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KAS GIRDĖT?
Užteminum S. L. A. Istori- 

joi, in kuna autoris kemsza 
daug ypatiszku atsitikimu ku
rie suvisai netinka dėti in susi
vienijimo istorije. Jago auto
rius neranda svarbesniu atsi- 
tikymu kas ki^zasi vien tik 
susivinnijimo tai veluk ne bu 
tu pradėjus talpyti in jia to 
kius ypatiszkus atsitikymus 
kurie ne turi jokio susineszi 
mo su pradžia tosios organiza
cijos.— Be intalp'nimo “Ta
ra laikos” m juso h torije, ne 
butu užbaigta, neR be "Tara
da, kos” niekur ne galite ap
siėję

Skaitome laikraszcz.iuose, 
buk B (gi ežius apskundė ‘ Vie
nybe L etuvninku” už šmei
žimą o dabar vela skuudZe 
antru kartu už nupleszima 
garbes.

Ne senei kun. Krasnickie 
apskundė ‘ Keleivi,” tai vela 
kad Rymo Kataliku Susivie
nijimas yra apskundstas — 
Puiki pradže su sziais metais 
Lietuva ir Lietuvei pasiutiez- 
kai kyla in vyrszu, ėdasi vieni 
terp kitu ii-z ko pasirodo ‘‘mei
le artimo” terp muso broleliu 
intiligintu 1”

Tebyriam laike pradeda 
siunsti per paczta vaikus. Die
vulėliau, ka dsbar pradės veik
ti garnei. Oj tasai progresas 
XX szimtmeti.
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Garsingas daktaras Fried- 
monas neprieme viena milijo
ną doleriu už gyduole prieszais 
džiova kuria ne senei iszrado, 
nes toji suma jam iszrodo per 
maža. Kas ka moka, tam vi
sada gerai užmoka, o tik tas 
gerai gali mokėti kurie moki
nosi. Delto-gi mokinkyte ir 
duokyte mokslą vaikams, ba 
tai nieko ne kaeztuoje, o moks
las alydaro prie.z žmogų dy 
delia ir placzia atejte.

Plieninyczioje Gary (arti 
Ch cago) amerikouiezki kapi 
talistai su “geradurziu” Car- 
nėgių insteige žudinyczia žmo 
niu arba kitaip pavardinun 
“instituc je” nukirtimo žmo- 
ni’zku daliu kunu. Jago juju 
dirbtuvėse vztnusza 4 dautls, 
tai moka darbininkui $4; už 
tutnnima rankoc $20; nukirti
ma dvieju pirsztu $7,95. Kas 
ant tojo gausio atliginimo ne
sutinka, tąjį pavieezina kumsz- 
temis ir iszmeta isz darbo. O 
palaiminta kapitalistu Ame
rika!— Aukomis tojo kapita- 
listiezko sm, ko yra daugiause 
Slavokai ir Lenkai.

Ne senei pasklydo po Ame
rika, buk “nezaležnu” arci- 
blskupas (!) Villatte buvo mi 
res, bet ana diena prisikėlė isz 
numirusiu miestu Buffalo 

jupWil®18

■ŪVISZKĄ

Mlf gslli

uoSį?

OFISO

kur nupirko ezmoteli žemes 
ant kuriuos statys kirkuže ir 
muiline žmonime akie.

Lenkai, Lietuvei ir Slavokai 
Lakavanos (Pennsylvauijo ) pa 
vieta sutvėrė savo poliukit-zka 
tikieta pastatydami ant kan- 

_ dydatu - tik savo tautieczius. 
Nusibodo muso tautiecziame 
prižadėjimai politikierių ir ju 
apgavystes per tai'iszrinks sa- 
viezkius ant urėdu.

Sąnaris Pennsilvanijos le
gislatures inneez bila, kuri už
draus socialistams neszti rau-

— n ti- l d°Da vėliava parodosia ir ant 
TVIS®/ l susirinkimu. Socialistai pro- 

testavoe prieszaistajibilavi- 
tom pajėgom.

Laikraeztie "Rome” iezejnan 
tye Ryme danesza, buk mika- 
dae arba japoniezkas ciesorius 
atlankys popiežių Mojane me
nesi.

Jago ateis prie kares, tai da. 
lypetes jieje visa Europa isz- 
skyrent gal Szvaicarije, Da- 
n’ja, Norvegija ir Szvedije. 
Savirezum 400 000,000 žmo' 
niu liks taja kare dalipetetais. 
Dieninis užlaikymas teip mil- 
ZiniRzkos armijos ka-ztuos 
$60 000 000. Pragaras atsida
rys ne po ž -me, tik ant žemes

Kansuose tūla motete, ap 
skunde savininka bravoro, iez 
kurio bravoro alum pasigėrė 
josios vyras — Jago toji boba 
laimėtu prova, tai reikėtų vi- 
sus fabrikus peiliu patraukti 
in soda už dirbimą ynagiu 
mirtinu, tas pate ir fabrikus 
revolveriu.

Moteres geidže būti patogios 
ne kaip iszmintingos, nes no
rėtu būti bjauresnes, negu se
nesnes. O vienok ant ezimto 
vyru, pacziuojeei tiktai devy
nios del patogumo, o viena del 
to, kad jauna. Kiti-gi jeszko 
sau turtingu— su paeoga, 
mergų su gera ezirdže, iezmin- 
gu, geru gaspadyniu ir 1.1, 
nes tas saldina laime ir duoda 
malezuma namie.

Czionais Amerike, tūlas lie- 
tuviezkas kuningas suėjo iez 
netycziu su vienu valnamaniu, 
kuris nieko daugiau ne turėjo 
ant liežuvio, tiktai progresą ir 
apszvieta. Na ir norėdamas 
priesz kuninga “pasistatyti!” 
pradnjo tauzyti apie “gamta” 
ir Mikola Kapernika, Bruno 
ir kitus,— “na ir užklude spa- 
viedi tardamas: Asz euvisu 
neejnu m epaviedi, nes ne tu
riu iez ko epaviedotie o ir ne
reikalinga toji epaviedie.

— Labai gerai— tarė kn- 
ningae malezei,— norint ezven- 
tas Jonas kožna vadyna mela
giu, kuris sako, jog ne turi 
gneko.

— Gali mane kuninge prie 
to nelyginti, ne tuju szventu 
man primyneti.

— Asz tamista prie to ne 
maiezau,— atsake kuningas— 
o da ypatingai prie Szventuju, 
nes tiejei per laika savo gyve
nimo ne norėjo save vadinti 
be jokiu nusidėjimu.

Valnamanie buvo labai aky
vas, prie kokiu jis bus prily
ginti s.

— Matai tamista,— kalbėjo 
toliaus kuningas,— yra dvi 
klasos žmonių ka negrieezije.

— Ar eziteip, kuninge. O 
kokie tai ?

— Prie vienos klasos pri
guli vaikai, kurie da ne turi 
proto kaip reike, o prie antros 
klasos priguli kvailei, ka ne 
teko proto. Atsake kuningas 
malezei.

Valnamanis kaip muilą su- 
edias nutylo ir akis nuleidęs 
iszejo.

Atejnancze nedelia Potta- 
villes sude prasidės ergelei 
Bzenadono lietuviszkos para
pijos. Szenadorieczei spireis 
ydant sūdąs paskirtu viena ap- 
globeju (trustiea) in vieta mi
rusio arcibiskupo Ryann, bet 
tebyris biskupas Prendergas- 
tas spyrėsi buk tai jam priguli 
pirmybe o ne kam kitam. — 
Pagal bažnytines tiesas jam 
priguli nes Szenadorieczei ki
taip apie tai mano.

ISZ AMERIKOS.
Pranaszauje buk fabrikai 

dirbs vaikus.
Boston, Mass. — Atejteje 

nesirūpins tėvai apie gymima 
vaiku, nes pagal tvirtinimą 
Daktaro Gartino Kellogg 
Shirmeihorn, prcfesoris filo 
zvfijos Harvardo universitete, 
ant laikytu prakalbu priesz 
Mi-taj hysikaliszka klubą, kal
bėjo, buk atejtej i rasis fabri
kai kuriuose dirbs vaikus, ttip 
kaip szendien iszpera visztu- 
kus inkubatoriose.

Nuo altoriaus in kalėjimą
Scranton, Pa. — Vietoje ej- 

ti su savo milema Cr-cilie R-d 
gel prie altoriaus, Jurgis Di-cz- 
kus isz Pittstono nuėjo in ka
lėjimą, Deczkus nesenei ap
vogė kelis namus Pittstone ir 
buvo pasislepiąs per koki lai
ka, bet palicije iszsznipinejus 
buk Deczkus ketina apsipa- 
cziuot, nusidavė in namus jo
jo milemos ir ten jin rado pa
sirengusi ejti in bažnycze. Ve- 
seile buvo pilnam begije kada 
pribuvo palicije, paėmė poną 
jaunavedį o nuotaka isz susi
graudinimo apalpo. Svodbi- 
ninkai norėjo pakelti sumiezi 
ma ir sumuszti palicije, nes to
ji greitai juos apmalszino. 
Deczkus yra Lietuvis.

Inmete kudyki in pecziu.
Mowersville, Pa.— Už tai, 

kad pati Antano Filipso ne 
norėjo jam atyduoti sunaus 
mokeste kuris ta diena aplai 
ke už darba, supykęs pagriebė 
szesziu menesiu savo kudyki, 
inmete in karszta pecziu. Ant 
gilukio adbego sūnūs, iszgir- 
des kliksma broliuko, atydares 
pecziu. iszeme kudyki mažai 
apdeginta, nes buvo storai ap
rėdytas, todėl ir mažai buvo 
apdegias. Kaimynai apie tai 
iszgirde, butu nubaudia F įli
pa, bet palicije jin iszgialbejo 
ir nugabeno in kalėjimą.

Atrado skarba senuose 
kasiklosla.

Butte, Mont. — Aplejstam 
kaimelije Copper Camp, dvi- 
deszimts keturios milios nog 
czionajs, jeszkotojas aukso 
pravarde James Robinson, ku
ns rodosi kalnuose kone du 
menesius jeszkodamas senu už- 
mirsztu kasikiu vario, kurios 
mete 1643 buvo dirbamos per 
tenajtinius indijonus, užtiko 
jisai tajses kasiklas milž nisz- 
kam kalne. Inejes in ola pra
dėjo kalt in siena su plaktuku, 
idant dažinot koke ruda jose 
randasi. Kada uždavė kelis 
smarkius i pu s, iszpuole geleži
ne plita, kurios ne buvo pate- 
mijes ir paregėjo skilę Paim
tas akivumo insispaude Ro
binsonas in apranga o ka joje 
paregėjo, taj vos ne papajko 
isz džiaugsmo. Sztsj skileje 
buvo sukrauti senoviszki auk
sinėj ir sidabrinėj indai, pinin- 
gaj ir daugelis kitokiu dajgtu 
brangaus iezdirbimo o kampe
li j e gulėjo krūvele žmogiszku 
kaulu. Niekam nesakydamas 
nieko, Robinsonas kuogrej- 
cziause nusidavė in miestą 
Butte o nupirkęs vežimą ir po
ra drutu arklu, nusidavė pa
imt savo skarba.

Pribuvęs in vieta, prikrovė 
kone puse vežimo tuju brangi- 
nibiu ir nusidavė in Helena 
kur pardavės ta viską aplaike 
suvirszum pusantro milijono 
doleriu. Žinoma senoviszkus 
auksinius daigtus nupirko tur
tingi žmonis.

Maiianoy City, Pa. Petnyczla 7 Vasari* (February) 1G13.
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Kruvinas sumisziiuas 
Trentoue.

Trenton, N. J. — Nauji su- 
miszimai sukylo czionais isz 
priežasties straiko dirbtuvėse 
porcelenu, kur straikuoje ko
ne du tukstanczei darbininku. 
Sumiszime likos subadyti tris 
darbininkai, vienas mirtinai o 
kiti mažiau. Po vienu fabriku 
-traikierei padėjo dinamitą ku
ris suardė dali tosios dirbtuves.

Vaikiuas 13 metu turi G 
pėdas augszczlo.

Connellsville, Pa. — No- 
rints turėdamas vos trileke 
metu, Clyde Brantana isz So
merset pavieto, turi szeszee pė
das augszczio ir da nepalauna 
augti. Pradėjo staigai augti 
du metus adgalios, yra drūtas 
ir svėrė apie 200 svaru, Isz 
priežasties jojo dydumo, tėvai 
buvo priverstais duoti padirbti 
jam tinkama lova, o drapanas 
turi pirkinei kas kelis mene
sius nes greitai iezauga isz ju

Naujas karabinas—szauna 
652 kartus ant minutos.

New Haven, Conn. — Ran
das Suv. Steitu davė padirbti 
500 nauju karabinu fabrike 
Colt Fire Arms Co. Tieje 
nauji karabinai iszszauna ant 
minutos 652 szuvius arba po 
30 ant kožnos sekundos. Su 
tokiu karabinu, keloleka ka
reiviu gales užimti vieta viso 
pulko isznaikindami nevidoną 
in kėlės minutas.

Bankas pecziuje.
Bethlehem, Pa. — Mare Su- 

dakiene turėjo paslėpus pen- 
kes bumaszkas po szimta do
leriu geležiniam pecziuje, bi
jodama juos laikyti bankoje. 
Ana diena atejas vyras nuo 
darbo, užkure pecziu, nežino
damas kad jojo pacziule ture 
jo paslėpus piningus pecziuje 
o kurios tame laike nesirado 
namie. Kada pacziule sugrį
žo ir užtemino pecziuje ugni, 
net apalpo isz susigraudinimo 
nes jau užvelai. Atejteje dės 
piningus in banka.

Prisiegauje, kad regejo 
dvasia.

Knoxville, Ind.— Keliole- 
ka darbininku, kurie dirbo 
nakties laike prie kasimo gra- 
bes prie geležkelio Muncie, 
kelis kartus pabėgo nuo savo 
darbo, tikrindami, kad regejo 
dvasia kokios tai juodai pasi. 
redusios moteres. Norints už- 
veizdetojas darbininku ajsz- 
kino jiems, kad žmogus jokios 
dvasios niekad ne gali matyti, 
nes tai yra tik iszmislas žmo
nių, bet darbininkai ne norėjo 
suvis sugrįžti trecziu kartu in 
darba. Iszauszus dienai, kada 
vela darbininkai nusidavė in 
ta vieta, rado juoda skaruli, 
atpleszta nuo szilkinios szle- 
bes, o kada pradėjo kasti gra
be toliaus, rado užkasta mo- 
teriszkes lavona, matomai nu- 
žudintos, nes veidas jos buvo 
keliose vietose perkirstas asz- 
triu ynagiu. Tas atsitikymas 
pagymde tiesdarystes teiriavi- 
ma, nors lavono ne galima bu
vo pažinti, bet palicije tikisi 
surasti žmogžudį. Kas lin dar
bininku, tie tikrina ir pasi
rengia sudėti pripažinimą po 
prisiega, jog mate dvase nužu- 
dintos moteryszkes. Kaip bu
vo, teip buvo, bet tai akyvas 
atsitikymas.

GTVWISQSn
Didele knyga api 1800 pasilipa 
Visos 6 daliu dručkiai ir puikai 
apdaryta. Kasstus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
V. D. Beok»mki-Ce.
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Nauj’ausias paveikslas Popiežiaus.

Popiežius Piusas X kaip girdėt tankei sirguluoje. Tele
gramai skelbe buk vela serga, negalėdamas visai vaikszcziot 
ir nepriymineje jokiu srecziu.

Isz Bosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

.. ■
' *■ Bjauri žudinsta.

Vilnius.— Žuvininkas isz 
Olkieniku, žuvaudamas upeje 
Mereczancoi, ieztrauke žmo- 
giszka koja. Palicije apie tai 
dažinojus, nusidavė in ta pa- 
czia vieta ir isztrauke antra 
koja ir dvi sukapotas rankas 
Ant rytojaus, Juozas Jakavi- 
czius prisipažino palic:jei buk 
kėlės nedelias adgalios būda 
mas namie, tėvas sugrįžo isz 
karczemos girtu, pradedamas 
barni su motyna, kuri kirto 
tėvui su spragilu per galva po 
tam nudure jin su peiliu 'ir 
nuo žaiduliu mirė. Teip jam 
aiszkino motyna kada atėjo 
namon. Mtenje paslėpimo la
vono, Jakaviezius su motyna 
supjaustė, rankas ir kojas in
mete in upe o galva ir stuobrį 
užkasė arti namu. Palicije 
nusidavė ant parodytos vietos 
kur ant tikrųjų rado likuczius 
nužudinto.
Guberuatoriu permainos

Saratovo gubernatorius 
Stremouchovas (seniau buvu
sia Suvalkų gubernatorium) 
paskirtas Kostromon, o Kos
tromos gubernatorius Szidlovs- 
kis perkeltas Olonecko guber
nijom Smolenskan vieton Su- 
kovkino, kuris jau perejo Ki 
jevan, paskirta Tūlos guber
natorius Kobeko. Tulon atkel
tas Naugorodo gubernatorius 
Lopuchinas, kurio vieton pa
skirtas Islovinas, buvusia se 
niau Vologdos vice-guberna- 
tonum. Olonecko gubernato
rius Griazevas paskirtas Kau 
no gubernatorium, o Kauno 
Kulomzinas perkeltas Sarato 
van. Saratovo vice- guberna
torius Bojorskis laikinuoju 
Gardino gubernatorium.
Magilevo arcivyskupija.
Peterburgo szv. Stanislovo 

bažnyczios kamendorius kun 
Pupaleigis keliamas Sibirijon, 
Krasnojarskan kam.
Iszare senoviszka skarba

Franas Kopecas, kaimuotis 
isz kaimo Gurka, paviete lu- 
bartovskam, iszare ant lauko 
du puodus kuriuose radosi 9 
auksini iszpaniizki piningai 
32 dydesni ir 85 mažesni, len- 
kiszki piningai, 1089 variniu 
lietuviuku ir auksinis žiedas.

Kinematografas cerkvese
Maskvos etacziatiku dva- 

siezkijos kuopele pakele klau
sima apie kinematografo var
tojimą laike dvasiszku skaity
mu, rengiamu kai-kuriose 
Maskvos cerkvese Daleidimo 
praszys Maskvos mitropolito, 
jeigu reikes, tai ir Szv. Sino
do; prie tam panaszius skaity
mus manoma rengti visose 
cerkvese. Ekrano drobe kine
matografai, anot sumanytoju, 
gali būti užtiesta priesz alto
rių, o kinematografo maszina 
— cerkves duryse. Tecziaus 
yra daug dvas-szkuju, kurie 
priesztarauja kinematografo 
cerkvesna invedimui.

Sapnas iždave žadintojų-
Odessa.— Nepersenei likos 

czion papildyta žudinsta ant 
palicijanto Ranlinkos. Iszkart 
žudintojaus palicije negalėjo 
susekti. Palicije stengėsi vi
som pajėgom surasti, pakol 
neatsitiko stebėtina aplinkybe 
Sztai miestelije Suczuove likos 
aresztavotas už koki tai maža 
prasikaltima koksai Krasuliu, 
o kaipo aresztantas, likos užra
kintas ant nakties in cirkula 
Krasuliu pradėjo ka tokio per 
miegus kalbėti. Sargai būda
mi akyvais ka toki prasikaltė
lis kalba, pradėjo klausyti su 
visa atyda ir iszgirdo kaip 
miegantys, klausė savo drau
go piktadario. Nikiszimo, ar 
gerai paslėpė lavona nužudin
to palicijanto Raulinko. Sar
gas iszklauses visas kalbas 
piktadario, apsakė apie tai 
kamisoriui, kuris geisdamas 
patirt teisybes, panaudojo sa
vo gudrybe tam tykslui. Sztai 
ant rytojaus apreiszke jis Kra- 
sului, kad in cirkula atsiezau- 
ke koksai Nikiszimas ir prisi
pažino, buk jisai drauge su 
savo draugu Kralinu nužudė 
palicijanta Raulinka. Tada 
K. griežtelejas dantimis, už
keikė savo dranga ir manyda
mas kad tikrai anas iždave 
viską, prisipažino prie kaltes 
ir apsakė kad jisai pats su Ni- 
kiszimu ir kitu tikrai nužudė 
Raulinka, prie ko pastūmė 
juos kersztas. Palicije dabar 
lengvai atrado ir kitus drau
gus žudintojus ir areeztavojo.

ISZ VISU SZALIU.
Kardinolas mire.

Viednius, Austrije.— Kar
dinolas Frany X. Nagel, arci- 
biskupas Viedniaus, mire 
utarnyko diena. Pasiliko 
kardinolu 1911 mete.

Bomba užmusze 20 ypatų.
Foochow, Kinai. — Kokis 

tai anarkistas mete bomba ant 
važiuojenezio gubernatoriaus, 
bet gubernatoriui nieko blogo 
neatsitiko. Dvideszimte ypatų 
likos užmusztos. Gubernato
rius iszszokes isz karietos, su 
pagialba kareiviu suėmė anar- 
kista ir atydave in rankas pa- 
lioijos.
Lietus žiurkių Ir 

beždžionių.
Bougie, Algerije. — Ant 

parubežinio kalno Courya, nu
puolė baisus lietus žiurkių ir 
beždžionių. Panedelio diena 
po piet, pasikėlė baisi viesulą 
ant kalno, kuri net iszlupo ak
menis, isztrauke medžius ir pa
griebė tukstanezius beždžionių 
ir milijonus laukiniu žiurkių 
ir tas viskas nupuolė ant ne
laimingo miesto kaip amaras. 
Gyventojai baisei nusigando, o 
priek tam pramynė, buk ne
trukus bus žemes drebėjimas, 
tai konia visi iszsineezdino isz 
miesto palikdami vieką del 
beždžionių ir žiurkių.
Akyvas iszvarimas velnio 

isz žmogaus.
London. — Laikrasztye 

“Daily Express” raszo apie 
nepaprasta būda i iszvarimo iez 
žmogaus velnio. Sztai ant sa
los Honolulu (ant Pacifiko 
mariui, tūlas ežia būvis, sirgęs 
stebėtina liga, kuriuos ižgydit 
europiezki daktarai negalėjo. 
Tada ligonis nusidavė pas bur
tininką jeszkoti pagialbos. 
Burtininkas jam apreiszke, 
kad jie savije turi velnią, to
dėl, girdi, ligos nieks neiezgy- 
dins, pakol neiezvarys iez jo 
velnio, o ta darba jis pats, kai
po turintys galybia ant dvasiu, 
galės iezvaryti. Žmogelis bal
sei persigandęs, kad jisai savi
je turi baisu velnią, su noru 
tyko, o burtininkas nežipe iez 
kur gavės milžiniszka biblije 
pradėjo su ja muszt iez visu 
pajėgu žmogeliui in galva pa- 
tol, pakol nenuilso visai. Pra
žudęs pats savo pajėgas, davė 
kninga paežiai ligonio ir liepe 
be pasigailėjimo muszt ligo
niui in galva. Ta teip-gi 
trokezdama iezvaryti isz savo 
vyro “velnią”, musze kiek tik 
turėjo pajėgu in galva, net nu
ilsus iezmete isz ranku kninga. 
Tada vėl paėmė ja “daktaras” 
ir su naujoms spėkomis pradė
jo varyti velnius. Nepaieejo 
jau suvis, kad ligonis guli ir 
jau net nesijudina, mat kalbė
jo muszdamas, kad velnias no
ri prigaut juos ir nusiramino 
ir ne “cypia”....

Darbas buvo pasekmingas, 
nes iezvare iez ligonio ne tik 
pati velnią, bet ir žmogaus du- 
szia. Burtininkas iszvares 
velnią, pats nuėjo pakutavot 
kalėjime.

Koki žmones užsiima 
medžiokle.

Seniau medžiokle buvo pri
einama tiktai turtingesniems 
žmonėms, bet pastaruoju laiku 
ji visai demokratizavos. Pran
cūzijoje, pavyzdin, —1891 me 
tuose buvo tiktai 387,571 
medžiotojas, o penkerius metus 
praleidus, 1896 m. jie siekia 
jau 428,583 žmones. Nuo to 
laiko ju ekaiezius kasmetai vis 
auga. 1901-468, 112: 1906- 
538, 396; 1911 ju jau 561 970 
žmonių. Tokiu budu per dvi- 
deszimts metu medeju skai- 
czius padidėjo 48 nuoezim- 
ciiaia.

Bombarduoje 
Adrianopolu.

Balgariszka kare vela praiidejo. 
Miestas dega.

London. — Balkaniszkas 
ezokis tu Turku ant naujo pra
sidėjo, nes negalėjo susitaikyt.

Bulgarai eu Serbais pradėjo 
bombardavot Adrianopolu 7 
valanda panedelio ryta, o 
mueztines atsibuvo arti Czata- 
lijos, visas kaimas sunaikytas 
ir sudegintas.

Terp Malatepe o Goliopo- 
liaus biwo kruvini susirėmi
mai bet net ilgai.

Shukri Paeha, kamandieras 
Turku, tvirtina buk turi Adri. 
anopoliuje 40,000 vyru, ku
rie yra geriau apsiginklavę ir 
turi užtektinai maisto.

Paskutinei telegramai dane
sza buk miestas Adrianopolius 
maž ka atsako ant bombarda- 
vojimo Bulgaru ir kaip mena 
tai neužilgio turės pasiduot.

Philadelphia, Pa,

Philadeljh'jo ira Bendrove 
Lietuviszko Muzikaliezko na
mo, kuri turi Svetajne, del 
balių, koncerto, prakalbu ir 
susirinkimu; Knigina ir vaka
rine mokikla, o žemiaus ira 
Gedemino Kliubas. Saules 
lajkraszti No. 6 buvo patal
pinta kad toj svietajne lajke 
prakalbas “nazaliežni” kuni
gą]'. Prakalbos buvo lakitos, 
bet kas tuos kunigus užkvietė 
Bendrove nieko nežyno, ir 
kiek parapijonu tenaj buvo, 
labaj mažaj. Už tokio kores- 
pondencijo pasipiktina Lietu- 
viszki Rymo Katalikiszki Ku- 
nigaj ir skelbi kad Bendrove 
užlaiko tik Socializmą ir 
“nazaliežnus”. Tas neteisibe, 
Bendrove nelajko ne jokiu 
partijų ne religijų, visiem ži
noma kad svietajne ira randa- 
vojama niekam be skirtumu 
tikėjimu nes ira vertelgistes 
(biznes) namas. Ant ko galiu 
paroditi, kad Kunigas Žilins
kas lajke prakalbas ir Svetaj
ne buvo duota už dika. Sau
les atetovaj: kun. Tumas ir 
Olszewskis lajke prakalbas, 
už dika; ir daugiau tokiu atsi
tikimu buvo. Kad Katali
kiszki Kunigaj piksta kad mes 
Svietajne randavojeme bile 
kam, už ta jie klista nes ku
nigas Milukas pasakė Bažni- 
czio ant pamokslo kad jos 
aukas priema bile nuo ko, kad 
ir nuo žydu, taj kodėl Bendro
ve negali Sveta j nes randavoti 
kam nori, jago už tai užmokai 
Philadelphijos Rychmando 
lietuvėj stropej darbuojesi uel 
tautos labo ko pripažystu Gar
be Ryczmondiecziem.

— Philadelphijos Tautietis.

ATSAKYMAI.
Pranui Žukeliui, Chicago. 

— Tamistos "atsakimas p. te
atro loszejui” negalime talpy
ti. Pirmas: jog tamista ne esi 
muso skaitytojum; antras: jog 
tamistos pravarde yra netikra, 
pasiduodamas psiaudonimu ir 
nepadavei savo tikro adreso, 
tik ant tūlos redakcijos o ant 
galo neužsimoka vesti tolimes
nes polemikos su teip mažu 
niekniekiu.

J. G. R. Chicago. — Mete 
1721 miestas buvo raszomas 
Chikagu, 1690 — mete Chi- 
caugona o 1700 rasze Chika
gu, Chikaqu ir Chicago. Žodis. 
Chicagou paejna nuo Indijonu 
kuris reiszke czesnakas arba 
laukinis cibulis o kurie ženkli
no del raudonskuriu drūtas, 
galingas ir drąsus.
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Ant Szenadorio balaus dvi Mariutės suėjo, 
Viena ant kitos ibz pavidumo ne žiurėjo, 

Ba szlebee buvo vienokei pasiūtos 
Ir teip pat parėdytos.

— Kur siuveczka ka jom siuvo ezlebes?

bu- 
bet
ne-

JUOKUBAS
Vadas Koptrabapdnesziu.

(Puiki istorija)

— Nevienas jau isz szio 
svieto iszejo “be czeso”, o kal
te vis tu ka tvirtina “jam jau 
skirta mirt”, nors paszaukus 
daktara, gelbstint pasveiktu ir 
giventu. Teip buvo uszperei- 
ta meta ir su maniszkiu, kuri 
jau kaiminkos state priesz sū
dą Dievo, o vienog ir szian
dien givas ir sveikas kaip krie
nas.

— Nes jam mirt dar nebu
vo skirta tvirtino nenorinezios 
pasiduot iszmintingesniai “man 
drialia” vadinamai.
• — Teip ir ežia, kad pa- 
szaukt daktara tai nutartai per 
jus ant mirimo, gal dar ir 
sveikata sugrįžtu.

Užgauta, o ypatingai kvai
la, kaip priežodis sako “kvai
lo nereik jieszkot, pats pasiro
do” iszoko tuojaus su savo at
siliepimu:

— Isz kurgi atsirado ežia ta 
mandrele? — Jau geriau tilet, 
ne niekus pasakot. Ka ežia 
daktaras mirsztancziai pagel
bės?

— Teip teip pritarė antra, 
ežia jau reik tik kuningo.

Sutiko visos pargabent ku
ninga, kadangi ligone tikrai 
suvisai apsilpo ir iszrode mirsz 
tanezia.

Mariuką nuvarė pas klebo
ną, paezies ėmėsi prie triūso 
prie apszvarinimo stubos ir li
gones.

Kuningas pribuvo netru
kus, bet neiszklause iszpažin- 
ties ne negalėjo aprūpint szven 
tais sakramentais, dėlto, kad Ii 
gone neturėjo atmenumo ir su
vis nekalbėjo. Iszejo liepda
mas duot žinia jam kada ligo
ne kiek atminti atgaus ir pe
reis sziltine.

Stuboje buvo troszku, ku
ningas paliepė atidarit langa.

Vėsus oras kurio ingavo li
gone in savo plauczius sugra
žino biski jai atmenumo ir pa- 
jiegu, akis dar parsiszviete ir 
veidas biski paraudonejo, o 
gal tik priėmė ta spalva nuo 
spinduliu nusileidžianczios sau 
les, kuri mete savo spindulius 
paskutiniu kartu ant mirsztan 
ežios.

Ligone pradėjo pažint žmo
nes ir pareikalavo vandenio. 
Pagirdinta biski atsigaivelia- 
vo ir žiurėjo vedžiodama aki
mis po stuba ir žiūrėdama in 
esanezius stuboje kaipi besiste 
bedama isz suėjimo 
minku, kadangi mat apie 
ti dar nemislijo.

Kaiminkos turėdamos
na eit “vakariene gamint”, isz 
ėjo palikdamos viena Mariu
ką, kuriai liepe antrit anksti 
paszaukt prie motinos kunin
ga-

Grinczioje Grigienės apsi- 
vieszpatavo tila. Ligone už
migus miegojo, vaikai sumi
go po kampus, pati Mariu
ką nuvargus teip-gi užmigo, 
bet tuojaus ja pažadino isz 
miegu verksmas kūdikio. Mer 
gaite pradėjo supt, bet kad ku 
dikis netilo ir kaip tai nepa- 
prastinai spazmatiszkai knerke 
Mariuką pasikėlė, idant duot 
žinduką. Kūdikis suvis ne- 
eme žinduko, o Mariuką prie 
szviesos mažos lempu kės iszvi- 
do pamelinavusias Jonuko lu-

pelias ir nublankusi veideli. 
Persigandus paėmė isz viges, 
kūdikis buvo stiprus, pradėjo 
supt ji ant ranku, idant atsupt 
bet nieko negelbėjo, iszejo su 
juo laukan ant oro, tas biski 
gelbėjo, nes Jonukas atsidarė 
akis ir žiurėjo in žvaigždes 
kurios mirkeziodamos viliojo 
ji pas save in dangų, žadėda
mos aniuoluku palikti. Ar su
prato mažas Jonukas žvaigžde 
liu baisa, kodėl nesumerkia 
akiu tik žiuri jau, žiuri tiesiog 
m dangų ir nemirkezioja; tili 
tartum miegans o-suvis nemie
ga žiuri — bet kodėl sunkus 
teip kaip niekad ?— Mariuką 
paėmė uez rankeles buvo ezal- 
ta “kaip ledas” —burnele teip 
pat, krutinuke — teip—gi ir 
suvis jau nejuda, szirdžiuke 
liovėsi plakus....

Persigandusi nelaiminga 
mergaite garsiai pravirko, ma
te ji jau neviena pasimirusi 
žmogų ir suprato kas ira su Jo 
nuku, kuris pasimirė ant 
ranku.

Smagus ir stebuklingas 
vo vasaros nakties laikas, 
kaip nelinksmas jis buvo 
laimingai Mariukai!....

Sekanczia diena stuboje naez 
les buvo du nabaezninkai pa- 
szaravoti: gulėjo motina su 
kūdikiu ant vienos lentos. Ne 
laiminga Mariuką buvo teipgi 
kaipi apmirus ir veidas jos ne 
buvo raudonesnis uez veidus 
motinos ir mažo brolelio. Ji la 
blausiai atjautė nuotrota moti
nos, geriausiai suprato savo 
siratiste ir vargus.

Rupescziai Jokūbo.
Vasara baigėsi ruduo arti

nosi. Saule tingiau pradėjo 
jau kelt ir kasdien ilgiau pa
migdavo, ant medžiu lapai 
pradėjo geist, laukai pliki jau 
stovėjo negut vietomis žalia
vo pasėti žemkencziai rugiai. 
Vietomis buvo dar apgaivin- 
ti kaiminėms givuliu, nerūpes
tingai piemenų dabojamos ir 
szeiminom dirbancziom prie 
kasimo bulviu. Skambėjo 
dar ten linksmos, o dažniau 
graudžios gaidos dainų dainuo 
jamu per merginas apgailestau 
janczias “rūtele”, ar besiskund 
žianczias ant savo likimo, ku
rie nesza ju metelius ir jaunis- 
te in pragaiszti, o neatsiunczia 
to, kas ueztikrintu joms ateiti 
ir apsaugotu nuo baimes atei 
sianczios senatvės.

Ruduo uszstojo sausas. Ark 
lae artojaus sunkiai arde aud
žiu vusia dirva, o artojas tik 
retkareziaie mike dainele ir tai 
nuolat pertraukinedamas ja 
raginimais prie darbo givu- 
liue. Kaip juodi debesiai laks
tė dideles minios varnu su 
strazdais keliant veseilias in ka 
su pavida žiurėjo jau nokstan- 
czios merginos.

Jokūbo namuose apsti szei- 
minele bet kad reikėjo darbi
ninku laukuose prie darbo, ne 
buvo kam eit. Gaspadine ar
ba gere pas kalvius, arba mie
gojo ir nieks neiszdnso jos ra
gint prie darbo, kadangi to
kiam drąsuoliui pasirengus bu 
vo akis iszkabit, ar galva pers- 
kelt. Povilas pasinaudoda
mas isz savo nesveikatos kas
dien tinginiavo ir bastėsi po 
kaima, ar sėdėjo pas kalvius. 
Matijoszius nevos ardavo, bet 
givuLiai dažniau juom valde

negu jie, o sėdės “parukit” sė
dėdavo visai nepaisydamas, 
jog gaiszina brangu laika, o 
darbas stovi; mislis jo vėjus 
vaike ir skrajojo po užrubežes 
padanges, arba sukino aplink 
merginas. Nekarta koliojo 
ji uez tinginiavimą belakstan- 
caios ant artimu varnos, kada 
surinkus iezartui sliekus ir 
vabalus, neturėdamos daugiau 
vaiksztinejo iszdidžiai besi- 
kraipidamos, o iszvide artoja 
besedinti neviena isz ju pa- 
kraipus su galva garsiai kark
telėjo ir nulėkė sau pas geres
ni artoja, kuris nesiliauja rai
žęs noragais žemes. Tuo dau
giau nupeikė Matijosziu uez 
toki pasielgimą žmones, nuo 
kuriu nieko niekas nepasleps. 
Neviena ipata kalbėjo:

— Kibą jau tie tėvai proto 
neturėtu kad leistu dukteri 
uez tokio tinginio. Jaunas 
nesigėdija — kas bus kada ap 
sipaeziuos?....

Prie kasimo bulviu pasiliko 
tad pats Jokūbas su Petronė
le kaipo ir keli samdininkai, 
kadangi tarnaite net negalėjo 
but per nelaba gaspadine.

Pats Jokūbas daugiau szni- 
pinejo ir, rankiojo paliktas, 
negu kasė. Daugiausiai gau
davo bart uez savo ir nesavo 
palikta bulve Petronėle, kuri 
nors stengėsi iszgraibit rūpes
tingai žemes, idant nepalikt 
jokios, bet kad tėvas koki su
puvusi likuti rado paskui ja, 
bardavo ir koliojo usz nepal
aima.

Dūsavo nekarta nelaiminga 
Petronėle, bet kaegi paguosta 
jai? Gal vienas Juozas jos ne
laimingumą atjautė, bet Jokū
bas neteip grait norėjo dukte
rį leist isz namu, kaipo, ga 
Įima sakit gaspadine ir merga, 
nes Petronėle buvo ir gaspa- 
dinia ir sluginia kaipo viena
tine moteriszke namuose; ku 
riai turėjo rupet viskas.

Juozas, rods, labai reika
lavo gaspadines in namus, o 
nors taikėsi neviena su pui
kiu kraieziu, jis klausė szir- 
dies, o ne proto. Petronėle mi- 
Įėjo nuo seniai, nes vaikais 
dar būdami abudu milejosi 
nekalta kudikiszka meilia, ge
riau negu brolis su sesutia.

Su laiku ta meile, pasididino 
ir persimainė in meile jaunų
jų. Juozas tikrai troszko Pe
tronėle vest, bet negalėdamas 
gaut jos veik, lauke.

Tuotarpu laikas bego ir at
sitiko kad viens isz kaiminu 
nusprendė parduot dirva, ant 
kurios sunkus jam buvo give- 
nimas, nors dirva buvo labai 
gera. Nevienas isz ūkininku 
malonėjo bent szmoteli isz tos 
dirvos ingit, bet stokas pinin
gu nedaleidinejo iszsipildit 
troszkimams.

Karczemoje pas kalvi ūki
ninkai dažnai sueje kalbėjos, 
o daugelis nurodė ant Jokūbo, 
kuri kaime laikita usz pinin- 
guoeziu, kaipo ant laiminguo- 
lio kuriam dirva teks. Bet Jo
kūbas girdėdamas kalbas, tik 
szipsojosi liūdnai, žinodamas, 
jog ir ta ka turi netrukus nu
eis in svetimas rankas, nes jam 
senstant nėra jau kam jos pri
žiūrėt, jau ir teip ne puses tiek 
neiszduoda, kaip laike jo jau- 
nistes kada pats apdirclaves ja 
rūpestingai. Jis mokindamas 
vaikus dažnai kalbėdavęs jog 
jei “dirvai” neduosi, dirva tau 
neduos”. Bet vaikam suvis 
dirva nerūpėjo, kadangi tai 
sunkus darbas nors tai szven- 
tas ir palaimintas darbas, ku
ris negrumo ne jokiu pavoju
mi ir kuri atlikęs žmogus ra
miai su grina sažinia gal pa
kelt danguosna savo szirdi, 
idant padekavot Vieszpacziui 
usz suteikimą sveikatos ir pa- 
jiegu ir melst nuo jo palaimos 
tolimesniam daram triūse; vai
kai sziandien suvis ant to ne
paiso, vien svajoja apie tokius 
darbus kurie piningus in kisze 
niu pila, o nors kas valanda 
grumo mirtim ar koliestva kas 
atsitikus jau ir piningai per
niek geriau patinka jiemis pa
vojingas, ar nedoras darbas bi 
le tik nenuolatinis ir neinkirus 
kaip szventa žemdarbiste. lai 
gi Jokūbas tik su galva lin
guodamas, kalbėjo pats sau:

— Oj, jau ne man, ne man.. 
Vaikam jos nereikia.... Isz- 
krika pamėtė tėvu lizdelį kuri

jau dabar terszia, apie kuri ne 
atmint nenorės, negut kad var 
gas kada prispaus kada sveika 
tos neteke mirs apleisti, pa 
mirszti.... Geresni kitados 
buvo laikai, geresni.... Jau
niem užrubežis nerūpėjo, lai. 
mingi giveno gimtines kaime- 
lij, linksmibias ir smagumu 
rasdavo tarpe pažįstamos san 
jaunuomenes dorosea ueigose ir 
pasilinksminimuose tarpe sa
ves.

Jokūbas, vienog, teipgi tik 
ribej mislijo ir apie nupirki
mą dirvos. Piningu pas ji buvo 
reikėjo tik gero žento, idant 
piningai atnesztu nauda, bet 
iszleistisz namu duktes teip 
jau nesinorėjo.

Pasibaigė darbai laukuose; 
jau ritmecziais szaltis kauste- 
luoaia žemele geležiniais pan- 
cziais marino jos givasti ir pa- 
vertinejo in akmeni jos kruti
nę.

Prasidėjo rudenio turgme- 
ežiai ir jomarkai. Daugelis isz 
ūkininku važevo ir ėjo in juos, 
idant ten ka parduot, ar nu- 
pirkt reikalinga. Kai-kada ir 
Petronėlei teko but mieste su 
tėvu ant jomarko, bet tėvas 
beveik nieko jai ten nenupirk- 
davo apart būtinai reikalingu 
daigtu, kaip antai czeverikus, 
ar skepataite.

Neviena mergina pavidejo 
Petronėlei žinant tėvo turtin
gumą ir matant ja prastai be- 
jokiu papnoszalu devejinan- 
czia.

Pradžia rudens sausa, galas 
buvo labai szlapias, lietus be
veik kasdien lijo. Purvino pri 
sidare, kaip kaimiecziai sako, 
“sulig keliu”. Nesmagus buvo 
tai laikas apart kontraband 
nesziam, kurie naudojosi isz 
darganu, kas jiems ira geisti- 
niausiu dalyku, nes rubežsar 
gis tada rūpestingai rubežiaus 
nedaboja o szmekeris džiau
giasi kad gal tūnot stuboje 
prie pecziaus.

Pranas kalviu vis ėjo o su 
juom pradėjo kaskart dažniau 
eit ir Jule.

Matijoszius siki paragavęs 
smagumo kokio datire pirmu 
kartu, negrait davėsi Pranui 
prisikalbint ir gal visai neno
rėtu ne uszsimit apie ėjimą in 
Prusus, kad ne Jule, kuri eida 
ma galėjo pasirink sau kita 
o uez didžiausi paveržika Ma- 
tijoszue laike Jantz’a isz Prū
su kuriuom jau ir peszesi uez 
ja. Kaipi kad daleizdamae Ju
lei nuo to prieszininko, pradė
jo vėl eit, kada tik ėjo Jule o 
ėjo tuo noringiau kad usz spi
ritą pelne nuo kalviu o pinin
gai jam buvo reikalingai ka
dangi ekupus tėvas niekad ant 
niekniekiu jam nedavinedaves, 
ju o jie jau be miestiszku pa- 
puoszalu, be guminiu, ar po
pieriniu kalnienuku vaiksziot 
nenorėjo.

Kuningas klebonas uez vai- 
kezcziojima su spiritu pavarė 
Jule nuo5 kantarkavimo, nes 
palaike ja usz neverta nesziot 
procesijose “altorėliu”.

Iszkart Jule susikrimto, bet 
potam piktai kalbėjo del nusi
teisinimo:

— Ne aez pirmutine, ne pas 
kutinę....

Senas kalvis, vienog, labiau
siai rtjaute ta nužeminimą ir 
keike ir piktžodžiavo dergda
mas visaip kuninga. Nuėjo 
vienog pas kleboną kaipo ne 
kalcziausias ir su nusižemini 
mu melde jo, idant vėl priim
tu Jule prie kantorku.

Nieko, matomai, nelaimejes 
sugrįžo susikrimtęs namon. Bu 
vo supikes ant duktes kuriai 
nereikalingas buvo beeivalkio- 
jimas naktimis.

Pasiszaukes ja apreiszke jai 
idant daugiau nevaikszcziotu 
su virais in Prusus, bet ji tuo- 
jaus suszuko.

— Tai-ve! Kas man už 
draus ?

— Aez! suriko rūstingai tė
vas,

— Ne sziandien laikas tau 
teve valdit manim — atsake 
Jule flegmatiszkai.

— Bet tu turi tėvo klausit.
— Hm, klausit — kalbėjo 

tęsdama žodžius Jule. — 
Klausit ir vargt pas ji.... 
Kagi aez turėsiu, jei Beeisiu. 
— Noriu ir eisin, nieks man 
neuždraus.

(Toliam bus.)

L’nk-mybes nu-tojo, 
Szv. Gi-vene už-toto, 

Turytf grąžei už-ilaikyt 
Szventan kniogeles i-ka’tyt, 

Ir ne nziimyt.
Ta laikeli trumpa, 

Galime užlaikyti visada, 
Dorai pasielgti, 
Stuboje sėdėti, 
Ne-ntraukyti,

Ir negirtuoklauti.
Ir jus milemos moteriukes,

Mano szirdžiukes,
Alaus nelaketykite, 

Dinerkes pakabinkyte, 
Ir guzutes teip netraukyt, 

Savo linksmybes palaukyt.
Busyte sveikos, eumaž tau

kine,
Ir busite lengvos vaikyne!

Jaunesnes, 
Gražesnes .

Ir smagesnes.
Vakarais gitdokyte,

Ir vaikelius mokinkyte, 
O geresne nauda turesyte, 

Kaip dorus vaikelius matysite.
Mat, tebyriai pilozopai, 
Tai kvailei— niekszai, 
Norint dydeleis statosi, 

Bet kaip eziaszkai bijosi.
Ne vienas, kol gyvas, 
Rodos kasžin jis kas, 

O kada galas prisiartina, 
Persiganda, ka daryti nežinia. 

Tokie gavėnios nežiūri, 
Dorus žmonis ant juoko turi, 

Ir tuosius ant juoko laiko, 
Katrie Gavene užlaiko.

Ne vieni jau pursztikavo, 
Kol nesulauke galo: 
Vyruczei ratavokyte, 

Greitai kuninga ezaukyte! 
Del visu galas pareis, 

Priesz smerti protas ateis, 
Ne dorybes gerkle spaus, 
Ir tada kiteki protą gaus.

Doras žmogus emerties ne bijo, 
— -Kad numirti reike žino, 

Ant lovos nesivartis, 
Ba savo atejte matis.
Apie tai bus gana, 

Nes da likueziu turiu, ana, 
Ne galiu palikti ant nieku. 
Ir ne galiu laukt net po Ve

lykų.

Bjauru žiuretu ant bile susi 
rinkimo, 

Ant susianglikusio vaikyno, 
Kuris sarmatinasi lietuviszkai 

kalbėti, 
Su savo kalba pasirodyti. 
O ka, priesz toki anglika,

Jagu da lupa plika,
Turi kožnas nuty'eti, 

Ba angliezkai ne mano kal
bėti.

Ne senei vienas tokis, 
Ant veseiles pribuvo .kvailis, 

Panasz is in afrikona, 
Ne m amerikona.

Ant yeseilios norėjo pirmybe 
turėti, 

Pridirbo foniu nemažai, 
Užtat ant galo pasidarė 

gerai.
Kad del visu pabjuro, 
Per ankszta jam buvo, 

Turėjo su savo Keide ižsika- 
ruoti,

Ba rengėsi vaikynai m kaili 
duoti.

Tokiu kvailiu visur rasime, 
Kur tiktai pasisuksime, 
Ant veseiliu ir balių, 

Jago kur atsibuna ant saliu.
Iszmintingi vyrai, 

Norint ir moka angliszkai, 
Niekad su tuom nepasirodo, 

Ir angliku nesirodo, 
Mat, kvailu ne reike sėti, 

Visur gali rasti, 
Gribas ir kvailis, 

Be sekles pasirodis.

ne

*

Vienas Skrantone kvatiera 
permaine, 

Pas kitus nusidavė, 
Svecze grąžei priėmė, 
Giart ir valgyt davė.

Naujės burdingieris puikei 
pasirodė,

Jog net bjaurei apsitersze, 
Puiki pradže, ant naujos kva- 

tieros, 
Jagu gere be jokios mieros, 

O jau suaugias vyras, 
Ir tokie neoziuinas."VO ————-

De Imuso vaiku
Rudi u y s.

Petrukas ir Matildele ej< 
■au viena ryta mokyklon 
Sztai gatvėje pamate jied 
rulint puiku nauj įtuka auk 
lua. Buvo tai labai neturtin

gu tėvu mi-stelenu vaikai, ii 
a-i rad'nyi juos labai nudžiu 

4 no. T-CZiau vyresnysis, Pet 
ruka-, atsiliepė:

— Tik ta auk-ioa turej 
a- pamesti,— j - p'ig ill n- 
mm
— Tiesa,— tarė Matilde- 

-,— pastove-ūva ežia valau 
Ule, gal kas atejs jo jieezko- 
bnia", tai atiduosiva jam.

— Gerai, palaukiva.
Vaikicziai pastovėjo kiek 

alko, visiems praeinantiems 
u akis žiūrėdami, bet niekas 
neko nejieezkojo ir vaikucziu 
ūsai nepaisė.

— Na, tai nėra jau ko sto- 
•lėti, matyt, savininkas neatei 
ras,— tarė Petrukas.

— Ar nepirktume dabar už 
tuos pinigus ko sau,— man 
reikėtų nauju sąsiuviniu, piesz 
tuvelio?— paklausė Matildele.

— Tiesa sakai, Matildele; 
ir man reiketu szio-to pirkti.

— O ko tu nori pirkti ?
— Plunksnų, koteli, piesz- 

tnveli, sąsiuvini....
— Na tam viskam mum ne- 

iszteks,— tarė Matildele—o 
žinai kas man atėjo in gal- Į 
va?—nusipirkiva sau už tuos j 
pinigus skaniu pyragiuku pas 
“turku”, tai bent skanius pus- 
ryczius sziandien mokykloje 
turėsime.

Dar turiva laiko ka pirk
ti,— tarė Petrukas, taip-gi 
rydamas seile prie skaniu py
ragiuku,— bet mes ežia be 
eznekant vos neužmirszome 
sziandien, kaip paprastai, užei
ti pakeliui bažnyczion, sztai 
baznyczioje kaip sykis giedo
tos Miezios— eiva, Matildele.

Bažnyczioje buvo giedotos 
Miezios.

Malonus vargonų balsai 
meiliai liejosi in ezvelnia, jau- 
tria vaikeliu dvasia Jie jaute, 
kad ju szirdelese atsiliepe lyg 
koks malonus liūdnumas, lyg 
graudumas,

— Teve musu, kurisai esi 
danguose.... — meldėsi isz 
szirdiee Petrukas.

— Ir nevesk mus in pagun
dymą.... isztare Matildele 
pakeldama akytes prie Kūdi
kėlio Jėzaus paveikslo Pama
ži akytes jos nuslinko nuo pa
veikslo žemyn ir susilaikė ant 
nedideles pinigines, prikaltos 
ežia po paveikslu, 
perskaitė paraeza: 
kaniems.”

Lyg nepaprastai 
mergaites szirdis.

Jau tiek kartu teko jai skai
tyti tasai pat paraszas, kelis 
syk net inmete ji in ja po ska
tikėli, o niekad dar nuo to ne 
pajautė ji savo szirdeleje to
kios lyg baimes, lyg neramu
mo. ...

Ir rodėsi mergaitei, kad ap 
linkui saves girdi ji daugybe 
graudžiu balsu: Noriu valgyt

— Esu ligotas ir alkanas!
— Mireztu badu, gelbek 

mane!
Net užėmė kas mergaitei 

kvapa, norėjo jau nežiūrėti in 
ta parasza ir pakele akytes vėl 
prie Kūdikėlio Jėzaus paveiks
lo, ir rodėsi jai, kad Szven- 
cziausiasai Kūdikėlis žiuris in 
ja taip graudžiai-graudžiau ir 
lyg sakytu:

— Girdi, jie alkani!
Matildele ne galėjo ilgiau 

jau iszkesti, kumsztelejo nežy 
miai Petruką, rodydama jam 
akytėmis ta parasza.

Vaikiukas be žodžiu supra
to sesutes minti, nusiszypsojo 
tik ir greitai inmete auksina 
in pinigines skylute.

Kada po pamaldų geri vai 
kai atsidūrė vėl gatvėje, Ma
tildele pusbalsiai tarė broliui:

— Taip man kasžin ko ypa
tingai linksma ir ramu szir- 
dyje!

Petrukas tik suspaudė szir- 
dingai sesutes ranka, ir abudu 
linksmu ir laimingu nuskubė
jo in mokykla.

Gailestingoji Aliute.
Kambaryje ant stalo stovėjo 

ne didelis stiklinis indas (ak-. 
vari jum), kuriame po tyrajij

Moteriai

Broliszkas susigiminiavimas.

Kožnas turi sau iszsirinkias koki norints milema žvėreli 
paukszteli bet p. Drake isz Anglijos turi akyviausia porele, 

o tais yra levas ir ezuo, kurie miega vienoje kletkoje ir gyve, 
na kanodidžianeem sutikime su savim. Ponas Drake iezangino 
Ieva nuo mažiulelio-

ar

Korkineis Galais CigaretaiVEBO

10 už 5c.

Parsiduoda visur

PUIKIAUSI 
VISAM A 
SVIETE

Puikus Cigaretai 
isz

Turkiszko Tabako

UNION NATIONALBANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $800,000.
Suv. Valst. Randas turi mupu^ banke audetu piningu.

Mokama antra procentą ant Fudetu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuoae, nepaisant 
ar atnuszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikala su musu oanka, nepaisant ar mažas ar didelis.

9-ad. ryte lig 3 popiet 
8ubalomis 0 lig 12-nd.

BARKI SON BALL, Prezidentas. 
F. J» NOONAN, Vice-Preiidentas. 
W. H. KOHLER, KasieriuB.

ant kurios 
“aukos al

sudrėbėjo

vandeni linksmai plaukiojo 
penkios gražios auksines žu 
vytes. Mažajai Aliutei suskau 
do pagalios szirdele in žuvytes 
bežiuredamai.

— Nebageliai gyvulėliai, 
diena ir nakti turi vargazai 
vandenyje mirkti,— palaukit, 
asz jus karta iezimsiu, gražiai 
apszluoetysiu ir in savo lovele 
prie krosnies paguldysiu,— 
tarė gailestingoji mergaite, už 
kopdama ant suolelio.

Bet sztai suolelis virsta, ir 
Aliute drauge su stikliniu in
deliu krinta ant žemes. Geroji 
mamyte pakele iezsigandusia 
suszlapusia mergaite, apezluos- 
te ja gražiai ir paguldė in lo
vele.

Mokslas nuo mirties isz- 
gelbejo.

Buvo maža mergaite. Ji 
mokėjo raszyti ir skaityti. Už 
gera mokinimasi motyna nu
pirko jai gražu žieduką. Kar
ta, kada nieko ne buvo pir
kioj, ji paėmė pasidžiaugti ir 
pasigėrėti jo gražumu. Bežaiz- 
dama ineidejo in burna ir už
springo. Nieko nelaukdama 
parasze: “Asz užspringau žie
du.” O pati parvirto pusgyve, 
bet neužtroszko, nes dar sziek 
tiek kvėpavo. Tuo kart atėjo 
tėvas. Pamatęs toki regini, 
puolėsi prie dukteries, bet, pa 
mates ir perskaitęs suprato ka 
me dalykas: tuoj pakvietė 
daktara, kuris iszgelbejo ne
laimingąja.

Ant Gavėnios

1
Spaustuvėje “Saules” 
galima gauti visokiu 
reikalingu knygų

i
jį

Introligatorne.
▲PD1BDTUVK KNYGŲ.

Ayeidir tercf n ildslrygo istorun 
natos ir laikra«xctei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagia Draugas, Tėvynė ir L L 
prisiansdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasstoa Adresas:

Litbaaniao Bindery.
>14 W, Ipriff. Mabaflfty City,

Gyvenunns Jevans Kristaus 
su paveikslais, popierinius 
apdarais - - BOo.

Apdaryta in juoda audimą 75o.
Knnczia Vieszpaties arba

Dievobaimingi apmislijimai 
ant kiekvienos dienos per 
isztisa gavėnia • • 25c.

Stacijos nrbn Kalvarija 10o. 
Grumiiis Verksmai - 10o. 
Kanficzkos - - - • 50o. 
liulili'les Arclbrostvos Szv. 
Veido Viesp.J.Kristaus lOo. 
Istori,pi Szventa, Seno ir

Naujo Instatymo su 60 
paveikslais • S5o.

Evangelija Lietuviszkai ir 
Lenkiszkai, ant viso meto, 
apda. in juoda audima 75c.

Gyvenimas Visu Szventu 
visos 6 dalis vienoje knygoje 
puikiai apdaryta • • $5 56.

Trumpas Katekizmas pagal 
iezguldima Kun. Pilauckio, 
su nekarinis naudingais 
pridėjimais - • 10c.

Aukso-Al torius arba Didis
Szaltinis 1,000 puslapio $1.1 >0 

Senas ir Naujas Aukso Altorius 
visos reikalingos Maldos. 864 
puslapiu - • $100

Balsas Balandėlis arba Matas 
Szaltinis, 711 puslapiu 75o

Garbe Dievui ant Augsztybos 
640 puslapiu - 75o.

Aukso Altorius apdaryta in 
Francuziszka skūra, apvalaia 
kampais, auksuoti kraštai su 
kabe - - $1.50.

Mažas Naujas Aukso Altorius, 
Celeloido apdarais, puiki 
knygele - - $1.00.

liniuotas Sargas, minksztai 
apdaryta in skūra apvalais 
kampais auksuoti krasztai, 
visos reikalingos Maldos 
geriausia už visas kitas 75o.

Aniuolas Sargas, apdaryta in 
tamsai rusva audima 50o

Maliauoy City, Pemia.
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Moteriste.
Moteruk mokikla doribet.

Kaip minėjome, viras su mo 
teriszkia tnr eit vienu keliu, 
idant nejaust sunkibea mote
ristes panešiu, visame tur but 
sutikime: mielijime, darbe, pa
sielgimuose ir givenime. To 
nuo ju reikalauja moraliszka 
užduotis ir naudos. Visus rei
kalus savo givenimo privalo 
atlikinėt bendrom pajiegom, 
visais reikalais dtlikais ir savo 
givenimo prietaisais rupintiesi 
abudu Nemažiau aniem tur 
rupet moraliszkas labas szei- 
minos, nemažiau privalo ru
pintiesi abudu dvasisikais, t. 
y. religi-zkais reikalais.

Kiik-zczioniszkas mokslas 
suligino moteriszke su viru, o 
net virszprigimtiszkuose dali- 
kuose moteriszke stovi augsi, 
csiau usz vira. Ta tauta augsz- 
cziau stovi doroj ir tvirtibej, 
kuri daugiau tur geru motinu, 
kuriose guli givibe dvasiszka 
ir svietiszka tautos ir busian- 
csiu gentkarcziu. Perdem 
kvaili tie, ka moteriszke žemi
na. Rodo nekiekviena mote
riszke supranta savo paszauki- 
mo verte, neviena neverta va
dintis moteriszkia ir motina, 
bet kas kaltas kad moteriszke 
tokia stovi ant žemiausio mo 
ralissko laipsnio ir negal su
prast savo paezaukimo užduo
ties del savo tamsumo? Mote- 
rieškei ne reikalingas ira 
augsztas svietiszkas mokslas, 
vien reikalinga religiszka mo
raliszka, doriezka szviesa. Be 
to moteriszke negal but augsz- 
tinama, nes ja augsztina vien 
tik doribe, o svietiszkas moks
las sekimas viru perdem žemi
na, kaipo iszsižadanczia savo 
garbingo, ezvento, didžio pa
liaukime.

Moteriszke ir silpnesnia pū
tis moteristes luomos materia- 
liszkuose dalikuose, bet turbut 
drūtesnis dvasiszkuose.

Priimdama moteristes luomą 
atiduoda save virui ir niekad 
apie tai neprivalo mirsit, bet 
viras imdamas, prižada amžina 
meile ir apgloba ant silpnesnes 
ir teipgi privalo apie tai pa- 
mit.

Kur tarpe poros ira tikrai 
krikszczioniszki paprocziai, 
kur givnoja dvasia sveika, ne 
uszkresta visokiom iszmislin- 
tom “regulom” ten moteriszke 
ira ponia, duszia szeiminos, 
tvarszlia givenimo, o mergina 
ponia pati savo, ponia savo 
doribes ir valios, žinomas 
daigtas kalbame ne apie tas 
merginas, kurios kaip margi 
drugeliai laksto nuo žiedo ant 
žiedo cziulpinejantie anų sal- 
duminus, ne apie tas kurios

Žmogus ir meszka.

Žmogus ir meszka susidrau
gavę, 

Giventi ilgai — ketino terp 
save;

Vienas gi kita bedoje ginti, 
Ir viską turtuos pusiau da 

linti;
Teip viena karta vasarai 

atėjus,
Kada jau sėti laike vasarojus;

Ir darže ropes sėti sutarė, 
Neilgai trukus, teip ir padare 

'lada žmogelis in meszka 
kalba,

‘•Vaisiu sulaukus, bus ir už 
daria, 

Kad Dievas daleis — užsi 
augisim, 

Užsiauginę, pasidalisim.
Tau gales likti visos virszu- 

nes,
O ma tik szaknis, žemėtos 

tunes.”
Meszka ir teipgi auto sutiko.

Ir lauke rudens — koks vai
sus liko.

Tiesa, roputes dailei derejo, 
Pilna aruoda žmogus pridėjo, 

O meszkai, lapai steverei 
liko,

Kas suvis meszkai teip ne
patiko.

Jau antra meta, meszka no
rėtu,

Kad žmogus szaknis jaijei 
žadėtu:

Ir ant tu siekio žmogus sutiko
Ir visas szaknis meszkai pa

liko,
Nes rugiu, kviecziu buvo 

pasėta,
O kaip kur miežiu, žirniu 

pridėta.
Žmogus ir vel-gi pelną turėjo,

Nes pilna kluoną jevu pri
dėjo,

O meszka szaknis pradėjo 
valiti,

“Ir vėl be naudos” nėr ka 
dariti.

Palikus žmogus vėl meszka 
trauke, 

Daugesnei pelno jau ne be
laukė.

Luobos mįsles.

— Iszpratingumas ira di
desne doribe, negu geribe.

— Atsitikimai, kuriu mes 
bijomes, retai atsitinka.

— Kožnoje vainoję ira dau
giau pagiru, negu ingalejimu.

— Nesirink paezios ir tavo- 
ro del drabužio prie žiburio.

— Apjuodinimas per nedo
ra žmogų suvis ne kenke nie
kam, kaip ir jiojo pagiras ne 
prigelbes kitam.

— Vaikinas, kuris savo tę
va palaikineje už kvaili, tai 
paprastinai baigė givenima ka
lėjime.

— Tiejei ka kitiems kalba 
apie doribe, tai paprastinai sa
vo vaikus niekiause augina.

Privalumai motinu 
tikėjimo reikaluose.

Privalumai tikejimiszki tu
ri pas visus žmonis užimt pir- 
mutinia vieta. Motina teipo- 
gi be tikėjimo ne pažino pa 
-šaukimo savo: ne gali vadin
tis motina, ba ne žino kaip sa
vo vaikus užaugint, kenteji 
muose ne ira kantri, varguose 
ir ergeluose ne pažinsta sura
minimo. Kas pasilieka moti 
nai, kuri ne pažino Dievo, ne 
pažino tikėjimo? Tokios mot 
nos givenimas be tikėjimo ir» 
apkurtintas.... Del to-gi mo 
tinos, bukite motinomis dievo
baimingomis žodžiuose, darbuo 
se ir apsiejimuose! Pildikite 
privalumus tikibes: Melskitės 
kaip privalo motina.

Plovones ir keiksmai tegul 
ne iszeina isz lupu jiuso ir ne 
pavėlinkite to namuose jiuso.

Szvenskite nedeles ir szven- 
tas dienas ir melskitės tose die 
nose.

Atlikinėkite tikimiszkus pri 
valomus, be kuriu krikszczio- 
nis ne gali būtie.

Milekite ir guodokite Bažni- 
cze ezv; Bažnicze ira teiposgi 
motina, motina jiuso dusziu.

Kada atiduosite Dievui, 
kas ira Dieviszko, tada atiduo
site savo vaikelem, kas ira 
vaikelu.

Tiktai motinos name prilai-Į 
ko tikėjimą. Vaikai, kurie tu
rėjo motina tikra krikszczio- 
nia, žiurėjo ant jiosos doribes 
ir klausė jiosos pamokinimu, 
tai to niekad ne užmirsz. O 
norint ant to pagiadusie svieto 
kadai paklistu, tai greieziau 
ar velau su malonia Dievo su 
griž ant gero kelo, o kad ir tai 
butu ant smertelno patalo. O 
kiek tai duodasi girdėt kalban 
ežius su aszaromis priesz smer- 
ti: — Ach! asz turėjau teip do 
ra ir teip pabažna motinėlė!

Juo® kai KUR BUNA
Mano vyras Juozas Dambauskas, 

kokis metas adgalios gyveno su ma
nim Mahanoy City Buvo sakyta kad 
iszvažiavo ant tarmu szale Worces-

•tOF.OROitOROfiOStOlfcOr.OROHORORO

PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

Slidžia.
Sudžia in kaltininką: — 

Ka.... ar jau tu velei czion ?
Kaltininkas: — Jagu ponas 

sudžia ne nori manias, tai asz 
galiu iezeiti!

Geras szuo.
Pirko szuni, ir klausė parda 

vieko.
— Ar tasaj szuo ira geras 

ir ar pripratęs prie žmogaus? 
Pardavikas: — O! neira ka 
sakiti, jau asz jin 3 kartus par
daviau o vis pas mania sugrį
žo.

Per arti.
O tu mano milemiausia! asz 

su tavim eitau in gala svieto!
— Kam teip toli, asz ne no

riu inteip toli tave žigiuoti, 
bus invales nukelauti in baž-

šeri. Turi 26 m. senumo. Tegul jisai

pats ar kas kitas apie jin danesza 
jio paežiai kadangi ji ji nori žinoti ar 
gyvas ar gal numiręs. (^į *o;) 

Mrs. F. Dambauokiene
525 W, Suoth Alley

Mahanoy City Pa.

niezia in szluba.
— Tai per arti....

Ižsiteisino.
Daktaras in ligoni: — Ka 

maezije, turi vakarais sėdėti 
namieja ir ne giart!

Ligonis: — Kad asz, po
nas daktare diena ne turiu lai
ko, turiu visokius reikalus.
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szaudo akimis ir maldingai 
žiuri kaipo jieszkodamas iszga 
nitojaus, kuris apsaugotu nuo 
besiartinanezio rudens laiko 
szaleziu ir veju — vien apie 
tas kurios supranta kas ira do
ru, kas ne, kurios doribe ubz 

’’ vieką augeziau stato.
Motinos pareigomis ira duot 

dukterei pažint didibe ir gali- 
be doribes. Nieko brangesnio 
nieko geresnio viras imdamas 
moteriszke negal su ja gaut 
uez doribe jos; laimingas tas, 
ka ant to iždo žiuri, nes jis gal 
ant viso givenimo padant lai
mingu vira. Bet viras nieka
dos neprivalo nuo moteriszkes 
reikalaut visiezko pasidavimo 
kaip kad nuo nevalnikee. Mo- 
teriezke atsiduodama visiszkai 
virai ir neatsiiminedama nuo 
jojo ligios dalies žudo savo ver 
te. Tik Ilgias tiesas turint luo- 
moj. moteristes virui su paezia 

* giveaimas gal pasekmingai 
klotis, givuot sutikimas, meile, 
ligas paguodojimas isz abieju 
pusiu, isztikimiste kits kitam 
ir atvirumas suteikia smagu 
givenima ir praszalina visokius 
nesutikimus.

Rude, tarp musu nedaug 
randasi moteriszkiu tikrai su- 
prantaneziu savo paezaukimo

— Pagira mėgsta tiktai 
silpni žmonis; tiejei-gi, kurie 
verti pagiro, tai to ne reika- 
lauje.

— Ka apverki ezedien, isz 
to gal juoksies! rito.

— Greit labai gali no saves 
prieteli nubaidit, nes jau ne 
galima jin atgal gaut.

— Žmogus su protu gali 
viską padarit; žmogus su geru
mu gali daug padarit; nes žmo 
gus su piktumu nieko ne gali 
padarit.

VASARIJE.
Gilukningos ir nelaimingos dienos.

1— Vaikai ežia diena bus 
neapmalezomi.

3 — Nesiprovok sziadien.
8 — Gera diena del atliki

mo keliones.
10.— Gilukninga diena del 

jaunu poru.
13.— Neskolyk jokiu pi

ningu ezendien.
14 — Nerami diena del 

biznierių.
19.— Saugokis taja diena 

suėjimus su prieszingoms ly
tiems.

21.— Nesibark su savo per- 
detiniais.

24. — Gilukninga diena del 
permainos gyvenime.

25. — Nevažiuok niekur 
ezendien ir nesikraustyk in ki
ta narna.

27. — Labai pavojinga die
na. Liga ir vargas.

28. — Nepasisekimas biz- 
nije.

LIEPOJAUS ŽINIOS.
Gruodžio 19 d. apskriezio 

teismas nagrinėjo dvi bylas, 
1) Vežėjas Rune buvo pa
trauktas atsakomybėn už tai, 
kad paliko gatvėje arklius su 
vežimu, kurioms pasibaidžius 
tapo suvažinėta vyri-zkis ir 
moteriszke, kuri net ligonbu- 
tyje pasimirė. Teismas vežeja 
pasmerkė 5 dienoms prie po
licijos “arefzto” ir “bažnytinei 
metavonei”. Tai pamokinimas 
musu vežėjams, kurie daugu
ma per girtuokliavimą pats 
save ir kitus kankina. Laikas 
butu susiprasti.

2) Mergaite jaunikio suvi
liota .... susilaukė kūdikėlio. 
Ne turėdama duonos kąsnio 
ir ne gaudama prieglaudos ne 
sau, ne kūdikiai, didžiame 
varge skęsdama, savo kūdikėli 
inme.te in uosta. Už tai tapo 
suimta ir atiduota teisman, 
kuris ta mergaite, kaipo žmog
žude, pasmerkė 12 metu ka
torgos, tik su ta sanlyga, kad 
leista kreiptis in Aukszcziau- 
siaji, kuris katorga pakeistu 
1—J metu kalėjimo.— Mer
gaites tankiai palieka nekal
tomis suvedžiojimo aukomis— 
apkaltintos ir baudžiamos. O 
tikrieji kaltininkai tik szaiposi 
isz savo suvadžiotu auku, ty- 
cziojasi isz ju vargu ir aszaru. 
Kur sziandiena teisybe!?

Morta Gudauakiu paeina isz Vei- 
veria gmino., Jonas ir Juozas Spūd
žiai isz Garlevos para., Franas ir 
Antanas Auksztakalniai isz Rutkisz- 
kia Prienų para., praszau visu atsi. 
szaukt ant adreso.

T, Rugienius, 
Box 35 A. E. Granby Conn.

Mano dede Pijuszas Adomaviczus 
paeina isz Smilgių kaimo, 10 m. kaip 
Amerikia, teip-gi ir pusbrolis Piju- 
szasPeikus isz Bardaucku kaimo, 
5 m., kaip Amerikia abudu paeina 
isz Suvalkų gub., Vilkaviszkio pav., 
praszau atsiszaukt ant adreso.

P. Bartniks.
3119 Halstead St. Chicago. Ill.

Mano dede Izidorius Urbanaviczia 
paeina isz Suvalkų gub., Naumies- 
ožio pav., Griszkabudžio gmino, 
Krauczuku kaimo., 13 m. adgal gy
veno Philadelphijoj o dabar nežinau 
kur, jis pats ar kas kitas praszau at
siszaukt ant adreso. (*gĮ o;)

Y. Urbanavioze.
Box 328. Daisytown Pa.

Mano szvogeris Vincentas Trisz- 
kauckaa 37 m. amžiaus 0 m, kaip 
Amerikia, paeina isz Kauno gub., 
Szauliu pav., Joniszkiu para,, pir
miau gyveno Amsterdame, jau tris 
m. kaip nežinau nieko apie jin, jis 
yra 6 pėdu augszczio geltoni plaukai 
ženotas turi lietuvoje paezia kuri no
ri apie jin žinot praszau atsiszaukt 
ant adreso.

M. Szimkaitis.
100 Carbon St, Detroit Mich.

Pajeszkau sau turtingo partnerio 
prie Laivakorcziu Agentūros ir drabu 
žiu priežastis tame yra tokia vienam 
valdit du ofisu ira per sunku, reika- 
jauozia pagialbininko atsiszaukian- 
tiejie kreipkitės per laiszkus ar ypa- 
tiszkai po sziuom antraszu (gj *o;) 

J. S. B.
261 W. Broadway St.

So. Boston Mass

privalumus, bet kasžin ar ne
mažiau dar viru su prantan- 1 
ežiu savo praeigas. Pakanka 
vienog ir neapezviestiems isz- i 
manimo, idant suprast reiksz- 1 

Į me daromu laike riszimosi mo- 
f teristes risziu kits kitam pri- 1 

tada. Tik iszpildant teisingai i 
tuos prižadėjimas isz szalies < 
Tiro ir moteres, gali but mote- 

mokikla doribes. i
_ {Toliau bus.) 1 
~M ' ' ■ II II ■ -------- - ------

Deszlmts prisukimu svei
katos-

1. Kvėpuok czistu oru (Ne 
praezvinkusioi grinezioi).

2. Valgik tiktai tada, kada 
esi alkanas ir kiek reikalauji 
del savo sveikatos.

3. Gerk tiktai tada, kada 
nori ir tiktai tiek, kad norą 
užganadint. Czistas vanduo 
niekados galvos ne uždrume.

4 Užiaikik savo kuna czis- 
tai. Busi daug sveikesniu, ka
da apie tai rupinsiesi.

5. Kada esi susziles, ne gerk 
szaltu gėrimu, ne staigęi at- 
vest, ba gali uszsiezaldint.

6. Jagu drutini savo duszia, 
ne užmirszinek ir apie knna. 
Sveikam kūne, sveikos mįsles 
— sveika duszia.

7. Tankei krutėk. Stovintis 
vanduo szvinketa.

8. Po darbui bukie links
mas. Linksma mislis, prie svei 
katos daduoda.

9. Miegok tiktai tiek, kiek 
tavo sveikatai reike. Kas nori 
daug miegot, isz to ne gali nau 
dot.

10. Karte ligos, pergabent 
daktaro. Geresne maža pagial- 
baz «egu liga ir balda.

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti 
Preke — lOo,

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

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

Preke — 10a

...Tikriauses Kabalas... 
Arba atidengimas paslapczin ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Gareingiauai Cbaldiszku 

Pereiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo,

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

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

I NAUJA KNYGA
-PO VARDU-

I PRIEJGIAUSES 
f MOKSLAS 
i ANGLISZKO

LIEŽUVIO BE
PAGIALBOS KITO.

A Yra tai praktiozniause Knyga 
£ kokios lig sziol Lietuvei turėjo. 
S Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
J pribavias Grinorius isz Lietuvos 
$ gali in trumpa laika pats per 
Jj save iszmokti Angelskai sziek 

tiek kalbėt.
Toji Knyga druozel a pd a rita 

1 in Franoasini raudona audime 
ir kaaztaoje tiktai I , Kašėtai 
nusiuntimo mes apmokame,

SAULE Mahanoy City

Mano pusbrolis Antanas Jonas ir Ka
zimieras Balczunai paeina isz Kauno 
gub., Spilgu sodžiaus Klondonu pa
ra., teipgi ir szvogeris Jonas Striel 
ozunas Klondonu para., Sodžiaus 
girdėjau kad gyvena Argentine, jie 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso.

M. Bagulonis
Bok 218 Hooversville Pa,

V/
Mano sesuva Ona Matulaicziuke 

po vyru Krisozuniene paeina isz Su
valkų gub., Naumiesczio pav,, Nor- 
vaiszu kaimo pirmiau gyveno Water
bury, Conn, o dabar nežinau kur 
praszau atsiszaukt ant adreso

S. Wenclonaitis
Box 805 Duryea, Pa.

Pamokinimai del kožno.

Atsiminkie žmogau ant žo
džiu Franklino:

— Czedik laika, ba tai ira 
ceikie, isz kurio gamta pasiu
vo givata.

QQH Dainų tiktai už
v v U 8U NUSIUNTIMU Vl

Iždaveme Didele Kninga
Daina susidedanti isz

390 PAINU

Knyga druezei susinta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Daina isz visu užkaboriu ka 
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite Dainelu, 

Per ciela meta ant visa dienelu.

“SAULE” 
Mahanoy City, Pa.

Jagu ne nuguiai no saves 
prasižengimo, kaip kokio at- 
eigio, ateis pas tave kaipo sve- 
czes, jagu ne priimsi jiojo szal- 
tai, kaip sveczio, tai ne trukus 
tavo name stosis gaspadonum.

Bukie pirmutinio tenaia, 
kur reike klaueit, o paskatiniu 
kur kalbėt. v

Amerikonine mergina jagu 
kame insimilejus, ira panaszi 
ant benzino, jog teip su jaje, 
kaip ir su benzinu, labai ataar- 
gei reike apsieit.

Pirmutinėje daleje givenimo 
muso rokuojame ant ateites, 
antroje daleje praeitoje, o ka
dai sziuom laiku ?

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus’ “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sudus” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25o.

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

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

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

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

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme.už szyksztuma” 
“Mažo sziauoziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25o,

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

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

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

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

o 1 •

I Skaitykite! | 
o gaus 5 isz virsz-minetu knygų, J J arba $1.25 vertes knygų už $1. g 
X Raszykite kokiu norite. Mes x 
§ siusime knygas per paczta ir £ J apmokame visus kasztus. Galite g 
o pirkti kiek norite. Visos knygos o ji yra geros ir kožnam jie patiks. * 
£ Raszykite szendie, Adresavokit g
i W. D. FiOCZKOWSKI-CO. g

Mah'jioy Gty, Pa. g 
o ■

I Istorija praeitus, iro rodikle 
ir ateites.

„z------g

Skaityk naujausio mokslo knygą 
apie sveikatą ir ką reikia 

daryti apsirgus.

SZ1TOJ KNYGOJ "DAKTARAS” nelik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių bcų cer.il 
idsicydyti, bet telp-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ "DAKTARAS” labaidaugap- 
raSo apie vyrų ir moterų lytiSkę gyvenimu ir 
aiškiai, atvirai teip lAdėstinėja, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir mote- 
rei labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir 
kį daryti, seniems ir Jainniems ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskį negalima apra
šyti, bet tik perskaičius knygį atrasi to.

SZITA KNYGA iliustruota puikiais mok- 
sliSkuis oaveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavoji.nų, su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS "Daktaras" 
nemažai raSo.

YPATINGAI serganti, nusilpnčjį, sukliu
rę, pasigading per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis Šviežiomis 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis. Šitoje knygoje atrasite tikrų rodį.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau nekaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi lickarstas, reikia perskai
tyt knygį "Daktaras", nes didelės daugytx’«s 
žmonių, kurie tik perskaito Sitį knygį ISsi 
gydė.

TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės 
iSduota. tai kiekvienas jį apturės visai dova
nai. kuris tik atsiųs keletu štampų už prisiun 
tiniį.

REIKALAUK dar Šiandien, išker
pant Sitį apgarainimį ir adresuok teip: 

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

TEMYKIT, VYRAI IRMO- 
R YSI Kad sergi, jautiesi kokį nors nesvel- 
kumį ir reikalauji gero specialisto pagelbos. 
kad trumpam laiko būtumei Hgydytu, tai atsi 
Saukto prie Profesionališko Daktaro, Ph M. 
Klinikos, aprašant savo ligų lietuviškoj kalboj 

Atsilankantiems ašabiškal ofiso valandos' 
yra šitos kasdien:

Nuo 10 iš ryto Iki 4 p p. Nedėl. nuo 10 iki 3, 
o Utar. ir Pėln vakare nuo 6 iki K

Reikalaujant Armonikų 
Koncortlnkų ar kitokių 
muzikališkų instrumentų

Pakol kur pirksit, pirmi 
parašykite man, aš prisiq 
siu Jums savo Katalogų, i 
kurio matysite jog prie m: 
nęs galima gauti visokir 
puikiausias Vokiškas b 
Itališkas Armonikas už ž< 
mesnę kaiua negu kur kitu.

Rašyk šemH man, pridedama už 2c., markę i 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ač

M. I. Damijonaitis,
[812 W. 33r4 St., CHICAGO, ILL

o
■ o
K o

Dvinukai elniu ir jiu motyna.
ra tai pirmutinei dvinukai elniu kurie gyme New 

Yorke, Amerike. Toji elnią likos atgabenta iez Szkotijoa.

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas: Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, N. I
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai likta greit, 
atlikti tegal atsiszauki in

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Takstanoziu Doleriu ($100,000) yra maea kaucija sudėta in 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kasė, 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo."’
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isx 

Krajaas už pigiause preke.
Paszportus del kehaujenoziu in Kraju pastarajame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkae Poperae bu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisinglausial.

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

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

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APT1EKA 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 labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpo kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: »

Kraujo Valytojas ...................... $1.00
Gyvasties Baisumasx.................. 75c
Nervų Stiprintojas......... 50o ir$1.00
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir $1.00 
Nuo kosulio......... ..........25c. ir 50c
Nuo gerkles skaudėjimo 25c. ir 50c 
Skilvinūs proškn° ....................$1.00
Pigulkos del k į................. 25o
Nuo galvos skt no ...............25c
Nuo kojų nuos, .... 10c. ir 25c 
Nuo dantų gėli i. .................... 10c
Nuo peršalimo .....................25c
Plaukų stiprinto.................25c. ir 50c
Linimentas arba .olleris .... 25o 
Anatharynas plovimai.................. 25c
Nuo kirmėlių ... ?......................... 25c

Del išvarymo soliterio......... $3.00
Del lytiškų ligų 50c. ir $1.00 
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00 
Nuo kojų prakaitavimo ...... 25c 
Gydanti mostis......................... 50o
Antisoptiškas muilas.............25c
Antiseptiška mostis................. 25o
Nuo dusulio ...........................  50c
Proškos del dantų ...................25c
Nuo kosulio del vaikų......... 25c
Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25o 
Nuo viduriavimo......................25c
Kraujo Stiprintojas...................50c
Gumbo Lasai.............50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo.................. 50o
Blakių Naikintojas...................10c
Karpų Naikintojas.................. 10c

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žoles, šakuįs ir t. t., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsti gyduolių aprašymais, 

Kreipiantiemsiems per laiškus arbn asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje Ilgojo.

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

c IN C AS J. D AU NORA
APTIEKGR1US

229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

W. RYNKEWICZIUS
233-235 W. CENTRE ST- 

MAHANOY CITY, PA.
—O—

Notariuszas.DidžiauaeLitr^- <«zka
Agentūra Pardavimo Szipkorcziu 
ir Siuntimo Pininga in visas dalia 
svieto, greieziause ir pigiause.
Visi tie kurie per mr a siuntė apie tai geria z:no TszduodaDostovierne 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti Del Draugryscziu 
pristatau puikes^zarfaa, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t. 
Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu, Piningus ir 1.1,, raszykite 
pas ma ne o aplankysite teisii.ga atsakymas.

OMOBOBoBOliOBOBOBOliOlaOBOBCOBOliOBOMOMIIOMOlIOMcdll

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

P. v. OBItCUNAS IR K0MPAN1A
Cor. 12-th. & Carson 8t., 8.8. Cittsburg, Pa.

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pepnsylvanios, talpinasi locnose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.

Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes ani 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir vt« 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentas sutinkanozius 
su tiesomis Rusaijoa.



10c.
10c.

10c.
10c.
10c.
10c.

A. G. GROBLEWSK
Cor. Elm & M«u» St*. Plymouth, P*. 

... SAVININKAS IR FABRIKANTAS- 
Garsiu Lletu»lszku-LenkiszkuValiti.

DIDELIS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!

dant 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, Apvedimu ir t.t.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu 

Apvedimu, tai dar turite proga pirkti už 
labai pigia preke o ir galesite suezedinti 
pininga ant kožno pirkino. Pasiskubinkite 
ba szitas pigus pardavimas tesis

Orange Mass. — Szitas 
miestelis labai dailioi vietoje 
isz vienos puses kalnas isz an
tros puses daili upe. Lietuviu 
czionas yra apie 35 familijos 
ir apie 35 paveiniu ir apie 15 
merginu isz tarpu tu visokiu 
atsiranda.

26 d. Sausio atsibuvo krikš
tynos isz kuriu svetimtaueziai 
turėjo nemažai juoko.

Ant pardavimo.
Trijų piontru biznavas ir 

gyvenimo namas. Geriausia 
Vieta del buezernes ar groser- 
sztoro. Galima pertaisyt narna 
del daugelio szeiminu. Atsi- 
szaukite po No. 138 W. Ma- 
lianoy St. Mahanoy City, Pa 
Lccnininkas nori pamesti biz
ni už tai parduos už neperban- 
gia preke. (ei 04)

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

galesites persitikrinti kaip pigiai galesite 
viską pirkti.

So Mibvakee, Wis.
— Darbai gerai eina, isz kitur 
pribuvusiam darbas nesunku 
gaut.

— Lietuviu, apie 16 fami- 
liju. ir apie 2 tuzinai pavieniu 
4 lietuves merginos ir visi gra
žiai apsieina.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
D VMI/CU/in 71 A 233 235 w CENTRE ULICZE 
HI NI\lWIuLIA MAHANOY CITY.

žinios Vietines.
— Redingo kaeiklos mokes 

eubato Mahanojaus, Gilberto- 
no ir St. Nikolas.

— Du musztukai paežiu, 
vienas isz miesto o kitas isz 
Mores (sziur kad tai musisz- 
kei!) likos nugabentais in 
Pottsvilles kalėjimą ant atve
simo.

— Ryto prasidės didelis pi
gus pardavimas pas Refavi- 
czia. Visi suitai ir everkotai 
parsiduos beveik už puse pre
kes. $10 vertes siutai ir over- 
kotai po $6,50. Overkotai ir 
siutai vertes $14 lig $16 po 
$8,68 pas Refaviczia 138 W. 
Centre St. (gi o,)

— Vincas Vaszkelis kurio 
tėvui žiuri už daug in diner- 
kes ramybes szulini, likos isz- 
vežtas in priglauda del vaiku 
Norristcwne. Teaais nors isz- 
moks naudingo darbo.

— Moterių ir vaiku nakti
nei marszkinei vertes 50^ po 
25ft Bargain Sztore 21 E. 

' Centre St.
— Krutekyte ukesai ir isz- 

rinkite dabar savo kandidatus 
ant urėdu atejnanti Septembe- 
ri. Juk turime isz ko isz- 
rinkt, tinkamu vyru ant viso
kiu urėdu. Meskyti neapi- 
kanta in ezali o darbuokytes!

— Overkotai, siutai, darbi
ni kotai, ploscziai beveik po 
puse prekes pas Refawiczia 
138 W. Centre St. (gy o^)

— Didelis pardavimas siutu 
ir overkotu beveik už puses 
prekes. Pirkite dabar. 138 
W. Centre St. (gy oįi

— Vaikams apatinei dra- 
bužei vertes 50^ tik po 10^ 
Bargain Sztore 21 E. Centre

— Burmistras Dochney in- 
nesze ant susirinkimo Koncel- 
monu ydant uždarytu visas 
tais karezemas kuriuos par
duoda svaiginauezius gėrimus 
del moterių, arba tokius sa- 
luninkus atyduoti in rankas 
sūdo.

— Pottsville saluninkai ir 
bravorai sudėjo isz viso pavie
to už laisnns $230,000. Isz to 
piningu ateitas aplaikys 25$ 
pavietas 15$ o miesto apskry. 
ežiai 60$. Ir da probhibiszio- 
nierei rugoje ant karezemu, 
jog užlaiko miestus.

— Moterių siutai vertes $15 
ir $20 už 4 50 Bargain Sztore 
21 E. Centre St. Ateikite ryto

— VV. Rynkeviczins pirko 
namus ant West Centre uli- 
czios nuo S. Waluno užmokė
damas $5000.

— Žiemele ant tikrųjų pa
sirodė. Szaltis smarkus. Kaip 
iszrodo tai galime susilaukt 
baltųjų Velykų.

— Mahanoy kasiklosia su
trenkė labai koja Juozui Bug- 
danavieziui kuris jau kėlės ne- 
delias guli lovoje.

— Ateikite ryto in Bargain 
Sztora ir nusipirkite moterių 
ilga kotą vertes $5 ir $10 tik 
už 50^. 21 F. Centre St.

Ant pardavimo.
Namai ant vienos familijos 

ant loto 38 per 150 pėdu dy- 
dumo, po No. 27 Beach uly- 
ezios Girardville, Pa. tuojaus 
užpakalije lietuviu kuningo 
klebonijos. Atsiszaukite pas: 

(ii
Wm. Paulauckas, 

JBoi 411

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Mahanoy Plane, Pa.
■f Anksti Ketvergo ryta ant 

12:20 adynos, atsiskirs su 
szuom svietu vienas isz seniau
siu Lietuviu gyventoju ameri- 
ke Motiejus Belunas 63 m. se
numo. Nabaezninkas buvo 
gero pasivedimo žmogus ir mi- 
lintis per kožna kuris jin paži
nojo Priežastis mirties buvo 
inkstu ligos ir kepeniu ligos, 
kurios jin kankino per koki 
tai laika. Sz. At. Motiejus 
paliko dideliam nuliudime pa- 
czia ir 7 sūnūs, Jurgis Beliunae 
hz Flauberio yra nabaezninko 
brolis, apriez to da paliko 
daugybe gyminiu ir pažinsta- 
mu, prigulėjo prie keletą drau- 
gyecziu. Laidotuves atsibus 
Panedeli su sz. miszom Sz 
Jurgio bažnyczioje Shenadori.

Mt. Carmel, Pa. — Pane- 
delio vakara atsibuvo czionais 
laukemas koncertas bažnyti
nio koro, kuris atgiedojo 
“Kantata”. Sveteliu buvo su- 
sirinkia pilna sale ne tik isz 
miesto bet ir isz visu aplinki
niu o ir isz Mahanoy City, 
Wilkes-Barre, Szamoku ir 
Kanados. Giesmininkai po va- 
dovyeta profesoriaus Jono Czi- 
žausko, atgiedojo Kantata 
tikrai artistiszkai, balsai visu 
buvo iszlavinti puikei ir kož
nas yra vertas pagyrio, Kon
certas nusidavė pasekmingai. 
Po koncertui atsibuvo balius 
ant kurio svetelei linksminosi 
lik vėlybai nakezei. Prof. Ba
linta akomponijavo ant farta- 
pijono.

Reike ir tai primyt, jog lai
ke dainavimo “Lietuva muso” 
keli pusberniai su szlapnosem 
neatydave garbes Lietuvai, nes 
sėdėjo, sedynesia rodos turėjo 
prilipusias kelnes ir da priesz- 
tariavo tiems, kurie buvo atsi
stoja. Tokius reikėjo komitetui 
paymti už sprando ir iszmest 
per durys. O gal sarmatinosi 
pasirodyt kad tai vaikai lietu- 
viezku tėvu.

Nanticoke, Pa. — Pui
kiausia užeiga del visu pas 
Frana Kupstą kur užlaiko 
szalta alų, prusiezka arielka ir 
turkiszkus cigarus ir kožnam 
svetingai patarnauja ant kam
po Union ir maple str. Nanti
coke, Pa.

Homstead Pa. — Darbai 
gerai eina, žmonelių nematyti 
be darbo, ir kaip buvo garsin
ta jog mokesti pakele 1 ma 
diena Sausio tai ne tiesa tik 
pakele Ima diena Vasario, 
leberiam kurie gavo 17į ant 
adynos dabar gaus 20 centu 
ant adynos.

Sunderland, Mass.
— Czionais vieszpatauja bai
si liga Szkarlatina kuri isz 
pjauna po 4 ir 5 vaikus ant 
dienos vieno žmogeliu 5 vaikai 
iszmire in nedele laiko ir teip 
yra baisus czionais padėjimas.

Johnston City, Pa,
— Darbai gerai eina du 

szaftai dirba pilna laika o kiti 
keturi pradėjo dirbt po 3 die
nas ant nedėlios, isz kitur pri
buvusiam darbas ne sunku 
gaut.

— Oras maiszytas.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, ir beveik visi palinkto in 
Girardville, P*, j girtuokliavimą,

lez privatiezku gautu gro
matu, gauname dažinot, kad 
Rosijoj ir jos provincijose ro
dosi juodi debesiai. Valdžia 
viską szuolemis rengia prie di
deles kares. Karinmenen stoti 
užriktuoti vaikinai vienu me
tu jaunesni negu būdavo pir 
miaus. Z ipasni saldotai nžra 
ginti kiekvienoj valandoj kad 
but pasirenge stoti in liepsna. 
Kiekviename Lietuvos kaime 
stovi padvados laukdamos ne- 
žine kokio paraginimo ir sn 
kuomi važiuot. Prie vežimu 
turi but pritaisyta pastaukos 
greitam inlipimui in vežimą 
Javu ižgabenimas visokiu in 
užrubeži, uždrausta, Kuopuo- 
tis žmonėms ir ka akyvo kal
bėtis uždraustai Laikraszcziam 
raszyt apie visoki judėjimą 
szalies uždrausta. Gyventojus 
visus suraszo jaunus ir senus 
kas yra namieje o kas iszsidan 
ginęs.

Pirmiaus už pabėgėlius 
nuo stojimo karinmenen vai
kinus turėdavo mokėt po 300 
rub. tik žydai, dabar tnres mo
kėt visi jeigu tik tėvai turi ko
ki turtą.

žodžiu kalbant, po visa sza- 
li yra bruzdėjimas labai dide
lis ir spartus kad to visai ne
buvo kariaujant su turkais ir 
su japonais.

Suprantama kad Rosija ren
gėsi prie labai asztrios kares. 
Žmones visi perdema nuliude 
ir nežine ko laukia ir sulauks.

Publicznas Pardavimas.
Subatoj 8 diena Frbruariaus 

ant 1.30 ad. popiet bus par 
duota per publiezna pardavi. 
ma, ant vietos prie 625 ir 527 
Wėst Center St. lotas 25 per 
125 pėdu didumo lotas su na
mais, kurie atnesza $50 rando? 
per menesi. Locnininkas 
atmesti visus didsus.

Jos. Brazaitis 
Locnininkas.

M. J. Ryan 
Advokatas(i ‘Q’-l)

gal

Parsiduoda Namai.
Vietoj kur dar daugiaaše 

Mahanojaus Lietuviai yra ap
sigyvenę. Tuojaus arti Baž- 
nyczios, Mokslaines, Boczkauc- 
ku sales ir t. t. Namai kurie 
parsiduoda randasi po No 513 
W. Mahanoy St. ir 
W. Pine 8t. Apie 
dasižinosite “Saules” 
pas.

Ch Parmley. 
238 W Center St. 
Mahanoy City, Pa.

510-512 
daugiau" 
ofise ir

( J ’O

Didelis Pardavimas.
Pradedant rytoj ir traukoj" 

ateinat) ežia 10 dienu R-fow cz 
Bros, turės dideli pardavimu 
vyru ir vaiku siutu ir overko- 
tu, bus parduodami už labai 
nužemintas prekes. Nepra 
leiskite szito didelio pardavi- 
mo kur galesite pirkti $16 ir 
$18 vertes siutą ar overkoti už 
$10. Už $6 gausite siutą ar 
overkoti vertes $10 Neuž- 
mirszkite vietos 138 W. 
Centre 8t. ( oy)

Dr. Jonas C. Miller
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

WILKINSONO NAME 
Kampai Main ir Lloyd Sti. Sbanandoab, Pa.

PRIIMA I IKI 10 AD. RYTE 
T VA Avive - 2 IKI 4 POPIET 
LIGOMIS į 7 IKI 8 VAKARE

BELL TELEI’HONAI?

Lietuvei ir vėl naujena!!

Ant Pardavimo.
Duonkepe apgyventoje vie

toje per lietuvius Philadel^ bi
joję, palaiduos pigei isz prie
žasties ligos, išnaudoja 30 
baczku miltu per nedela. Per
siduos drauge ir namai ar be 
namu. Du arklei, du vežimai. 
Atsiszaukite pas. ( ęy 07) 

L. Vojciechowicz.
2631 E. Madison St.

Philadelphia, Pa.

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININ6U.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in visas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai.

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar pažinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkorcziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. Raszant prisiu- 
skite už 2e. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu tavoru ir Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

Asz užlaikau Columbijos Grafofo- 
nūs su Lietuviszkom dainom, kurias 
iszgieda labai garsei ir aiszkei. Ant 
abieju pusiu yra po kitokia dainelia, 
rekordai yra padariti gana druezei 
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas 
rekordas prekiuoja tik 75c.

Jaigu ne turi mano katalogą tai 
prisiusk už 2c. pacztinia markia o 
apturėsi didelipuiku kataloga kuria- 
mia rasi visokiu geriasiu Armonikų, 
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu 
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku 
ir Malda knygių kokiu tik randasi 
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru 
gromatu raszimui su puikeuseis ap- 
skaitimais ir dainomis su drukuotais 
aplink konvertais, tuzinas 25c. penki 
už $1. Sztornikams, agentams ir 
jedliorems parduodu visokius ta vorus 
abai pigei. Reikalaukitia visokio ta- 

voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus 
pas ta vorus, adresas:

W.Waidells
Užsiraszykite ant 1913m, ;;

•• —‘.Geriausi:—
.. Juoku, Kritikos, Muzikos ir •• 
‘ ’ Dailės Paveiksluota Laikraszti I ‘

j: “TARKA” į:
.. Eina kas menesis; 10 puslapiu, •• 
; ’ su virszeliais. * ’

t Metams tik $1.00 ::
PREKE Pusei metu 60 Centu ::

( Vienas No. 10 Cento ::
*; Pinigams ir laiszkams siusti adresas: ‘
■ ■ 4»TADICA” P.o. bok i®!a lAWBEhc*, ■

Del Visokiu
Pasilinksminimu

Reikalaujate GERU Gėrimu. 
Pirkite nog savo Tautieczio 
kuris teisingai jus užganedis. 
Atsiųskite adresa o gausite 
kataloga dykai.

Fr. Strawinskas
1807 Carson St., Pittsburg, Pa.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-4graborius^

.Laidoja Kodus Numirusiu. Pasamdo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo. 
Krausto Daigtus ir t. t. Viską atlieka ka 
nogtriause ir puikiause. Su virsi minėtus 
re^o^us^^wpkiteb pas j it o busite visame 

W W.Swtw St .j /tbOwuif P»

Szaukia Pagialbos.
Daugybe Mahanojaus žmo 

nlu szaukia pagialbos
Jiu skaitlio kas kart mažinasi. 

Žmonių inkstai tankei szaukia pa
galbos. Szitai gromata parodo ka 
viena moters sako ap e D.»an’s Pi- 
gulkos del Inkstu. Mrs. Wm. Horey 
isz H Ilso Feezes sako: “D-ans Kid- 
nt-y” pigulkos praszalino skausmu 
mano peozuose ir kitus netvarkumus 
kurie buvo priežastim nesveiku inks
tu. Asz tikrai mielinu kad nesiran
da geresnios gyduoles už Doan’s 
Kidney Pills.

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

SUCZEDINIMO KLOBAS.
—°—

Szitas tikietas yra duodamas del prigulincziu prie Series D. Deszim.u- 
kiniu suozedinima. Galima dėti po 10c. ir daugiaus teip ku p jumis geri- 
ause iszpuola. Kada tikielas buua iszpidintas tada duodame kita tikieta ir 
Bankava Knygute. ________ ________________________

o o o

10c.
10c.
10c.

10c.

10c.
10c.

£

o

DIME SAVING ACCOUNT
Pay tu the order

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATT< 'RNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED sTaTES 
COURTS.

Geriauses ir didžiausias sumas 
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose fabrikuose, gele- 
žinkeluoMe, laivose ir t.t. Iszlaimrja 
provas kurios kiti advokatai atsako ai 
atmeta.

RUPTURA
VYRU - MOTERIŲ -VAIKU

IR JOS ISZGYDIMAS
BE PEILO- BE OPERACIJOS 

BE PATROTIJIMO LAIKO.

Asz kožna diena gaunu paliudijimus 
nog iszgydytu, kn po'odo ka t be- 
abejones mano būdas grydimo Ruptu- 
ros ira viena inis spasabos d 1 i^zgydi 
mo ligos. ManoCHEMIC-ELECTRO 
Spasabas del gydymo Rupturos yra 
dar placziai žinomas kaipo geriausias 
spasabas del gydimo Rupturos ir 
ypatos kurie kentėjo su taja liga dar 
gal rasti pagialba. Nerandasi 
jokio namino iszgalbejimoper paczta 
arba per nesziojimo diržio. Ta visi 
žino. Iszradimas mano spasabo 
gydimo ant visados visokiu sztamo 
ttupturos yra tai didžiausias iszradi
mas lig szitam laikui Kožnas vyras 
motere ar vaikas gal but iszgyditas 
be senoviszku budu baisos operacijos 
asz iszgydu be oparacijos, be peik), 
be patrotijimo laiko. Atsilaukykite 
arba raszykite o gausite knygute 
apie gydimo Rupturos.

Atsiusiute 2c. stempa.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 So. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuvifizkai ir Lenkiszkai susikalbama 
ir snsirasEnma.

C C On When th’s Card shows FIFTY Deposits <p3.Uv her in specified
and į teret. D. E. GUINAN, Treas.

Merchants Banking Trust Company

Rodą duodu dykai. 
Adrt-sa vokite:

B.S.YANKAUS 
154 Nnssiin Street 

New York. N.Y.

O

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

...DIREKTORIAI...

C.L.Adam, Vice-Prezidentaa.
A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

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

Merchants Banking Trust Co
MAHANOY CITY, pa.

Peczei Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas 
Jaigu peczius nekeps tada sugražiname piningu^ 
arba permainom pecziu.
Be baim s galite pirkti musu Keystone Pecziu. 
Geriausias peczius uz tuos piningus.
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.

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

o.Vn Mahanoy City, Shenandoah, 
tlindU S Mt.Carmei,Landsford.

Žmogus Su Piningais Banke 
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

Sudėti piningai banke yra apsauga 
prieszais beda, o tt-ipgi 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. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozia ant geriausia Laiva 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu 
piningus až žeminose preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžia visa Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie pei 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa.

Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 
'v turiu dideli agentūra ir kontora bankini 

^avo locnam name vertes $12.000.00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

iszsiunuziu m pnsakvta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Adrer avo’dte sziteip: 
A. J. KEVDOSZ1US. 202 Troy St. Dayton. Ohio.

B. RAGAŽINSKAb

?

Sziomis dienomis muso tauri8 ( 
Ragažinskas pargabeno -visokį 
■imu, Amerikoniszkigarimu, Amerikoniszicu ir Importito 

Galima gaut visokiu Arielka,, Vyniuj 
Arako, Kimelio. Dziniu ir t. t
Teipgi skambanozio Alaus ir Porteric

Duokyte dabar orderi o bus jumD 
pristatyta In namus.

54-56 N. Main St-
Mfthanov Citv

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Aogliszkoj 
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 reikalu, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25o. Todėl 
norinteje gaut szia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order).
Lithuanian Am. Citizens Club

26m. SENAS LAIKRASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZE1NA K7 S SEREDA BROOKLYN,N. Y.

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

Užsiraszyti galima visada 
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiurejimui 
siunoziame dovanai, raszik toi.

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

J.J.PAUKSZTIS&CO.
ia iaGr.adSl liming, V. r.

Naujas Žem’n’s 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.

Ii l. _ Pas mus dirba Lietuvaites.AR hlnllR '22 Center Str.

UU U1ULW I Mflhnnov Citv. Pp

- Kiekvieuab Lietu».bzka* bziuniinkak 
įeipgi privalo užlaikyti vi>ada musu 
puikias Lietuviszkaa Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad mušt 
Lauiieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ip nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems uore apn 
vikaius tose apielinkese. bztominK 
raszykite pareikalaudami mus gyduo 
les, nes geras uždarbis; parduoki!*- 
musu tyras Lietuviszkas Gyduolei, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero .N'o.l................................ 25c
Egmtero N o. 2..................... 60c
Zmijecznik.............25c., 50c. ir $1.00.
(rumbo Laszai................................35c
Meszkos Mostis.............................. 25c
Trejauka..........................................25c
Liniiueutas vaikams ............  25c.
Gyduoles nuo Kosulio................. 26c
Liepiu Balsamas ................25c
Anty-Lakson del vaiku .......... 26c
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių. 25c 

nuo Kirmėlių del nuaugusiu 35c
Vanduo nuo Akiu............. ........ 25c
Uguiairaukis..................................25c
Skilvio Laszai.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir 

Kruvinosios...........................76c
‘Uicure’ arba gycL Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nematinio Pilvo..........50c
Milteliai ajistabdymui Galvos 

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

Kojų............................................ 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c 
Vaistas nuo Papauto................. 16c
Gyd. nuo Grippo......................$1.25.
Plauku a|>saugoiojas............ ..... 60c
Muilas del Plauku..................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų................. 35c
Rožes Balsamas....................  25c
Kinder Baisamas.........................26c.
Eobriaus Laszai..... .. ..................50c
Szvelnintojas.................................36c
Kraujo valytojas.......................$2.00.
Nervu Ramintojas....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................$1.26.
Pleisteris (Kasztavolo)................26c
Pauiada Plaukams....................... 26c.
Gyd. nuo skaudėjimo Auaise...... 26c
Gyduoles nuo Piemens....... ......... 60c
Vengriszkas Taisytojas Ubu------ 16c.
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......................... 26c
Gyd. nuo užde^iiuo Dantų arba 

abelnai skausmo ir skarbutis $1.26
Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,

,.2k

.. 10c
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S. Norkewicz
408 West Uihinoi Avi

Nnsipirkite b»q 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi ežia gausite ir visokn 
kitu gėrimu. Ateikyte dabsi 
priesz laika, duokite sa* 
orderi o bus jums pristatyt

kelei

NO. t
Visai

$0.75 
Excelsior WatchCo.

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Paten totas re/ulatoris 

už ukamas ibz virszaus, 
del Moterių ar Vyru, I8k 
^varantuotas aut 24lm. 

siusimszita laikrodi 
visiems per C.O. D. 
nž $5.75 per expres, 

iei nebus toto- 
Nemokelcyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už- 
m< k»*iie už toki lai
krodi $35. Su kožnu 
Laikrodi duodam 
Lenciūgėli.

901 CENTRAL BANK 
BLDG. CHICAGO, UI

Polithania State Bank
Corner 22-nd. A (anon Sheets S. S. Pittsburgh, Pa.

Vien’ntele Lietuvir-zka Banka po prieži' ra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu. 
pradedant nuo $1.(10 ir dau^iaus. Mokame 4 procentą už t-udetiis pas mus pinigus, 
pribkaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu liniiu ir ^eriaubiu loivu 
ir sme kiam visokias rodąs kelionei. Lzdirbam visokius Kejentalnus dokumentus Lietuvai 
ieik»»luobe jn-u, kreipkitės prie vieninteles Lietuvibzkos Bankos viiez paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, 

kad jau aiz nesu daugiau ne locn nikų ne viu*z n nkn, ne 
darbiniku ‘Ali jSarions lankoje ant 12-tos. gatves ’ 
ir kad dabar atidariau o fir a mano navjoi vittoi

Kampas 22 nd. & Caraon Streets
(10 bloku nuo man > buv> bios senus vietos)

Reikaluosia me džiu kreiptis prie savo seno pažįstamo po 
tokiu adreso*

Povilas V. Obiecunas, 22 nd. & Carson Sts; S S.Pittsburgh.Pa.

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
>7 PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GREICZ1AUS1 GARLA1XAI- 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp Kew Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR - KURSK - RUSSIA

In Rotterdam* 8Diena*. ^nLlbawa 11 Dienu, j ( RD ma - 16, Vasario (Feb)
145 Antra Klaea $50 i*z New Yorko ] '»
$60 Pirma Klaea |70 | Apie dauglaue daelžlnoeite paa mueo apentua arba
A. E. JOHNSON & C0., (General Pa*»enger Agt*.) 27 Broadway, New York, N.Y.

Vakacijos ir Szvent-dieninei (Holiday) Klobai.
ER praszima daugybe musu prieteliu ir kostu- 
meriu, First National banka pastauavijo uždėti 

keletą Vakacijos ir Szventa-dieniniu (Holiday) 
klobu. Szitie klobai prasidės 20 Sausio. Iszli- 
gos tinkamos visiems. Ateikite in Banka o bus 
viskas iszaiszkinta Mes žinome kad prisidėsite 
kada iszgirsite muso plana. Yra tai lengvas

būdas suezedint piningo del vakacijos ir iszvažiavimo vasaros 
laike. Apie daugiaus dasižinosite

First National Banke,
MAHANOY CITY, PA.

Gari
mioczii

SzūVf 
Europis 
paureng 
itaveii 
dur.fVaujaa Iszradimas

Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pati 
iszsigydyti be daktaro visokias ligai 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanai 
ir kitas panaazias ligas

Gyduoles nuo I)antu,g?riaurios, 20c. 
Nuo Komu užtrinu tik ]i'c. Mm 
turime apie pt se milijono laiszku su 
padekavonem s nuo žmonių visokia 
tautyseziu. Raszykite tuojaus ant 
adreso pas Specialistus:

Urs. Brundza & Co.
R’dwav & Sn. R-th. Brnnklvn.N,

J

D

Kunii 

turėjo ai 
Po links 

po nuliu 
minimu 
linkui ei

‘APSZVIETA* Mok^liszkai Istori-zka 
palytinti daug isz Lietuviu praeitai 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 meto 
su 780puslapiu, preke:

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

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramshl, 943 S. 2nd. St„ Fhlli. Pi.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite m 
TETUV1SZKA O OTEL

JUOZAS OKINSKA8
(LOCNININKAS)

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

Dr. IG. STANKUS
Lietuviškas gydytojas, gydo visokta Ilgu 
vyru, mote.-u, vaitu ir d iro operacija.

OFISO VALANDOS:
Išryto nuo 9 iki 11, nuo 2 iki 4 po plet 
Ir nuo 7 iki S vuk. Nedaliomis nuo 9 Iki 

11 ir nuo 1 iki 3 po plotu,
1210 So. Broad et., 

Philadelphia, Pa.

Mene 
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Špilkų, ' >ybes dedasi
S aLga

DrETŪVISZKAsJ? OTOGBAFlfTa

M. VARZINSKAS 
205 E. Centre St., Mahauoy City. | 
Puikei ir pigei nutrauks visoks 
Fotografijas. Padaro didelus Foto
grafijas isz mažių ir indeda ia i 
R Indeda Fotografijas in S| 
Kompasai ir t.t. Puikei nutriu~-v- 
Port-Xtroriof> Parduoda




