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KAS GIRDĖT?
Laivine kompanija White 

Star tun užmokėt $6,250,000 
del likusiu szeimynu kuriu gy 
mines pražuvo su nuskendusiu 
laivu Titaniko.

Tieje ka teip daug raszo ir 
kalba apie Amerikoniszka 
liuosybe, turėtu nuvažiuot in 
West Virginia, kur rastu kito
kį padėjimą kuris peraistato 
maskohszkai liuosybei.

Luzernese paviete randasi 
visokiu tautu karezemu, ir 
teip: Lenku ir Lietuviu 568, 
Amerikoniszkiu 519, Austri- 
joku 391, Vokiecziu 127, Ita
lu 90, Airisziu 72, Angliku 
30, Velsziu 24, Szkotu 4, Sy- 
rijoku 3, Finu 1, Czeku 1, 
Hollanderu 1. Francuziszku, 
1, Szvedu 1, Kanadysku 1 ir 
Turku 1. — Tikras babelo- 
niszkas boksztas.

Szenadorio parapijonai 
laimėjo.

Parapinis turtas po apglobs trusti 
su: Dundžila, Tabaras, Laurai

tis, Abraczinckas ir
Karpauckas.

Lig sziolei ne turėjome tiek 
valkatų, nes kaip dabar duo
dasi girdėt, tai Dieve susimilk 
kas darosi dydesniuosia mies- 
tuosia. Jago buvo kokie val
katos, tai buvo anglikai, nes 
tieje ne buvo teip pavojingi 
kaip ežios gadynes “bomenu- 
kai ’. Žinoma tas pats dedasi 
tarp Lietuviu kur randasi su
augusio sunelei, — be jokio 
mokslo. Tiejei sunelei o ir 
dukreles, niekam ne yra tykia 
Mergaites nuo mažumes yra 
netykia, valkatos ir paleistu
ves.

Ne turi apglobos czionaiti- 
nei vaikai ne jokios priežiū
ros — terp Lietuviu. Da pa
laukus kiek, hetuviezku vaiku 
bus pilni kalėjimai o mergynu 
pilni ligonbuezei!

“Free kontri”— yra valna 
szalis. Teisybe, valna szalis 
del Amerikonu, nes ne del 
atejviu, Lietuvei valnysta už
kerta, tuojaus atsiranda visokį 
virszininkai, kurie negeidžemi 
užsimetineja del Lietuviu ir 
tai “po prikazu”. Jago pasi- 
kelineje ant kūno kokia votie, 
reike tuojaus pasirūpint, kad 
neeivietrintu, kol da ant skau
dulio užeinesza, o katra jau 
užsivietrina gangrena, tada 
jau ne laikas.

Viruczel kerezinimae “boi- 
katavimu’’ ne iezejs ant giaro. 
Lz po baudževos pabėgote o 
czion norite vela baudževa už- 
vest. Jago turite koki nesu
pratimą terp saves tai “boika- 
tavimu” nieko neinsteigeyte.

Sztai nusprendimas sudžiaus 
Brumo kas kiezasi vedimo 
Lietuviszkos Rimo Kataliku 
Szv. Jurgio Bažnyczios She
nandoah, Pa.

“Now, February 17, 1913, 
for reasons above stated, the 
rule is made absolute ant Wm. 
Dunzilla, Adolph Tabor, Jos 
Lauraitis. Jos Abraczinskas 
and Andrew Karpow-ky are 
appointed trustees of the pro
perty if St. George’s Litua- 
nian Roman Catholic Church 
of Shenandoah, in place and 
instead of the most reverend 
Patrick J. Ryan, deceased.”

Tasai nusprendimas kiszasi 
visu katalikiszku bažnycziu 
Schuykill paviete o gal ir visoi 
Pennsylvanijoi tas pats invyks.

Sziame laike yra labai rei
kalingas sodidariezkumas, o 
to dydelis stokas. Jagu tarp 
Lenku ne yra sutaikos, tai ne 
dyvai, ba jejei paejna isz trijų 
vieszpaty-eziu: Rosijos, Aus
trijos ir Prūsijos; tiejei kad 
ir lenkiszkai kalba, bet ne 
vienokio budo. Lietuvei-gi 
visi paejna isz po Rosijos, kur 
szendien dydeli varga keneze 
o galėtume daug prigelbet 
visame, tai Ameriko Lietuvei 
pasidalynia in daug partijų 
tarp saves vaidijesi ir ėdasi, 
da bjauriau ne kaip Rosijoi. 
Ar-gi tai tokia sutaiką turi 
būti terp amerikoniszku Lie
tuviu ?

Nieko vyrai nepadarysime, 
kaip žido bites dingsime.

Jago kas nori ant gavėnios 
turėti puikiu skaitiniu, tegul 
nusiperka labai puikia knin- 
gele apie “Kaukia Ižganyto- 
jaus.” Kasztuoje 25 centai.

Valdže Suvienitu Steitu su
siprato, jog bus ne gerai, kaip 
užkirs kelius del tu visu atej
viu, katrie ne moka skaityt ir 
raszyt. Jau szendien fabrikai 
atjauezia stoka darbininku o 
katrie yra, nuolatos provijesi 
padidinimo mokeeties. Kom
panijos turi pakelinet, už tai 
viskas brangsta, o jago ir dau
giau žmonelei uždirba, tai ir 
pradirba,— Yra ir daug tokiu 
ka vos gali savo ezeimynele 
iszmaityt.

Lietuvoje dydelis stokas 
darbininku. Jauni vyrai ir 
mergynos iszsineszdina m Pru
sus, Ulandije ir Australije o 
ūkininkai ne turėdami savo 
lucnos szeimynos, turi dairytis 
in szalis, o kad ir gauna koki 
darbininką, tai turi mokėt 
nuo 50 lig 80 rubliu. Byle 
valgi ne davines o ir prasto 
(pakulinio) drabužio ne dėvės. 
Ne vienas iszlaiko bernioką 
per žiema o sulaukus pavasa
rio neszdinasi ir užrubeži.

ISZ AMERIKOS.
Faulistu tėvas episkopolu 

prabaszcziuin.
New York.— Pirma karta 

yra girdėta ydant Paulistu zo- 
koninkas apimtu prabaszczista 
episkopolu parapijoi Szv. P. 
Marijos Bronxe. Rev. Tamo- 
szius Walsh kitados buvo gar
singu kalbetojum prieszais 
netikėlius.
Mielnszirdiiigas plktadaris

Los Angeles, Cal.— Maža 
dukrele ponios Morris apsirgo 
nakties laike ant kruogulo, o 
kada motyna bego paszaukt 
daktara, susitiko ant slenks- 
czio namo piktadari su atkisz ' 
tu revolveriu. Persigandus 
motere kada piktadaris parei
kalavo piningu, pasakė huk 
josios kudykis yra mirsztan- 
tys. Ant tuju žodžiu pikta
daris paslėpė revolveri, priėjo 
prie kudykio ir per valanda 
laiko pareoginejo jam reika
lingas gyduoles, pakol pavo
jus dingo. Kada motyna jam 
dekavojo su aszaromis, pikta
daris apreiszke moterei, jog 
pate turi penketą vaiku namie 
ir yra priverstu apipleszinet 
žmonis, nes vaikai ne turi ka 
valgyt o pats ne gali surast 
darbo.

Nevalninkftl darbo.
Abany, N. Y.— Baisus pa-

Pražuvias kapitonas Scott ir jojo draugai.

Visas svietas gailesi narsaus kapitono Scott kuris su savo 
draugais paaukavo savo gyvasti ant atradimo Pietimaus 
poliaus Apie tai buvo placziau apraszyta ‘Saulėje1 kelos 
nedelos adgal.

Isz Rosijos Lietuvos
veikslas ieznaudojimo ir per- 
virezinio darbo moterių ir vai
ku, atidengė vaistine kamisijefA 
kuri isztirinejo padėjimą dar
bininku prie konservu (canned 
goods) steite New York. Pa
sirodė, jog fabrikantai peržen 
ge darbininkiszkas, tiesas buk 
moteres ir vaikai dirba visados

ir Lenkijos.
Iszklausita malda

Kaime Vierszchovne 
Rožynu Lenkiszkoje stovi prie 
kelo szulinis kurio labai szum- 
nos yra runtinis. Vien kart 
artimos stubos gaspadine ejda-

po

Jau kningos skaitytoju su- 
davadytos. Jokios szpukes ne 
matyt— fain iszrodo. Kokis 
dabar naujės skaitytojas pri- 
buna, tai jau in naujas knin- 
gas talpiname.

Anarkistas Farrell ir jio dirbtuve.

Ana diena prisipažino Jonas Farrell, buk tai jisai isznesze 
in padanges Mrs. Herera New Yorke ir kitas vietas su pagial 
ba dinamitiniu bombų. Palicije rado jojo kambari visokias 
lintaisas, dinamito, paraka ir 1.1.

Truet’sais paskirtais per suda 
yra: Vincas Dundžila Adol
fas Tabaras, Juozas Lauraitis, 
Juozas Abraczinskas ir And
rius Karpauckas in vieta mi
rusio Arcibiskupo Ryano o 
priesz ka labai kariavo teby- 
ris Arcibiskupas Prendergas- 
tas, kuris tvirtino buk bažny
tines tiesos duoda jam tiesa 
valdyti parapinius turtus.

Sudas vienok nusprendė, 
buk vien tik parapije turi tie
sa vesti savo parapinius veika
lus ir nesiranda tokiu tiesu 
ydant bažnytine valdže galėtu 
valdyti parapini turtą. Tasai 
nusprendimas sudžiaus Bru
me yra panaszus in sudžiaus 
Fuller isz Supreme Sūdo, ku
ris pripažino parapini turtą 
Nanticoko lenkiszkai parapi- 
jei, kuri turėjo panaszu erge
li su biskupu Hobanu.

Tai-gi, isz to pasirodo, jog 
bažnytine valdže kanscz turės 
dabar atyduoti bažnytini turtą 
parapijonams, kurie pastate 
bažnyczes, mokslaines, klebo- 
nijes ir t. t.

Atejtis lietuviu kataliku 
Ameryke labai juodai persis- 
tato, jago biskupas neturės 
valdžios ant bažnycziu, tai jin 
niekas neprivers ant davimo 
kuningo in tokia parapije ku
ri atsimetė nuo bažnytines 
valdžios.

Žemiau paduodame isztrau- 
ka isz bažnytiniu tiesu:

Title X. Church property. 
Ch 1. R ghts of the Church 
in matter of property.

1. Bishops are divinely ap
pointed administrators of the 
Church property in their res 
pective dioceses.

2. In some States, the Civil 
Tribunals do not recognize the 
laws of the Church in regard 
to holding eccl. property; 
hence practical means ought 
to be taken by Bishops to se^ 
cure its transmission to their 
successors.

nedeloms ir menesiais po 16 
ir 21 valandas ant dienos, vai
kai 10 ir 14 metu dirba diena 
ir nakti konia už dyka su kru
vinom rankoms ir supjausty
tais pirsztais nuo blesziniu.
Sukapojo paezia kirviu.

Mentone, Ind.— Kazis Val- 
tonas turintys 42 metus už
klupo ant savo paezios kuri 
buvo daug jaunesne, kada toji 
gulėjo lovoje ir be mažiausio 
persergejimo sukapojo nelai
minga motere ant szmotelia. 
Po tam baisiam darbui pats 
sair atėmė gyvaste per nusi- 
szovima tvarte. Toji porele 
vaiku ne turėjo, Kazis buvo 
baisei užvydus savo paeziulei 
kuriai užmetinėjo neisztiky 
mietą.

Keturi vaikai sudegė 
ugnije.

Brookville, Ky.— Keturi 
vaikai Juozo Haifieldo sudege 
ant anglių deganeziam name. 
Motyna tame laike buvo isze- 
jus pas kaimynus atneszti van
dens užrakindama vaikus stu- 
boje. Kada sugrįžo užtiko 
narna apimta per liepsna. Vai
kai buvo nuo trijų menesiu lig 
penkių metu senumo.

Smulkmenos.
— Apskrita Yong Tye, Ki

nuose turi 185 milijonus gi- 
ventoju.

— Manilijoje, ant Filipinų 
svaras rakintos mėsos kasz- 
tuoje $1 50 o penkių svaru 
viszta $7.50.

— Belgijoje uždėjo pasku
tiniuose laikuose mokiklines 
kasas poezedas, kuriu vaikai 
gali sudestinet pradedant no 
vieno cento.

— Kinuose baudže bausme 
emertes už visokius prasižen
gimus suvirsz 12 tukstaneziu 
žmonių kas metas.

— Vokietijoje traukije de- 
szimties metu sudegino kre 
materijose 31,140 kunu numi 
rusiu.

ma in darža kast bulvių, pae- 
mi su savim dukriuke dvieju 
metu senumo. »

— Eikszen, mano dukriuke 
ejk szen — kalbėjo — padė
si ir tu rinkdama bulves man. 
— Daržas buvo arti prie szul- 
nio. Mergiuke bėgant paskuj 
motina paregėjo koke ten 
kvietkele del to susilaiki ir nu 
bego nuskint jaja. Nes paemi 
jaje noras pažiūrėt in szulni ir 
pesilenkus per rentini inpuoli 
in ten. Motina ne žinojo kada 
mergiuke atsiliko. Atsigrižus 
paregėjo jog jau mergiukes ne 
ira iszejo iszdaržo ir pradėjo 
szaukt:

— Franiuke! — Tame at
siliepė balsas mergiukes buk 
isz požemes:

— Mama asz szulni.
Motina kada tai ižgirdo ne 

žinojo ka turi darit; neapkvai- 
to vienok o tik atsidusus prie 
Dievo nubėgo ka grejeziause 
pas artimiausius kajminus 
szaukdama pageltos. Ant lai
mes buvo 20 metu senumo sū
nūs kaimino namie. Nubėgo 
tuojaus ant pagialbos, žiuri 
in szulni, o vandenio ten suvis 
nedaug mergiuke stovi jame 
giva. Nes kaip iszimti? Sienos 
szulnio iszmurinti akmenajs. 
Jaunikaitis kabindamasis kaip 
kate nulipo žemin akmenajs 
paemi kūdiki už szlebukiu 
dantimis ir kelej iszlipo be ko- 
pecziu kabindamasis už akme
nų. Kūdikis likos ižgelbetu 
buk stebuklu. Ipuldama in 
szulni galėjo in akmenis sienos 
užsimuszt, arba pasižeist: o 
tuolaik niekur ne mažiausio 
susimuezimo neaplaiki likdsi 
suvis svejka mergiuke, tikrai 
stebuklu kokiu.

Motina paėmus mergiuke 
ant ranku emi isz džiaugsmo 
verkt ir szaukt didelu balsu, 
kad kaiminaj subėgo mislida- 
mi kad ugnis atsitiko. Atbėga

ižgelbejo jos kūdiki, ba kas
dien meldėsi karsztai prie jio, 
o didelis tas patronas ir užtan- 
tojas musu, sergsti no viso pik 
to tuos kurie prie jio szaukesi.

Sudraskytas per tigrą.
Apie liūdna atsitikima dane 

sza isz gub. valinskos: Kelos 
tam atgal miestelije Polonne 
padėtam prie geležkelo pieti
nėj—vakarinio dirbuvo mena- 
žerijo.

Vienoje nedelos dienoje 
uredninkas vietinio urėdo pacz 
tinio L. būdamas žverineziuje 
prisiartino prie kletkos tigriso 
bengalskio, o kad geriau priei- 
žiuret in jin prisiartino suvis 
arti. Tigras gulėjo spakajnej, 
iszkiszes viena lopą per grotas 
kletkos laukan. L. norėjo lopą 
paglostit. Vienok kada savo ta 
neiszmauu užmanima pradėjo 
iszpildinet, tai ira prileido 
ranka prie lopos, akimierkoje 
tigras kita lopą nutvėrė jin 
usz deszinio peties ir teip smar 
kei paleido inleisdamas savo 
nagus in kuna jog perkirto ar 
terijes ir L. norint daktariszka 
pagelba tuojaus pribuvo, ne 
poilgam numirė.

Gymimo diena Jurgio 
Washingtono.

Subato pripuola randavisz- 
ka szvente diena užgymimo 
pirmutinio prezidento Suvie- 
nituju Steitu Jurgio Was
hingtono. Gyme jisai West
moreland paviete Virginijoj, 
Februario 22, 1732 mete.
Buvo prezidentu nuo Apri- 
laus 30, 1789 lig Morcziaus 
i, 1797. Mire Mount Ver-

— Angliję sunaudoję ant 
dienos 600,000 svaru aliejaus.

o ijje verkdama isz džiaugsmo mon, Virginijoi, Decemberio 
apsako, jog szventas Antanas 14, 1799.

Brangus Vaikelei:—
Mes, mano vaikelei, su muso 

tais užmanimais esame pana
szus in vaikus, kurie nusižiu 
redami in suaugusius, seka ju
ju pėdoms. Lietuvei nusižiure- 
ja in kitas tautas teip—gi seka 
juju pėdoms ir tas yra labai 
pavirtiniu; nes tiktai tas yra 
liūdna, kad sekdami svetimtau 
ežius užvedinejimas draugys- 
cziu, klubu, parapijų, nepame- 
tineje savo blogu papratimu: 
girtavimu, musztyniu, provu, o 
kas kiszasi užlaikimas Prisaki- 
mu Dievo, tai anaiptol, vos pa 
nose pradeda džiūt, tai visus 
po kojų pamina ir ant galo už- 
gyna esybe duszios ir nemirti- 
nima duszios.

Jagu jau teip, turiu pasakyt 
ir aiszkei iszrodyt, — tai tieje 
visi užvedimai ir užmanimai 
— ir tiejei prasimanyti biznei 
per Lietuvius, ne turi jokios 
verties, ne giaro pamato, — ne 
druties ne skalsos, teip kad mu 
ras pastatytas be geru kalkių 
ir cimento — tiktai su purvu 
plitos sukeistos.

Paminimas po kojų proseniu 
tikybes ir girtavimas, tas žmo
gų pavereze in sugialta ster- 
viena.

Ar da reikalaujete paveiz- 
dos ? — Pasakykite man, mano 
vaikelei, katram netikėliui ir 
suszvinkusiam pilozopui gerai 
ant svieto ejnasi? Kanonie- 
kiausia, — pirmiause kožnas 
netikėlis yra “nastojaszczas” 
girtuoklys, nevidonas pats sa
vo, savo paezios ir vaikeliu o 
ir visuomenes, ba savo vaike
lius užaugina ant latru, o tan- 
kiause užsigėrė, palieka paeze 
su vaikais ant sprando visuo
menes. O, mano vaikelei! Jus 
mislinate del ko jie gere? Del 
to, kad užlaikyt sloginante sav 
žine, ka baisios mieles slogina. 
Ar velei nematote kokis gyve 
nirnas tu nelaimingu gyvulėliu 
žmogpalaikiu!.... žodžiu kal
bant skursta daugiau nieko, — 
kol buvo žmonimis, kaip pri
valo būtie, tai ir sziokio tokio 
turtelio prie pagialbos Dievo 
dasigriebe, kaip nuo Dievo 
pradėjo kreiptis, tai no Jo ma
lones likosi nukankytas. Gir
dėjau kaip nevienas stovėda
mas karezemoje plovoje insire- 
mias in szonus szauke: “Asz 
nebijau ne Jo (Dievo) ne per
kūno, jagu nori tegul in mane 
musza! Tegul Jis man teip ir 
teip....” O tu kvaili, kvaili! 
In toki besmegeni da Dievas 
perkūnus siuntines! Teip ligy- 
nai kaip medėjus insibrides in 
bala varles szaudytu. Nežino 
toksai kvailokas, jog da klau
simas, ar Dievas no tokio pa. 
kulo priymtu malda, ba gal 
nereikalauje tavo poteriu, tik
tai geru darbu. Tas pats ir 
nuo tokio tamsuno dievuoezio, 
kuris pirmutiniu ir paskutiniu 
bažnyczioje, niekad rodos pik
to žodelio nepasako, o pilnos 
velniu. Mano vaikelei, priesz 
25 ar 35 metus, kada tiktai bu 
vo Szenadori keli szimtai Lie

tuviu ir ne jokios bažnyczios, 
tai Dievui buvo dydesnis 
džiaugsmas, negu dabar: baž- 
nycze atėmė nuo biskupo, pa- 
sidalinia ant keliu partijų, to
kiu budu atsimetė nuo katali- 
kiszkos bažnyczios; nes jago 
nesutinka su bažnytinioms tie
soms, tai yra ženklu, jog yra 
prieszais katalikiszku instatu 
ir negali tikėtis ydant bisku- 
pas tokei parapijei duotu ku- 
ninga. r>

Mano vaikelei, tiek to, neti
kėkite in Dieva ne in gyveni
mą amžina, ba ir teip tamsu- 
nui bus sunku gautis in dan
gų, juk ne del kvailiu karalya 
te dangaus, tai norint pasigai- 
lekyte ant savo kumpalaikiu, 
ba per savo kvailybia ir nedo
ra pasielgimą instumete in ka
pus ir atmintis po kožnam to
kiam dings kaip muilinis bur
bulas.

Viruczei nesimelskime suvis, 
nepaeninkaukime ir in bažny
czes neejkime kas nedele, ba to 
Dievas nuo tavęs nereikalauje 
o ne tavo tu 150 “Sveika Ma
rijų” ka tu pervestas akiu bal
tinius tauzi, tiktai darykie ge
rai ir milek savo artima ir jam 
gerai daryk ir pasirūpink už
laikyt Dievo konstitucije “Pri 
sakimus Dievo” o pamatysi 
mano vaikeli, kaip kitaip isc- 
rodysi ir nevaikszcziosi pasme- 
les nuo girtavimo, kaip žąsies 
skilvis supraszvinkuseis nas
rais nuo raugalo.

Už ta mano pamokinimą ne 
privalote pykt, ba jagu mes vi 
sus pamokinimus priiminesime 
su pureztikavimu ir neapsvars- 
tysime, tai teip toli nukaruo- 
sime, kaip židas su puodais 
neklausdamas kelo.

O ka lig sziol (per 25 metus) 
sziezion Amerike gero pada
rėm. Viskas ka padarėm, szen
dien klipsta kaip žido czeba- 
tas. Neklausete rodos geros, 
kuria davinėjo ir tycziodamie- 
si in szali atsikreipinejote ? 
Sztai dasilaukete, o da ko da- 
eilauksite? Skaitomes szimtais 
tukstanezeis o kiek turime lai- 
kraszcziu? Kaip mes galime 
in kitas tautas akės parodyt ir 
apie lietuviszka iždą vysta ga
lime pasigirt!

Kokie muso pasielgimai ant 
susirinkimu ? Tikrai pieme- 
niszki, priesztaravimai, plovo- 
nes ir kliksmai, jog doram 
žmogui net szl’ksztu darosi 
klausant tokiu piemeniszku 
blevizgavimu.

Paminėsite žodžius seno mai 
nerio, jog jau tas laikas arti
nasi galvatrukczeis ir tas tik
rai užstos.

Senas Maineris 
isz Gloverso.

ISZVISU SZALIU.
Bulgarai nuskandino du 

laivus.
Atėnai Graikije. — Du 

trukiszki transportinei laivai, 
ant kuriu plauke keli pulkai 
kareiviu, paskirtus ant apgini- 
mo Galipolaus, Į likos nuskan- 
dytais per Bulgarus arti Rodo- 
sto ant mariu Marmora. Nelai
me atsitiko laike, kada Turkai 
ketino iszlipti isz laivu.
Prezidentas Madera aresz- 

tavotas.
Mexico City. Jenerolas Vik- 

torius Huerta, kuris apszauke 
save valdytoju Meksiko, liepa 
aresztavoti buvusi prezidentą 
Madera savo palociuje.

Musztine palove ant keliu 
dienu pakol nesudavadys ran- 
daviszkus veikalus Szimtai 
ypatų likos užmusztais ir tuks- 
tanezei sužeido musztineje ku
ri traukėsi per kelioleka dienu.

Randas Suv. Steitu iszsiunte 
kelis korpusus vaisko prie 
rubežiaus Meksiko ant apsau
gojimo, amerikoniszku gyven- ’ 
toju.



Nore aez valkata esmių, 
Juom lig smert pasiliksiu, 

Savo linksmumo su ponais nemainycze, 
Ne esmių be rupeeczio— sotus, ajbecze.

— Kur ponas?

Du Papratimai
ApraszItn.B Isz Gyvenimo.

II.
- Netrukus sugrįžo Motiejus 

vesdamas su savim žida.
— Ny, ka parhdoszi?— pak 

lausi in ėjas senzokoninis.
— Nore tau szedien turėt ka 

no daugiause piningu, o del to 
parduosiu viską be ko apsiejt 
galėsiu.

— Nore tau szedien turėt ka 
no daugiaaše piningu, o dėt to 
parduosiu viską be ko apsiejt 
galėsiu.

Nes tas “viskas” buvo vos 
jio lova su patalajs, keli abro- 
zaj, stalelis ir suolelis.

— Kad tik butu ka, tai su 
valgisiu ir ant lovos atsisėdės, 
no kurios, brangi mano Malga 
rietą ant visados atsitrauks. Ir 
abrozus parduosiu.

Tuolaik židas apžiūrinėjo 
viską ka turėjo nupirkt labai 
rūpestingai, o poilgam turgui 
paemi rakandus usz preke 
suvis žema ba vos kone dova
nai. Kada židelis paemi ant 
vežimo nupirktus daigtus ir 
nuvaževo gaspadoris apsižvel
gi ir pamati, jog jau nieko 
ne buvo, apart lovos ant ku
rios lavonas gulėjo, varstotas 
szauciszkas ir reikalingu prie 
jio daigtu; ant lango gulėjo 
iszimti isz parduoto stalelo pei 
jei ir videlcei, ant pecziaus dvi 
torielkos, du szauksztai ir keli 
puodai.

— Nieko ne buvo, nieko — 
tari ant locno suraminimo. — 
O t, norint galėsiu grąžei palai 
dot nebaszninke .... O dabar 
pusrieziu....

Tai pasakęs iszejo.
In kėlės valandėlės pribuvo 

Jokūbas.
— O ka-gi, pardavi ka ga

lėjo! Isztikro norėjau ir asz 
jam tai darodint. Gerai jog 
teip sau darodino. Pastatisiu 
su juom drauge ant loterijos. 
O! kas ne žino kas tai lotenje, 
kas in jaje ne grajina tas kvai 
las ir labai kvailas; ne žino 
spasabo kokiu galema lengvai 
pralobt.

— Loterija tai didelis žodis! 
Toje valandoje inejo Motiejus 
neszdamas kepala duonos ir 
biski sviesto inviniota in po- 
pierela.

— Gerai jog teip greit sugri 
žote. Laukiu ant juso su labai 
svarbu veikalu — ir pradėjo 
jam apipasakot apie loterije.

■*— Ha, tegul bus ir teip—ta 
ri iszklauses jin Motiejus. — 
Isztikro staeziau pats nekarta 
ir su jumis, o niekados neižgra 
jinau nes kas-žin gal dabar nu 
siduos nor aez ant to neturiu 
laimes.

— Ižgrajinsime, isztikro isz 
grajinsime, — paszauki Joku 
bas pradingęs, jog teip lengvai 
prikalbino Motiejų. — Norė
jau pats pastatit ir buvau jau 
iszsirenges in kolektura, nes 
sugrįžau idant ir jus prikal
bint.

Ba žinote ponas meisteri, pa 
sakisiu jums teisibe, jog tai 
ira labai geri numeriai, ir isz 
tikro ant jin puls o kuom di
desne atanka tuom daugiau bu; 
iszgrajinta. Reike pasinaudot 
isz laimes. Duosiu du szeszto- 
kus ir jus tiek duokite. Tikė
kit man, jog jago turetau sze
dien ir szimta rensku aduotau 
visos, a

Užsidegimas sargo pridavi 
noro Motiejui prie ko prisidė
jo ir privalumus eu kokiu Jo
kūbas kalbėjo apie iszgrajinta.

— Duosiu ciela renska! — 
tari Motiejus po valandai pa- 
simislinimo.— Ir jums pasko
linsią, jago ne turite; pastatisi 
va du renskus.

— Apie tai man ir ėjo! — 
paszauke su džiaugsmu Jokū
bas—tai-gi bus piningu! Po
nas meisteri turiu kelis szeszto 
kas tai turėsim kuom gerai 
pasivieszint.

— Dieve duok jum sveiks
ta jog nepamirszote apie ma
ne! — tari teipo-gi su džiaugs 
mu Motiejus. Nes suvalgiki 
te szmotuka duonos su sviestu 
o po tam eisiva iszsigert.

— Tai ir gerai — atsake Jo 
kubas ant uszpraezimo ir prie- 
mi riekute duonos su sviestu 
paduota.

Suvalgė iszejo abudu. Vii- 
riję jog iszgrajins daug pinin
gu ir ant priminimo arielkos, 
pamirszo nelaimingas meiste
ris ir apie smerti paezios ir apie 
tai jog turėjo uszsiimt jos lai
dotuvėm.

O Jokūbas? Kvailas Jokū
bas! Ne vienkart state ant 
loterijų, o nor niekad da neiž- 
gražino, tai vienok priesz kož
na traukimą pasidžiaugi nor 
vilcze ižgrajinimo, jau skaitė 
misleje dideles sumas piningu, 
nes ka po tam jaute ant du- 
szios, kada viltis jio jin bal
sei prigaus, kožnas gali su
prast.

Praėjo ciela diena, o kada 
Motiejus vėlai nakeze sugrižo 
namon girtas uszžibino lajine 
žvakute, apszvieti stuba, nes 
paezios jau ant lovos ne ra
do....

— Ka tai, pone, ženklina?— 
niurnėjo vaikszcziodamas po 
stuba kuri jam pasidari dabar 
labai ankszta, ba in kur tik 
žingsni žengi tai vis turėjo at- 
simuszt in siena.— Kiek die- 
nu-gi buvau girtu ?.... Tuo- 
jaus.... Iszejau su Jokubu 
anksti pastatėme ant loterijos 
o po tam nuejova pas rudbarz- 
di “Po gaidžiu” pone.

Na, czion gėrėm ilgai, tai 
tiesa, nes ne pamenu kada su- 
temi. Mokėjau vis, o Jokūbas 
nedave, pone ne skatiką.... 
Kado mane Ickus prikėlė nak
eze ant suolo mieganti, sargo 
jaune buvo.... Hm, pone, 
kaip ilgai asz miegojau ? Kur 
gi dingo Malgarieta.

Gal jau tris dienos praėjo 
no tada, kada numirė.

Nes kas-gi uszsiimtu jos lai
dotuvėm? Nieko, pone nesu 
prantu. Reike pamislint o gal 
atminsiu, kas atsititiko? E, 
nieko asz, pone, neiszmislinsiu 
Ot geriau atsigulsiu iszsimie- 
gosiu. Biedna Malgarieta. O 
asz nevet ant jos laidotuvių ne 
buvau, jago jau palajdota!.. 
O aez nelaimingas! — kalbėjo 
girtuoklis su susijudinimu, 
guldamas in lova, neiszsiren- 
ges puoli augeztienikae ir ver
ki kaip senas bobras, net ant 
galo užmigo, be žiuredamassin 
lubas.

Ant ritojaus anksti da Mo
tiejus miegojo kada Jokūbas 
inejo in jio stuba ir prikeli 
jin.

— Hej kelkite ponas meiete 
ri! Szedien traukimas Ejeiva 
in miestą!

— Taj gal ėjai va, pone. —j 
atailiepi Motiejus pertrinda-

Garsingas cziužinetojas ant szenucziu.mas akis iszlipo isz lovos. Pa- 
sakikit-gi man Jokabaj, kas 
atsitiko su mano nebaszninke? 
Gal žinote ba vakar ankszcziau 
sugrįžote namon vakar tai ro 
dos buvo.

Ot, ten klausinejete! Ar-gi 
aez žinau kas atsitiko? Kalba 
tiktai musu name, jog gaepa- 
dorius, pažinodamas jus kaipo 
nuolatini girtuokli ir žinoda
mas, jog kaip fpaeigersite, tai 
pamirszite apie palaidojima 
kūno paliepi nuvežkite in szpi- 
tole, idant gminas palaidotu.

— Kaip tai! — paszauki 
rūstingai Motiejus, — kas 
tai jam pavėlino darite.

— Ot nesirustinkite ponas 
mejeteri, ba ir teip gal neturi
te usz ka szermenu iezkelt.

— Tas teisibe — tari Mo
tiejus apsimalszinias. — 
Wieszinomes vakar ne szlek- 
tai.— Ar tai vakar tik buvo?

— Na kaip-gi.
— Turiu dasižinot, kada 

bus laidotuves ir ejsiu, pone, 
žiūrėt kaip brange mano paeze 
induobe inlejs ir žemem ant 
amžu užpile.... Biednas asz 
vargszas, nelajmingas esmių!

— Et, geriaus duotumėtės 
pakaju! Ka-gi tas verksmas 
jum prigelbes? Ejeiva in mies
tą, jeigu norite, ba asz ejnu. 
Ne turiu laiko. Vakar neap- 
siszlaviau o paezios neturiu, 
idant mane užvaduotu, ir jagu 
savo darbo ir szedien ne pada- 
rieze, taj mane ponas gaepado- 
rius geraj iezkolotu, o gal ir 
padaritu krutėjimą, koki pada 
ro antausis.

— Na, taj ejsiva,
Iszejo isz namu ir netrukus 

prapuoli isz akiu ant užsisuki
mo uliezioee, o prapuoli ant il
go, ha net ant ritojaus po pie
tų juodu matome sedinezius 
prie stiklelio karezemoje pas 
rudbarzdi.

— Ir teip, pone, nieko ne 
lajmejova. Gajla! — kalbėjo 
girtas ponas Motiejus, atemes 
no lupu tuszcze stikleli.

— Ne dabar, taj kitu kartu 
o turi locnastis sugrižtie — 
tari Jokūbas, nulenkęs apsun
kinta apsvajgimu galva, niur
nėdamas ka toki po nose.

— Kaip-gi bus tai.... Ic- 
kau, duok alaus!

Paklusnas židas tuojaus pa
liepimą savo svecziu iszpildi.

— Kitu kartu pastatisiva 
vėlėj ant tu paežiu numeru — 
kalbėjo sargas, pakeldamas 
galva. — Ar turėsite piningu, 
ponas mejsteri?

— Aha! gal viską pragere- 
va. Palaukite, tuojaus pažiū
rėsiu, ar turiu da nor kiek, ar 
ne.

Tai pasakęs pradėjo jieezkot 
po kiszenius ir sidabrinius 
piningus.

— Turiu da asztuones de- 
szimts szeszis centus — tari 
paskaitęs piningus. — Ot ži 
note ka, Jokubaj, mes ir tuos 
pragersime.

— gajla! — kalbėjo 
sargas, nes troksztanczej žiurė
jo ant tuszczio stiklo.

— Ka tai, pone gaila? Ar 
ba asz ne mejsteris, ar ne už
dirbsiu ? Ho ho! kad tik evej 
kata butu, o ant arielkos ir 
alaus bus ir užteks mano už
darbio.

— Tas ira tejsibe — pa- 
saki Jokūbas nudžiugęs jog 
da galės iszsigert, o nieko jam 
ne Rasztuos.

Toje valandoje pastati vela 
Ickus pilnus stiklus alaus, ku
rie suskambėjo rankose drau
gu o po tam persiskiri ir pasi
kelt prie atvertu lupu — vie
nas prie Motiejaus, kitas, prie 
Jokūbo. Po tam pastate rud- 
barzdis ant stalo arielka ir vai- 
szino savo sveczius; kalba pra
dėjo persitraukinet, ant už
klausimu jau atsakimaj buvo 
reti, o tiktai koki nesupranta
mi niurnejimaj, o kada suterni, 
Motiejus po stalu krioki, o Jo
kūbas pritarinejo jam po suo
lu.

Tuom laik isz szpitoles if z 
veži graba, kureme gulėjo ne
laimingos Malgarietos kunss. 
Apart kuningo, važnieziaus ir 
szpitolninko, kuris neszi križiu, 
nieko daugiaus ne buvo.— Nu 
lejdo graba in duobe, o duob
kasys užpili žemem, supildamas 
kapa, ant kurio inkiszo medi
ni križiu, prie kurio niekas ne 
apsilejo aszaroms ir ne nusiun 
te szirdingos nž numirėlė mal
dos.

(Tolaus bus).

Isztikro juokas yma, 
Kaip žmogus atsimena, 

Apie Ohajaus barabanezikus, 
Ka pramynė ne kuriuos vai- 

kynus, 
O pramynė tuosius,

Ka szaltije ne neszioje over- 
koezius,

Pasmelia iszžiuri, 
Dantimi barszkina,

Save sportais vadina.
Ūsus brazduoja, 

Baltas nektaizas neszioja, 
Pilvas tuszczes gurguliuoje, 
Rodos kad varles kurkuoje. 

Tokius tai barabanezikus va
dina,

Ir isz juju kvailumo szidina, 
Tingynei, darbo dirbti ne

moka,
Norint tuszczios galvos ir 

augsztai szoka, 
O ir taboka kramtyti moka.
Tarp davadnu vyru ne gal 

pasirodyti,
Ba tuojaus buna iszjuokti, 

Ir kožna toki vaikina, 
“Barancziku” vadina.

J agu tokie protą turėtu, 
Tai bezdžionku

Iszmintingu
Tada nuo visu

nepamegž- 
džiotu, 
stotu, 
ne butu isz 

juoktu.
»

Sziame laike yra daug niekezu, 
O po draug ir paikszu, 

Ka norėtu laikraszti skaityti, 
Nuo kito vogti ar praszyti. 

Pragėrė visus piningus, 
Kam vertas tokis žmogus? 
Laikraszczio tokiems nedao- 

kyte, 
Perekaitia pakavokyte,

Tegul žinių aluje pasijeszko, 
O ne isz laikraszcziu jeszko. 

* * *

Kokis tai agentėlis muilą par
duot neeziojo,* 

Badai Pittstone apsistojo, 
Apsiėmė apszvieta sėti, 
Lietuviu proto mokinti.

Vyrai baksus vaktuokyte, 
O ir savo turtą apsaugokite, 

Ba žinote, toki perlonai, 
Tai latrai, prajovai!

Bet Lietuvei tokiam ne tiki, 
Ba jau buvo prigauti ne eiki, 

Nevet ir svetimo paezia pri
kalbino,

Ir in Czikaga iszsineszdino.
« * *

Tik vireli tas girtavimas, 
Tai dalibuk nekas, 

Pažinojau Szenadori viena 
vira, 

Labai žmogų gera, 
Buvo tai žmogelis darbszus, 
Turi paezia ir vaikus, 

Kol da dirbo sunkei, 
Viskas buvo gerai.

Kada lengvesni darba gavo, 
Ir blakes žmogui atsigavo, 

Pradėjo po karezemas valkio
tis, 

O ir naktimis trankytis, 
Pasileido kaip ubago botagas, 
Dabar žmogelis stojosi niek- 

szas.
Žmogeli veluk pasitaisyk, 

Ant savo smerties atsimyk, 
Ba dalibuk raivisiesi, 

Kaip duszia ižstumtie reng- 
siesi.

Viena narsi mergyna, 
Už kokias tai popieras 

skunde vaikyna,
Tai 20 doleriu bausmes užsi

mokėjo, 
ir visokiu triksu iszeižadejo;

Mergyna su tuom saa paga
dino,

Ba visus vaikynus nuo saves 
atgrasino.

Pittsburge yra tokiu mergynu, 
Jog apie gavėnia suvis ne žino, 

Uliczioms bėgioja, 
Kaip apsvaigusios klikauja. 

Bus džiaugsmo del tėvu, 
Ir sarmata del Lietuviu, 
Ba ant giaro neiszeis, 

Kada tokios in metus daejs.

ap

A-B-Cela
-ARBA PRADŽIA-----  

Skaitymo ir Raszynw
DHL VAIKU.

Norvelue Baptie nesenei ant Sernac Lake, N. Y parode 
Tuketaocziam regėtoju kaip cziužineti ant ezenucziu. Paveiks
las parodo jin szokanti per 12 baczku arba 25 pėdas.

Akmuo liuditojum. — Tie žmones, ka savo aki 
mis mate kaip tas neteisingas 
žmogus priėmė no mano pono 
piningus, jau ne givena— at
sako ramiai Lokmanas.— Bet 
žinau kur ira tas akmuo, ant 
kurio mano ponas paskaitė 
židui piningus, ir jeigu Szvie- 
liausias tiesdaris daleidžia at- 
gaoent ana akmeni in ežia.

— Labai noringai— atsake 
sudžia, ir ėmėsi prie savo dar
bo.

Atlikęs savo dalikus, su-

Setokas sugrįžęs in teviszke 
tuoj pareikalavęs nuo žido pi 

. aingu tukstanezio penkių szim 
tu doleriu, kuriuos židui pas
kolinės. Židas visai ne klausit 

j ne norėjo apie tai, kadang 
liuditojai akiveizdoje kuriu 
Setokas davės židui piningus 
jau abudu buvo numirė. 2i- 

' das dideliai isz to džiaugėsi 
kad prigavo Araba, kad nieko

' anas be liuditoju nenuveiks,! ... . . ....., .. ’ džia, kad jau sesija baigėsi,nes kas-gi darodis, j“g jis sko- ; °.& ’/ iszvides ežia da beesancziuslino piningus nuo Arabo, lo- r ... .,. , , . . , I Lokmana su židu, klausia:del drąsiai atsakęs anam ant ’ v. • .... i — Na, ka, ar jau turite sa-reikalavimo: | J
— Uj, skųsk man in suda. j 

jeigu asz no tavęs ėmiau pi- 
' ningus.

Arabas nuliūdęs sugrižo na
mon, kadangi ne turėjo vilties 
jau visai kas link atsiėmimo 
paskolintu židui piningu. Už
klausus tarnui Setoko, del ko
kios priežasties jo ponas nu
liūdęs, szis kaipo ieztikimani 
savo tarnui— o gal ir del to 
idant pasidalit su juom savo 
kartibia— atsake:

— Ka-gi neliūsti, geraf 
mano Lokmanai, jeigu tasai 
prakeiktas židas užsigina, kai] 
kad neemes suvis no manef 
tukstanezio penkių szimtu do
leriu. Liuditoju nėra— pasi
mirė— kaip-gi darodit, jog 
tikrai jam paskolinau tiek pi
ningu?

— Kokioj vietoj, vieszpatie, 
daviai jam savo piningus?— 
klausia Lokmanas.

— Ant didelio akmens su- 
sedova ir ten atskaieziau jam 
juos— atsako Arabas. Ak
muo randasi pakalnij kalno 
Orebo.

— Kokio pobūdžio tas ne
isztikimas židas?— klausia 
Lokmanas.

— Sukczius, szalbieris, ko
kiu reiktu jieszkot.

— Bet asz klausiu ar tai 
žmogus lėtas, ar smarkus, ar 
gudrus, ar kvailas?

— Tiek apie ji žinau, kad 
galiu pasakiti, jog tai apga
vikas pirmo skiriaus.

— Gerai, pažiūrėsim ar tik
rai jis pirmo skiriaus apgavi
kas. Daleisk tik man, viesz- 
patie, o asz tavo piningus no 
jo teisingu budu, be jokios 
apgavistes, rikiuosiu atimti.

Arabas apskundė žida in 
tiesdariste. Nuėjo vieton Se 
toko, jo tarnas Lokmanas. Ži
das teip—gi be baimes atėjo ant 
pakvietimo, kadan-gi buvo 
tvirtu, jog Arabas ne gali da
rodit, jog jis no jo skolino pi
ningus, nes nėra liuditoju....

Lokmanas atsiliepe in au
džia.

— Stulpe teisingistes atsi- 
szaukiu in tave vardan, viesz
paties, savo, skusdamas szi ne 
isztikima ir neteisinga žmogų 
už savinimasi mano pono pi
ningu, tukstanezio penkių 
szimtu doleriu.

— O ar turi liudintojus, 
kurie gali patikrinti teisibe 
tavo skundo; reikia ežia žmo
nių, kurie savo akimis mate, 
kaip tavo ponas davė sziam 
žmogui piningus.

— j — — j “ J • cca-

vo nebih liuditoju.
I Židas besiszipsans atsako: 
j — Sz viešu s sudžia, veltui 
I akmens lauki, nor ir iki rit 
lauktum, tai akmens ežia ne- 
matisi, nes jis labai didelis ir 
labai sunkus, reiktu daug žmo
nių ir laiko, idant atgabent ji 
m ežia o ir no ežia szeeziom 
miliom atitolintas.

— Szitai ira paliudijimas 
akmens! — suszuko Lokma- 
nas. —Sakiau akiveizdoje gar
bingu tieedariu, jog akmuo liu 
dis; jeigu židas žino apie jo di 
durna ir vieta kur guli, be 
abejones žino kad ant jo gavo

■ piningus no mano pono.
Židas susimaiszes, turėjo da- 

; bar prisipažinti, o tiesdariste 
I pagarsino nusprendimą, sulig 
kurio tapo neisztikimas ir ne
teisingas židas pririeztas prie 
to akmens ir vargintas lig 
tol, pakol neatidavė visu pi
ningu.

Setokas usz tai savo gud
riam ir sumaningam tarnui 
gausiai atsimokėjo, kadangi 
tik per jin atsiėmė savo pinin
gus.

Liuonunias.
Kiekvienam tinka liuonu- 

mas, ty. padėjimas, kuomet 
žmogus, neturi nei skausmo 
nei nesmagumo. Kuniezkas 
liuonumas gali but ingijamas 
rūpestingai praezalinant viso
kias indiepozicijas arba nere- 
gularifzkumas musu kūno 
funkcijose. Apskritai geras 
vaistas, kaip tai Triner’s Ame
rican Elixir isz Kartaus Vyno, 
suteikia palengvinimą, nes jie 
iszvalo organus ir sustiprina 
juosius. Jis suszildo kuna pa
daro dideli apetitą paketina 
prie darbo virszkinimo orga- 
aus ir yra pozityvis pagelbė
jimas pilvo ligose ir viduriu. 
Jis turi but vartojamas apeti
to netekus, iszputime, nevirsz- 
kinime, atsiriaugejime, prie 
skaudulio pilve arba žarnose, 
eukietejime galvai skaudant 
ir abelname apeilpnejime. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, 1833 — 
39 So. Ashland avė., Chicago 
111. Nuilsę arba sustingę rau
menis turi but tepami eu Tri- 
aerio tepalu.

Pas buezeri.
— Kam tu Deszrevicziau 

savo szape laikai teip dideli 
zerkola ?

Deszrevicze: — Del to, 
dant kaip ateina moteres pirk 

ti mėsos žiuretusi m zerkola, 
kaip ase sveriu mėsa,

Pulkus apglnlmas.

Du turtingi židai iezsirenge 
in jomarka kožnas savo veži, 
me. Nes apie vienas antra dį 
žinojo, ba ir ne sake, o tai ia 
pavidumo, kad vienas pir- 
miau nuvaževes galėta gesid 
ta padant.

Bet Ickus pirmiaase nūn- 
ževo drauge su savo bernu 
Baltrum, o apie ka Szmoili 
dažinojo, Repe greitai savo ber 
nui kinkit arklus, greitai vjit 
Icku ir jin pralenkt, nei R 
prižadėjo duotie ant poetai, 
tierkes.

Bernas plieke arklas ir leke 
Kiek tiktai arklei gali bėgt, 
Sztai pavijo Icku ir važuodi. 
mas pro szali suklude.

Szmuilus ezauke:— U j tu 
gan t f Ickau! ta tari paskum 
žuot!

Ickus:— Na, ar tu man pu
ree ?! tai tu važaok paskui.

Židai reke, kolojesi ir sn 
vadinasi kumszcziom grūmoję vienu 

Szposai, o kitas Linksmina] ir I kitam; bernai prieižiuii in U 
dvaras Pietavas, kuri vienok riska, kas cze bus?
reike praejt ir po tam kėlės ve 
da per ligumas vaitojima ir —kalba Szmuila in savo ber- 
Duksavime. Ira tai ligamos 
labai ludnos ir per tai aplinki
ne kėlės labai ilgas, nes tiktai 
tas keleivi ramina, jog tuojaus 
iszpradžiu matit puikus augsz- 
tas bromas Dangiszkas, kuris 
kas kart stojesi ajezkesniu ir 
daduoda pajėgu kelejviam vi- 
lodamas savo grožibe, bet ka
da ateini artin kelei iezsiskirs- 
to ir visas szalis, nes ant vi
su kėlu stovi kel rodžei stulpai 
panaszus in križius, kurie pa- 
klist ne pavėlina. Rodo jiejej 
tiesok in kamara, isz kur po 
rūpestingai kratai keleivis isz 
ejna tiesok ant siauro takialo 
kitom durimis, ir tuom siauru 
takelu užaugusiu erszkeczeis 
kuriuom labai, labai sunku 
ejt, o takas tas vadinas Paku
linis. Prie galo to tako jau pa 
matisi aiezkej Bromą Dangisz- 
ka ir jau len lengvai galėsi in 
ejt.

Truniplauses kėlės in 
dangų.

Kelee in dangų veda per se- 
kanczee vietas ir aplinkines. 
Pirmiause ejna jis per stacijos 
križiaunas teip vadinamas Kai 
varije Po tam eina per aplin 
aine teip vadinama Varguoli
us no Varguolines ejna in 
Skaueminus ir Kantrkencziue. 
Pakeleje galema atsileet vieno
je vigadoje po “Raudonu kri- 
ž imi", kur gaspadoriue vad - 
naši Ergelis, o gaspadine Ru 
uestiene, I-z Kantrkencziu re 
ke nusiduot kėlu in kaire szab 
vedat)ežiu in ka'ma. Tvirtibe 
kur randasi pal< cius Drut-pa 
sanavinimas, aplink kuri ira 
puikus sodas vadinamas “Zo
bova”, kuri reike palikt po 
desznej rankai ir neinejtinet in 
jin ba nelaimi gali patikt kelei 
vi. Arti jau tvirtibee randasi 
upe vadinama Aezarine, kure 
reike briste perbriet. Po kitaj 
pusei upes Aszarinee randasi 
du kaimai vienas i

LINKSMA VALANDA
Surinkmas I ietuviszkos Literatūros 

lizeina Viena Karta Ant Meneilo.

6ĄxlO coliu dydurno, Knygos formato.

PRENUMERATA KASZTUOJE:
Snvlenituose ValstIJuone • • • g 1.00 
Europoje, Anstralijol, Anglljol Irt. gi.50 
Del pilnai uimokejusl akaltltoju SAULES 
tik 50c. ant tiso meto.

W. D. B0CZK0WSKI-C0. 
MAHANOY CITY, PA.

Ant Gavėnios

— Kam tn man ne padedi?!

na, o tam ne reikėjo antru kar 
tu kalbėt, stojo ant vežimo it 
pradėjo eu kurczagalu botago 
duot Ickui.

— Baltrai gink mane —pa. 
szauke Ickua samnsztas in u- 
vo berną.

Baltrus stojo ir pradėjo ti- 
da eu kurczgalu botago pupit 
Szmuila kiek tiktai tilpo.

Kada židai apkvaititi no 
musziu iszsirieee ant vežimu, 
bernai ezipsodamiesi atklude 
vežimus ir važiavo in miestą.

Židai ateigaivelavia, davė 
kožnas savo bernai net po ė 
kapeikas, o tuodu eueja mies- 
te karezemoje gere ir juokėsi 
Jog židams kailine iszpere.

No to laiko paeiliko priežo- 
die: “tu mano muezi žida, o 
asz tavo.
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PUIKUS SKAITYMAI?
NAUJOS KNYGOS i

9 istorijos, 122 poslapiu, apie I 
“Kas yra Kristus’ “Priesz tei* a 
sybe nekalbėk” “Senas žmogus £ 
pavojuje” “Namu sodas” “Ka^ o 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 o 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne J 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- I 
tos knygos preke tiktai 25c. g

8 istorijos, 141 puslapiu apie J 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie s 
Ragana, karalaite ir afioienu” g 
“Del moterių ir apie moteres” £ 
“Aukso mieles garsingu poetu o 
ir rasztininku” “Cigonka arba o 

- pagriebta ir velei atgauta mer- J 
* giuke” “Mano džiaugsmas” 1 i 
■ “Diedas ir boba” “Apleista j 
2 naszlaite” Preke tiktai 25o. 2

tai Oi 
teip-psti 
pripntop 
lango, k 
toji, kad 
taktai 
niniiita 
tai 
irata,

Sivent 
noljklo 
Vitali 
tau u 
m 
gi ii ui 
(■tiedu 
litai g 
gnlatii

Gante 
eelitri u 
paotaji 
tai patiki 
de pasig 
Bet kaip

-Ki 
home t

Spaustuvėje “Saules” 
galima gauti visokiu 
reikalingu knygų

Gyvenimas Jėzaus Kristaus 
su paveikslais, popierineis 
apdarais - • 5O°-

\pdaryta in juoda audima 75c. 
Kanczia Vieszpaties arba 

Dievobaimingi apmielijimai 
ant kiekvienos ciienos per 

isztisa gavėnia • - 25c.
Stacijos arba Kalvarija 10c. 
Graudus Verksmai • 10c. 
Kanticzkos • - • 50c- 
Maldeles Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesp.J.Kristaus 10c. 
Istorija Szvent’i, Seno ir 

Naujo Instatymo su 50 
pa v eikslais • 35c.

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

Gyvenimas Visu Szventn 
visos 6 dalis vienoje knygoje 
puikiai apdaryta ■ •

Trumpas Katekizmas pagal 
iezguklima Kun Pilauckio, 
su nekuriais naudingais 
pridėjimais • • 10c.

Aukso-.Altorius arba Didis
Skaitinis 1,000 puslapiu $1.00 

Senas ir Naujas Aukso Altorius 
visos reikalingos Maldos, 864 
puslapiu • • $1.00

Balsas Balandėlis arba Mažas 
Szaltinis, 711 puslapiu 75c. 

Garbe Dievui ant Augsztybes 
640 puslapiu - 75o.

Aukso Altorius apdaryta in 
Francuziszka skūra, apvalais 
kampais, auksuoti kraštai su 
kabe • • $1.50.

Mažas Naujas Aukso Altorius, 
Celeloido t a 
knygele

Aniuolas Sargas, 
apdaryta in skūra 
kampais 
visos r 
geriausia už visas kitas 75o.

Aniuolas Sargas, apdaryta in 
tamsei rusva audima 50c

o

o

o

apdarais, puiki 
$1.00. 

minksztai 
apvalais 

3 auksuoti krasztai, 
reikalingos Maldos

5 
3

5 istorijos, 187 puslapiu, apie JI 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo jį 
belaisvis’’ “Lozorius” “Narsi j 
mergina” “Užvydus vyras” o 
Preke szitos knygos tik 25c, J

7 istorijos, 90 puslapiu, apie ® 
“Ergelei pono Morkaus” “Da o 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” J 
“Iszreiksztas razbainikas” “2y- J 
dai kaimose” “Nevydonaa” g 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o g

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

8 istorijos, 122 puslapiu apie 2 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” J 
“Kodėl neleido Baltraus in dan Š 
gu”' “Bausme.už szyksztuma” j 
“Mažo sziaucziaus dideli reika- £ 
lai’’“Dienos kentejimoNantoj” o 
“Netobulas žmogus” Szitos 3 
knygos preke tik 25c. J

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ o 
apraszimas isz pirmutines puses o 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- £ 
viszku užlieku, parodo kaip J 
senoviszkos laikose Lietuviai į 
gyveno, puiki apisaka su pa- į 
veikslais. 177 puslapiu tik 25c o
--------------------------------Z-----T“ O4 istorijos, 196 puslapiu apie i 
“Urvą užkeikto” “Panaszus" J 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 2 
“Su kuom kas kariauja, nog to o 
dingsta” Preke knygos 25o J

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

8 istorijos, 112 puslapiu apie J 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz J 
kelio duobes” “Karalaitis žmo- 1 
gus” Preke szios knygos 25o g

Skaitykite! ““Sf™ I
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, J 
arba $1.25 vertes knygų už $1. į 
Raszykite kokiu norite. Mes i 
siusime knygas per paczta ir g 
apmokame visus kasztus. Galite S 
pirkti kiek norite. Visos knygos o 
Žra geros ir kožnam jie patiks. J 

.aszykite szendie, Adresavokit ■ 
W. D. F.0CZK0WSKI-C0. |
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Del muso vaiku.
Geradariai.

Žiema. Sniegas baltu blia- 
ganeziu kauru užtiesė lankas 
ir dirvas. Szaltis užgrende, už
lygino upes ir balas; gražiai 
iszpuosze langa neregėtomis 
lelijomis ir žvaigždėmis, pa« 
kuri sėdi maža Onele. Prieszai 
langa, ant pliku medžio szaku 
tupi iezsisklaides pulkelis 
paukszcziu. Vejas sukdamas 
sniego sukurtus, ezvilpia me
džio szakose, purtydamas 
plunksneles suszalusiu paukez- 
teliu. Pagailo Onutei tu nekal 
tu, alkanu vargdieniu. Ji ra
miai sau sėdi sziltame kamba
ryje, pavalgiusi gardžiai pietų, 
o tie ant szalczio bada kenezia. 
Apsidairė Onele po kambari 
ir, pamaezius dar nenuszluotus 
nuo skobnio trupinėlius, sku
biai juos sužėrė in sauja, pa
sėmė truputi grudu, kuriais le
sindavo visztas, pravėrė lange
li ir iszbere visa tai ant sniego.

Pauksztycziai tuojau tai pa
mate.

Drąsesni nutupe ant tvoros, 
nuo tvoros ant žemes ir atsar 
giai, pamaželi artinosi prie 
maisto. Antgalo, paragavus 
vienam, kiti, nematydami jo
kio pavojaus, supuolė prie 
maisto. Iszalke, suszale,~pro 
viens kita, godžiai griebe tru
pinėlius. Antgalo neapsiejo be 
pesztyniu, ypacz tie pikeziur- 
nos žvirbliai.

Gražu buvo Onutei žiūrėti 
in ta būreli paukszcziu. Links 
ma jai darėsi, kad ji galėjo 
pralinksminti tuos plunksnuo- 
czius. Onute pasiryžo lesinti 
teip-pat ir rytoj. Paskui taip 
priprato pauksztycziai prie to 
lango, kur sėdėdavo ju lesin
toja, kad kiaura diena nesi
traukdavo nuo lango, laukda
mi maisto ir linksmai laksty
dami. Prisiartino Kalėdų 
■zventes.

Szventesna parvažiavo ,’isz 
mokyklos Ontles broliukas 
Vincelis. Vincelis parvažiuo
damas namo visados parvežda
vo savo sesutei lauktuvių. Tai 
gi ir szi karta neapleido. Par
vežė dideli, dideli riestaini ir 
labai gražia knygele su dar 
gražesniais paveikslėliais, |

Onute tuojau parode Vin
celiui savo pulkeli invairiu 
pauksztycziu. Vinceliui labai 
tai patiko; jis taip-pat užsigei
dė pasigerinti pavkszcziams. 
Bet kaip! Pagaliaus atsiminė.

— Kad Kalėdos butu links- 
mios ne tik man, bet ir pauksz 
teliams, reikia intaisyti ir 
jiems Kalėdų szvente.

Kuczioje Vincelis iszsipra- 
sze isz tėvelio pėda miežiu ir 
sueijieszkojo ilga tuina (kuo
lą). Onutei rūpėjo, kas ežia 
isz to viso iszeis.

Ant rytojaus Vincelis, už
movęs pėda ant tuino, pririszo 
ji prie tvoros ir taip paliko 
pats prasiszalines.

Gudruoliai-žvirbliai iszkar- 
to mane, kad tai ežia busianti 
kokia baidykle. Bet kad toji 
baidykle visai nieko nebaide, 
o tik baltieji miežiai traukte 
trauke ju aki, isz kitos-gi pu
ses spyrė badas, pradėjo atsar
giai selinti prie pėdo. Reikėjo 
tik pradžios. Atsirado drąsuo
lis, kurs pirmas iszdriso kibti 
in pėda. Kiti, nematydami jo
kio pavojaus, puolėsi ant pė
do. Sulėkė ir daugiau visokiu 
paukszcziu. Vincelis ju visu 
negalėjo ne iszvardinti. Bet 
kur daugiau žvirbliu susiren
ka, ten neapsieina be peszty
niu. Tuojau iszsiverte isz pėdo 
keli susipesze žvirbliai. Rėk
dami, czirkszdami, puldami m 
sniegą ir landžiodami pro sky
les tvoroje, isznetycziu prilėkė 
prie Vincelio, kure stovėjo pa- 
szalyje. Lzsigande, ar tai susi- 
gede, žvirbliai iszsisklaide .ir, 
pasismailine sznapus ant tvo
ros, vėl kaip, rodos nieko pik
to nebuve, nulėkė in puota.

Kiaura diena puotavo ir 
linksminosi būrys paukszcziu. 
Peszeezi, reke, cirszke, siautė 
lakstydami po kiemą. Tikra 
tai buvo paukszcziu Kalėdų 
szvente.

Apskritai, visokios linksmy
bes ir szventes neilgai tęsiasi, 
panasziai ir azioji. Nes ant ry
tojaus Vincelis kito pėdo ne-

move ant tuino, o vakaryksz- 
czio liko tik sziaudai ir pelai

Užteko ir tiek, bet užtat 
Onute neperstojo ju maitinusi.

Paukszteliai, lyg atjausda- 
mi Vincelio ir Onutės geruma, 
priprato prie j u ir prie tu na
mu. Jokie pavojus jiems ne
grėse, ir sulėkdavo ju daugy
be.

Pasibaigė szaltoji žiema. Už 
stojo linksmas pavasaris. 
Linksmai cziulbedavo jie nuo- 
pat ryto sodelyje ir linksmin
davo pargrįžusi isz mokslo 
Vinceli.

Du kaimynu.
Gyveno du kaimynu — Juo 

zas ir Jonas. Juozas buvo la
bai turtingas, bet labai szykez- 
tus ir beszirdis žmogus; Jonas 
gi buvo vargszas, bet labai ge
ros szirdies vyras. Juozas turė
jo kuopuikiausia ūki, daug pi
nigu, Jonas gi turėjo sulūžusia 
bakūžėlė, karve, pora parszu, 
kelias visztas, na ir szuni su 
kate. Jono szeimyna buvo la
bai didele — jis su paezia ir 
ezeszetas vaiku.

Jonas nuolatos eidavo dirbti 
pas Juozą ir kitus kaimynus 
ir sziaip-taip tokiu budu pra 
mizdavo.

Karta buvo labai sunki ir 
ilga žiema. Jonas pardavė sa
vo karvyte, pravalgė pinigus 
ir nežinojo, kas daryti. Nutarė 
jis eiti pas Juozą papraszyti 
rugiu duonai, prižadėdamas už 
tai vasaros metu atidirbti. Juo 
zas Joną prasivare ir dar už- 
piude szunimis.

Jonas baisiai nulindo ir, pa
siėmęs maisza, nuėjo miszkan 
kasžin ko jeszkodamas. Be- 
vaikszcziodamas po miszka, jie 
užtiko' labai gražu kalneli ir 
pamate jame durie. Jonui be
žiūrint in duris, sztai iezeina 
per jas nepaprastos iszvaizdos 
senelis. Senelio rubai buvo 
balti, plaukai taipogi balti ir 
ilgi.

Tasai senelis pasikvietė Jo
ną eiti paskui saves. Jonas nu
ėjo. Požemeje buvo kuopui- 
kiausi ir kuobrangiausi rūmai. 
Senelis liepe Jonui prisisemti 
pilna maisza auksiniu pinigu 
ir neszties.

Jonas taip ir padare. Prisi
sėmę pilna maisza pinigu, už
simėtė lyg plunksnų maisza 
ant pecziu ir nuėjo. Jam isz- 
einant isz rumu, senis pasakė, 
jog jis padaręs, kad szie pini
gai butu lengva neszti, bet dau 
giau ateiti negalima, negalima 
taipogi ežia vaikszczioti tur- 
tingiemsiems.

Parsinesze Jonas pinigus na 
mo ir nežino kaip suskaityti. 
Kas daryti? Nutarė Jonas eiti 
pas Juozą papraszyti saiko.

— O kam tau saikas? — 
ruseziai suszuko Juozas.

— Pinigus saikuoti, — tarė 
Jonas.

Juozas labai uezsimaste ir 
paskolino Jonui saika.

Jonas suskaite pinigu pus
ketvirto saiko.
Neszdamas saika atgal, kelis 
pinigus užkiszo už lanko.

Juozas, tai pamatęs, ko ne- 
iszejo isz galvos....

Jis pasidarė Jonui labai ge
ras, tuoj atėjo pas ji, atsinesze 
pyragu, mėsos, — ir eme klau
sinėti, kur Jonas tiek daug ga
vės pinigu.

Jonas Juozui viską papasa
kojo, bet nepatarė eiti senuko 
rumuesna, nes turtingiems ten 
vaikszszioti draudžiama.

Juozas Jono nepaklausė ir 
tuojau, pakinkęs pora gražiu 
arkliu, nuvažiavo su bernais 
miszkan jeszkoti senuko.

Priėjus Juozui prie kalno 
durelių ir suezukus “atidaryki
te,” dureles tuoj atsidarė, bet 
kai tik Juozas inejo vidun, du
reles vėl garsiai užsitrenkė.

Pasikėlė baisus trukezmas. 
Trenke negirdeti — nematyti 
perkūnai ir vietoj kalno pasi
darė bedugne prapultis.

Persigandę bernai nusisku
bino namo ir papasakojo Juo
zienei visa atsitikima.

Juoziene tuojau nutarė per
mainyti savo gyvenimą. Ji par 
davė savo turtus, atidavė pini
gus geriems tikslams, o pati 
vargingai ir maldingai gyveno 
ligi mirties.

Jonas buvo turtingas žmo
gus, bet neužmirezo Dievo ir 
artimo meiles. Jo gimine pa
liko garbinga visoje sžalyje.

Burbanko naujauses iszradimas.
Luther Brubankas nesenei iszaugino kaktusą be adatų kuris 
yra labai naudingas del paszaro gyvuliams. Teip gi ir konus 
be varpu kaip tai ant paveikslo matome.

Guodojimas gimditoju.
Tūlas misionierius platinda

mas moksla^Kristaus Afrike 
aplinkinėse kur baigėsi upe 
Kongo apraszineje grąže pa- 
veizda del vaiku, guodojimo 
gimditoju kuri jam paczem 
pasisekė matit tarp tenaitiniu 
krikszczioniu. Vien kart kada 
misionierius su savo apsiaubi- 
mu pribuvo in viena kaima 
negru kureme virszininku bu
vo Mambukas. Kada dasižino- 
jo virszininkas jog pribuvo 
misionierius liepe save nuvest 
in jio luotą kuriuom atplaukė. 
Mambukas buvo jau apie 80 
metu amžiaus senelu, plaukus 
turėjo baltus kaip pienas. 
Draugisteje misionieriaus ra
dosi patogas jaunikaitis sūnūs 
virezininko; kada pribuvo tė
vas sūnūs atsiklaupė palenkė 
galva labai žemai ba su kakta 
lipstejo net žeme, po tam pa
sikėlė ir y f gal tautinis bū
da paguodones tėvu užplojo 
kelis kartus in delnus. Senis 
padėjo ranka ant galvos jau- 
nikaiczio, o nikszcziu padare 
ant kaktos ženklą križiaus 
szvento, o lupos jio sznabždejo 
palaiminejanczius žodžius, ar
ba malda apie palaimimima 
Dievo del sunaus, kurie nesi
gėdijo tokiu spasabu ataduot 
publieznai savo paszenavine 
tėvui.

Muzuliuanai tlkentl in 
motina dievo.

Laike paskutines vainos 
grekiszkai turkiezkos, tūlas 
jenerolas vaisko sultoniszko 
Ižmail pasza, likos eumusz- 
tae, pirmoje mueztineje per 
greikus ir turėjo trauktis in 
kaima Tsayuryja, gulenti apie 
2 adinas kelo no rubežiaus; ar- 
mije greikiszka vijosi jin pas
kui isz arti. Stebėdamasis in- 
pult in rankas neprietelaus, 
jenerolas turkiszkas inejo in 
bažnieze kaimo, atsiklaupė 
priesz altorių su abrozu Mo
tinos Dievo ir padare prižadė
jimą, jog jagu grasinantis pa
vojus lene jin tai palieps nu- 
liet toki paveiksią isz sidabro. 
Jenerolas greikiezkas ne ap- 
laikidamas ant to laiko maisto 
susilaikė ir nesivijo tolaus tur
ku. Po atliktai Vainai Izmail 
pasza iezpilde savo prižadėji
mą ir cerkve Tsayuryjos da
binasi labai grąže ikona si
dabrine. Reike daduot, jog 
daugelis muzulmanu tiki in 
Motina Dievo.

DAINA.
Kaip norecziau matyt 
Tave szioj valandoj: 
Ar po beržu czionai, 
Arerdvybej gilioj.

Oi kaip daug pasakyt 
Sziaudien tau asz turiu, 
Pernakt savo jausmu 
Neiszliecziau visu.

Pasakycziau asz tau 
Kaip man ilgu vienam! 
Kaip man liūdna sėdėt 
Sziam gojelyj žaliam.

Pasakycziau asz tau, 
Kad tiktai del tavęs — 
Plasta mano szirdis 
Tarp skaisezios prigimties.

Pasakycziau asz tau, 
Kaip nuilsus dvasia 
Nerimuoja manyj —- 
Dega meile karszta!

Pasakycziau asz tau, 
Kaip man liūdna czionai, 
Be tavęs nematau 
Asz saulaites augsztai!

Be tavęs nėra man
Nei menulio szviesos;
Nesupranta dabar
Nei upelio sznekos.

Bet.... oi-oi! Tu toli....
Tu ne girdi manes!....
Neatkreipi domos,
Kad asz ilgiuos tavęs!....

Oi, kaip daug pasakyt 
Dabar tau asz turiu: 
Pernakt savo jausmu 
Neiszliecziau visu!

Bet kai tenka szalyj 
Prie tavęs man sėdėt — 
Asz nemoku tada

Nei kalbėt, nei tylėt!

KUR BUNA
Mano tėvas Jonas Kevezas paeina 

isz Suvalkų gnb., Starapoles pav., 
Mikaliszkio gmino, Tabariszkiu kai
mo, 20 m. kaip Amerike, apie 50 m. 
amžiaus, iszgyveno visada apie mai
nas pavasari gyveno Fayette City, Pa. 
o dabar nežinau kur jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso.

( OI o»)
Mrs. Mary Masoniene.

9 Middle St Lawrence Mass.

Franas Kemezas paeina isz Suval- 
gub., Panemunes gmino, Mariampo- 
les pav.. Marciniku kaimo, 5 pėdu 
augszozio, Szviesi geltoni plaukai, 
apie 2 m. kaip amerike apie 23 m. 
amžiaus, kas apie jin danesz aplaikys 
nagrados $10 dol. (gp *oą)

Jos. Rutkauskas
Box 78 Sugar Notch Pa.

Mano Barbora Patinckiute po vy
ru Natulkevioziene paeina isz Vil
niaus gub., Traku pav., Alaves gmi
no., 9 m. kaip Amerike pirmiau gy
veno Trentone o dabar nežinau kur 
ji pati ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso. (’£j o;)

Miss Antose Patinskiute.
Box 254, -<^1 - .— Coyne, Pa.

Vincas Kasperaviozia paeina isz 
isz Suvaiko gub., Kalvarijos pav.. 
Berazevo kaimo, pirmiau gyveno 
Londone o ; dabar nežinau kur, pra
szau atsiszaukt ant adreso? J _-

St. Wasilauskas
821 New Market St. Phila Pa,

Mano draugas Mikas Graszunas 
apie du menesiai kaip iszvažiavo isz 
Pbiladelphijos in Pittsburga girdė
jau kad numirė jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso

M. Benedick <
Box 81 Gibbstown N. J.

Stanislovas Shaulis apie metai ad- 
gal gyveno Jerome, Pa. isz tenai isz- 
važevo in Loupurex o dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau 
duot Žine ant adreso.

Jno. Bigaila
Box 252 Jerome, Pa.

Mano draugai Povilas Bobuszis, 
Mikolas Jaoonas, Jurgis Gudavicz 
paeina isz Suvalkų gub., Panemunes 
para., Vicuna kaimo, praszau atsi* 
sxaukt ant adreso.

P. Misunas.
1928 So. 6-th St.

i Minneapolis Minn.

Mano sesers Maryona Petronėle 
Juze Ona ir brolis Jurgis Pakeliai, 
visi paeina isz Kauno gub , Rasei
nių pav., Kaltinania paozto, Bartisz- 
kiu kaimo praszau atsiszaukt ant ad
reso.

Jno Gedmuntas.
Box 222. Lincoln N. H.

Mano brolis Petras Pavilaitis pa
eina isz Suvaiko gub., Vladyslavovo 
pav., Leistnistvos gmino, Prano- 
kabudžio kaimo, keli metai adgal gy
veno So Bostone o dabar nežinau 
kur praszau ats;szaukt ant adreso.

Mary Pavilaioziute,
838 E. 4-th St. Erie, Pa.

LietumhnUinOMSn
Skaityk naujausio mokslo knygą 

apie sveikatą ir ką reikia 
daryti apslrgus.

pamokina kaip Ir kur uno visokių linų gcrai| 
iSslgydytl, lx?t teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina Ir kaip nuo visokių Ilgų, 
apsisaugoti.

KNYGOJ ••DAKTAR/KS” jabaldaugap- 
ra§o apie vyrų ir moterų lytlžkį gyvenimu Ir 
aiškiai, atvirai telp i&lėstlnėja. Jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negulite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir mote- 
rel labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir 
k^ daryti, seniems Ir Jatunleins Ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskg negalima apra
šyti, bet tik perskaičius kuygį atrasite.

SZITA KNYGA iliustruota puikiais mok
sliškais paveikslais Ir apie žmogaus kūno su- 
budavoJLnu, su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS "Daktaras" 
nemažai raSo.

YPATINGAI serganti, nusllpnejg, sukliu
rę, pasigadinu per Jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis šviežiomis 
telp užslsenėjusiomls ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knygų "Daktaras". nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų išsi ’ 
gydė.

TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės 
išduota, tai kiekvienas Jų apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs keletu ’tampų už prisiun 
tiinų.

REIKALAUK dar šiandien, išker
pant šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The PHILADELPHIA N. CLINIC, 
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa?

TEMYKIT, VYRAI IRMO-' 
RYSI Kad sergi, jautiesi kokį nors nesvei-l 
kūmų Ir reikalauji gero specialisto pagelbos, 
kad trumpam laike būtumei išgydytu, tai atsi- 
šauklo prie Profesionališko Daktaro, Ph. M. 
Klinikos, aprašant savo ligų lietuviškoj kalboj

Atsilaikantiems ašabiškai ofiso valandos 
yra šitos kasdien:

Nuo 10 iš ryto iki 4 p p. Nedėl. nuo 10 iki 3, 
o Utar. ir Pėtn. vakare nuo fl iki 8.

Introligatorne.<7
APD1BBTUVK KITI G U.

Ayeidirba senos mald Bkrvges istoritD 
natos ir laikra'Bcsei, kv po tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagia Draugas, Tėvynė ir L L 
Brisi tina darni knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasstos. Adresas:

Lithuanian Bindery,
114 W. fipmee. Mahaney City,

“KAPITONAS
VELNIAS”

Prietikiai Cirano De Bergarae

Verte Isz Francuzn Kalbos 
KUN. DR. M. JU0DISZ1US

Yra tai labai 
užimanti ir juo
kinga apysaka, 
padalinta in tris 
tomus. Visi tris 
tomai vienoje 
knygoje.

-r? Asz eamia po kaucija Ohio valstijoje
ytaria dideli agentūra ir kontora bankini J B Pavo loonam name vertes $12,000.00

Parduodu laiva-kortes ant geriausia ir 
greioziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pQB neį vienos dienos, bet tuojaua 

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

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
—LAIVAKORCZ1U SKYRIUS—

P. V* OBltCUNAS IR KOMPANIA
Cor. 12-th. & Carson St., 8.8.Pittsburg, Pa.

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

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve» 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanoziue 
bu tiesomis Russijos.

Jau nuo keliolikos melų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatinė Ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APT1EKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučiai 
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 specijallškų gyduolių, 

sutaisytų iš Šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpo kitų aptickos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: >

Kraujo Valytojas ..........
Gyvasties Balsamas .... 
Nervą Stiprintojas........
Vaistas nuo vidurią .... 
Nuo kosulio .. i...............
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skllvinės proškn® 
Pigulkos del k 
Nuo galvos skn 
Nuo koją nuosj 
Nuo dantų gėlii 
Nuo peršalimo
Plauką stiprinto .... 25c
Linimentas arba >elleris .. 
Anatharynas plovimui............
Nuo kirmėlių.............................

$1.00

, 50c ir $1.00 
50c. ir $1.00 
. 25c. ir 50c 

25c. ir 50o
........$1.00

Į • • • ............ 250
no ..............25c

10c. ir 25c
..............10c

.. 25c 
ir 50c 
.. 25o 
.. 25c 
...25c

Del išvarymo soliterio............ $3.00
Del lytiškų ligij 50c. ir $1.00 
Nvo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00
Nuo koją prakaitavimo............ 25o
Gydanti mestis........................... 50c
AntiseptiŠkas muilas.................25o
AndseptiŠka mostis...................25c
Nuo dusulio.................................BOo
Proškos del dantą .....................25c
Nuo kosulio del vaiką.............25o
Kastorija del vaiką .... 10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo........................25o
Kraujo Stiprintojas.....................50c
Gumbo Lašai.............. 50o ir $1.00
Nuo plaukų žilimo.................... 50c
Blakią Naikintojas.....................10o
Karpą Naikintojas...................  10c

SpecljaliSka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25o 
Taip pat Iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, Saknįs ir 1.1., kokios 

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

Krcipiautlemsiems per laišk ia arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ilgoje.

Jeigu jums brangi yra Jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių. raSydaml arba 
atsilankydami | LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKOR1US
229 Bedford Ave. > Brooklyn, N. Y

BISCHOFF’S BANKING HOUSE

Ir Skaitei Kada lalkraitj ■'LIETUVA?” 

Gal nežinai kur |q gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pčtnyčla ir paduoda daugiausiai gerų Ir 
svarbių žinių Ii Amerikos, Europos Ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me* 

tul tik 02.00, pusei metų 01.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3262 So. Halitad St.. CHICAGO, ILL

390 ®a^nu tiktai už Ji
VUU Bū NUSIUNTIMU

Iždaveme Didele Kninga
Dainų susidedanti isz

390 PAINU

Knyga druozei susiūta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu ka 
dainoja Lietuvoje.
Nusipirkite o tarėsi te Dalnela, 

Per ciela meta aut visu dienelu.

“SAULE”
Mahanoy City, Pa.

i NAUJA KNYGA |
•PO VARDU-

! PRIEJGIAUSES
MOKSLAS

ANGLISZKO I
LIEŽUVIO BE | 

PAGIALBOS KITO. |

Yra tai praktiozniaase Knyga I 
kokios lig Bziol Lietuvei turėjo. X

Ir telp Budėta, jog ka tiktai v 
K pribuvias Grinorius isz Lietuvon w 
K gali in trumpa laika pats per 9 

i save Užmokti Angelskai siiek 9 
tiek kalbėt.

Toji Knyga drnozei apdarita 1 
la Franouaini raudona auditu* 1 
ir kaaatnoje tiktai J1, Kasat** X 
nneiuntūno mes apmokame, X 
SAULE Mxhanoy Qty J

Mano broliai Jonas ir Motiejus Ža- 
lioniai Jonas 10 m. adgal gyveno 
Mahanoy City. Motiejus Luzerne Pa 
o dabar nežinau kur paeina isz Suval 
ka gub., Sejnu pav,, Szventažerio 
gmino, Mikioia kaimo, praszau atsi- 
ezaukt ant adreso. (gj *o))

Dom. Zalionis
Lowell Wash.

Mano draugas Waclowas Waitu- 
lonis paeina isz Suvalkų gub., Sejnu 
pav., Leipunu gmino Wilkinika kai
mo, praszau atsiszaukt ant adreso:

(91 /oi)
Jno* Lazauskas

Box 889 Harrisburg Ill.

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti 
Preke — 10c.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigouka iaz Egipto 

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

Preke — 10c

...Tikriauses Kabalas... 
Arba atidengimas paslapeziu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garaingiauai Chaldiatku 

Persiaku, Graikiscku, Arabiasku ir 
Cigonisaku Burtininku.

Preke — lOo.

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

W. D. Boczkowski-Co.
Mfl.SZZ W.SwA Al; M.Hmy Crty.Fi

404 Pailapio. 6x9 col. Dydumo.

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame. a

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
. IMAUANOY CITY, PA.

“TSSS

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

638 Penn Avė.' 
iifii Pittsburgh, Pa.1

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveikslu Siame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varfavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbnčiuose, o paskuti* I 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo ■ 
ligonbutyja Švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* 
vaiiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ IŠgydau vartodamas gyduolę 6ofl, dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu 
kenti išbėrimas ant viso kdno. gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar- 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitai 
ažkrflsi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI 
ir kt. išgydau j to dienų, o jei ne, tai pinigu? 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGySTES prašalinu i a8 dienas. 
Ar jautiesi mažum. jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmian? Jei teip, tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vOl galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo Išgydau į ai dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeniną rupturą gydau 
j 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje Ir kirkšniuose. apsunkinimas 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženklų 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogas, šunvotes, peraugas 
Šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas 
odos ligas, paeinančias iš uŽsivietrinimo kraujo 
išgydau trumpam laika ir ligoniui nereik per 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30 vakari 
Pėtnyčlomls Iki 5 popiet Nedėllomls iki i 

popiet. Ateikit tuojaus.

BTVEBASWSm
Didele knyga api 1800 pualapu 
Visos 6 daus druesiai ir puikai 
apdaryta. Kaaztus nusiuntimo 
ma apmokame. PREKE TIK $4 
W. D, BorvImtrtlrLra

287 Broadway 
New York, N. Y 

Kas reikalaana teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul ateiezauki in

Seniausi
Bankini

Narna 
Uždėta 1848m.

Reade UHcze

Szimtas Taketancziu Doleriu (§100,000) yra muša kaucija sudėta in 
Pinigus sianozime in Kraja kao greieziausei. (rediszka kasė, 
Pinigas visu kraszta iszmainome pagal kursą,
Pinigus priimama ant procento ir iszdoodame ant pareikalavimo,
Szipkortes parduodame ant geriausia Gaylaivia visa Linija In ir lu 

Krajaas až pigiaase preke,
Paszportas del keliaajenozia in Kraja pastorojame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliazkas Poperaa ia 

paliudyima Konsalio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kaotelBingiaosiai,

—: Del vygados Tantieozla laikome atydaryta
Sabatoje iki 8 ad. vakare. Nedėlioja nuo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per lalszka ir persitikrinti 
jog pas mas visas minėtas reikalas greieziaasei, teiaingiaaiei, ir 
pigiaasei galite atlikti.

KOROROROROROSlOROaCOROatOIlOROaOHOBOROBOHOROROROBlOROIIOIlOJI

i W. RYNKEWICZIUS T ~
j 233-235 W. CENTRE ST.
ff MAHANOY CITY, PA.g —O—
g Notariuszas.DidžiaaseLie**”' «jzka 
o Agentūra Pardavimo Szipkorcziu
5 ir siuntimo Piningu in visas dalis JĮg svieto, greieziause ir pigiause. g
K* Visi tie kurie per mv s siuntė apie tai geria žino TszduodaDostovierne ■ 
£ del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti Del Drau^yacziu ■ g pristatau puikesa-zarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir 1.1, g 
o Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu, Piningus irt.t., raižykite < 
o pas ma ne o aplaižysite teisii ga atsakomas.
oMolaolaolaolaolaoMolaolaolaoMoiarolaotaolaošaoMMoMolfloMrBMoMoMolfloMa

ii UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

11 CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $800,000.
I * Suv, Valst. Randas tnri musu* banke sudėtu piningu.

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

■ > HARRISON BALL, Precidentas. 9-ad. ryte lig 8 popiet.
Į J F. J. NOONAN, V ice-President as. Subatomis 9 lig 12-ad.
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Crty.Fi


DIDELIS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!

----------- ■
dant padaryti -vietos del nauju 
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pasta- 
navijome iszparduotifvisa ta vora musu 

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

Vaiku visokiu Siutu, Apredimu ir t.t.
Todėl jaigu reikalaujate y.irsz-miuetu 

Apredimu, tai dar turita proga pirkti už 
labai pigia preke o ir galėsite suezedinti 
pininga ant kožno pirkino. Pasiskubinkite 
ba szitas pigus pardavimas tesis /

TIK PER 15 DIENIU!!!
Ateikyte peržiureti Tavo ra o ir patis 

galesites persitikrinti kaip pigiai galesite 
viską pirkti.

RYNKEWICZIA
Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 

KAIMELU.
— Ryto pripuola gymimo 

diena pirmutinio prezidento 
Suvienitu Steitu, Jurgio Wa- 
shingtono kuri pramynė “tėvu 
muso tėvynės”, Taja diena ne
dirbs kasiklos, pacztas ir ban- 
koe bus uždarytos.
_ — Kasikiu inspektoris Fen- 
tonas paduoda metini reparta 
Tsz 12—to distrikto, ir teip: 
Mete 1912, iszkase 2,795,054 
anglių, žmonių dirba kasiklo- 
sia 5103, ant virszaus ir prie 
kasikiu 2108, užmusze 37 ypa- 
tas, sužeido 25, naszliu likosi 
14, sierateliu 41.

— Pas Refaviczia galima 
pirkti $16 vertes overkoti už 
$9, overkotai vertes $10 už $6 
Neužmirszkite vietos 188 W. 
Centre St. ('SI o;)

— Diena 11 Sausio susitvė
rė nauja“ Lietuviszka Pasi 
linksminimo Drauguve” kuri 
nutarė laikyti puiku pokyliu 
diena 26 Kovo (March) ant 
Boczkausku sales. Sanarei to
sios draugoves yra: S. Norke 
viczius prezidentu,’A. Danise- 
viczius kasijerium, F. Bocz 
kauskas sekretorius. Draugai:
V. Valinczius, P. Kubertavi- 
ežius, F. Stepanauckas, V. Mi- 
lauckas, S. Ancereviczius, R 
Rutkauckas, Jus. Vitkauckas,
W. Boczkauckas, J. Traskauc 
kas, W. Rynkeviczius, V. La
pinskas, J. Margelis, F. Sklera, 
ir P. Žilinskas. Tykslas tosios 
draugoves yra: laikyti kelis 
kartus ant metu pasilinksmini
mus dei savo draugu ir pažins- 
tamu ydant užmirsztu ergelius 
ir rupesezius nuo savo užsiemi- 
mu.

— Visi žmones kalba apie 
Refaviczio dideli pigu parda- 
vima ir jiu sztoras kas diena 
pilnas kostumeriu. Ten gausi
te pirkti $14 vertes siutą ar 
overkoti už $7.48. Neužmirsz- 
kite vietos 138 W, Centre 8t

(si <n)
— Sudžios Brumm ir Koch 

iždave ana diena nusprendimą 
buk visi laisnai kurie randasi 
po bravoru valdyba gali būti 
perkelti in kita narna, nes lais- 
nai priguli prie ypatos kuri 
laisnus iszyma o ne ant locni- 
ninko namo. Bet Bridže Bech- 
telis ant to nesutiko, tvirtinda
mas buk laisnai yra iszimti ant 
namo o ne ant ypatos kuri 
szinkuoje.

— Vaiku Biuteliai ir over
kotai už beveik puse prekes 
pas Refaviczia 138 W. Centre 
8t. (’9X oi)

SHENANDOAH, PA.
— Praeita Sereda ligonbu- 

tije Athlande mire Agnieszka 
Bartuszkiute 19 m. senumo. 
Nabaszninke sirgo ant apendi- 
citis ir likos nugabenta in li
gonbuti praeita nedelia.

— Praeita Utarninko vaka- 
ra Užsibaigė 40 ad. atlaidos Sz 
Jurgio bažnyczioje. Suvirezum 
17 szimtu ypatų per ta laika 
atliko velikine spaviedni. Ne
dėlios vakara pamokslą sake 
Kun. Durickas isz Girard- 
villea.' Panedeli vakara Kun. 
Gudaitis isz Tamakves, Utar- 
ninke per suma pamokslą tu 
rejo Kun. Insziura isz Freelan- 
do o vakare Kun. Kasakaitis 
isz Pittstono. Altoriai buvo 
gražiai parėdyti gyvoms kviet- 
koms. Koras po vadovyste Pro 
fesoriaus Žemaiczio puikiai 
giedojo.

— Priglaudoje del vargezu 
Skulkill Haven mire Vincas 
Dulskas 52 metu senumo. Na- 
baszninkas gyveno ant Peach 
Alles ir likos palaidotas Sere- 
dos ryta.

Oakmont W Va: — Dar- 
bai gerai eina, dirba, pilna 
laika uždarbiai geri, uždirba 
nog 3 lig 4 dol. ant dienos, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
nesunku gaut.

— Lietuviu apie 24 famili- 
jos ir apie 45 pavienei, mergy- 
nu ne vienos, jagu isz kur pri
būtu pora tuzinu tai gautu 
po gražu vaikyna.

Sheboygan, WIs. — Dar 
bai gerai eina.

— Oras szaltas.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, mergynos labai smutnos 
pasiliko ba jau gavene užsto
jo.

— Kantaru straikas pasi
baigė, nieko nepelnydami.

Parsiduoda Namai.
Vietoj kur dar daugiause 

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 510-512 
W. Pine 8t. Apie daugiaus 
dasižinosite “Saules” ofise ir 
pas. ( j ;)

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

Szaukia Paglalbos.
Daugybe Mahanojaus žino 

niu szaukia paglalbos-
jiu skaitlia kas kart mažinaai. 

Žmonių inkstai laukei szaukia pa
geltos. Szitai gromata parodo ka 
viena moters sako apie Doan’s Pi- 
gulkos del Inkstu. Mrs. VVm. Horey 
isz Hillso Peozes sako: “Doane Kid- 
ney” pigulkos praszalino skausmą 
mano peozuose ir kitus netvarkumus 
kurie buvo priežastim nesveiku inks
tu. Asz tikrai mislinu kad nesiran
da geresnioa gyduoles už Doan’s 
Kidney Pills.

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

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa.

B. RAGAŽINSKAS

SUCZEDINIMO KLOBAS.
—o--

Szitas tikietaa yra duodamas del prigulinoziu prie Series D. Deszimtu- 
kiniu suezedinimu. Galima dėti po lOo. ir daugiaus teip kaip jumis geri- 
auae iszpuola. Kada tikietas buna iszpidintas tada duodame kita tikieta ir 
Bankava Knygute.

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

DIME SAVING ACCOUNT
Pay to the order

n n When this Card shows FIFTY Deposits
□ 3.UU herein specified

and lotereft. D. F. GUINAN, Treas.
Merchants Banking Trust Company

10c.
10c.

LIETUVISZKAS ADVOKATA I 

Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED &TATE8 
COURTS.

Geriauses ir didžiausias sumai 
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gels- 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta.

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

Rodą duodu dykai. 
Ądresa vokite:

B.S.YANKAUS
154 Nassau Street 

New York, N.Y.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Maia Sts. Plymouth, Pt 

...8AVININEA8 IR FABRIKANTAS- 

Garsiu Lleturlszku-LenklszkuVilsti.

Ant pardavimo
Puikus selunas geroi vietoi 

ant kampo Wabhington ir Car
bon ulieziu, biznis gerai eina 
intaisytos visos vigados, par- 
siduos pigiai isz priežasties ne
sveikatos o nėra kam prižiūrėt 
namus jagu kas nori tegul ra 
szo arba atvažuoja asabiszkai 
pasižiūrėt. ięx ’Oi)

Mrs. M. Grakauskas
302 Washington & Carbon str.

Freeland Pa.

26m. SENAS LAIKBASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZEINA KAS SEREDA BROOKLYN,N. Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 poslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paezios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacija 
organa, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina. isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jabilejini 
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 - - - §2.00. 
Pusei Metu - - §1.00. 
Užrubežin - - - §3.00.

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

Paprasta numeri peržiureiimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Registruotu laiszka pinigai) 
ant vardo Įsidėjo azitaom adresą

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

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

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

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

Sziomis dienomis muso tautieti* 
Ragažinskas pargabeno visokir 
rimti, Amerikoniszku ir Importitugarima, Amerikoniszlu ir Importitu 

Galima gaut visokiu Arielka,, Vynin, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t, t
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterii

Duokyte dabar orderi o bus^jumh 
pristatyta ia namus,

54-56 N. Main SU 
Mahannv Citv.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-4GRABORIUS4*-

Laidoja Komis Numirusiu. Pasamdo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Baigtus ir t. t. Viską atlieka ka 
ncg,riause ir puikiause. Su virsz minėtus 
reikalais kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W.Centre St., Mahanoy City, Pa

Merchants Banking Trust Co
MAHANOY CITY, PA.

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

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

Mahanoy City, Shenandoah, UUinanS Mt.Carmel, Landsford.

Žmogus Su Piningais Banke
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

Sudėti piningai banke yra apsauga 
prieszais beda, o teipgi da atnesza 
procentą. Mes mokame giara 
procentą ant sudėtu 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.

teipgi privalo užlaikyti visada mm 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
cztoruose ant pardavimo, kad. mm 
tautieczei reikalaudami galėtu, nusi
pirkti ir nereikalauta iszdaoti

ft®© 
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— Prūsuose pradeda art su 
plūgais elektrikineis.

— In Argantinine republi
ka pribuvo praejta meta 84,. 
000 svetimžemiu.

— Francije paskutiniu ke- 
turiu menesiu buvo parižuje 
aresztavotu 4,000 vagilku ku
rios sukinėjosi tarp kromu, o 
tarp tuju radosi kuningaikszte 
grafiene ir baroniute.

— New Yorke eureikalauje 
5,200,000 tonu ledo.

— Norvaguose jaunavedžei. 
važuodami geležkeliu, -užmoka 
puse prekes.

— Vanduo mariu pakrasz- 
czuose Anglijos ira szilcziau- 
aes menesuose pjucaio ir rug-

Cedar Rapids Iowa.
+ 21 d. Sausio, patiko baisi 

nelaime Kazimiera Dakane, 
jauna vaikyna 22 m. amžiaus, 
kuris ėjo po spakaino nakties 
darbo namon szeszta vai. isz 
ryto, iezeidamas isz dirptuves 
ir perženge keletą žingsniu ir 
teko pagautas per truki einan
ti isz žiem vakariu puses in 
Chicaga, žmones eidami isz 
darbo, surado antro puse be
giu be gulenti ir mielindami 
kad negyvas, paezauke dakta
rą kuris pripažino kad da yra 
gyvas, tuojaus likosi nugaben
tas in vietini ligonbuti kurie te 
nai ;sz buvo gyvas 27 minutae. 
nieko nekalbėdamas, po tam 
22 d.Sausio atsiskyrė su szuom 
svietu, o laidotuves atsibuvo 
24 d. minėtasis velionis buvo 
geraus budo ir buvo nog visu 
miletnas, priegtam reike pri- 
myt jog buvo skaitytojas “Sau 
les” velionis paėjo isz Kauno 
gub., Szauliu pav., pergyveno 
9 menesius amerike, paliko di
dėlėms nubudime, gimines ir 
viena pusbroli Simona Žyroni 
amerikia o lietuvoje senus tė
vus, du broliu ir dvi seseris.

Laidotuves kūno atsibuvo 
labai gražiai ir iezkilmingai su 
visom bažnytinėm apeigom 
laidotuvėse dalyvavo beveik 
visi lietuviai dar ir nekurie 
svetimtaucziai užka pusbrolis 
Simonas Žyronis isztare szir- 
dinga acziu visiems kurie da- 
livavo laidotuvėse. Lai buna 
lengva jam szioi svetima že
mele.

Ant Pardavimo.
Duonkepe apgyventoje vie

toje per lietuvius Philadeljhi- 
joje, parsiduos pigei isz prie
žasties ligos. Lznaudoja 30 
baczku miltu per nedela. Par- 
siduos drauge ir namai ar be 
namu. Du arklei, du vežimai. 
Atsiszaukite pas. ( ęx oi)

L. Vojcifchow.cz.
2631 E. Madison St.

Philadelphia, Pa.

Ant pardavimo.
Puikus didelis salunas ant 

East Centre St. Mahanoy, Ci
ty, Pa. Nepriguli prie bravoro 
galima pirkti tavora nog bile 
kokio bravoro. Parsiduos ne
brangiai ba locnininkas pirko 
saluna su namais Luzerne pa
viete ir nori kagreieziause in 
tenais iszsikraustit, biznis ge
rai eina randa neperbrangi. 
Atsiszaukite in “Saules” ofisą.

‘J 1

AR KALBI ANGLIŠKAI?
Jeigu ne, tai dabar laikai mokintis!

Labai lengvu ir pigiu badu gali 
pats iszmokti Angelskai gerai kalbėti 
ir raszyti, su pagalba geru Rankve- 
ožia ir Žodynu kuruos pas mane 
galima gauti, szuos:
1. AN GELS K OS KALBOS VADOVĖLIS, sutaisė

J. Laukis, pusi. 94. .... 25c.
2. KISZENINIS ŽODYNĖLIS, Lietuviukai-Angli-

tzkoi ir Angliizkai-Lietuviixkoi Kalba, su
rinkti visi reikalingiausi žodžiai, paran 
kus nesziotis kiszenuje, audimo apdaru, 
pusi. 151 - 50c. Tas pats, grąžuose
skutos apdaruose ..... 75^.

3. KAIP RASZYTI LAISZKUS, Lietuviškoje ir
Angiiszkoje kalbose, sutaisė J. Laukis, 
labai paranki ir kiekvienam reikalinga 
knyga, 293 puslapiu, stora knyga 75c. 
Ta pati drūtais audimo apdarais - $1.

4. RANKVEDIS ANGELSKOS KALBOS, prakti-
szkas būdas iszsimokinimo angelskos 
kalbos, pagal Ollendorfa, Harvey ir 
kitus, parasge J. Laukis, ketvirto spau
dimo, 310 puslapiu - - $1.25.
Tas pats drutu audimo BĮKlaru - $1.50.

5. ŽODYNAS, Liet n visikai-Anglisikos ir Angliu
kai- Lietuviszkos kalbu, paraižė A. Lai i s 
Dviejose dalie, grąžuose ir tviruose 
aplamose. I dalis turi pt slapiu 439, 
ii dalis 835, viso 1274 pus. $6.00.

Del Visokiu
Pasilinksminimu

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

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

Lletuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

So Wilmington, 111.
— Darbai gerai eina dirba 
pilna laika.

— Lietuviu nedidelis būre
lis, ir visi sutikime gyvena, 
Tik del nekurios jaunamartes 
p. Baltruviene labai reikalin
ga, ba labai apsileidus ir savo 
szeimynos ne prižiūri.

Meriden Conn. — Aukos 
surinktos del Jono Langes per 
C. K. Raiszeli iszviso $6.18 
kas likosi iezsiunstas, užka 

__________ - ---- -- isztariu visiem aukautojam 
sėją, walcriauaiu balandije. Į acziu.

tje Naujas Ženrnis 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 gata.vu 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 „ Hl-L- ( L2T Pas mus dirba Lietuvaites.Mite I -

keletiNusipirkite aau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS

'Geriausia Arielka
Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi ežia gausite ir visokii 
kitu gėrimu. Ateikyie dabar 
priesz laika, duokite sav- 
orderi o bus jums pristatyt'

NO. 6
Visan

S. Norkewicz
*08 West Mihino* lit

Dr. Jonas C. Miller
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

WILKINSONO NAME
T Kampai Main ir Lloyd Sts. Shenandoah, Pa.

i PRIIMA I ^I 10 AD. RYTE
X J 2 IKI 4 POPIETf LIGONIUS j ;‘^įįPVAKAKE

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:

(i T oi)
Wm. Paulauckas,

Box 411 Girardville. Pa

Prasarga.
Mano pati mane pamėtė, 

todėl praneszu visiems kad 
asz nebusiu atsakantis už kaez- 
tus per jia padarytus.

Vincas Kritchin
(91 oi)

[gjxf=Stelii<>jant knygas, kartu 
reikia prisiųsti ir pinigus, pri- 
siuntimo leszas asz apmoku.

—ADRESAS—

M. J. DAMIJONAITIS
812-814 W. 33rd. St., Chicago, Ill.

SERGANCZOMS MOTERIMS!
SESUTE:

/ A, esniu moteria,
I \ ž*nau kiek moteris turi
/ Ak/® | iszkenteti. Jaigu kenti 

I nuo baltųjų ant drapa- 
\ n^u> nuPu°i,|no arba
XjwPpBBllbiRSny atrukhno motes vsi ne- 

vaisinga, turi t-kausmin 
gas it ne naturaliraki-s 

periodus reuinatika ar kitokios ligas. Pa
mėgti, mano namini gydymąsi, kuriuo isz- 
aigydvsi pati namie, ir visai pigiai. Tuojaus 
raszyk, api-aszydama savo skausmus; gausi 
žinia. Indek 2c. marke atsakinuj.
MRS. A. S. HON SO,PTI,°Š.5ISI).

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 gymi nes 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 2c. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgi mu tavoru ir Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

Lietuvei ir vėl naujenal!

VISU ATYDAI.
Pirma karto Lietuvlszkejai KekordaI 

Amerikoje prldalooUi.
Kad asz jojau, Tek ėjo Saulele, Jicva,, 

Tėvynė, Saltyczius. Knr bakūže samanuta, 
Sukruskime Broliai, Žvirblelis, Tolka nuo 
Rucdos, Strunbriszklu Polka.

Tas visas Daineles ir kavalku galima, 
gauti pas mus.

Dabar geriausia proga nusipirkti GRA
MA FONĄ, nes mes parduodame už $19.56 
kur pirmiau prekiavo $35.

; Teipgi visokios ruszes ir didumo Gra- 
mafonu galima gauti ant issmokeszczio p»> 
50 centu ant sanvaites.

Kreipkitės laiszku arba vpatiszkai

GREATER NEW YORK PHONOGRAPH CO. 
308-310 Grand Street 

NEW YORK,N.Y.

RUPTURA
VYRU - MOTERIŲ - VAIKU

IR JOS ISZGYDIMAS
BE PEILO - BE OPERACIJOS 

BE PATROTIJIMO LAIKO.

Asz kožna diena gaunu paliudijimus 
nog iszgydytu, ka porodo kad be- 
abejones mano būdas gydimo Ruptu- 
ros ira vienatinis spasabosdel iszgydi 
mo ligos. ManoCHEMIC-ELECTRO 
Spasabas del gydymo Rupturos yra 
dar plaoziai 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 
Rupturos yra tai didžiausias iszradi
mas lig szitam laikui* Kožnas vyras 
motere ar vaikas gal but iszgyditas 
be senoviszku budu baisos operacijos 
asz iszgydu be operacijos, be peilo, 
be patrotijimo laiko. Atsilankykite 
arba raszykite o gausite knygute 
apie gydimo Rupturos.

Atsiusiute 2c. stempa.

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

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Liataviaaku ir I«iki~MkiN euaikalbama 
Ijr wiri wumaa

•• L’žsiraszykite ant 1913m.
•• —:Geriausi:— *’

Juoku, Kritikos, Muzikos ir •• 
’’ Dailės Paveiksluota Laikraszti *ė 

:: “TARKA” j: 
.. Eina kas menesis; 10 puslapiu, •• 
” su ^raželiais. "

( Metams Ilk $100 ::
:: PREKE-< Pusei matu 60 Centu :: 
:: (Vienas No. 10 Centu ::
* • Pinigams ir laLszkams siusti adresas: *' 
•• “TADkA” P.O. box 103
.. 1/MVIV/X LAWRENCE, MASS. •• 

' "bl-H-t-l-M t .t-l-l-l-l-H «-!■ I 'l.t l-t-l l

52? Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai 
reikaluose j u-u, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos viisz paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, 

kad jau arz nesu daugiau ne locnmiku ne viisz ninku, ne 
darbiniku “All Nations Lankoje ant 12-tos. gatves’’ 
ir kad dabar atidariau ofita mano naujoj vietoi

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

Reikaluosia meldžiu kreiptis prie savo seno pažistamo po 
tokiu adreso-

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

Tik už §1.25 per 40 dienu.
Biblija — tai yra visas szventas 

rasztas seno ir naujo testamento, 
lietuviszka kalba paraszytas ir isz 
naujo peržiuretas (lotyniszkoms rai
dėmis) Berline 1908 m., pusi, 848 ir 
279, viso 1127.

Aplaikiau isz Europos labai daug 
knygų, bet del stokos vietos nėra 
kur su talpinti. Todėl pasiryžau isz- 
parduoti Biblija po $125 nors ji 
kasztuoja $3.10 Ūž taip pigia kaina, 
bus parduoda tiktai per trumpa lai
ka, vėliaus gi bus brangesne. Malo 
nekit pasiekubint nusipirkti Adre
suoki: (9 Į o>)

______ K. J. Intas.
P. O. Bos 1724, New Fork, N, Y.

Asz užlaikau Columbijos Grafofo- 
nus 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 katalogu tai 
prisiusk už 2c. pacztinia markia o 
apturėsi didelipuiku kataloga kuria- 
mia rasi visokiu geriasiu Armonikų, 
Skripku, Triubu ir daugybia kitokia 
muzikaliszka instrumentu. Istoriszku 
ir Malda knygių kokiu tik randasi 
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru 
gromatu raszimui su puikeuseis ap- 
skaitiniais ir dainomis su drukuotais 
aplink konvertais. tuzinas 25c. penki 
už $1. Sztornikams, agentams ir 
fiedliorems parduodu visokius ta vorus 
ubai pigei- Reikalaukitia visokio ta- 

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

W. Waidelis111

les, nes geras uždarbis; parduokvto 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuoj ame.

Egiutero No.l...................................25c.
Egiutero No. 2.................................. 50c.
Zmijecznik............. 25c., 60c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.................................. 35c.
Meszkos Mostis.................
Trejauka......... ....................
Linimentas vaikams........
Gyduoles nuo Kosulio..
Liepiu Balsamas.......... .
Anty-Lakson del vaiku
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu......................... ,26c.
(Jgniatraukis.....................................25c.
Skilvio Laszai..................................25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios..................................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatymo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo............ 60c.
Milteliai apstabdymui Galvos

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

Kojų................................................ 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto................... 16c.
Gyd. nuo Grippo..................... $1.25.
Plauku apsaugotojas....^............ 50c.
Muilas dėl Plauku........................10c.
Milteliai nuo Kepenų...................36c.
Rožes Balsamas....................... u....25c.
Kinder Balsamas........................... 25c.
Bobriaus Laszai.............................50c.
Szvelnintojas...................................35c.
Kraujo valytojas............ .............$2.00.
Nervu Ramintojas.....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas 

pas Vaikus.......................... $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo).................26c.
Pamada Plaukams......................... 25c.

..25c. 
.25c. 
•25c. 
.25c 
.25c. 
.25c.
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Gyd. nuo skaudėjimo Ausiee....... 25c.
Gyduoles nuo Riemens........ ..........60c.
Vengriszkas Taisytojas Usu------- 15c.
Inkstu Vaistas................25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.............................. 26c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

a belu ai skausmo ir akarbutis $1.25. 
Gyd. nno Parku ir Niežu.........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines..................$2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

JI lotoji 
Sniegu, dii 
.*■ I-Lii 
Miki Petnt 
LA Joto 
tteigo.

BELL TELEPUONAS

Naujas Iszradimas 
Aprtiszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias liga 

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

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20c. 
Nuo Komu užtrinu tik lOo. Mes 
turime apie puse milijono laiszku sa 
padekavonenrs nuo žmonių visokia 
tautyseziu. Raszykite tuojaus ant 
adreso pas Specialistus:

Drs. Biundza & Co.
B'dway & So. 8-th. Brooklyn.N,

Apliikeme 
itiuri wj 
maioisj1 
hri d iradi 
bi"- ergii 
tilta Siavit 
iidiodiieii 
tttmeneao, 
ijcenUL A 
rates” II 
Yitobny.C

Mo-o kirti 
Itliyn "‘I

Polithania State Bank
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa. ‘APSZVIETA' M oksliszkai Istorfcrira Knyp

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

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 00 pus. lOo 

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

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
, —PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREICZIAUSI GARLAIVAI— 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Y’orko o Rusijos be jokiu perstojimu.
PUIKI GARLAIVAI: ČZAR — KURSK — RUSSIA

In Rotterdam® 8 Dlenae. In Llbawa 11 Dienu. 1 — — -
133 Treczia Klaea 135
145 Antra Klaea 150 . , ,
$60 Pirma Elana >70 | Apie dangintis daelzinoelte pae mueo agentu
A. E. JOHNSON & CO., (General Passenger Aft*.) 27 Broadway, New York, N.Y.

Garlaivi lažai.) S1’" !! - >’• ''‘“r!0 <F’1»
Y°rk° I l “"-5 k7vo (Mar ) 

_« .. . ,entū(

Vakacijos ir Szvent-dieninei (Holiday) Klobai.
OER praszima daugybe musu priėteliu ir kostu- 
A^meriu, First National banka pastanavijo 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

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

... First National Banke,
MAHANOY CITY, PA.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in 
J^IETUVISZKA OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

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

Dr. IG. STANKUS
Lietuviškas gydytojas, gydo visokias Ilgu 
vyra, moterų, vaiku ir daro operacijų.

OFISO VALANDOS:
Iš ryto nuo 9 iki 11, nuo 2 iki 1 po plet
Ir nuo 7 iki 8 v ak. Nedaliomis nuo 9 iki 

11 ir nuo 1 Iki 3 po pietų.
1210 So. Itroad st., 

Philadelphia, Pa.

fIEn'UVISZKAS
7 OTCGKAF1STAS

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokei 
Fotografijas. Padaro didelus Foto
grafijas isz mažių ir indeda in reimoa 

Indeda Fotografijas in Spilkia, 
Kompaaaa ir t.t. Puikei nutraokmoji 
F^st-KaroziuBi Parduoda ReunaiirM

Vojcifchow.cz



