davadus nuo paties per- 
detimo kuris taji “pralota tam
sybes” praezalino w duraki.

.Grigo Kalėdos-
19— Paveikslai isz kares

Turkijoi.
20— Kaip Vincas ingalejo 

savo paezia. Su paveikslu.
21— Mailach. Legenda isz 

Kristaus gyvenimo.
22— Paikutinej valandoi.
23— Nuomone astronomo

apie moteryste.
24— Slaptybe gymimo mu- 
misie Dievo muso Jame at-

sigymimo.
25— Ilgiausia diena.
26— Metai svarbiausiu atsi
tikima nao 33 meto lig 1912

meto.
26— Nusiminimas Seno Jau

nikio, juokinga dainele.
27— Katalogas knygų spaus

tuvėje “Saules.”
Kalendoris turi 144 pusla

pio padabintas puikeis pa
tikliais apdarytas in pu kės 

■’| ipd.ras su sidabriniu titulu.
Skaitytojai isz tosios Kalėdų 
dovaneles turės nemažai 
džiaugsmo ir skaitymu per 
Šventes.

Iždavimas teip milžiniezko 
kalendoriaus kaeztavo mums 
daugeli, nes del muso skaityto
je nesigaileme kaeztu ne dar- 
bo o tik tiek nuo muso paguo
stu įkaitytojo geidžeme ydant 
temokėtu už “Saule” ka yra 
ikolingi ir atnaujintu prenu
merata ant atejnanczio meto.

—Redakcije.

KAS GIRDĖT?
Nemažai žmonių gailesys (?) 

- igirde apie nelaime kuri pa- 
1 tto bitnbazeli Urboną isz 
j tieoneburgo. Tasai “szventa 
I Petrą Apasztola misijes”, pla- 
I stojas tamsybes ir kvailinda

mi lietuvius po visas api- 
j Judas etaigai apsirgo ant 11- 
I Įw “dementis pasiutorum bes- 
1 itginisum”. Raivindamaiis 
j lovoje kaip žaltis, per karszti 
i hnkei minavoje Sauli, Dargia, 
j Pautienius ir 1.1. Da būdamas 
j Mahanojui tieje patis apsi- 
| linkimai davėsi žmonim už- 
į tttnint. Tokio žmogaus reike 
4 piletie ir atsimint ant Kris- 
1 Utį, isztarimo; “Atleisk jam 
| Dieve kaltes jojo nes nežino

h daro."

Jagu laikrasztininkas nori 
kitus mokinti, turi terp saves 
nesivaidinti. Kožnas laikraez- 
tys turi būti atsakantis. Jagu 
laikraszti del saves, ne del 
žmonių raezyei, tai vaikyne ne 
ylgai važiuosi.

Teip, ne kurie iždavejai del 
saves laikraszczius iždavineja 
(už žmonių piningus) ne paiso, 
ar kam patiks ar ne. Yra tai 
dydele kvailybe! Laikrasztis, 
yra užrasza sekaneziu žinių ir 
del praleidimo laiko.

Su laikraszcziu žmonij’a ne- 
apsiszvies, ypacz žmonis tam- 
sunelius suvis aptemdys. (Ži
noma, kaip ne kurie ameriko- . 
niniai laikraszczei). i

Muso apszviestunai,— krep 
szelninkai papratę tuosius laik 
raszczius girti del katrų ber- ; 
nauja, o kad ne gali žmonims i 
inbrukti, pradeda savo girti o 
kitus peikti. i

Vienas isz p. SaluninktTaky- ’! 
se tokio krepszelninko padėjo i 
visus laikraszczius ant baro, 
kokie tik czionais iezejtinejo, 
o terp tu gulėjo ir laikrasztis 
“Saule.” Kada inejo keletas ( 
vyru, visi griebėsi už “Saules”, 
jog net krepezelninkas iszsi- , 
žiojo. Ir del ko tai ?— Jau ne 
vienas isz pp. Saluninku skun- j 
dėsi priesz kitus: “Paralei ži
no, kas tai gali būti! Kaip tik
tai gaunu nuo paczto “Saule,” 
tuojaus pavagia! Kitos mėtosi 
visur, ne vienos neyma, tiktai 
“Saulutia.”

Kas tai gali būti!.... Patis . 
žinotia, jog be “Saules yra ( 
sunkus gyvenimas.

ATSAKYMAI.
J. L. Bristol, Conn. — 

Acziu už prisiuntima paeakai- 
eziu, nes talpinti ju negalime 
nee jau kitados “Saulėje” bu 
vo patalpinta. Raszykie tamis- 
ta daugiau nes tik ant vienos 
puses popierne.

P. W. Harrison, N. J. — 
Gromata silsisi amžinam atsil
si. Pravardes nesirado tai ir 
gyvasties neturėjo o priek tam 
da ir marke už centą prilipi
nai per ka turejomejkita centą 
damoket. Tokee gromatas kad 
ir butu svarbios tai metame in 
gurbą.

Jos. J. Ironton, Minn. — 
Czionais Amerike kožnas žmo
gus būnantis “citizinu” ar tai 
židas, graikas, italas, lietuvis 
ar kitokios tautos, turi tais pa- 
czes tiesas ka ir czion gymes 
ir gali aplaikyt “homestead.” 
Jokios ekirtumos nesiranda 
terp tautu ir už tai vadinasi 
czionaitinis sklipas “America 
the home < f the Free.” Abra- 
homas Lincolnas ir Tadas 
Roozeveltas nepaejna isz ži 
diezkos gyminee, tame tavo 
draugas klysta. Roozevelto tė
vas niekad nebuvo Poznaniuje 
o jago tasai farmeris tau teip 
tvirtino, tai norėjo isz tavęs 
pasijuokt ir isztirinet isz ta- 
mistos kiek apie tai turi su
pratimo. 2) O gal tamista ma
nai ant kuning. Ambruzio ku
rie geide apsivest su amenkon- 
ka bet prie to nedaleido jojo 
giminaitis Italu karalue — ne 
buvo tai Roozevelto duktė.

Ižgama tėvas.
Chicago. — Trumpai tęsęsi 

teismas kokio tai Henryko 
Williamso. Likos jisai ap- 
skundstas per savo devynių 
metu dukrele už kraujagedys- 
te, už ka likos nubaustu ant 
14 metu in kalėjimą. Sudžios 
susitaikė ant viroko in tris mi
nu tas.

Ex-prezidentai irju 
paezios aplaikys pensijos.
New York. — Atsibuvo 

czion susirinkimas globėju 
Carnegio fondo ant kuriuo nu
tarė mokėti $25,000 metinia 
alga del visu buvusiu prezi
dentu Suvienituju Steitu ir 
del juju naszlin.

Prezidentas Taftas užbaigus 
savo dinsta, turės pirmutiniae 
tiesas reikalaut tosios pensijos.

Baisi žudinsta Arkanse.
Little Rock, Ark. — Pul

kas szunu jeszko žudintojaus 
pannos Mary Barnham 17 me
tu senumo, kuriuos sukapota 
kuna surado ana diena aplin
kinėje josios namo arti Pleas 
ant Ridge. Mary yra duktere 
turtingo farmerio. Panedelio 
diena sėdo ant arklio mierije 
atgabenimo paczto o kada in 
paženklinta laika nesugrįžo, 
pradėjo josios jeszkoti ir rado 
josios sukapota kuna. Galva 
ir kojos likos nukirstos o stuo
brio subadytas su kokia tai 
smaila geleže. Lig 1-1 
kui neužtiko jokiu pedsakiu 
ant žudintojaus.

Skundže už tai kad ne 
numirė.

Spokane, Wash. — Kokis 
tai auksorius Goldblatt, skun- 
dže daktara G. H. Rohera ant 
$15,000 bledes, už tai kad yra 
gyvu. Dr. ‘Roheras jam pa- 
ajszkino buk turi pilvia veži o 
ant to nesiranda jokios gyduo
les. Goldblatt pardavė savo 
kroma 15 tukstanezeis mažiau 
ne kaip buvo vertas ir lauke 
ant artinaneziosios mirties. 
Kada pažadėta mirtie neatėjo, 
isz nekantrybes paszauke kita 
daktara, kuris padaręs ant jo 
egzaminą, užtikrino kad Gold- 
blattas poteisybei truputi ser
ga nes viduriuose yra sveiku 
kaip žuvis.

13 dienu tavoriniam 
vagone.

Sioux City, la. — Andrius 
Garczycz isz Newburgh, N. Y. 
perbuvęs 13 dienu tavoriniam 
vagone in kuri nulipo New- 
burghe, likos paliuosuotos isz 
vagono kada pribuvo in Sioux 
City. Jojo kojos atezalo kelio
nėje ir kaip rodos daktarai tu
rės jiais nupjaut. Per ta ilga 
kelione suvalgė kone baczka 
obuoliu kurie radosi vagone.

Schrinkas uždarytas 
paikszu name.

Milwaukee, Wis. — Jonas 
Schrinkas, g kuris paszove 
Roosevelta likos uždarytas in 
paikszu priglauda O shkosh 
ant paliepimo sudžiaus Backus, 
mes žinunai pripažino buk 
Schrinkas yra paikszu. J ago 
kada pasveiktu ir geistu gau
tis ant luoeybes, tai turėtu stot 
ant teismo už užsikeisejima 
ant gyvasties Roozevelto.

Užgriuvo 14 anglekasiu.
Pittston, Pa. — Keturiuole- 

ka anglekasiu dirbaneziu Bar
num No 2 kasiklosia likos 
užgriautais per puolanti brus- 
ta. Visus iszkase gyvais, nes 7 
likos maždaugiau sužeistais o 
keturi mirtinai. Terp tu rado
si ir Petras Jonovski, Mikola 
Leskoski, Juazas Juszkoski ir 
Petras Yanczak,

Eksplozije dirbtuvėje 
krakmolo.

Waukegan, Ill. — Su dyde- 
liu trenksmu pakylo eksplozi
je dirbtuvėje krakmolo Corn 
Products Co. kuri užmusze 
arti dvideszimts darbininku, 
sužeido in 30 o padare bledes 
ant $100,000. Kone visi už- 
musztieje ir sužeisti darbinin
kai yra Lietuvei, Lenkai ir 
Slavokai, kurie buvo žinomi 
po numarais o ne pagal pra
vardes ir del to sunku yra da- 
žinoti nelaimingu pravardes. 

Gerai pakuteno biskupa.
Winnipeg, Man. — Monsig- 

noris Makaras Maczenka, pra
voslavu popas likos puikei pa- 
vieszintu per savo aveles ant 
veeeilos ant kuriuos likos už- 
praszytu. Palaimino jisai nau 
jei apsivedusiai porelei, bet 
kada atsisakė gerti vyną, svod- 
bininkai pradėjo su juom bar
tis ir puikei pakuteno; 
tam iszpesze kelioleka 
ilgos barzdos. Popas 
svodbininkus apskundė 
dže nubaudė piningynia 
me.

60 porėtu uždare in koza.
Pittsburgh, Pa. — Palicije 

turėjo užtektinai darbo su 
czionaityneis szokykais kuriu 
suėmė net 60 porelių už nepri
deranti apsiejima laike szokiu 
“Dawn dance” ir “Grizzly 
Bear.” Pastime Athletic klu
bas laike szoki ant kuriuo jau
nos poros sau gerai užsitraukė

Baisus padėjimas vaiku 
dirbtuvėse.

Albany, N. Y. — Miss 
Mary Chamberlain, 'slaptingas 
detektivas, nesenei surinko da- 
vadus nevalninkystes vaiku 
dirbaneziu czionaitinese dirb
tuvėse. Tvirtina ji, buk vaikai 
nuo 4 lig 6 metu įdirba fabri
kuose nuo 4 valandos isz ryto 
lig 11 naktije, szaltije — mie
godami prie savo užsiėmimu ir 
plakdami per dažiuretojus. 
“Tieje vaikai ant gilukio ne 
yra vaikais Amerikonu” kalba 
pana Chamberlain - tik yra 
vaikai foreigneriu. Randas už- 
ves skundus prieszais virszi- 
ninkus tuju fabriku.

Ettor ir Giovanitti luoši.
Lawrence, Mass. — Tuk- 

stanezei ypatų pasveikino dar- 
bininkiszkus vadus Ettor Gio- 
vaitti ir Caruso kuriuos sūdąs 
iszrado nekaltus už žudinsta 
straikieres Onos Lapizzo, ku
ri likos užmuszta laike pasku
tinio straiko.

Džiaugsmas darbininku bu
vo neiszpasakytas, kada juju 
milemi vadai likos paleisti ant 
luosybes iszeisaugodami mir
ties ant elektrikiszkos kėdės.

Besijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

kyti, ant skundo kaimynu pa- 
licije in tai insimaisze ir visus 
suėmė. Poreles turėjo pastatyt 
kaucijes nuo 50 lig 100 dole
riu už nepadoru pasielgimą o 
tieje ka negalėjo kaucijos pa
statyt turėjo kozoje atsivedyt. 

25 sužeisti cksplozijoi 
dirbtuvėje sieros.

New York. — Dvideszimts 
penki darbininkai fabrike sie
ros Union Sulphur Mills likos 
sužeistais ir apdegintais per 
eksplozije Williamsburge, da
liję Brooklyno. Po eksplozijei 
pakylo ugnis, kuri sunaikino 
visa dirbtuve padaridama ble
des ant puse milijono doleriu.

Szetoniszkas darbas 
nevidonu.

Mount Carmel, Pa. — Pet
ras Lubinskas, turintys saluna 
ant Oak uliezios, paprasze ke
lis vyrus ant iszvalimo tvarto 
kuriame radosi daug pelenu, 
mierije iszvežimo in užmiesti. 
Laike kasimo ir pilimo pelenu 
in vežimus, užtiko 25 szmotus 
dinamito. Kaip mena tai nevi
donai Lubinskio tycze padėjo 
dinamitą tikėdamiesi sudraski- 
mo jin ant szmoteliu kada pils 
karsztus pelenus ant krūvos, 
bet neiszsipilde ju szetoniszkas 
užmanimas.

Kiek Amerikonai piningu 
praleidže aut nieku.

Washington, D. C. — Pa
gal paskutinia statistika, tai 
praejta meta Amerikonai pra
leido milžiniszkus piningus 
ant niekniekiu, ir teip: 
Ant gėrimu 
Tabako 
Jubilerijos 
Automobilu 
Bažnycziu 
Saldumynu 
Skribeliu ir t. 
Ant gyduolių
Arbatos ir kavos 
Temprencu 
Kramtimo gumo 
Misionierių 
Paleistuvyscziu

Kiek tai galėtu
ryti už tuosius piningus kad 
nors freeze dali to paaukautu 
ant giaro užmanimo.

Degtine.
Apyskaitos rodo, kad per 

viena rugpiuezio įpenėsi sziu 
metu visoje Rusijoje parduota 
7 milijonai 697 tuketaneziai 
kibiru degtines, o nuo 1 sau
sio ligi 1 rugsėjo parduota 
58 milijonai 180 tukstaneziu 
kibiru. Už rugpjuczio menesio 
degtine paimta 65 milijonai 
555 tukstaneziai rubliu, o už 
degtine, parduota nuo 1 sau
sio ligi 1 rugsėjo, gauta 501 
milijonas 957 tukst. rubliu.

Dideli nuostoliai.
Urnai užėjus szalcziams ke

liaujant Volgce upėj užszalo 
500 laivu 200 tu laivu ėjo pri
krauti prekių. Laukiama dide
liu nuostoliu.

11 maisztininku nuszauti.
Petersburgas. — Vienuole- 

ka maieztininku isz Juodosios 
flotos, kurie padare maiszati 
ir likos apkaltintais ant nu- 
szovimo, užmokėjo savo gyvas- 
tems ana diena Sebastopoluje 
už savo neiezmintinga žingsni. 
Visus nuszove ant kart.

Nepasiseke užsikejsejimas 
ant caro gyvasties.

Peterburgas. — Anarkistu 
planai nužudinime caro nepa- 
eieeke, kada caras važiavo su- 
szeimyna isz Spalos in Carska- 
ja volą. Arti stoties Karzlavos 
Rudos likos suardytas geležke- 
lis mierije iszritimo eariszko 
trūkio. Anarkistai mat padare 
klaida ir neapskaite gerai 
ėjimą trūkio kuris keloms va
landoms priesz tai jau buvo 
praejas.

$2,000,000,000 
1,200,000,000 

800,000,000 
500,000,000 
250,000 000 
200,000,000 
90,000,000 
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12,000,000 
50,000,000 

giaro pada

Buda-peszt, Vengrai.— Ru- 
bežiniai sargai turėjo smarkia 
musztyne su kontrabandais, 
kuriuos privertė ant atidavimo 
daugeli tabako ir zapalku. 
Sargai paėmė nuo ju 12 tuks- 
taneziu dežukiu zapalku ir 
400 pakeliu tabako sveren- 
czius suvirszum 2000 kilogra
mu.

— Darbai eina neblogiau- 
sei. Cukernes truputi slekavo, 
bet tas yra tai niekas. •

Isz arzeseziu ženotuju, tai 
iszeina ne szis ne tas. Frico 
prova su jo moteria kurie aresz 
tavojosi vienas kita, prova pa
puolusi in didiji suda iezejo 
teip: Abieju sudžia iszklauses 
liepe eitie namon ir susitai- 
kint, gyvent neeiprovojusei.

Taigi tie du žmones del sa
vo nesutikimu patrotija savo 
keletą gal szimtu lojeriams, 
gavo dekretą pagrasto budo.

Antra pora, provojosi did
žiam korte vėl už tokia pat 
priežaetij skundike pati skun
de Joną Knystanta kad ansai 
jei neduoda duona nuo jos 
prasitraukes. Sudžia prisudyjo 
kad Jonas savo moterei mokė
tu 6 dolerius kas nedelia už
laikymui vaiku.

Jonas mat kaltino savo mo
teria už meilu svavalevima.

Antano Jokubaucko mote
rėle persiskyrė su Antanu be 
jokios provos, ir dar neeipro- 
voja. Priežastie ta pati ir Jo- 
kubaucku kaip pirmųjų.

Rasti galima ir daugiaue to
kiu poru kuriose eufragystes 
jieszko net ir pasiekia baisa 
ne lygu su savo vyrais bet ga
lingesni, o joms vis buna ne
ganėtina, liuosybe avet po an- 
daroku net dvejom vyriezkom 
kelnem neužtektina, ir žmogų- 
teli daryk ka bedarans.Vienasis lamtou.u 
matydamas kad jo matuszei 
vienu kelnių neužtenka, jisai 
jei sako:

— Motkute! kad-gi tu gei
dauji antru kelnių, tai ant ga
lo jau asz tau neuždrausiu, bet 
daryk sziteip kaip sakysiu. 
Važiuok in kita kraezta mies
to joms paavet, bet mano etu- 
beleje eziukeztu to nedaryk. 
Asz iszeinu kada in darba, 
žiūrėk kad afrikoniezkas eza- 
ravoruotas balandis po mano 
stuba nebrukuotu, nes žmo
nes juokėsi.

— Gerai, gerai dusziuli bi
le paveliji man važiuot in kita 
kraezta miesto kur niekas ne 
pažynsta. Atsake motkute.

Vyras nebuvo kad namie, 
motkute pasisamdžiusi padva- 
da rengėsi važiuot in kita 
kraezta miesto. Pareina in ta 
tarpa vyras, žiuri kad stovi 
prie stubos padvada, o darbi
ninkai krauja isz stubos krai- 
ežius in vežimą.

— U-gi kas ežia dabar da
rosi ?

— Taigi, taigi duszuli pil
dau tavo prisakymus. Liepei 
kraustytis in kita miesto kraez 
ta, tai dabar kraustaus.

— O kad eziteip, tai gali 
sveika kraustytis.

— Ar pavelysi imt siuva
ma maszina?

— U ne! kasztuoja 60 dol. 
tai bus mergaitei.

— Asz paliksiu auksini zie- 
goreli su tuom gražum ilgu 
lenciugeliu tik duok maszina.

— Sakiau kad ne, tai ne. 
Važiuok in kita kraszta mies
to, vežkis savo visus skudurine 
ir sau žinokis.

Teip sau tie žmones atsisky
rė be provos ir kasztu, dabar 
vienas vienam kraszte miesto, 
kitas kitam sau gyvena.

— Siratos gaun pinigus. 
20 metu atgal Brooklyne mirė 
vienas po kitam Matulevicziai 
Vinco Matulevicziaus motere 
numirė pirmiaus, in menesi 
laiko, numirė ir Vincas; po 
ju likosi dvi mažos mergai
tes — 2 metu kita 1S mene
siu. Žmones buvo pasiturinti 
gerai, likosi *nuo laidotuvių ir

pinigo apie $1 000. Siratas 
augint vyresne paėmė Jurgis 
ir jio motere Matulevicziai 
jaunesne Vincas ir jo motere 
Skaržinskiai.

Tie žmones buvo apekuna 
ir ant pinigu.

Dabar mergaites tape jau 
užaugintos, būdama pilname
tes, isztekeja viena West Pitte- 
tone kuria užaugino Brookly- 
ne ka Matulevicziai, o kita 
Philadelphia užaugino Skar- 
zinskai, atsiėmė abidvi po 500 
doleriu suvirsz. Piningai buvo 
bankoj, apekunai W. Skar- 
zinskas isz Philadelphijos, Jur. 
Matuleviczius isz Brooklyno 
susivaževe Brooklynan perdėjo 
pinigus ant vardo sukcesorku.

Tos siratos privalytu but 
dėkingos Matulevicziam ir 
Skarzinskam už užauginima 
ir piningu atidavima, nes tai 
ne žertas toki maži kūdikiai 
užaugint.

j- Szio menesio 19 diena, 
apie 10 adyna mirė Philadel- 
phijoj netikėtai daugeliam Ži
nomas vyras biznieris Jurgis 
Bieliauskas.

Priežastis mirties nežinoma 
rastas lovoje gulintis kaldra 
užsiklojąs, ten buvo ir revol
veris isz kurio kulka Jurgiui 
atėmė gyvasti. Jurgis neižrode 
ant nusiminusio vyro kas ji ma 
te nedelioj ir panedelij, utarui- 
ko ryta per telefoną orderevo 
isz Bravoro alų nes jisai laike 
skloda arielkos ir alaus ant 
1939 Mifflin St. o 10 adyna 
ian onla-La

A. A. Jurgisi Bieliauskas tu
ri czion amerikoj broli Joną 
gyvenant Norristown, Pa. ir 
da viena nežine dar kur tris 
sesers Mare Puziniene, Bronis
lava Ramulienia ir Alena Jac- 
keviezienia. J urgis 
metu palaidojo 
tina 74 metu 
motinos dabar 
tuos gimines
kasztais isz tėvynės atsiėmė 
amerikon. Tie visi gimines 
Jurgi savo tėvu o ne broliu ro- 
kavo, nes jo rūpestingumas ir 
geraszirdingumas in kiekvie
no gyvenimą žiurėjo.

J. Bielauckas paėjo isz Kau
no gubernes, Sziauliu pavieto, 
miestelio ir parapijos Baiso 
gales, czion amerikoj pragyve
no apie 20 metu mirė 42 me 
tu nevedes.

Pirmiaus dirbo geležinuos fa
brikuos; iszmokes molderysta 
gerai ja suprato ir uždirbdavo 
ik 5 dol. per dien, dasidirbes 
pinigo pirkosi Norristown na
mus. Priesz 5 metus Philadel- 
phijoj, Pa pirkosi saliuna ku
ris tai biznis žydo laikomas 
buvo visiszkai nupuolęs, bet 
kad J. B. buvo visiems vyras 
prielankus, ta bizni pakele su 
gerais pasisekimais ir szimet 
pardavės pirkosi gėrimu sklo
da kur nabaga asztri revolve
rio kulka paguldė nelaikė 
graban, ir galop in szaltus sza- 
le motinos kapus.

A. a. Jurgis saliune isz pra
džios gyveno su neženota Bra- 
nislava sesere kuri jam gaspa- 
dinavo, toliaus sesuva iezteke- 
jo už S. Ramulio ir visi krūvoj 
dirbdami gyveno ik 19 dienai 
lapkriezio. Saliuna Filadel- 
fijoi laike per 4 metus.

Gandas apie J. Bieliaus
ko smerti:

Su didele sparta paeklydu- 
si žine kad Jurgis B. yra mi
res, kiekvieno jo pažystamo 
ir draugo szirdi padare nu
tirpusia ir nuliūdusia, bet ne 
žinota kad mirė nuo kulkos, 
kada dažinojo žmones , apie 
tikra nuo kulkos emeri, nega
lėjo dasimislit kokiu budu 
tas galėjo atsitikt.

A. a. J. B. gulėjo savo na
me paszarvotas ik subatai t. y. 
ik 1G d. lapkriezio. Kiekviena 
diena ypatingai vakaran žmo
nių lanke tiek, kad in stuba 
tilpt negalėjo.

Kvietku vainiku pažystami 
ir draugai su giminėms prigul
dė ant Jurgio grabo daugybes 
kad jau per kvietkas nematyt 
buvo graba.

Priesz iszlydejima ir laike 
iszlydejo dūsavimo ir graudus 
verksmai ypatingai giminiu 
kuriuos nabaszninkas globe 
kaipo tėvas buvo teip graudus 
ir gilus kad vigu nuoszaliniu 
žmonių teipgi per veidus asza- 
ros riedėjo ypatingai dedant 
graban ir iszlydint.

Prie iszlydejimo, žmonių 
pilna buvo vidui ir iezlauk 
verksmas savųjų, želabnas 
graudulingas marezas muzy- 
kes, arde, trupino graudum 
gailescziu net ir kiecziausias 
szirdis kol Jurgio draugai tik
ri ji iszneszia isz stubos indejo 
in laukenti karavana.

Karavanas, ir 30 karietų pa- 
lengvele slinko ulyczioms ik 
dypo muzykei begrajinant 
želaba ir daugybei žmonių 
beJydint.

Ant Market St. palicija su
stabdė streetkorius tol, kol 
pralydejo ik Redingo dypo.

Ant dypo kuna nabaszninko 
paguldė in bagažini ruimą pa
lydo vaijvaževo extra nusamdy
tame vagone ik Bridgetona kur 
kunigas lenku parapijos ir vi- 

nigas senis lenkas pasakė trum 
pa bet grauda pamokslą kad 
visi palydovai net verke; 
kada pakrapino, atkalbėjo 
Salve Regina, requiescant in 
pace ir tapo Jurgis užbertas 
ankstyvom amžiuje amerikos 
žemslemis kur ilsis be rupes- 
cziu jau amžinai.

A. a. Jurgis Bielauskas dau- 
giaus su gyvaiseis nedraugaus, 
ir linksmai visame jau tarp 
mus nedalyvaus.
Jisai nore buvo geras parapijo 
nas bet isz Philadelphijos isz- 
leistas be bažnytiniu ceremoni
jų.

Priklausė in 7 draugystes 
ir abudu lietuviszkus Sueivie- 
nyjimus.

Laidojimu užsiėmė vietinis 
lietuvis graborius A. Uzumec- 
kis.

i Raseiniai.
Kauno gub. Gyvenanti Sei- 

meniszkiu kaime V. K. sziose 
dienose pagimdė tris kūdikius: 
2] mergaiti ir viena berniuką. 
Visi tris kūdikiai gyvi ir svei
ki. In motynos sveikata gim
dymas kuone neturėjo jokios 
intekmes.

Vabalninkas.
Panev. apskr. Pas mus vie

nas girtuoklius paeziupo bute
li su uksusu ir manydamas, 
jog degtine, iszgere. Tuojaus 
užėmė kvapa. Nugabeno pus
gyvi in namus, parvedė kuni
gą ir gydytoja, bet jau 
po laikui.

Puszalotos.
Kauno gub. Pas mus mies

telyje žmogžudžiai, su apiple- 
szimo tikslu, papjovė 3 žydus.

Luksziai.
(Naumiesczio apskr.). Per

nai pas mus buvo labai bloga 
su vandeniu — veže isz upiu ir 
szulinu. Bet ezimet tiek buvo 
lietaus, jog kaikurie kaimai 
negalėjo sėti žiemkaneziu. — 
Szimet labai buvo uoga ir 
grybu, ,



žiopleviczius myli rogėms važiuoti, 
Kaip tik sniego atsiranda, ne gali nustigoti, 

Pasamdė arkli iždžiuveli, 
Kuris nepatrauktu ne vežimėli, 

Ant galo arklis sustojo, 
Turėjo jeszkoti kitojo.

— Kur k’tis i rklys?

KARILE.
I UętuviszKa PasaKa

Besikalbant ir besivaiszi- 
nant skaniais valgiais ir sald
žiais gėrimais galiaus pradėta 
kalba apie medžiokle. Atta 
apreiszke kad malonėtu rito 
eit in narskus kalnus medžiot; 
broliai tuoj pritarė ir pa
sakė, jog eis drauge. Prasze 
tad mandagiai ir savo sveczio 
kuri veidmaningai laigonu 
jau vadino, idant eitu su jais 
to smagumo bandit. Sario 
dėkingas usz ju malone duo- 
danezia jam numileta Karile, 
pasirengęs buvo pats vienas 
eit del ju taurius muszt ir isz 
tauragiu sudėt jiems dovanas 
taigi noringai sutiko, o net de- 
kavojo veidmaniams kad ne
niekina juomi ir duoda daleidi 
ma atsimoket jiems geru, apie 
ka mislijo, žinodamas kad laike 
medžiokles galeses tai padari- 
ti, gelbstint katra nuo žvėries 
bei parodant jiems savo mede- 
jiszka gabuma. Labai gra- 
sesers su Sariu gimdė juose 
teip pasiutiszka rustibe, kad 
vos susivaldit galėjo, nore ti- 
lomis grieže dantimis ir mete 
žaibus rustibes isz savo akiu 
ko besimilintie nemate esant 
jiems visu svietu tik numileta 
ypata.

Karile, kaip kiekviena jau
na mergina, daugiau jaust ne
gu protaut moka, visa naktį 
praleido bemiege j, smagiausio
se svajonėse skrajodama, lauk
dama ritojaus dienos, idant 
vėl pasimatit su numiletu.

Medžiokles buvo uszsakita; 
arba sutarta po piet. Atta. 
Gelis ir Olra viską parengė, 
apžiurėjo saidokus, prisidėjo ir 
krepszius vilicziu iszgalando 
peilius ir ragotines, prisijuose 
milžiniszkus kardus ir lauke 
jau tik Sario, kuris ant paskir 
tos valandos pribuvo apsigink 
laves kardu, saidoku ir vili- 
czioms. Karile kuri niekad 
nebuvo macziusi savo numile
tinio su kardu prie szalies, da
bar net ūktelėjo isz pasigėrėji
mo. Kiekvienas jo žingsnis 
ir patogus sujudėjimas linksmi 
no ir tikru džiaugsmu pripildė 
milinezia mergele.

Gauja szunu paleista isz szu 
niniezios apgaivino kiemą. Pa 
szerta szunis ir medėjams pas
tiprinus pajiegas vaisiais atsi
liepė trimitai ir žmones su szu- 
nimis iszejo. Akis besimilin- 
cziuju dar isz atstui siuntė at
sisveikinimą, kurs, nelaime, 
turėjo but paskutiniu, ka gal 
viena duszia jaute iszspausda- 
ma in jas aszaras, bet szirdis 
patvinusios karsztais jausmais 
nejautė nelaimes.

Karile iszleidus medėjus, sė
do po iszsikerejusia sena lipa 
kuri stovėjo ant kiemelio ir 
suteikinėjo smagu pavesi, pa
grimzdo smagiose svajonėse.

Apaugusio miszkais kalnai 
apsigaivino balsais ir skaliji
mais jieszkancziu žvėries szu- 
nu; garsas giriu pritarė aidais 
kurie žuvo vandenise Nerio, 
daeitinejo net prie svajojan- 
czios Kariles, kuri klausė tu ai 
du ir mislimis seke paskui sa
vo numileta Sari. Netrukus 
nutilo balsai aidu, nes matomai 
medėjai toli nuėjo paskui szu-

nis in give ir tila aplink viefz 
patavo, o Karile su pasiilgi
mu lauke pustelejimo vejalio 
isz tos szaleles, kuri buvo jos 
numiletas Saris.

Szunes atrado dideli briedi, 
apsupo ji isz visu pusiu, jie 
ginasi ir žeidžia ir musza savo 
ragais szunis. Medėjam gai
la szunu; visi bėga padėt gala 
kovai. Sario paleido viliczia, 
kuri insmigo in strėnas rago- 
cziaus, kuris paszoko mirtinai 
pažeistas, o Sario kaipi kad 
del parodimo to Kariles bro
liam atsigrįžo in juos, idant 
tart nebegkime, nes jau brie
dis nuezautas, kada susikiu pa 
jaute baisu skausmą savo kru
tinėję nuo vilicziu iszleistu 
isz saidoku Gelio ir Giros, usz 
sisvirojo kaip pakirstas vuo- 
sis ir griuvo ant žemes o nela
biejie žudintojai priszoke pra
dėjo varstit mirsztanczio kruti 
ae savo kardais.

Iszkase kardais smiltine duo 
be, užpile savo auka su jo kar
du, saidoku ir visais ginklais 
smiltimis, o patis nuėjo prie

Paėmė briedi žadintojai su
grįžo su savo naszta namon. 
Rado Karile besedinezia pa- 
grimzduse svajonėse, isz kuriu 
nubudino ja atsiliepimas bro
liu. Kada iszvido sugrižusius 
su užmusztu briedžiu, nemati
dama savo numiletinio; usz 
klausė nerame:

— Kur dejote savo dran
ga?

— Pasileido vitis aini ir nu 
sivijo teip toli in kalnus, kad 
veltu ezaukem ir laukėm jo- 
atsake du broliai. — Bet jis ga 
nargerai žino tuos kalnus ir 
sugrisz teipgi gal netrukus.

Nelaiminga mergele nepra- 
jausdama dar suvis savo nelai
mes, tvirtai broliam tikėjo ir 
lauke milimo Sario. Kiekvie
nas atbalselis priminėjo jai su 
grįžtanti milima, bet vis veltu 
bego žiūrėt. Galiaus pradėjo 
nerimt mislidama apie nelai
minga priepuoli, nepažinoda
ma piktadaristes visai nemisli- 
jo, kad jos broliai užmusze jos 
numiletini, bet mislijo, kad Sa 
rios galėjo nupult kur nuo uo
los in prapulti, ar uszpultas 
per nuožmia žveri ir sužeistas 
ne gal sugrįžt. Tokios baisios 
mislis gimdė jos duszioje siel
vartą ir norėjo bėgt in kalnus 
jieszkot numileto, bet sugėdin
ta broliu, susivaldė, ipacz kad 
vilties spindulis dar kuteno 
jos duszia ir kugždėjo, jog Sa
ris žino kalnus ir nepražus juo 
se niekad, tik jei ne sziandien 
tai rito pamatis ji.

Mergele sutaisinejo jau sa
vo skunda, koki ketino rito 
milimui paduot, idant iszraiksz 
ti kiek daug kentėjo belaukda 
ma, kaip labai nerimo ir baise 
josi, kaip krimtosi ir sielvar
tavo nežinodama ka tur veik
te.

Vos pirmiejie saules spin
duliai apszviete narsku kalnu 
medžiu virszunes, Karile ne 
nuleidinejo akiu nuo Sario 
grinczeles viliodamas! iszvi- 
siant ji genanti kaimine in kai 
nūs. Netrukus iszvido avis 
bludžiojanczias be priveizėtojo 
po kalnus; Sario nebuvo na
mie, ten tik isztikimas szno 
pririsztas ant retežio staugė 
Įmukdamas savo pono sugriž-

tant. Karile pasiskundė bro
liams, bet tie visai neeuramino 
jos, abejodai ateakidami, kad 
nieko ne žino kur dingo Saris. 
Sielvarto paimta, bliudžiojo 
po aplinkine jieszkodama nu- 
mileto, szalinosi nuo visu, o 
būdama tarpe žmonių jautėsi 
esant vienatinia pustineje.

Saris pražuvo; nieks apie 
ji nieko nepranesza nelaimin
gai Karilei. Tula diena nuėjus 
po aržuolu, kur neviena sma
gia valanda praleido su numi 
lėtiniu pagrimzdo liūdnose 
durnuose. Saule jau nusileido 
uezgiros, tamsa apglobinejo sa
vo sparnais žeme ir migdė vi 
sa givibe dienos. Karile nieko 
aplink saves nematidama, nes 
aptemdė jai akie sroves aezaru 
ir durnos, ir graudžiu balsu 
pragido randos gaidom:

“Nutilo visi glamonus balseliai 
Oriniu oziulbaneziu paukszteliu;

Mieganczius glaudžia žali lapeliai, 
Bei minksztas patalas lankeliu. 
Viskas nobiliu gamtoje pastoja:
Tik miszkai dar oszia liūdnai, 

Stirnaite, pražudžius motina, stoja 
Ant augsztos uolos, žvalgos nera

miai, —
In katra tik szali atkreipiu akis, 

Liūdnumą vien regiu aplink; 
Tamsi ir liūdna, baisi naktis!

r menulis bėga debesio link.... 
Nuo liudnasties begu, sielvartuos 

slepiuosi.
Aszarom mintu, baisibem gėriuosi.— 
O miels tėvelis, tavo szeszeli brangu 
Regiu bludžiojant po Nerio kalni- 

nus,
Tu man parodik mano Sari brangu. 
Eiksz ir vesk mane, kad ir in uolinus, 
Baisiausius, eisiu su tavim, nesibai

dau!
Giliausiu plaisziu; in kožna vieta, 

Kad ir in kapa, vesk tavęs praszau! 
Tamsoje nakties su tavim vaikszczio 

siu
Ob, sunku vienai givent, — 

Linksma su tavim bebuvosiu;
Gal skausmai paliaus szirdi kutent. 
Tu dingsti isz akiu brangus teveli 

Kur mielas Saris nepasakai;
Ar dar jis givas? Nors viena žode-

bus bėga su ta naszta in pa
kalne.

Broliai iszeje buvo jos jiesz- 
kot, visur bėgiojo, visur klau
sinėjo apie ja nieks- nieko 
jiems nepasake, mane kad Ka- 
rile isz sielvarto nusiskandino 
bet sugriže nomon rado ja na- 
mieje. Nepatemita sugrižo ji 
indejo galva in molini cuda 
uszpile žemems ir jauna rožių 
krūmeli pasodino, o aszaromis 
laistė. Sugrižusie broliai kalbi 
no sesuto bet ji jiems (pastojo 
niabilia ir kurczia. niekad 
akiu nepakels idant in katra 
isz ju pažvelgt, szalinosi nuo 
ju kaipo nuo baisiausiu ermiu 
ir tuomi skausmingai nubaudė 
juos usz žudinsta, nes patupdė 
ju dusziose baisius kirminus, 
padino balsus sanžines, kuri 
nedave piktadariam ne ant va
landėlės ramibes.

Laistomas dienomis ir nakti 
mis rožių krūmas aszaromis 
Kariles veik iszaugo ir apsi 
denge gražiais žiedais Jkame 
Karile mate kaipi savo numile 
ta Sari, milejo krūmą labai, 
labai visados buvo prie jo ir 
globstejo kaipi didžiausia 
brangmene.

Broliai Kariles kuria laike 
usz papaikuse svarstė kodėl 
Karile teip labai mili rožių 
krūmą. Nelabiejie ir tai nuo 
jos nusprendė atimt, nes vien 
kart užmigus Karilei sumusze 
cuda ir iszvido tikra priežastį 
del kurios Karile milejo vazo
ną. Persigandę inmete viską 
in upe Neri. Nubudus merge- 
pradėjo jieszkot savo augme 
nes, bet netrukus suprato kad 
ir tai piktadariai broliai iszple 
eze jai.(Pasilikus nesuraminama 
netrukus pasimirė, o juos mir 
tis iszspaude aszara visiems pa
kalnes giventojams. Atmintie 
aukos meiles pasiliko ant am
žių Lietuviu dainoje praeide- 
danczioje “nuo žodžiu:’’ Graži 
Karile Nerio lanku karalie
ne”

KUR BUNA
Mano brolis Martynas ir sesuva 

Magdalena Taroijonai, abudu ženoti, 
gyveno steite Connecticut o dabar 
nežinau kur, teip-gi Ir szvegeris Mo
tiejus Walenta pirmiau gyveno Chi
cago dirbo prie krauoziu visi paeina 
isz Suvalkų gub., jie pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso.

Ant Tarry.
247 Reed avė. Collinsville Ill.

Gal dar ji gi va slepia kalnai?
Gal...
Skausmas krūtinėj suspran- 

gino ja ir numarino baisa. 
Puolė be jausmo ant žemes ir 
nieko nejautė, nemate — už
migo nes sapne iszvido savo 
_ ”1" n---‘y ■------»- -fc-J —
ja visas kruvinas ir rodo savo 
krutinę perverta dviem vili- 
cziom ir sužeista kardais ir sa 
ko: “Zuvau nužudintas per 
veidmanius nedorus tavo bro
lius, o kuna mano uszpile smil 
timis ant kalno; kelkis ir eik 
su manimi” Kruptelejus smar 
kiai persigandus nelaiminga 
Karile atmerkė akis ir vedama 
kokia virezžemiszka galibia 
eina paskui milima szeszeli. 
Baisi regikla! Tamsoje nakties 
ji eina per žagaru ir szatru til
teli patiesta ant prietako Nerio 
kabinasi ant kaukaru kalnu, 
lipa ant uolu pereipleszineja 
pro erszkecziu krumus ir tan- 
kuminus su ieztiesta link eze 
eželiui dvasios ranka usz ku
rios kaip jai rodosi vede ja 
dvasia ir nejautė nuilsimo, 
nors atlikinėjo kelione kokios 
jokia žmoniszka pajiega nein- 
stengtu atlikt, pati nežinojo, 
o ir neaiszkino to sau kas duo
da jai ta pajiega ir galibe, net 
užlipus ant vieno kalno paži- 
mejus savo žingsnius kruvi
nom pėdom, nes kraujas tekė
jo isz jos sužeistu erezkecziais 
kojų, bet ji nejautė skausmo, 
ten szeszelis dingo, o Karile 
puolė kaip negiva ir užmigo.

Jau saule tekejo; jau pauk
szteliu įvairiausio balsai svei
kino karaliene dienos, skambe 
jo Nerio kalnai aidais — ka
da Karile nubudo. Nusistebė
jo iszvidus kur besiranda. Atsi 
minus savo baisu sapna supra
to kaip in ežia gavosi kas ja at 
vede. O Saris, Saris jos bran
gus tur suvarstinta kiauriai 
kardais ir vilicziom krutinę, 
guli uszkastas smiltise. Tos 
mislis neapsakomai skausmin
gai indiege szirdi Kariles. 
Pradėjo rankomis atžarstit 
smiltis vietoje, kurioje, ma- 
cziusi sapne szeszeli savo 
numiletino. — O baisi regik
la!.... Dabar iszvieta visa sa
vo nelaime. Tikrai atranda 
ezalta kuna savo brangiausio 
Sario sa suardinta geležimis 
krutinę — Sielvartas jos bai
sus, pražudo visoki protą, ras
tu prie szalies nužudinto kar
du atkerta galva numileto nuo 
kūno, uszpila ji smiltimis, o
galva susiviniojus in savo ru- ne ligas ponas profesoriau.

GALAS

Muso vaikai.
Tėvai prižadineja Elziukei, 

jog kaip bus gera, tai ijei gar- 
nis atnesz broleli ar sesele.

Po kokiam laikui atsiranda 
namuosia dvinukai.

Elziuke matidama susirūpi
nusi tęva, taria:

— Tėtuli, gal jau aez bu
vau per gera.

Sudia.
Sudžia:— Apskunstasis esi 

valnas.
— A, tai perpraszau poną 

sudžia, jog ant tuszczio turba- 
cijotes!

Laime.
Antanas:— Kas ira laime, 

tik žmogus gali po apsipaezia 
vimui suprasti....

Agota:— Gerai tamista kal
bi!

— Teip, praszau panos 
Agotas— nes jau tada buna 
pervelai!

Sziksztuolis.
Sziksztuolis apsvarsti nu

pirkti ka norint savo paczei 
ant imeninu.

— Na ka nori, kad tau nu- 
pirktau ant varduvių ?

— Ne žinau pati isztikro...
— Na tiek to, duodu tau 

laiko ciela meta!— skubei tari 
szliksztuolis.

Motina.
— Asz labai džiaugiuosiu 

mano sūneli, jog pasitaisei ir 
be mano pavelijimo ne skini 
vaisius sodia. Juk szia nedele 
vieno obuolo ne nuskinei?

— Ne, motinėlė.
— Ne vienos gruszios?
— Ne, motinėlė.
— Gerai mano sunau, esmių 

užganadinta isz tavęs.
Kazukas in save:— Tai ma

no gilukis, jog mama apie sli- 
vas ne klausi.

Mokykloja.
Profasoris in maža Matilda: 

Kokius žmogus gauna pasku- 
tiniausia dantis?

Matilda:— Usz kiek nori,

Jagu boboje tupi striukis, 
Tai atliktas kriukis, 

Tankiause vyra geriausia, 
Palaiko už niekiause.

Vyras turi būti vyru visados, 
Galva del savo bobos,

O jagu savo bobai per daug 
tupinės,

Tai gyvenimo giaro ne turės. 
Mažai yra tokiu moterių,

Kad butu geros del savo vyru, 
O daug tokiu atsiranda, 

Ka ant vyro visaip iszranda.
To szirdeles nedarytu, 
Jagu apszvieta turėtu;

Szviesi motere, szlekta vyra, 
Padaro žmogų giara, 

Niekezas boba, vyra savo ap
kalba,

Ir per visa gyvenimą turi 
balda.

Juk ir asz vyra turėjau, 
Ir aez guodot nemokėjau, 

Ir pati pripažinau, 
Jog isz szio svieto iszkritntau.

Szendien koks mano gyveni 
m as,

Kankina dydis vargas, 
Turiu po svietą trankytis, 
Ne szeip, ne teip maitytis. 

Su tokia vigada. 
Tai jau rūteles gana. 
J a go turetau geriau, 

Pameezcze služba tuojau, 
Veluk sausa duona valgyt, 
Ne kaip po svietą lakstyt.

Milekyte savo virelus, 
Nerodinkyte rageles, 

O jago noryte vyra pataisyt, 
Turyte priesz jin nutylet,

Užtylėti, 
Nesibarti;

Reike progos laukti, 
O tada jojo klaidas irzrodyti.

Tik su gražumu, 
O ne su piktumu.

Ne viena kaip vyra inpykina, 
x“ K“:1;

O kaip karta pradeda, 
Tai jau ne buna gana;

Lig Bmert peszasi, 
Kaip szunis ėdasi, 
Ant galo to datyre,

Jog atsiskyrė.
Iszejna ant nieku, 

Ant avietiniu isztramu,
O kokie tėvai, 

Tokie ir ju vaikai.

Pittsburge jaunamarti atsi 
rado,

Tai vyruti lėta vyra gavo,
Tas ant vieko per pirsztus 

žiuri,
Džiaugėsi, jog linksma boba 

turi.
po salunus, 
kabinasi; 
iezkolojo,

Teisybe, linksma, 
Vyrams in akis 
Ne senei vienas 
Na ir už tai prova turėjo. 

Boba pagundė, 
Vyrelis apskundė, 

Bet proves nelaimėjo, 
Pati kasztus užmokėjo. 

Geriause, kaip vyras narsus. 
Nulaužia bobai ragus, 
Tada ne reike provotis, 

Po sudus trankytis. 
Piningai ant provu iszejna, 

O tas piningas žmogui sunkei 
parejna, 

Brolyti diržą pamirkyk, 
Bobai kaili iždirbk, 

O jagu tokiai bobai vale duosi, 
Tai suvis nusiezpicuosi. 

* * * 
Montkarmuose yra kelos mer- 

gynos, 
Ne teip labai davadnos, 
Kur tik szokei buna, 

Tuojaus visos pribuna.
Per nakti valakoje, 

Ant rytojaus dejuoje. 
Motynos ne gali isz lovų isz- 

krapsztyti, 
Kad ant Misziu in bažnycze 

iszvyti.
Vos ant neszparo nuejna; 
Nes ko josios ten ejna? 
Kad vaikynus pamatyti, 
Ir juosius pasiszaipyti.

Davadni vyrai su juom ne
užsideda, 

Ba isz to turi geda, 
Nesustoja su visu, 

Spjauja ant tokiu mergų. 
Snargles! noses nusivalikyte, 

Ant szokiu nesilankykite, 
Ba szlektai iszkirsite, 

Jagu motynu neklausisite.

Antanas Tamulunas paeina isz 
Kauno gub., Panevėžio pav., Wabal- 
nyku para., 4 m. kaip Amerika pir
miau gyveno Rochester N. Y. o da
bar nežinau kur praszau atsiszaukt 
ant adreao. (^(j oj)

Ch. Grush.
535-6-th. St, Oshkosh, Wis.

. Mano draugai Antanas Grunaus 
paeina isz Kauno gub., Raseinių pav., 
Bataka volos., turiu svarbu reikalą 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso.

Kaz. Barszketis.
Box 98, Look No 8. Pa.

Mano pua-brolia Mikas Valatska, 
paeina isz Savalka gub., Mariampo- 
lea par., Alitaus gmlno., Alitaus pa
ra. , 15 metu kaip Amerika, pirma 
gyveno apie Waterbury Conn, o da
bar nežinau kur jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso.

Ant Navickas.
Gilberton, Pa.

Pajieszkau gero kriaueziaus mo
kantis sinti drapanas, užmokestis ge
ra darbai ant visados, atsiszaukit ant 
adreso.

Ant Jeszmant.
19 Northman St. Pittston, Pa.

Mano brolis Antanas Rakiokas pa- 
eina isz Kauno gub., Panevėžio pav., 
2 m. kaip amerike pirmiau gyvena 
Waterbury Conn, o dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso. ,

G. Rakickas
820 Bank. St. Waterbury Conn

Mano Pusbrolis John Bariso paei
na isz Vilniaus gub., Traku pav.. 
Merkines voloa. Kasczunu kaimo pir 
miau gyveno Newton Upper Falls o 
dabar girdėjau iszvaževo in Lade- 
ming B. C. Canada jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:

W. Barisas
% Wright Wire Co. Palmer, Mass

Mano Szvogeris Konstantinas Ka 
Bakaitis, 20 metu kaip Amerike, ki
lsuos gyyo«u Oheuaudoah, o dabar 
girdėjau kad apie Pittsburgh, Pa 
praszau atsiszaukt ant adreao:

(16 ’oi)
M. P»centą

126 N. Chestnut St. Shenandoah, Pa

Mano brolis Tradenszas Staszkus 
paeina isz Kauno gub-, Szauiiu pav., 
Jonkiszkiu para , nesenei pribuvias 
isz lietuvos praszau atsiszaukt ant 
adreso: -0?)

B Staszkevioz
1445 Western avė. N. S.

Pittsbug,"Pa

Mano brolis Ramuszkus Jeseviozus 
priesz kelis metus gyveno Shenando- 
ri, o dabar nežinau kur, jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant ad
reso.

Jno. Jesevioz
Box 104 Staunton Ind.

Milžiniszka paroda sufragistku New Yorke.

SEKITE PASKUI VEDEJA

10
l ž J?

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

Geriausi Cigaretai už ta preke.

(IMIS

Puikios Satino Dovanos kožnam baksukije.
■zendien.

Pirkite baksuka 
Zira populariszkumas yra ju pasiganedinimas.

P. LORILLARD COMPANY

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet.
F. J. NOONAN, V ice-Prezidentas. Subatomis 9 lig 12-ad.
W. H. KOHLER, Kasieriua.Ill 11 111111111! II FM

Box 102

Pajieszkau kraueziaus mokanezio 
darba, mokestis gera, darbas ant vi
su metu, 
reso:

praszau atsiszaukt! ant ad- 
(88 oi) 

J.J. Cecelonis
Tollansbee W. Va,

Adomas Matulsviozas, jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre 
so: (-9Q o;)

P. Morris.
Morris, III.

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti 
Preke — lOo.

...Tikriausia Burykla..
Sudėjo Cigonka isz Egipto 

RUBINĄ 8ULVA.
Perdėjo ant Lictuviszko D.T. B

Preke — 10c

Žadintojai Bekerio bus elektrikiuotais.
Keturi “gemblerei” kurie nužudė savo drauga Herms

...Tikriauses Kabalas...
Alba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

Pereiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10c.

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

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.Swtf Al; Gty,P«.
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Rosenthali July 16 New Yorke per paliepima palicijos per 
! tini Bekeri, ydant aptildyt Rcsentlialu ant visados, nes bt 
pavojum del visu ir ketino ižduoti sudui visas szunybes i 
jorkines palicijos, likos pripažintais kaltais ir turės mirti i 
elektrikines kėdės kalėjime Sing Sing. 1) yra “Gyp 
Blood.” 2) “Dago Frank.” 3) “Lefty Louie. 4) “Whi 
Lewis.



szendien pudwia 
zio tabako ui h 
treks.

ĄPSZV1ETIMAS.
11--- "MVIUIkUIU

>. Pirkite Eika 
pssigiūedim

Y

■W4WIHWWI

L BANK
IBPEOFUSUm 
ta piningu.

rocenta pridwha 
tesuose, nepiijui 
■oriai kad ir ja 
mažas ar dideiš

9-ad. ryte lig ipfiL 
Sūbttomii 9 ligM

ais.

UerfflU* 
jospe** 
nesb«”

mirti*11* 
ugfptii*

Kiekvienas iez musu su
pranta, kas tik jaucziasi žmo
gumi, kaip reikalingas žmogui 
mokslas, suprantame liginai, 
kad nevisi galėjo atsiekt moks
lą, kad nevisiem net apsi- 
szviest, arba paskleidit tikra 
tamsa daleido sanligos giveni- 
mo, vienog nieke neužgins 
man, jeigu tikrinsiu, jog kiek
vienas žmogus, jei nori gal ap- 
siszviest, Į jeigu rūpinsis jiesz- 
kot rakto prie mokslo. Netik 
pati mokikla ir netik inkirios 
prelekcijos turi monopoli to
bulinimo žmogaus proto, netik 
mokikla duoda žmogui rakta 
nuo duriu vedancziu prie 
ezviesos. Turime daug kitu 
vaistu, kurie ira szaltiniais, 
versmėms, isz kuriu žmogus 
gali semt ezviesa del tobulini
mo savo proto; visas musu gy
venimas ira mokikla, duodanti 
labai daug turtu žinistos, duo
danti iezvistint mums savo ipa- 
tiezkas pažvelgas, besiriamian- 
czias ant givenimo datirimu. 
Apart to draugavimas su žmo
nėmis, pasikalbėjimai, apsvar- 
etmejimas svetimu pasargų — 
viskas tas tobulina iszminti 
žmogaus, gailaus laikraszcziai 
ir kningos, kuriu ir mums ne
trūksta, pakelineja žmogų ap- 
szvietoj ir nekarta žmogus isz 
nemokinto pasilieka apszviee- 
tu, iszmintingu, jeigu tik rupi, 
naši tuomi, jei tik nenor pasi 
likt tamsibej ir nebūt žemina
mu kitu.

Geriausia ir svarbiausia mo
kikla, tai musu locnas giveni- 
mas, tos mokiklos nieks mums 
neužvaduos; daug senoviszku 
didžia iszmintincziu mokinosi 
tik toj mokikloj; bet anuose 
laikuose buvo tas galimu, ka
dangi pati užduotis givenimo 
buvo prasta-

Sziandien vienog ira kitaip, 
sziandien reik jau apszvietos 
kadangi tas mus tik parengia 
prie givenimo draugijoj.

Draugavimas su žmonėmis 
neabejotinai turi labai didele 
intekmia ant žmogaus ant pa
kėlimo jo intelektu aliszkai. 
Bnvo laikai, kada tikriausiom 
versmėms žinistu ir mokslo bu
vo besiedos su iszmintinczeis 
ir netik Atėnai senovibes, bet 
ir puikus rūmai kunigaiksz- 
cziu ir magnatu visokiu civili
zuotu tautu- buvo regiklom pa- 
nasziu besiedu, arba susirinki
mu moksliszku. Ten pajudi
nėta invairius klausimus, aus
ta bendras mislis ir asabiszkas 
pažvelgas, o po konsekventisz- 
ko užbaigimo, daugelis sten
gėsi tuos metmenis ir audimus 
mielių papuoszius poetiszkom 
spalvom perliet ant pergaminu 
ir palikt velesnem gentkartem. 
Bet tie draugiszki pasikalbėji
mai perdaug persikeitinejo ir 
perkeitinejo aprinkta temata 
urnai pereinant, nekarta insta- 
biai no vieno daliko ant kito, 
no moksliszko klausimo ant 
tuezczio nekarta nieko nereiez- 
kianczio, neverto visai apsvar- 
etimo, niekniekio.

Pas daugeli buna tobulini
mu iszminties keliones po pa
saulės krasztu, kada visokie 
datirimai, inspaudžiai, regiklos 
gamtiszki paveikslia, visokie 
iezradimai ir vaisiaj žmogaus 
sumanumo ir proto ragina re
gėtoju prie stebėjimosi, prie 
iszdavinejimo savo -sūdo apie 
kiekviena daigta. Bet ežia 
aparto ieztekliaus reikalinga 
jau ir apszvieta, idant regėto
jas mokėtu suprast aziek — 
tiek, žmegus neapezviestas jo
kios mokliszkos naudos ne gal 
isz to isztraukt—apart pasiste
bėjimo.

Teatrai, kur buvo losziamos 
visokios dramos nekarta labai 
pamokinanezios teipgi 'reika
lauja blaivaus mislijimo ir 
sprendimo, bet sziandien jau 
ir teatruose nerasi tiek mok- 
sliszkos naudos, kur vieton 
gražiu dramatiszku ir trage- 
diszku paveikslu, del pilnu 
tusztibes regėtoju geriau pa
tinka nepriderianezios farsos 
ir aperetkos, papiktinanezios 
kiekviena rimtai žiūrinti in 
svietą.
ji Laikraszcziai — rods tie ira 
prieinamiausiais kiekvienam 
e daug, labai daug naudos 
atnesza žmogui, bet semime 
Raudos ir apszvietos isz lai-

kraszcziu reikia iszminties. 
Reikia suprast kad nevisi lai
kraszcziai sėja apszvieta tikroj 
nevilingoj dvasioj, nekarta 
garsina ir inkalbineja blogas 
idėjas, Medingas draugijos su
vedimui ir tvarkai. Tas vienog 
neira dar teip blogu, kaip tas 
kas apsirenka sau viena lai- 
kraszti, skaito, o kitais nieki
na; idant nepastot aklai tikin- 
cziu in vieno, bei keliu nuo
monei idant nepastot raciona
lu, t. y. tikineziu svetimam, o 
ne savo protui, idant mokėt 
spręst ir mislit savistovingai, 
reikia skaitit daug laikraszcziu 
visokios dvasios, tada galima 
isztraukt sau nauda ir tobulint 
savo iszminti apsvartinejimais 
svetimu nuomonių, iszdavine- 
jimais asabiezku logiszku kri
tiku ir sūdo. Apart virszmins- 
tu priežaeczia, laikraszcziai 
nors tobulina žmogaus iszmin
ti, bet negal but mokslo pla
tintojais negut parenginetejais 
prie mokslo, laikrasztis žmo
gui, tai auklėja, nesziote, kū
dikiui, kurio mokinimui reikia 
mokitojaus...

Tuomi mokitojumi ira žmo
gui kninga. Kninga ne nuo 
eziandien ira valditoja protisz- 
ko givenimo. Taigi ji tukstan- 
cziais metu pirm musu eros, ar 
ba pirm Kristaus gimimo jau 
Aigipte ir Babilionoj buvo ži
noma; jau anuose žilos eenovi- 
bes laikuose buvo kninginai 
sistematiszkai užlaikomi, o 
nore būdas raszimo ju buvo 
dar ne geru, vienog nekurie 
raeztai uszsiliko net iki ežios 
gadinęs. Su laiku ikada likos 
iezrastas lemteenis būdas raszi
mo, o gailaus ir spaudinimae 
kningu, kninga pastojo inran- 
kiu apszvietos ir teorisztiezko 
mokslo, versmia tobulinanezia 
ir girdanezia žmogaus iszminti.

Nevienam pasirodis gal ste
bėtinu, kad kninga teip augez- 
tai keliu. — Žinomas daigtas 
ne pasakų ir moraliszku pur
vu kninga, bet kninga, kuri 
neuszkreczia korupcija mora- 
liszkumo, kninga, kuri tobuli
na kelia, ta kninga branginu 
uezvis labiau. Kningai galima 
padekavot usz viską; gera ir 
pikta — kas ira ant žemes! 
Sunku iszekaitit tam trumpam 
etraipsnelije visus vaisius kni- 
gos, kadangi jie apima aviea 
svietą — pasakisiu vien tai, 
kad kninga valdo žmonija, jos 
intekme galinga, ji ira pamatu 
moraliszko ir politiszko svieto.

Ir teip kad risza žmones ant 
abieju pusskrieziu žemes give- 
naneziu, ta pati kninga ža 
dina vienuodus jausmus’ pas 
žmones toli vieni nuo kitu gi- 
venanezius, jungia buitis, ku
rias skiria plotis žemes ir risza 
brolistes rieziu duszias.

Apart to didžio smagumo, 
koke gal duot kninga skaitan- 
cziam kninga nesuligintina 
nauda atnesza žmogaus iszmin- 
cziai, bet ar mes mėgstame 
moksliszkas kningas skaititi? 
Nore tokiu kningu mažai tetu
rime, vienog daug veikiau 
stveriames usz tokiu, kurie jo 
kios dvasiezkos naudos neatne- 
sza, kuri užganą padaro negut 
musu tusztibei ir padilgineja 
nemoraliezkus pageidimus. 
Mokliszka kninga, mat inkiri 
ir reikalauja gilesnio misliji
mo nuo skaititojo, o prie to 
mes esame dar neparengti ir 
nesirūpiname apsiszviest. Ne
gana kad patis žemai stovime 
apezvietoj, kaipo kad pavidim 
ir savo vaikam apszvietos.

Negelbsti ežia ne raginimai 
augsztesnes kliasos musu drau 
gijos, idant visuomene glaus
tųsi prie apszvietos prie moks
lo, kas angas garbes tautom 
atidaro, pakelia varda ir tei
kia geresni būvi, lengvesni 
givenima, mes mažai rūpina
mės savo ateitim, užganėdinti 
esam kad galime givent, o už 
sunkuma givenimo kaltiname 
ne save, vien kitus.

Kaip-gi negales kaltint vai
kai savo tėvus kurie pavidejo 
jiems apszvietos, ne daleido 
ingit bent rakto nuo duriu 
mokslo; vaikas arba mergaite, 
ipacz vaikas pabaigė vos de- 
szimts metu, jau mes atimame 
ji isz mokiklos, idant szelptu 
mus besirupinime reikalais 
givenimo, apie ka ne eiki jau 
raszeme; kas neingija jokio 
pradinio mokslo, negal vėliaus 
mokintiesi augeztesnio; kar

dangi tas jam ira sunku kai
po negalineziam lengvai pats 
mislinti ir sprensti be kito pa- 
gelbos, jeigu vienog žmogus 
tvirtos valios, troksztans ap
szvietos stengiasi per visa gi
venima ant kiek daleidžia tam 
sanligos jo pasiekt augsztesni 
laipsni apszvietoj nemažai tur 
vargo.

Rūpinkimės apsaugot nuo 
to vargo ir sunkinibiu busian- 
czia gentkarte, per nepavideji- 
ma savo vaikams apszvietos 
mokslo, apezvietoj ir moksle 
musu tautiszkas givenimas, 
musu galibe musu tautos ge
resne ateitis, o mums patiems 
lengvesnis būvis ir laiminges
ne ateitie.

Skaititojai “Saules” patis 
per savo laiszkus kuriuos tal
pinome laikrasztije ne del ko 
kito, kaip tik del persitikrini
mo ir patikrinimo, kad ekai- 
timas atnesza nauda žmonėms, 
kad jau patis pradeda suprasti 
tai— o! kaip trokeztame idant 
visi suprastume naudingumą 
skaitinio, o paniekintume vi
sais blogais papratimais ir 
stengtumes naikint savo idas 
ir tobulinties. Skaitikime ir 
mislikime visose laisvose va
landose, negaiezinkim bran
gaus smarkei began ežio laiko 
del tusztybes, kas mums nau
dos nesuteikia — o busim daug 
laimingesneis.

Narsus Lietuvys.
Anglekaslu tikras atsiti

kimas.

Visas miestelis Capelton, 
buvo linksmas, isz priežasties 
balaus iezkelto per poną Hil- 
tana, locnininka kasikiu ir 
kaimo kuriame anglekasiai gi- 
veno, o tai isz priežasties var
duvių sunaus, kuriam sukako 
dvideezimts-vienas metas o ir 
ant garbes vienatines dukters 
kuri buvo pabaigus savo moks 
la ir ka tik buvo sugrįžus isz 
augsztu mokyklų.

Karelus Hiltonas buvo la
bai miletu no savo tėvo o ku
rie ant sūnelio noru visame ti
ko. Isz priežasties nuolatinio 
sirgulavimo p. Hiltono, sūnūs 
apimt visa valdže po tėvui ant 
kasikiu, nes jojo ne dorus ap
siejimas su žmonėmis teip da
vėsi jam in ženklus jog baisei 
io ne kente visi giventojei 
kaimelio Capelton.

Laike balaus radosi vienas 
isz musu tautiecziu Lietuviu 
Petras Baranauckae, kuris mo
kėjo gerai angelskai o ir buvo 
faier-boeiu tose kasiklose. 
Jam tai likos atiduota szlove 
vest duktere locnininko kasik
iu, prie stalo ant vakarienes, 
norinte ant to visi kiti angle- 
kasei— amerikonai labai niur
nėjo po nose.

Kada teip musu Petras sė
dėjo prie stalo su jauna Viole
ta (teip buvo vardas locninin
ko kasikiu duktere) paregėjo 
sėdinti prieezais save josios 
broli Freda, o kuris baisei ne
kentė Petro. Tame prakalbėjo 
Violeta in Petra:

— Ar žinai tamista, jog asz 
mileeze labai atlankit rito ka- 
eiklas ir nusileist nauju szafcu 
žemin,— tarė mergina teip, 
idant josios brolis galėtu isz- 
girst.

— Butu man didele szlove, 
idant galeeze panaitei parodint 
naujės kasiklas, nes naujas 
ezaftae ira labai ne tikras ir 
galėtu koke nelaime atsitikt, 
ir apie tai pranesziau tavo Mo
lui, jog virszus ira ne labai 
drūtas ir kaip kur pradėjo in- 
griuvinet, bet jisai tiktai isz 
manes daro szposns o man duo 
dasi jaust, jog gal bile diena 
baisus atsitikimas gal atsitikt 
tame szafte,

— Esi kvailas, Petrai!— 
paszauke Fredas. Szaftas ira 
suvisai saugus ir jokios nelai
mes jame nesitikiu.— Asz 
pats nuvesiu savo seseri rito.

Ant ritojaus Fredas nuvejo 
pats prie szafto. Nes Violeta 
ne norėjo ejtie su juom, ir 
melde jio idant ne ejtu in ka- 
siklas, pakol ne pastatis kelio- 
leka paramų po griuvaneziu 
lubu.

Fredas atėjo prie szafto ta
me laike kada, keliolika an- 
glekasiu likos isztrauktais isz 
kasikiu, o ant užklausimo Fre
do, pasakė, jog kasiklose pa

siliko da Petras ir kitas darbi
ninkas, kurie apžiūrinėjo vir
šau.

In keliolika minutu potam 
Fredas nusileido in kasiklas. 
Tolimoje paregėjo du žiburius, 
Petro ir jojo pagialbetojaus. 
Kada ejdamas pro paramas 
(pilėnus) paregėjo su baime, 
jog keli buvo labai sulenkti o 
ne kurie labai braszkejo. Pri- 
ejas, kur Petras radosi, tare in 
jin:

— Asz nusiduosiu da to
linus, o tu gali nusiduot prie 
szafto ir laukt ant manes, o 
kada sugrižsziu, busim visi ant 
kart ieztrankti.

Ir nusidavė giliau in kasik
las o Petras su savo pagialbi- 
ninku atėjo prie szafto. Vos 
prisiartino, kad sztai iszgirdo 
baisu dundėjimą ir lūžima pa
ramų o akimirksnije griuvo vi
sas virszus ten, isz kur ka tik 
buvo ateja, o ir riksmą Fredo; 
potam viskas nutilo.

Tik valandėlė Petras nutir
po, nes tuojaus priszoko prie 
virves ir davė inžinieriuj sig
nalą idant juos isztrauktu in 
viražu.

In trumpa laika subėgo dau
gelis žmonių, kada dažinojo 
apie baise nelaime. Tėvas pri
žadėjo duotie puse savo turto 
tam, kuris ižgialbes jojo vie
natim sunu, jagu da randasi 
prie givasezio!

Ant tuju žodžiu prisiartino 
Petras su nuludusiu veidu ir 
tikru pastanavijimu, tardamas:

— Ponas Hiltonai, ne už 
visa tavo turtą ne nusiduo- 
eziau in taisės kasiklas, idant 
iszgelbet tavo sunu, nes tik 
vien isz mielaszirdistes del sa
vo artimo tai padarisiu ir prie 
pagelbos Visogalingiausio isz 
gelbėsiu tavo sunu jagu da 
randasi prie givaeczio.

Iszgirde tuos žodžius kuopa 
anglekasiu suriko ant szloves 
Petro ir kožnas gire jojo pa 
siszventima. Nes Petras mos
telėjimu rankos apmalszino 
klikenczius, ir tarė povalei:

— Turiu turėt in pagelba 
da tris žmonis. Kas ėja su ma
nim?

Tris anglekasei isz kuopos 
ženge pirmin ir tuojaus nusi
leido in kasiklas. Pirmiausia 
Petras liepe nuleist keliolika 
milžiniszku balku, idant pa- 
riamt gruvanezias lubas. Ir 
teip po trijų adinu sunkaus 
darbo, pradėjo daejtinet kur 
tikėjosi surast užgriuvusi su
nu locnininko kasikiu.

Po trumpam atsilsiuj vela 
emsi su visom pajiegom prie 
darbo ir ant galo pasisekė da- 
ejt kur gulėjo nelaimingas Fre 
das Terp dvieju milžinisžku 
akmenų gulėjo jisai, o kurie 
apsaugojo jin no smerties, ba 
vienas buvo užgriuvęs ant ki
to o Fredas gulėjo apaezioj su 
prispausta koja per kita ak
meni, nes radosi prie givas- 
ties. Po ižgavimui Fredo ant 
virezaus priėjo ponas Hilto- 
nas o spausdamas ranka Lietu 
viui tarė:

— Acziu Dievui ir tau ma 
no Petrai, o ir tavo narsiems 
draugams. Isz tikros szirdies 
padekavoju tau už ižgialbeji- 
ma mano sunaus.

Mine žmonių neužilgio isz- 
sieki rate o Fredas likos nuga
bentas namon. Po keliolika ne 
dėlių likos iszgidintas, bet ko
ja teip būva nulužus, jog ant 
viso givaiczio pasiliko kolie- 
ka.

Kada suvisai pasveiko, Fre
das nusiuntė pas Petra, idant 
jisai ateitu pas jin. Kada atėjo 
Fredas tarė:

— Atleisk man Petrai, daug 
blogo asz tau padariau o ir 
visiem anglekasem buvau 
druska akiję, bet žinai jog bu
vau nubaustu labai per Die
va, nes no szios dienos steng- 
siuosiu ejtie pėdom mano tė
vo, kuri visi mili kaip tęva.

* * *
In meta po tuom atsitiki

moj ponas Hiltonas iezleido 
savo dukteri už pono Petro 
Baranaucko, o dienoje vineze- 
vones aplaike žine jog likos 
priimtas kaipo pusininkas ka
sikiu Hilton, o su savo Ame- 
rikoniszka paeziule džiaugėsi 
da ir sziandien.

Mieli skaititojai, norint per
mainom visu ipatu pravardes 
o ir miesteli kur tas atsitiko, 
bet apraszimas ira tikra teisi 
be, o taji narsu Lietuvi pa
žįstam ir del to buvau pri
verstas jojo pravarde permai- 
njt. F. W. B. B.

Ar tokis klubas nebutu 
geras del Lietuviu.

Ana diena New Yorke likos 
uždėtas labai praktiezkas klu
bas ir tame steite inkorporavo- 
tas.

Vardas tojo klubo anglisz- 
kai vadinasi: “The Anti- 
Treating League of America”, 
pamatu jojo — pats užsimokė
ti už gėrimą o bukie blaivius.

Mieris klubo ira tas: idant 
ižszakninti tarp draugu tritavi 
ma isz kaleinos del kitu, kas 
veda in girtavima ir žmogų 
pavereze ant girtuoklio. To
laus ira privalumu vesti mo- 
raliezka givenima ir broliszka 
meile. Uždetojei tosios draugis 
tęs tuom laik apsieini prikalbi 
neti in taje drauguve jaunu- 
mene ir suaugusius, o tada ap
garsins statutus.

Ant pažiūros rodos tai kudi- 
kinis užmanimas, nes gerai ap- 
svarsezius, turi dideli ženkli- 
vuma.

Juk mes visi žinomia ta 
netikusi užvedima “tritavima” 
ir ne vienas jagu jau net liga 
insivari nes ir emerti gavo.

Svarbiausi daigtai darosi 
karezemosia. Nori ka sueiti 
ir pasikalbėti, susitarė sueiti 
in karezema, po teisibei ne vi
sada gerti, tiktai pasikalbėti 
po viena ižgerti ir toliu brauk
ti. Nes kas dedasi? In kareze 
ma ineina Pranas ir randa lau- 
kenti Miką prie baro ir szneka 
ei api reikalą, tame ineina Jur
gis.

— Na ka gersi? klausia pir 
mutinei Jurgio.

— Gersiu alų!
— Tame ineina Antanas.
— Elo! Antany! — na ka 

gersi, — sze artin, gere ketu 
resia.

In eina Stasis, ir szaukia;
— Ana biezei.... o-gi man 

ar ne užfundisite?
— Ka gersi-klausia-vienas 

isz keturiu.
Ir teip isz dvieju pasidaro 

net keli, kožnas davi po trita, 
ir kožnas prisipili pilna pilvą. 
Na ir jau rengėsi iszeiti, tame 
ineina Triczkue ir Mickus-nau 
ji draugai ir velei prasideda 
kaleinos, Dvejetas isz tu ne ga 
Ii daug gerti, visi privertine- 
ja kad gertu, tuodu nusilaka 
kaip ne sutvėrimai, jog net su 
nosia žeme siekia. Na ir jagu 
tokie vaikinelei kelis kartus 
in tokia drauguve patenka, 
inpranta in gėrimą ir stojasi 
lig smert girtuokleis.

Jagu ne butu papratimo sue 
jus funditi, tai ir girtuoklu ma 
žiau butu.

Bjauriauses daigtas ira tri
ta vimas!

Tiktai visi gerai pamisliki- 
te, o pripažinsite, jog toji ma
da “tritavimas” kenkia ir szin 
koriui, ba tiejei, kurie nusilakė 
pas jin, jau ne greitai akis kar 
czemoja parodis, kad velei ne 
nusilakti.

Geriausia per tai padarisite.
Kaip kožnas už save užmo

kėsite.
Ba kas trituoja isz kaleinos, 

tai pats už savo kvoteri geria 
ir tai priverstinai, ba jagu 
niekam ne trituotu, tai tik 10 
centu iszleistu ir butu sveikas.

Api tai ne užmirszkite.
O uždėti tokia draugiete me 

ginkite.
O jagu broliti nori gerti, 

tai už 10 centu nusipirk sav 
uzbona, alaus, tai prigersi kaip 
tūzas. Ar gal ne?

Smulkmenos-
* Rosijia tnri geležkelin 36. 

000 miliu geležkelio, dvi da
lis priguli prie rando o trecze 
prie kompanijos.

* Anglikai turi eukiszia 
300 milijonu dol. ant telegra- 
po per marias.

* Rusija ira 2 ir į kartu di
desni už Suvienitus Steitus,

* Steite Massa chuBsetts, 
kaip apekaitita, numirszta 
daugiau 12 tukstaneziu negu 
užgima.

* Mete 1863, Japonije turė
jo vos viena kasdieninia ga- 
zieta. Szedien skaitlis ieznesza 
pusantro tuks. Stalyczios mies 
te Tokio iszeitineja dabar 20 
laikraezcziu, o labiausia prasi
platinus “Japan Times”, an 
gelskai spaudinta Ant 17 mili
jonu žmonijos, ta jau ne mažas 
skaitlis. Ar Lietuvei gali su Ja 
ponais susiliginti? Už tat Lie
tuvei per augeztina visas kitas 
tautas gerime, o ira ženklu 
daugibe karezemu! Ar gal ne?

Esama visokiu ligų pas žmones; 
didesne ju puse duodasi prasi- 
szalinti su Severos vaistu 
pagelba,

Saugokis!
Kosulio, persiszaldymo 

gerkles kliueziu, skaudė
jimo krūtinėj, kimulio ir 
sunkaus kvapo. Lengva 
jie apveikti dabar, bet vė
liaus bus sunku. Kol virs 
negalimais apveikti su 
vaistu pagelba sulaikyk 
ju plėtojimąsi imdamas

Severos
Balsamas

Plaucziams
(Severą’s Balsam for Lungs) 

Preke 25c. ir 50c.

Ramatos Ar turi jas?

Severos
Vaistas nuo 

Rumatizmo
(Severą’s Rheumatic Remedy) 

Preke : :$1.00

Veikia in priežastį, nes 
praszalina nuodus isz kū
no ir tuomi suteikia pa
lengvinimą ir no rumatiz- 
mu skausmu ypacz jai jam 
da padeda

Severos
Gothardinis

Aliejus
(Severą’s Gothard Oil) 

Preke 50c.

Yra tai patikėjimo 
vertas tepalas, tinka abi 
vienam szeimynos nariui, 
taip senam kaip ir jaunam. 
Szitie du vaistai, vienas 
vidum, kitas isz lauko, pa
daro geriausia kombinaci
ja rumatizmo gydymui.

Severos Vaistai pardavinėjame 
Aptiekose. Kiekvienas Aptiekorius 
gali juos gauti jums. Jai jis neturi, 
rantykite in mus. Del gydytojo 
patarimo raszyk pas

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

Reikalaujant Armonikų
rconcertinkų ar kitokių 

instrumentų.
Pakol kur pirksit, pirm- 

parašykite man, aš prisių 
siu Jums savo Katalogą, i 
kurio matysite jog prie m; 
nęs galima gauti visokia 
puikiausias Vokiškas b- 
Itališkas Armonikas už žc 
tnesnę kaina negu kur kitur

Rašyk Send! man, pridedams už 2c., markę i- 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad

M. J. Damijonaitis,
812 W. 33rd St., CHICAGO, ILL

638 Penn Avė. 
Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

NAUJA KNYGA i:
-PO VARDŪ-

PRIEJGIAUSES !'

MOKSLAS

ANGLISZKO :
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiezniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

i
 Ir teip sudėta, jog ka tiktai 

pribuvias Grinorius isz Lietuvos 
gali in trumpa laika pats per 
save iszmokti Angelskai sriek 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druozel apdarita 
in Franonsini raudona audima 
ir kaastuoje tiktai J ] e Kautas 
nuaiuntimo raee apmokama,

BAULK Mahanoy City 
win inmiiirMĮIII*

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir tur 
avo paveikslą Siamo laikraštyje. Dr. Koier yr 
.imęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakt 
avo visuose Varšavos ligonbučiuosc. o paskut 

dais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buv 
gonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pr: 
etiškas ligai vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę606. didr 
’ išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeig 
cnti išbėrimus ant viso kūno, gedimą bumo 
rba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulį 
teik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir ncatsika1 
03 tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kite 
■žkrSsi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais b' 
tais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPEb 
r kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigu 
ugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pat 
tančias iš SAUZAG YSTES prašalinu į 18 diena 
kr jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyrišk 
spėkos, kaip pirmiau? jei teip, tai negaišuo! 
ja nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vCl galėtu 
3ūti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo i 
aalo išgydau į 21 dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gyd 
t 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių rand. 
bėgimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsuukinin 
ausišlapinimo (peršėjimas) ir desčtkai kitų ženk 
jpie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgyd 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraug 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kit 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krau 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik pi 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30 vaka 
Petnyčiomls Iki 5 popiet Nedėllomis Iki 

popiet Ateikit tuojau».

Altas apgarsinimas ir padėkavonės teisingos. Klinikų! galit tikėt.

Tu mane

cJVINCAS j. DAUNORA.
Brooklyn, N. Y,

Jau nuo keliolikos metų Brooklync-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 iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labui pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpe kitų aptickos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

SpooijaliŠka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25o 
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prlsluntlmo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Kreipiantiemsicms per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligojo.

Jeigu Jums brangi yra Jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA

_ APTIEKORIUS
229 Bedford Ave.

W. RYNKEWICZ1US **
233-235 W. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas; W'or/A 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

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

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Takstanoziu Dolerio ($100,000) yra moša kaaoija sudėta in 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziause!. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.^ 
Szipkortes parduodame ant geriausiu G aylaivių visu Linijų In ir iu

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastarajame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejontaliszkas Pop eras bu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

CJžpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausel, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti, L

Iszgelbejai!
j kaip visokį daktarai, profesoriai ir
f JVJV VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTU
į Teip rašo žmones, išgydyti nuo visokių ligų.

GARBINGAS DAKTAREI Širdingai dėkavoju už labai geras liekarstas ir Išgydymą 
1 mano moteries. Dabar parašau visa teisybę: iki 85 m. amžiaus gyvenau su savo pačiute 
> Varšuvoje, bet Ji per kiauras dienas nuolatos sirgo, net lovoj gulėdama. Kad išgydyti krel-
■ pinosi prie Profesoriaus Dr. Baranauskio, Varšuvoj, ištyrinėjęs užrašė vaistus ir pasakė, 
L kad Migrena, neišgydoma ilga. Vėliau nusiduviau prie Dr. Grudzinskio ir teipat prie pateis 
g Ordinatoriaus Szventos Dvasės ligonbučlo Dr Krukowskio. kurie ištyrę ilga pasakė kaip ir

Profesorius, kad migrena neišgydoma. Amerikoje apart kitų buvau pas Dr. Rubin; nors 
»■ užrašė liekarstas. bet pasakė, bereikalo kaštuotis, nes liga neišgydoma. Vienok ir po to
1 troškau, kad savo miela pnčiulę nors ant senatvės išgydyčiau. Ir štai 1P12 metai yra dideliu 
f mums skarbu, kaip iš dangaus. Kaip visas svietas stovi, tai atsirado vienatinis Daktaras.
■ Phil. M. Klinikoj, kuris Išgyd" mano pnėiulę kaip nieks negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai 
L galiu pasakyti, kad moteriškė yra visiškai sveika, išgydyta ir dėkavojame už sutelkta gerą 
Z sveikata.

Ant. Zarzyckls su Motere ir Dukrele, 183 High St., New Britain, Conn.
2 AS FRANK POŠKA, dėltavodnmas dnnešu, kad skaudėjimą nuo romatlzmo sąnariuose,
■ rankose, teip-pat mėšlungio ir nervų ligų Išgydėt, kame kankino mane per 18 mėnesių. Da- 
I bar jaučiuosi visai sveikas nuo jųsų liekarstų ir persitikrinęs, kad esi labai gerus daktaras;
* ir savo draugams pasakysiu kaip pasekmingai Klinikas išgydo.

Su pasveikinimu Mr. Frank Poška, Bos 4. Farley, Mass.
J GUODOTINAS DAKTARE! Apturėjau lleknrstns, karins lievartojant nustojo skaudėjl-
■ mas krutinės, kosulis ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tamistai laimės.

Su guodone P. Sakalauskas. 3231 Emerald Ave , Chicago, Ill.
« Dideles daugybos padėkavonlų ateina kasdiena, tik del mažumo vietos negalima 
j sutalpinti, nors Ir prašo. KAIP KITI NEĮSTENGĖ, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE 
f IR TUOS IŠGYDĖ.

KAM SIRGT IR VARGINTIS, KAD KLINIKAS IR TAVE GALI ŠGYDYTI, TIK 
j ATSIŠAUK ASABIŠKAI, arba lietuviškai parašant kas kenkia, nelauk Ilgiau.
J THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie 

f tai tikrai galima tikėt.
5 GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTŲ kaip KLINIKO negalite rast. KAD JAU- 

A TIESI kokj nors nesveikumą, bei Ilga vargina ir tikrai nori būti sveikas, tad kad
* Kliniko Daktaras spcciališkai pripažins, kad tavo gnll išgydyti, tad gali tikėti, Jog nptu-
■ rėsi nno Profesionališko Daktaro gydymų ir pritaikytas, speciališkai sutaisytas liekarstas, 
£ kurios kaip tukstanSlus jau paliuosnvo teip Ir tavo gali paliuosuotl nuo ligos Jungo, šviežiai 
'J užpuolusių arba ir užsenčtų visokių ligų, teipat nuo: niežėjimo kūno, negero kraujo, silpnų

Ir nesveikų nervų, skaudėjimo Ir svaigimo galvos, nedirblmo Ir užkietėjimo vidurių. Nuo
■ saužagystės sėklos nubėgimo. nerimastingumo abelno Ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo 
L strėnose, kojose bei rankose ir sųnariuose. kosėjimo, skrepliavimo—bronchitis, visokių slo.

gų, inkstų Ir užsikrečiamų paslėptų ligų Ir kitų, kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi- 
A sas Išgydomas liga*. BE PEILIO. BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI.
* Visada reikia adresuoti teip:

r5 The PHILADELPHIA M. CLINIC 
i 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
F Valandos: Nuo 10 Iki 4 plet. Nedello|e nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.

Vienatine Lietuviszka Banka bū kapitalu $75,000 
kuris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 
moka 4 procentą, Siunozia piningus in visas dalis 
svieto, greioziause irpigiause. Parduoda geriausias 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai. Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg, Pa.

Kraujo Valytojas ............................$1.00
Gyvasties Balsamas...................... 75c
Nerviį Stiprintojas............50o ir $1.00
Vaistas nuo viduriu .... 50c. ir $1.00 
Nuo kosulio............................25c. ir 50c
Nuo gorklčs skaudėjimo 25c. ir 50c 
Skilvinės proškos..............................$1.00
Pigulkos del kepenų.................. i 25o
Nuo galvos skaudėjimo .................. 25o
Nuo kojų nuospaudų .... 10c. ir 25c 
Nuo dantų gėlimo................................10c
Nuo peršalimo .....................................25o
Plaukų stiprintojas............25c. ir 50c
Linimentas arba Expelleris .... 25c 
Anatharynas plovimui.......................25c
Nuo kirmėlių........................................ 25c

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

W0M0R0M0M0M0lt0.t0M0M0M0R0.l0R0M0H0M0K0M0M01l0r.0M0lt0M0r.0o 
O “

NotariuBzas.Didžiauae Lietuviszka
Agentūra Pardavimo Szipkoroziu 
ir Siuntimo Piningu in visas dalis 
svieto, greioziause ir pigiause.
Visi tie kurie per mv s siuntė apie tai geria žino. IszduodaDostovierne 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti. Del Drau^yscziu 
pristatau puikes^zarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t. 
Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkoroziu, Piningus ir 1.1., raszykite 

g pas mane o aplaiky®ite teisinga atsakymas.



DIDELIS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!

Ydant padaryti vietos del nauju 
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pasta- 
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 suezedinti 
pininga ant kožno pirkino. Pasiskubinkite 
ba szitas pigus pardavimas tesis

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

galesites persitikrinti kaip pigiai galesite 
yiska pirkti.

DVhll/CIAIIP7IA 233-235 w. centre ulicze
III ImLWIuIln mahanoy city.

Žinios Vietines.
Nedeloje pirma diena Gruo

džio.
— Su szia Nedelia praside

da Adventai. Vertėtu truputi 
apsimalezyt ir laukti prideren- 
ežiai Užgymimo Kristaus.

— Dienos bėga greitai. Jau 
turime tik 29 dienas lig Kalė
dų. Pirkyte dovanas anksti o 
tuom palengvinsyte sau ir par
davėjams kromuose.

— Lietuviszku kapelistu 
balus seredos vakara nusidavė 
pasekmingai. Sveteliu pribu
vo ne tik isz viso pavieto bet 
ir isz kitu aplinkiniu. Czisto 
pelno uždirbo in kelis szimte- 
liūs.

— Lapkriezio menesi, mirė 
21 ypatos o užgyme 43 nauji 
ukesai.

— p. Jonas Pavlaviczia 
grižo isz Pliiladelphijos kur 
pasekmingai pabaigė mokslą 
Balsamavojima ir graboristes. 
p. Pavlaviczia ketina ateinan 
ežia nedele uždėti Mahanojuje 
graboristes bizni. Tokiu budu 
Mahanojuje vėl rasis du lietu- 
viszki graboriai p. Vincas 
Traekauskas ir p. J. Pavlavi
czia.

— Arti elektrikinio kelio 
prie High Point, važiuojent in 
Szenadori ingriuvo virezunes 
žemes in kasiklas. Skyle gana 
d y dele.

— Kun. Pautienius isz Sze- 
nadorio lankėsi pas nekuriuos 
senus parapijonus ana diena. 
Kožnas nudžiugo paregeja sa
vo sena prabaszteli.

— Pacziule Juliono Moc- 
kaiezio apdovanojo savo July- 
ti ant Thanksgiving puiku ir 
drutu šuneliu. Lai auga ant 
džiaugsmo tėvams.

— Vaiku siutelei ir overko 
tai pigiau negu kitur, pas Re- 
faviezia. Vyru overkotai ir 
siutai po $8, $10, ir $12 kitur 
reiketu mokėti $11 lig $18.
138 W. Centre St. (96 ‘04)

— p. S. Valūnas pirko na
mus po No. 329 W. Centre 
ulyežios ir neužilgio pradės 
statyt nauja dideli narna kur 
trumpam laike persikels savo 
czeveriku eztora. Isz tos prie
žasties p. Valūnas pastanavijo 
pardavinėti visokius apgavi
mus už labai nužemintas pre
kes idant nereikėtų tiek daug 
tavoro perneszti in j nauja vie
ta. Todėl jaigu reikalaujate 
kokiu apsavimu tai dar turite 
proga pirkti už pigesne preke 
negu kitur. Jaigu norite sueze- 
dint piningo tai pirkite savo 
apsavimus pas S. Valuna 526 
W. Centre St. (-j 4)

— Dabar yra laikas pirkti 
overkota ar siutą. Rtfaviczia 
parduoda pigiau ir geriau ne
gu kiti sztorninkai. Puikus 
overkotai ir siutai nog $8. 50 
lig $16. kiti sztorai ima už ta 
pati tavora nog $11 lig $22 
Neužmiiszkite numero 138 W. 
Centre St. 96 '°1)

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

— Arti Lostkrikio likos su
rastas kūnelis nesenei mirusio 
ar gal užsmaugto kudykio, 
kuri užtiko szuo atkasdamas 
kudykio rankute ir su jaja at
bėgo in kaimeli. Žmonis pare
geja toki regėjimą net nusiste
bėjo o keli vyrai temino ant 
szuns kur rado taja rankute ir 
ant galo suseke szuni ejnant 
prie apipuvusio kūnelio. Pali- 
cije jeszko nelabos motynos.

St. Clair, Pa.— Lietuvei 
malszei gyvena, tik laike pe
des kele tautysta ir pralieję 
krauja už tevynia! Daugelis 
nuvažiuoje in Pottsville ant 
“spri” o kada sugrįžta, su tusz 
czeis kiszeneis nes “rudes” pa- 
tusztino.

— Slavokai pradės statyt 
puikia bažnycze kuri kasztuos 
$27,000. Badai boksztai keti
na būti labai augsztus. Neisz- 
manelei, jog tokiam mažam 
miestelije stato teip puikia baž 
nycze ir deda toki junga ant 
savo sprando. Juk boksztai ne 
puiki bažnycze ne duos ižga- 
nimo, Dievas iszklausys žmo
gaus maldas ir mažoje bažny
tėlėje.

Staunton, Ind.— Darbai 
gerai eina, dirba kožna diena, 
uždarbiai ne vienoki nog $2 00 
lig $5.00 ant dienos.

— Lietuviu apie 7 famili- 
jos, ale ne visi sutikime gy
vena. Del ne kuriu moterėliu 
p. Baltruviene reikalinga, o 
del ne kuriu pavieniu p. Ta- 
radaika.

Osceola Mills, Pa.— Dar
bai gerai eina, net viekas brasz 
ka, uždarbiai ne vienoki.

— Lietuviu ne didelis bū
relis, ir visi sutikime gyvena.

Czionais yra lietuviszka 
draugyste po vardu Szv An
tano, kuri gerai stovi.

pp. Miszukaiczius apdova
nojo garnys su drutu šuneliu, 
krikeztynos atsibuvo 24 diena 
szio menesio kurios gražiai at
sibuvo kūmai buvo p. P. Sar- 
palius su p. A. Vaiczukaus- 
kiute. ,

WillOCk, Pa— Darbai 
slobnei eina, dirba po 3 ir 4 
dienas ant nedėlios.

— Lietuviu apie 4 familijos 
ir apie tuzinas pavieniu ir visi 
sutikime gyvena, tiktais neku
riam sporteliui p. Taradaika 
rengiasi važuot in kelione.

— Oras gražus.

Palmer, Mass.— Darbai 
gerai eina, uždarbiai geri.

— Lietuviu mažas būrelis, 
isz tarp tu visokiu atsiranda, 
skaitymais niekas ne užsiima. 
Del ne kuriu vyreliu p. Tara
daika labai reikalingas.

Three Rivers, Mass.
— Darbai gerai eina, už 

darbiai geri.
— Lietuviu mažas būrelis, 

ir visi sutikime gyvena. Tik
tais ne kurie vyrelei labai nu
liūdę isz priežasties štokas 
mergynu jagu isz kur pribūtu 
pora tuzinu tai gautu po gra
žu jauniki.

Dykai auksinis laikrodė
lis.

Mes prisiusim kožnam už 
dika del apžiūrėjimo puiku 
auksu lieta ant 10 metu gva- 
rantuota laikrodėli vertes 
$11.50 kas prisius savo aiszku 
adresa ir už 25 centus štampu, 
ta laikrodeti mes parduosim 
už $7 00 tik per 40 dienu. 
Apžiurejias jaigu matisi kad 
ira vertas tu pinigu tai užmo
kėk expresmonuj likuse suma 
6 dol. ir 650 o kad ne norėsi 
priimtie tai sugražik atgal, jei
gu ne turite katalogo tai pri- 
siusk už 2 centu stampa ad- 
risas. (99 oy)

K. J. Krauchelun,
120 Grand St.

Brooklyn, N. Y.

Pasilieka Iszgydyta.
Malianojaus žmones apie 

tai gerai žino,
Joseph Weber nog Brewery Hill, 

Mahanoy City, Pa. sako. Mete 1907 
kentėjau baisiai, diegluose peoziuose 
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 Suv. Valstijų.

Tautu nupuolimas.
Istorija mums parodo, kad 

didžiausia tautu nupuolimo 
priežastis buvo isztvirkes ape
titas. Gerove pasiekė tokio 
laipsnio, kad žmones atsisakė 
valgyti paprasta sustiprinanti 
maista, bet jieszkodavo deli
katesu po visa pasauli, Jie 
persivalgę pasidarė tinginiais, 
riebus ir netike prie ,darbo. Ir 
tada atėjo galas. Tas turėtu 
būti mums visiems persergėji
mu. Mes matome, kaip szios 
szalies žmones, pasiekė tūlo 
geroves laipsnio, banda pražu
dyti savo virezkinimo jiegas. 
Mes privalome valgyt gera, 
sustiprinanti maista ir nieka
dos nepraleieti nei mažiausios 
indispozicijos, žinodami, kad 
Trinierio Amerikoniezkas 
Kart. Vyno Elyxiras visuose 
atsitikimuose suteiks greita 
palengvinimą ir jiegas. Tai 
ira geras vaistas pilvo, kepenų 
ir žarnų ligose. Jis iszgrynis 
kuna ir tokiu ji palaikys. Ap
tiekose, Jos. Triner, 1333- 
1339 So. Ashland avė., Chica
go, HL

BURIA VYRAS!
Ruptura

Varicocele
Prapolus Pajėgas

Užtrucintas Kraujas

Atima Jumis Vyriszkuma,
Dūkia Iszmintingas 

Likia Sveikas!

DR. O’MALLEY, SPECIALISTAS.
Visados iszgydo! 
Iszbandyta per30m! 
Be peilo ir vaistu! 
Iszraeta per mane! 
Naudojamas tik 

mano ofise.

Dr.O’Malley f 
Rudasai

SHENANDOAH, PA
— Lenkai ant galo susilau

kė nauja kuninga ypatoje 
kun. Dijbrowski o kun. Ko
py tkeviezius iszejo in Mc
Adoo. Kopytkeviczius provo- 
josi su' parapijonais bet pro- 
va iszmete isz sūdo o parapijo- 
pai pastate aut savp.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
ĮJIETUVISZKA OTELI

JUOZAS O KINSKAS
(LOCNINLNKAB)

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

PRASARGA! Darbininkai katrie 
pas mano 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
158 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 gausi Knygute apie Ruptura.

Dr. I. J. Stankus f
1210 S. Broad St.. Philadelphia, Pa. f

...OFISO VALANDOS... I
Nuo 9 lig 1 ir nuo 7 lig 9 Vakare. X 

Nedeliomia lig 4 ad. popiet.
į Telephone: 3757 Dickinson W. Z

Reikalingas krauczus!
Mokantis siūti kostomerskas 

drapanas del vyru ir moterių, 
darbas ant visados su gera už- 
mokeste, del platesniu žinių 
kreipkitės per laiszka po adre- 
su- (16 °1)

P. Szertvites.
370 Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

Ant pardavimo.
Didelis puikus biznavas na

mas ant keturiu lubu su visom 
vygadom, ant didelio loto. 
Ant pirmutinio floro randasi 
didelis puikiai intaisytas sa
lonas ir sztoras. Ant ketvirto 
floro yra didele sale. Szitas 
namas randasi tuojaus prie 
kasikiu Ashley, Pa. ir yra ap
gyventas vien Lietuviais ir 
Lenkais. Locnininkae nori ka- 
greieziausia parduot ir apsi
gyventi ant firmos isz priežas
ties nesveikatos, todėl parduos 
už neperbrangia preke. Yra 
tai labai gera proga ingyti 
szitokia puikia praperte už 
maža preke. Apie daugiaus 
atsiszaukite ir “Saules” redak
cija Mahanoy City Pa. ( j o;)

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU. 
Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsakimai kaip isz- 
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
Klobas matidamas reikale, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25o. Todėl 
norinteje gaut szia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order). 
Lithuanian Am. Citizens Club “Ą“ “7

5 tuzinai už 81 00.
Gražiausia laiszkams popie

rius su visokiais paskaitymais 
dainelėm eilems gražiom kviet 
koms, Geros popieros dideli 
arkuszai su konvertais 5 tuzi
nai už $1 00, tuzinas už 25 
centus labai gražus laiezkai, 
tinkanti siusti in bile ka, 10 į 
už arkueza, tuzinae$l C0, ka
lėdoms atvirukai parsiduoda 
po 3 centus, teipgi reikalauju 
patdaviku duodu gera raba
tą ant visu popierių ir postkar- 
cziu; (g6 ’oj)

Fr. F. Statkus
304 Benkert PI.

1133 Vine St.
Philadel j hia Pa.

Tik del kalėdų.
Gražiausiu gromatoms po- 

pieru su gražiais apskaitymais 
ir konvertais ir gražiu kalėdų 
altorėli vertes 20 centu viskas 
už 25 centus arba tokiu gražiu 
gromatu 10 tuzinu už $1.00 
Geriausios Palangos trajankoe 
300, reikalauju pardavėju ir 
duodu gera pelną, katalogus 
siuneziu nuo knygų ir abroze- 
liu už 40. ('96 oj)

M. Zukaitis.
449 Hudson avė.

Rochester 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 
supuikiauseis apskaitimais ir dainomis 
sudrukuotais apink konvertais tuzi
nas už 25c., penki tuzinai už $1.0U. 
Popieros su paauksuotom kvietkom 
50o. tužinas Turiu Teleskopu su

paveikslais parodanozeis visa Kanoze 
Kristaus su didžiauseis miestais ant 
svieto; kas prisius 83 apturės Telesko
pą ir szimta paveikslu, Teleskopas 
labai yra naudinga turet 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.V/aidslis"2
W.TRASKAUCKAS 

Pirmutini* LtatTfvtsxkeiA 

GRABORIUS

RyjfnuM ir Vs«’D.ttn
Krausto Daikto* * L L 

atlieka ir palto*—
re vLmi reiksfeta kradokitM
A® 9 lJ<Ž4p. u rd i □ «.*.<*
VAB W Caratre H- ■ •

Sknitikite o turėsite, 
nauda.

Reikalai,jame gabiu viro 
kurie m reta užsiimti pardavi
nėjimu luuou tavora, lluosame 
laike nog darbo arba vakarais 
Prisiuskite 20. stempa o ap- 
laikisite iliustruota kataloga 
ir reikalingas žines. Adreeavo- 
kite. ( 99 oy)

K. J. Krauckelun,
120 Grand St.

Brooklyn. N. Y.
Kanticzkos Dykai!

Kas dabar užsiraszis “Dil
geles” tas gaus puikiausia do
vana “Girtuokliu Kanticzkas” 
tai yra dainos ir deklamacijos, 
pampintos p. Karczemu Zi- 
kristijono. Gausite smagiausia 
laikraszti “Dilgeles” kas dvi 
nedelias per metus. Prenume 
rata tik vienas doleris metams. 
“Dilgėlėse” aiszkinama bai
siausi fakyru stebuklai, žuliku 
gudrybes, lytiszki žmonių da
lykai, apie Jono vaikus ir vi- 
sokios naujienos. Tuoj iszpir- 
kit Money Orderi žemiau pa
dėtu adresu, o gausit “Dilge
les” ir “Girtuokliu Kant;cz- 
kas,” Bus juoku. Adresavoki- 
te: (16 °1)

Baltrušaiti Brothers, 
2400 Fifth Ave.

Pittsburgh, Pa.

Žmogus Su Piningais Banko 
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

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

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

FIRST NATIONAL BANK
Cor. Malu & Cenlre 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.

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

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

i’h! ClfS KSSFPas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, Pp

Polithania State Bank
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele Lietuviszka Banka po priežinra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
prukaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Uždirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai 
reik ju.u kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe prancszti jums, 

kad jau atz nesu daugiau ne locnmiku ne virsz ninku, ne 
darbiniku ‘All Nations Lankoj e ant 12-tos. gatves’ 
ir kad dabar atidariau ofisą mano nauj »i vietoi

Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)

Reikaluosia me’džiu kreiptis prie savo seno pažįstamo po 
tokiu adreso:

Povilas V. Obiecunas, 22-nd. ACarson Sts; S S.Pittsburgh.Pa.

RL’SISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GBKICZIAUSI GARLAI\AI— 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New lorko o Rusijos l>e jokiu perstojimu.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR — KURSK — RUSSIA

In Rotterdama 8 Dienas. In Llbawa 11 Dienu. ' ................. . ’ ...
|31 Treczla Kiana
145 Antra Klasa Ž50
|60 Pirma Klaea J .0 , ....     H«»o o,.culu
A. E. JOHNSON & CO., (General Paitenger Agfa.) 27 Broadway, New York, N.Y.

Garlaival iazete }IszNewYorko j !lrn,8:)1’ Gruodžio (Dec.) f C zar, 14,
Apie daugfaue daeižinueite pae mueo agentus arbaMERCHANTSBANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

No, 6.
Nusipirkite ua keletą 
Batelio

NORKEVICZMUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

Mieste. Tik $1 ož Bateli. 
Teipgi czi® gausite ir visokir 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priešą laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyt*

S, Norkewicz
4Q8 Wmt Ushsaov

I)

n

I

Ameril
ucm

V
A. G. GROBLEWSKI

Cor. Elm & Main St>. Plymouth, Pa. 
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 
Garsiu Lletmlszku-Lanklszku Vaistu.

Kiekvienas Lietu* iszkas Sziominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
bztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galėtu„nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nore apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raižykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokite 
musu tyras Lietuviszkas Gyduolei, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l............................ 25c.
Egiutero No. 2.............................. 50c.
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laezai.............................. 35c.
Meszkos Mostis.............................25c.
Trejanka....................................... 25c.
Linimentas vaikams.....................25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c
Liepiu Balsamas . .. ................... 25c.
Anty-Laksou del vaiku............25c.
Milteliai vaikams nuo Kumeliu..25c,

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

Kruvinosios...............................75c.
‘ūieure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nematinio Pilvo...........50c.
Milteliai apetabdymui Galvoe

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

Kojų.....................    25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 60c. 
Vaistas nuo Lapauto................. 15c.
Gyd. nuo Grippo..................... $1.25.
Plauku apeaugotojas.................. 60c.
Muilas dėl 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 ouos uždegimas

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

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25, 
Gyd. nuo Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines...............$2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $6.00,

520-522
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0 kas ežia?
Ugi popieros del laiszku 

raszymo su visokeis gražeis pa 
sveikinimais ir su tam pritin- 
kamezioms dainelėms, auksi 
nems raidėms su gražioms ezil- 
kinems kvietkelems ir suviso- 
keis paveiksleleis, parsiduoda 
labai pigiai kas prisius 25 cen 
tus aplarkys 12 popierių su- 
konveitais ir dar pridėsiu do
vana labai gražios staineles už 
gimimo Kristaus iszleidima ant 
pavidalu altorėliu verta 25 
centus už $100 duodu 6 tuzi
nus popieru, agentams duo
dam gera uždarbi. Adresavo- 
kite. (16 °?)

K. J. lutas.
Box 1724. New York. N. Y.

Ant pardavimo.
Puikus biznavas namas ant 

W. Center ulyczios Mahanoy 
City. Tinkamas del buezernes, 
sztoro, szaucziaus, kriaueziaus 
ir t.t. Skiepas yra paranda- 
votas ant Pool Ruimo. Namas 
beveik kaip naujas su visom 
vygadom ir randasi ant loto 17 
pėdu ploczio per 125 pėdu il
gio. Ant kito galo loto randasi 
naujas trijų prontu namas ant 
dvieju familiju. Randos gal 
lengvai atneszti 50 doleriu ant 
menesio. Parsiduos neperbran 
giai. Atsiszaukite ka greieziau- 
se po No. 526 W. Centre St. 
Mahanoy City, Pa.

(ęg -o?q oj)

Ant Randos.
Puikus ruimas tinkamas ant 

bile kokio biznio, randasi po 
No 408 Sunbury ulyczios, 
Minersville. Giara proga lie
tuviui pradėti czeveriku ar 
drapanų sztora ba szitam mies 
te da tokiu bizniu nesiranda. 
Dasižinokite pas. (7,9 o,)

T. A. Ignotovicz. 
Sunbury St. Minersville, Pa.

26m. SENAS LAIKRASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
1SZE1NA K/S SEREDA BROOKLYN,N. Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausius žinias isz visos pasau
lės, daugiausia iszLietuvos gyvenimo 
ir paežius 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. 
Užrubežiii - - - §3.00.

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.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu 
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 pei 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas 
601W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Fa.

Valstijos Kasijerius turi 
sudėtus Piningus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy City, 1’a. 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 
aut lengviausiu iszligu.

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

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

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

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

Parduoda S zipkortes entgeriaueiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunoi’i 
Piningus in Visas Dalis Svieto greito! 
pigiai ir teisingai. Raszikite pu 
mane o gausite teisinga atšakia?! 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokio 
Valgoma Tavora ir Buozera* 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
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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. Siuneziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

iszsiuncziu m prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka danižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Adresą vokite sziteip:
A. J. KEYDOSZIUS. 202 Troy St. Dayton. Ohio.

Tiktai Per Szita Menesi.
Už 30c. gan si t e 12 gražiausiu Popierių su 

marginiais Konvertais teipgi knygele del 
pasitnokinima raszyti gromatas, kiek žmonių 
y alstijuose ir t.t. Prisiuskite stempu už 30c 
ir raszyk koks esi o prisiusi tinkamu popie
rių nes turiu 70 visokiu patunku.
M. A. IGNOTAS

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR \ND 
ADVOCATE OF UNITED &TATES 
COURTS.

ETUVISZKASp1 OTOGBAFISTAg

M. VARZINSKAS
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-Karozius. Parduoda Reimasirt.t

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.

U/n-onoo Pirkyte už $6.00 vertes musu jL/ovauas žinomos tabakos del cigaretu 
ir iszsirinkit sau dovana *sz sekaneziu daiktu: 
Naujausia importuotas Fonografas su didelia

nikeliuta dūda, kuris 
graina gerei iraiszkei1 
visokias muzikes ir 
dainias. Kiekvienas 
gali turet savo name 
koncertą. 2.Geriau«ia 
Armonika vokit-zko 
iszdirbimo su notom 
ir nui'odi rnais. 3.- 
Puikius stalavas ni
kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karta grajina lOminu 
tiu. 4.Vyriszki arba 
moteriszki storai pa-

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

ms rrisiusime 40 skrinueziu tabako 4 grtunku už $6
ir jusu iszrinkta dovana. Likusius $5.50 

gives tavora. Kam tavoras nepatiks gali ja nejimtL Kanadcn ir abelnai m
ežius, tavoro siuneziame t k gave iszkaJno $6.00. M . N Y

ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO!
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Naujas Iszradimas
Apraszima siunezia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežali, 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:

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-th. Brnoklvn.N.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga 

palytinti daug isz Lietuviu praeites 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Maimeris ir LeberissuGO pus. lOo 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phlla. Pa.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautieti* 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garima, Amerikoniszlza ir Importita 
Galima gaat visokia Arielka,. Vynia, 
Arako, Kimelio, Dzinia ir t. t 
Teipgi skambanozlo Alaas ir Porterio.

Daokyte dabar orderi o bus jomis 
pristatyta in namas,

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.
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