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KAS GIRDĖT?
Neszelpkite piningiszkai 

pribuvusius in Amerika, duo- 
kyte pavalgyt ir koki drabu
ži— na — ir inkiszkite in dar
bą, kad užsidirbtu ant futerio, 
daugiau nieko neduokyte, ba 
kaip žalias kailis nusmuka tai 
piktu užsimoka.

Egiutero No. L.

Trejmki...........__ s 
TjninwtMniViM _ į, 
Gyduola moKsis.. t 
Liepiu Biiara...£ į
Amy-Ukscn it tu _ ■ 
Milieliii nihaaE^j

” ūuoKnBefaį^i

Rusiszki laikraezczei skelbe, 
buk randui kasztuoja suvir- 
szum szimtas tukstancziu rub
liu kas menesis ant apmalszi- 
nimo visokiu pasikėlimu ir 
maiszacziu. Kiek tai alkanu 
galėtu iezmaityt, kiek tai ligo
tu iszgydyt? Tie piningai ga
lėtu užlaikyt 10 tukstancziu 
mokslainiu kur galėtu iszmok- 
ti du milijonai vaiku raszyt ir 
skaityt. Nes ka daryt, randas 
daro saviezkai, nepaisant kiek 
kasztuos, bile virszu gauna.

Gyd. olliitimd Vkrr^
KniTin«iot. t

‘Uicure’vbipiEaęaii 
Gyd. del imliso P_r_ j 
Milteliai ipKixjEsj 

iwdqiBo.„*_j
L»sąi duoDie..___ ',
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Kojų.------------ .j
Geležinis sadnĖsin-si 
Vaisus r.o 
Gyd. nuo Grippo—j 
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Muilas dei Piru--__ j
Milteliai nuo Kęu—j 
Rožes Balsazjs------ J
Kinder B&lazsi------ 1
Bobriaus Lasu.------t
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pu Vaiku!--- J.
Pleisteris i Eiar- - • 
Pamsda Plankma—• 
GyimoiisiLra. ’ 
GyduolaimEnM --i 
Vengrišku lira.:; 
Intam Viiss—W 
Afeua Dulkele——1 
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Gyi molto o SsU 
Gyd. nuo Mera- y 
Gyd. nuo teFP J1

Lietuvoje naprapal tarp sa
ves ymasi tž k eteriu. Viso
kios partijos galisi su socialis
tais. Jau kazokai ne tiek 
kenkia, kiek patis sau.

Szios gadynes žmonis varosi 
tik ant piningu. Kožnas grie
bėsi už tokio dinsto, katras at- 
nesza daugiau in delną apart 
geros algos.

Gerai vienas amerikonas
Mr. Gutt pasakė: “Amerikas 
susideda isz: ubagu, darbinin
ku ir vagiu.”

Ubagu turime ne mažai; 
darbininku konia visi, o va- 
gei: uredninkai, milijonieriai 
ir politikieriai.

Kaulas lauk* 

ipraszima siu®' 
„^yti be 

plauku puotoj 
Netoli, Pip*'? r» 
i, Klupu“““*“, 

Syduolea nuo 
<įo Komo 
orime apie P'sl* l 
>adebTOMX^ 
autrscao. 
tlrasopasS^®

Protestoniszki pastorei Ka
nadoje labai rugoje, jog terp 
tenaitiniu mergynu dingo do
rybe. Rev. W. Ascient, die
cezinis sekretorius sinodo, savo 
praneszime davadžioje, jog 
moteres nedorybėje ir paleis
tuvystėje praaugeztina virus, 
priek tam girtuokliauja, ruko 
paperosus, bjaurius žodžius 
plovoje, ne tiktai pas save na- 
mieje bet ir ant susirinkimu.

Daugelis nudžiugtu, jagu 
iszgirstu apie užgyrima tiesu 
daleidžiancziu visiems “pitklie- 
žuviams,” ypatingai szniakoms 
dukroms Jevos, isz kuriu lie
žuviu czirszkia trucizna, dė
ti— apinasrius, arba teip va- 
dinomus “mozelius,” tai fabri
kantai tu muzeliu trumpame 
laike taptų milijonieriais o 
daugeli žmonių apsaugotu nuo 
tu piktu gieloniu, kurie už- 
trucina ne vienam gyvenimą.

yvenimo- sp*0-^ 1
M'įli

Apsznela, y“-.

Mai»i«'iskk^.M
Gauni® F*“'.

Kaip gyrnoje szauktelsi, 
teip tau atsilieps.

Jagu norime kad mus žmo
nes guodotu, guodokime ir 
mes juosius.

Bilas po vardu “Lygios Tie
sos del Moterių” perejo per 
Senata Harrisburge utarninko 
ryta 26 balsais už o 22 prie- 
ezingi. Jago gubernatorius 
patvirtins taji bila, tai Penn- 
sylvanijos moteres gales bal
suoti atejnancziuosia rinki
muose ligei su vyrais.

Grofas Vladimiras Leduc- 
hauckas, pribuvo isz Kroka- 
vos, Lenkijos in Baltimore, 
Md. apeiveeti bu amerikonka 
pana Ludvika Wai field, duk- 
tere buvusio gubernatoriaus 
ateito Marylando, bu kuria su
sipažino Honolule ir viens ki
tam atydave savo ezirdi.

Prezidentas Wilsonas skaito pirmutini savo 
praneszima kongresui.

Paveikslas mums perstato skaitima pirmutini praneszima 
Suv. Steitu kongresui per nauja prezidentą Wilsona. Panaszei 
padare Wathingtonas, Jonas Adams ir Wilsonas.

Ibz priežasties mirtino apair- 
gimo Popiežiaus Piuso X, vi 
eas svietas teip katalikiszkas 
kaipo ir ne katalikiszkas su
bruzdo. Jokio ciesoriaus ar
ba karaliaus liga tiek triukez- 
mo nepadaro pasauleje kaip 
popiežiaus, kuris poteisybei 
szendien neyra ne ciesorium, 
ne karalium, o tiktai bažny 
ežios galva arba augszcziausiu 
jos virszininku. Ne vienas tai 
girdint galėtu paklausti: “Ko 
-gi tie žmones teip rūpinasi 
Popiežium, jagu jis neyra ne 
ciesorium ne karalium, jagu 
jisai ne gąsdiną pasaulės ne 
milijonais bagnietu, ne tuks- 
taneziu karabinu ir armotu?” 
Ant to lengvas atsakimas: 
Tiesa, Popiežius neyra kara
lium arba ciesorium žemiszku 
ir jo galybe nesiremia ant bag- 
nietu, karabinu ir armotu, 
kaip visokiu valdonu ir ga- 
lincziu szios pasaulės,— te- 
cziaus jo svarba, paszaukimas 
ir rimtybe daugiau sveria ir 
reiszkia, ne kaip galybe visu 
karalių ir ciesorių ant že
mes,— o tai del to, jogei Po
piežius yra tikru Rimo Visku- 
pu, Vietininku Jezuso Viesz- 
paties ir inpediniu szvento 
Petro apasztalo, kuriam Vieez- 
pats Jėzus davė ant žemes visa 
dvasiszka galybe, privilegija 
nekliudimo ir prižiūra ant visu 
kitu viskupu, tardamas in jin: 
“Tu esi Petras (uola: jo tikras 
vardas buvo Simonas), o ant 
tos uolos Aez pastatysiu baž- 
nyczia, o pragaro vartai jos 
ne pergales. Ir duosiu tau 
raktus Dangaus Karalistes, o 
ka— nors tu suriszi ant žemes 
bus suriszta ir Danguje.” Po 
savo garbingam isz numirusiu 
prisikėlimui Jėzus Kristus net 
tris kartus prisakė Szv. Pet
rui, ydant ganytu visa avyni- 
cze arba butu vyriausiu Gany
toju visos bažnyczios, tarda
mas: “Ganyk . aveles mano, 
ganyk avinėlius mario.” Tiesa, 
szventas Petras jau senei mirė, 
bet jo galybe ant žemes gy- 
vuoje; jojo inpediniuose Rimo 
Popiežiuose, teip-pat kaip ir 
kiti Apasztalai ir mokytiniai 
jau senei mirė, bet ju galybe 
ant žemes dvasiezka niekad ne 
mirszta ir ne mirs lig svieto 
pabagai.

Bet szvento Tėvo arba Po
piežiaus neklaidumas dalikuo- 
se tikėjimo ir doros ne daro jo 
neklaidingu arba neklietaneziu 
visuose kituose dalikuose, nes, 
nore jo yra augeztas, szventas 
ir begalo sunkus paszaukimas, 
nors jis yra visu viskupu ir 
visu ganytoju ir mokytoju, 
bet jis yra tokiu pat žmogumi, 
kaip ir kožnas isz musu, su 
tuomis pat silpnybėmis, kaip 
ir mes, o del-to gal ir nusidė
ti, kaip ir mes. Juk ir szven
tas Tėvas ejna spaviednen, 
pakutavoje ir meldže Dievo 
susimilejimo daug taukiaus ne 
kaip mes, o tai del-to, kad ir 
szventas Tėvas jauezesi silpnu 
ir nusidėjėliu.

Tai mat, dėlto visos pasau
lės akis atkreiptos nuolat in 
szventa Tęva; jis mat yra ne- 
klistancziu visu viskupu, ku- 
ningu ir kataliku mokintojumi 
ir prižiuretojum.

Senoveje Popiežius buvo 
vien kart ir Rymo karalium, 
nes valde visa karalyste arba 
prie Rymo priklausianczia že
me. Ta karalyste arba žeme, 
buvo dovanoje Rymo Popie
žiams visokiu senu-senoves pa- 
bažni Rimo ciesoriai. Bet, 
kad žmones Popiežiams malo
niai valdant ta žeme isz dyko, 
isztvirko, atsimetė net nuo 
szvento tikėjimo ir sujudo 
priesz visa garbingiausia Po 
piežiu Piusa IX, tada nuo Po
piežiaus Pijuso IX, žmogžu- 
džei ir vagis atėmė žeme ir už
sidėjo sau nauja karalių koki 
ten Emanueli dydžiausia prie- 
sza bažnyczios. Žinoma, kur 
jau karta insivyriaus visoki 
isztvirkeliai, palestuviai ir va
gis, kaip dabar Italijoj, tai jau 
ten nieko giaro būti ne gali. 
Tai-gi ir Italije iszsiliuosavus 
isz po malonaus jungo Popie
žiaus, dabar jau visai isztvir
ko, nusilpnėjo ir nupuolė. 
Szventas Tėvas dabar yra tik
ru nevalninku uždarytu Vati
kano kambariuose; bet visi 
dori žmonis ta nevalninka pa
guodoje; ne tik katalikai bet 
ir netikėlei,— žodžiu kalbant, 
nesiranda tautos ir sektos, ku
ri turtu del Popiežiaus neapi- 
kanta ir be paguodones apie 
jin raszytu arba kalbėtu.

Visas svietas dabar nudžiu
go, jog pavojus dingo o po
piežius Piusas X pasveiko ir 
yrėsi ant kelio sveikatos.

ISZ AMERIKOS.
Brangi virvute.

New York. — Vienas isz 
czionaitiniu dydžtureziu fabri
kantu, nupirko savo dukriukei 
virvute del szokinejimo, už 
kuria užmokėjo 600 doleriu. 
Liepe jisai specialiszkai pada
ryti ta virvute isz brangiausio 
szilko, su rankutėm galuose 
isz grino aukso ir brangeis 
akmenėliais padabintais.

Akyvas dalikas, ar to pinin- 
guoezio mergaite geriau szoki- 
nes per virvute už 600 doleriu, 
negu kita mergaite per prasta 
virvagalį?

Tinkama bausme už 
nelaba gyvenimą.

La Grose, Wis. — Inirszus 
gauje farmeriu užklupo ant 
namo Gavino, kuris gyveno su 
motere Ella Ruby, isz priežas
ties buk juodu gyveno be 
szliubo o ižgabenia abudu 
laukan, iszvilko, isztepe smala 
ir apipylė plunksnomis iszva- 
re isz apigardos. Padare isz 
ju tokes baidyklas, inirsze far- 
meriai vare nuogus per kaima 
ant paveizdos kitiems.

Kur tasai nelaimingas “Ado
mas” su “Jeva” iezvaryti isz 
“rojaus” pasislėpė ir in kur 
nuėjo — nežinia. Abudu pa 
bego nuo savo kankytiniu.... 
in krumus.

Prehistoriszkas milžinas
Long Beach Cal. — Vienas 

isz svarbiausiu suradimu seno- 
viszku užlieku (nuo prehisto 
riszku laiku) likos iszkastas 
per profesori Cowley, o tai 
yra milžiniszkas maiszitas 
pauksztis-žveris, kuris kitados 
radosi ant svieto 5000 metu 
adgalios. Kaulus atkasė arti 
mariu prie “Devils Gate” (vel- 
niszko bromo).

Milžiniszkas padirbimas 
zapalku.

Chicago.— Brailerio fabri
kas zapalku padirbo praejta 
meta 30,000,000 svaru zapalku 
arba tiek, jog galima butu jiais 
šutai pyt in 300 dydėlių vago
nu. Kiti Amerikos fabrikai 
konia ir tiek padirba.

Pavogė szilku už 
82,000,000.

New York.— Gauja žideliu 
czionais, užsiyminejo pardavi
mu szilku, kuriuos nupirkdavo 
nuo nesanžiniszku furmonu 
kurie vogdavo dėžės szilku 
nuo savo darbdaviu o parduo
davo tai apgavingai kumpani- 
jei už pamestinus piningus. 
Toji kompanije tokiu budu 
pavogė visokiu szilku už du 
milijonus doleriu. Aresztavo- 
jo Luisa J. Shermona viena 
isz tuju vagiu.

Eksplozije dinamito 
užmusze 3 darbininkus. 
Panama. — Isz nežinomos 

priežasties eksplodavojo 21,000 
svaru dinamito terp Pedro 
Miguel o Miraflores szlužiu 
prie Panamos kanalo. Drū
tis eksplozijos užmusze tris o 
23 sužeido.

Yiszta padėjo pininga 
kiauszinije.

Philadelphia.— Mrs. Geor
ge Simpson turi labai naudin
ga ir brangia viszta. Sztai 
ana diena toji visztele padėjo 
kiauszini o kada Simpsoniene 
jin sukule ir norėjo rihudot ant 
pajų, rado jame penktuką. 
Kokiu budu jisai atsirado 
kiauszinije tai ne galima to 
datirt. Bet jago toji viszta 
toliaus dės piningus kiauszi- 
niuose tai randas ketina jaja 
paymt in kaltuvia piningu....

Isz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

L los gadinęs Abraomas.
Ormeoiszkas laikrasztis 

“Mszak” pagarsino nesenei ne
paprasta atsitikima kursai at
sitiko Bajandur kaime alek- 
aandropolskam paviete.
, Szitai Dydžioje Petnyczioje 
nakties laike, Ormenas Asla- 
mazianas, papjovė savo szesziu 
{nenešiu kudyki prie duriu 
ermeniezkos bažnyczios. Asla 
mazianas likos aresztuotu už 
žudinsta savo vienatinio kudy- 
kio. Pakviestas priesz suda 
iszpažino akiveizdoi virszinin- 
ko pavieto, sudžios tirinetojaus 
ir prokmatoriaus, žegnodama- 
eis konia po kožnam isztartam 
žodžiui, sekanczei kalbėda
mas:

“Priesz du metu sirgau; li
ga kerszino mirtim ir jokie 
daktariszki vaistai nepagialbe- 
jo man ir jau buvau pasiren
gęs mirti, kada tuotarpu iszvi- 
4*u laike miego szventa Joną 
Kriksztytoju, kursai pernesze 
mane per dydeli miestą ir ne- 
ue labai gražiu kloniu, kada 
tai maeziau Dieva sėdinti tarp 
debesiu ant aukso sosto. Vei
das jo nors buvo senas bet 
smagei iszžiurejo, akis malo
niai žiuranezios, barzda dyde- 
le — kaip sniegas balta, to
kios pat spalvos ir ilgi plau- 
' ai. — Teip apraszes Aslama- 
Žtanas Dieva, kalbėjo toliaus 
rimtai ir Dievo baimingai, ste
bėdamasis, kad klausantieje 
juokėsi tylomis isz jo: “Jonai, 
tarė Dievas — asz sugražin- 
su tau sveikata. Susilauksi 
aunu, kuri turi už savo svei
kata man paaukaut. Kada su
kaks jam 6 menesei, atneszi 
jin man ant aukos.” Prižadė
jau isz pildyt Dievo vale, o 
apart to, savo visa turtą iszda- 
linti pavargėliams. Pabudęs 
ant rytojaus tuo pajaueziau 
spėkas kūne ir netrukus tikrai 
kaip matote ponai sudžios, pa
sveikau. Savo turtus tikrai jau 
iždalinau. Mano motere pagim 
de kudyki, sunu, apie kuri 
man Dievas sake, o kada pa
baigė 6 menesius, padariau isz 
jo auka pagal Dievo paliepi
mą. Teisybe, gaila man buvo 
vienatinio kudykio, bet Die
vas antru kartu man primine, 
ko reikalauje nuo manės. 
Nuėjau tada petnyezioi in 
miestą, pirkau peili.... Nu
ėjau in bažnycze ir ten praeziau 
karsztai Dievo, ydant dova
notu gyvaste mano kudykiui, 
bet aplaikiau prieszinga atsa
kinga. Sugrįžau namon, pri
kėliau paezia (buvo tai naktie) 
paėmiau nuo jos sunu ir nu- 
nesziau jin, paaukaut Dievui. 
Užmueziau jin patsai.”

Turbut ir paežiam Abrao
mui szioi gadinei nedaleistu 
tiesdarystes savo vienatinio 
sunaus Izaoko paaukaut Die
vui.

Nelaime Sosnovicu
, kasyklose.

Kokiu baisiu nelaimiu buna 
Amerikoje, kiek ten nukenezia 
musu broliai, eidami kasti ang
lių ir kitokiu daiktu. Czia, 
tiesa, atsitikimas ne Ameri
koje, bet visgi kasyklose, ku
rios nuo Amerikos kasyklų 
skiriasi nebent tuo, kad Ame
rikoje tos kasyklos baisesnes, 
kad jose dirba daugiaų'žmo- 
niu ir kad panasziu in szia ne
laimiu atsitinka diena die
non.

Szitas nelaimingasai atsiti
kimas buvo Sosnovicu kasyklo 
se, Petrakavo gub. Sztai sze- 
szi darbininkai, insede tam-
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Ne gavo 1sei BUžlbo “jo, norints turi $15,000,000.
° kaiecziau. — 1 ’ ’

Pana Lillian Gilbert isz New Yorko, kuri turi 15 milijonu 
doleriu, apgarsino buk pajieszko sau vyro baltplaukio, turi 
būti Republikonas ir Episkopoliszko tikėjimo, turi žinot 
apie gyvulus ir būti sportu. Bet josios noras neiszsipilde— 
gavo prieszingai, nes apsivedė su Demokratu su raudonais 
plaukais ir suvis nesipažinsta ant gyvulu. Dievaitis meiles 
ne žiuri ant užsigeidimo milijonierku. •

tikron pintinen, leidosi vindu 
kasyklose. Jiems besileidžiant 
truko vindas — ir nelaimin
gieji galvatrukiais nugarmėjo 
žemyn. Kasyklose jie rasta 
sulipė vienon krūvon ir kai-ku 
rie dar žiobeziojo.

Netikru pinigu dirbtuve.
Varszavoje ir kitur labai 

daug buvo palite netikru si
dabriniu rubliu. Tu piningu 
dirbtuve gana ilgai gyvavo, 
teeziau pagaliaus policijai pa
sisekė ji surasti ir suimti tos 
dirbtuves savininkus. Jais pa
sirodė Ezra Gutenmacher ir 
Malka Volkov, (pagal netikro 
pasporto Malka Estera Guten- 
macher’iene).

Toji dirbtuve suskubo isz- 
leisti apie 10 tukstancziu rub
liu. Daug buvo aresztuota 
visai nekaltu žmonių kol su
rasti tikri kaltininkai.

Isz Kares Lauko.
į Centindįe. — Monteneg

ro kariumene naršei užklupo 
ant Skutaros ir muszesi per vi
sa nakti. Turku labai daug 
pražuvo. Skutara ilgiaus ne
gali iszlaikyt ir turės [neužil- 
gio pasiduot.

į Viednius. — Suvirszum 
16,000 turkiszko vaisko, terp 
kuriu randasi Djavid Paeha ir 
daugelis jenerolu, kurie pabė
go isz Janinos o pribuvo in 
Fiera, mirszta isz babo.

Gyventoje! visos Albanijos 
keneze bada isz priežasties ka
res.

Į Cetindže. — Skutari, vie
na isz drueziausiu drutviecziu 
rytinioi Europoje pasidavė 
Montenegrams. Pats karalius 
Nikalojus davadžiojo vaisku.

Metas XXV

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Szv. Jurgio diena prajojo 

pro czionais malszei.
— Szvento Jurgio lietuvisz- 

koje parapijoje afšbuvo pui
kus atlaidai. Daugelis žmo
nių pribuvo ir isz Mahanojaus.

— Parapijoi kanodidžiauses 
malszumas ir užganadimas.

— Antanas Kaponis isz 
Ringtono farmeris, važiuoda
mas in miestą likos labai su 
žeistas per pasibaidima arkliu 
arti Cambridge kasikiu.

— Atejna žine isz Potts- 
villes kalėjimo buk žudinto- 
jas savo paezios Jonas Sima- 
naviezius staiga! iszejo isz pro
to kalėjime ir kaip rodos bus 
nusiunsta in priglauda del 
paikszu. Simanaviczius gy. 
veno Turkey Run kur užsmau
gė savo paeze o po tam inme- 
te in sena brusta.

Tamaqua, Pa. — f Po 
sunkei ligai ir cisariszkai ope
racijai Ashlando ligonbuteje, 
seredos nakti mire Agnieszka 
Gildiene (po tėvu Ramaszauc- 
kiute) kuri gyveno daugeli 
metu Mahanojui o nesenei per
sikraustė in czionois. Velione 
Agnieszka paliko dydeliam 
nuliudime 5 vaikus ir vira, vie 
na broli Antana Ramaszaucka 
Mahanojui ir pusbroli Mikola 
Balticka Coal Dale. Laido
tuves atsibus Tamakveje. Lai 
silsisi amžinam atsilsi velione 
Agnieszka po sunkiam gyve
nimui ant szios aszaru pakal
nes.

Shamokin, Pa. — Alek
sandra Kubilius iszkeliavo in 
New Yorka kur susitiks su sa
vo broliu Stanislovu ir abudu 
keliaus in tevynia atsiymt pa
likta turtą per juju diediene 
kuris isznesza $80,000.

— Utarninke buvo czionais 
“guziku diena” kurioje tai 
dienoje neiszejo in darba 2500 
anglekasiu kurie ne aplaike 
guzikeliu isz priežasties neuž- 
mokejimo mėnesines mokes- 
ties. Tris kasiklos sustojo 
dirbti.

Wilkes-Barre, Pa.
— Darbai buvo slobniai ėja 

nes dabar vėl pasitaisi, dabar 
dirba pilna laika.

f Atsiskyrė su szuom svietu 
visiems gerai pažystama Bar
bora Perednene 35 m. am-

Netikru pinigu “pabrikan- 
tai” turėjo savo draugu viso
kiuose krasztuose, kad placziau 
galima butu tie pinigai leisti. 
Sztai ir Baltstogėje buvo dau
gelis kratų, turineziu saryszi 
su Varszavine netikru pinigu 
dirbtuve.

Paszalpos kareiviams.
Sužeistieji arba gavausieji 

liga kareiviai po iezejimo isz 
tarnystes penkeriu metu tarpe 
gali ieszkoties sau paezalpu. 
Tuo reikalu reikia kreipties in 
apskriezio kareiviu virszinin- 
ka, in kamisoriu arba in ap- 
skriezio policija.

Paszalpos duodamos penkių 
rusiu, būtent: 36, 75, 108, 168 
ir net 216 rubliu metams.

Ubagas su cilinderiu.
Danesza isz Szlezingio: Di 

delei sulinksmino gyventojus 
ubagas del visu pažinstamas, 
kuris surado ar gavo szilkinia 
skribelia— cilinderi ir užside 
jas ubagavo.

Ėjo no namo in narna ir la
bai gražiu piningeliu surinko 
kaip pats gyrėsi; norint žmo
nis juokėsi isz puikaus ubago, 
nes ir kožnas almužna davi.

lai jau yra paprastu daigtu, 
jog kožnas iszmislas apsimoka.

5000 Turku pražuvo o 20,000 
gavosi in nelaisve. 3000 Mon- 
tenegru paaukavo savo gyvas- 
tes musztineje.

ATSAKYMAI.
— A. M. Pittstone — Ap- 

laikeme juso gromata. Apie ta 
vyra nieko nežinome.

Kunigu p rmainos Vil
niaus Vyskupijoj’©.

Kun. J. Chlevinskis, Szere- 
szevo kleb., jam paežiam pra- 
szant, paliuosuotas nuo savo 
vietos ir paskirtas Baltojon 
Vakon; kun. R. Chodiko, Mio- 
ro kleb., jam paežiam pra 
szant, paliuosuotas nuo tu pa
reigu ir paskirtas Szereszevan; 
kun. St. Grinevskis, jam pra- 
szant, paliuosuotas nuo Svislo- 
cziaus kleb. pareigu ir paskir
tas Mioro kleb., kun. E. Pet- 
keviezius, Trabachu kleb., pa
skirtas Svislocziaus klebonu; 
kun. M. Bugenis, isz Baltosios 
Vakos, pask. Traku kleb., 
kun. Maliszauskas — Zdžien- 
ciolos vik., kun. Oldziejevskis 
— Dalginavo vik., kun. Brau- 
eris — Lipniszkiu vikaru.

) žiaus, paliko dideleme nuliu- 
. dime vyra ir 4 sūnūs ir dvi 
. dukteres, vyriausias 15 m. se

numo, jauniausias 3 metu am
žiaus, priežastis ligos buvo ope 
racija, velione paėjo isz Kau
no gub., Trakiu para., po te- 

’ vais pravarde Urbiuke, buvo 
, doraus apsiejimo motere ir 

nog visu gerai mileta. Lai sil
sisi amžinam pakajuje.

Divernon, 111. f Atsisky
rė su szuom svietu 29 d. Mor- 
cziaus Marijona Zawiackiene 
po tėvais Kazakevicziute, liko
si palaidota 1 d. Apriliaus. 
Velione paėjo isz Suvalkų 
gub., Mariampoles pav., Bar- 
bieriszkio gmino, Gudialu pa
ra., pergyveno 11 m. Ameri- 
kia paliko dideleme nuliudime 
vyra ir duktere dideleme smut 
ke. Lai silsisi amžinam paka
juje.

Ant Pardavimo.
? Kampinis namas ant penkių 
familiju ant viso loto, pirmam 
varde Mahanoy City. Teipgi. 
randasi didelis tvartas isz 
katro galima padaryti namus 
del gyvenimo. Randos atne- 
sza $52 ant menesio. Apie 
daugiaus dasižmosite “Saules” 
ofise. (t8 o?)
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Isz to galima pažinti, 
Jog vasara pradeda prisiartinti, 
Kada valakatos maezieruoje, 

Iszalkia ir yra bedoje.
Kur jo draugas?

BURTAI
Apisaka apie būda žmonių 

gyvenancziu praeitam 
szimtmetije.

— Ponas Motiejus norėjo 
atsakit nes tame “gelbek kas 
in Dieva tiki” pasklido garso 
po cielas balas.

Maso mieszczionis ant to bal 
so baisei nusistebėjo abudu.

— Jėzau Marije Juozapai 
szventas! —paszauki Motiejus 
u-gi tai balsas žmogaus.

— Ir man teip rodos.
— Neszkim nelaimingam pa 

gelba ba prapuls.
— Nes, galema pasakit neži 

nau kaip atšaki Motiejus. Da 
diena žmogaus koje nedris in 
žengt in tas balas, o ka sakit 
dabar nakties laike, ipatingai 
da, jog po lietuj visur vande
niu apimta.

Mikolas pripažino tiesa to 
temijimo ir stovėjo nežinoda
mas dabar ka turi darit, tiktai 
sudėjo križium rankas ant kru 
tines. Tuolaik szaukimas pa- 
gelbos kas kart tankiau buvo 
girdėtas.

Ant galo Motiejus kelis kar 
tus suniurnejas sau po nose o 
ipatingaj savo milema priežo
di, galema pasakit, apmislino 
vaista gelbejimo.

Žinai ka Mikai—tarė nubeg 
si tu in Kiszkova tuojaus, pri
kelsi giventojus ir tegul pasiė
mė pikius ir ilgas szatras sku 
bina in czionais, o asz sugriž- 
sziu in kaima Žuvininkeli, ten 
sukelau žuvininkus. Luotu gal 
lengviau ir greicziau galėsi
me daejt prie skestanczio.

Mikolas ilgiau ne lauki, tik
tai kaip drūtas nubėgo in mies 
teli, o Motiejus sugrįžo in kaj- 
meli pas žuvininkus. Isz tikro 
pirmiaus jis paetanavijo nu- 
siunet ta j a žine in miestą, idant 
atrast sau varda drąsaus žmo
gaus; nes ant nelaimes turėtu 
praejtinet tada pro kapinina 
ir krautuves kur vakar liko
si palaidotas geras jio patins
tamas, kurio dabar jau ne no
rėjo daugiaus susitikt ir pažint. 
Del to vėlino sau geriau pa- 
trotins garbe, o pavest jaje 
Mikolui, o pats geriau nusi- 
duot sau vėlino in kajmeli pas 
žuvininkus, pajeindamas apie 
save ir locna laime geriau usz 
viską.

Mikas tuolajk pamirszes apie 
kartuves ir kapines, inpuoli 
in miesteli pridari 
szaukdamas, jog kas 
skensta plinese.

Baime dadavi jam da 
niu pajėgu jio balse, 
jaus ant ulicziu atsirado kelo- 
leka abivatelu, kurie dasižino- 
ja apie ka czion ejna pakeli 
alarma, sukeli kitus ir paėmė 
prietajsas del gelbejimo skens- 
tanczio, visi nubėgo kaip drū
ti no kalnelo pro bažnicze.

Motiejus tuolajk prikeli žu
vininkus: ir tiejej netrukus bu 
vo gatavi in pagelba, paėmė 
pikius ir lentas Žuvininkaj 
inlipo in luotus.

laukt ae reikala
vo. Viesulą nor buvo baisi, 
nes tuojaus perejo. Kelolika 
perkūnu trenki ne toli kur, o 
iž szalies katroje buvo du gajs- 
rai, ženklai jog ten uždegi trio 
bas. Viesulą pleszi no stogu 
krejgas ir neszesi juos su sa-

riksmo
tokie

didės-
Tuo-

vim o medžej linko kone savo 
viiszunem siekdami žeme. Nes 
viskas perejo ir apsimalszino, 
dangus prasiszvieti, ba iszsipa- 
gadino jau, o Motiejus su 
Miku, džiaugdamiesi jog sau
si likos, nuėjo namo. Isz kaj- 
res szalies turėjo ažera, dideles 
balsas ir plines kur žmogaus 
koja da ne buvo. Po tiesej gir 
res puszines.

Jau kone ne pralenkė buvo 
balsas, kada ant kart abudu 
sustojo staigaj ir pastate ausie.

— Kas tai buvo?—paklausi 
Mikas.

— Ne žinau, —atšaki trum 
paj Motiejus.

— Rodos kad kas szauke pa 
gelbos.

— Nes tai galema pasakit 
isz pliniu szauke —atšaki Mo
tiejus.

— Žinoma, ant ligaus kelo 
niekas apie pagelba ne szauke, 
tiktai kur plinese atšaki Miko
las.

— O jus ponas Motiejau ne 
plauksite su mumis ? —paklau 
ei vienas.

— Noretau.... galema paša 
kit.... bumtelejo nebagae — 
neštai.... turiu palaukt žmo 
niu pribuvusiu ant pagelbos 
isz miesto, idant jeme, galema 
pasakit, apajszkint.

Žuvininkaj nusijuoki ir nup 
lauki.

O jau pažaras ritinis ezvie- 
te ant tiek kad buvo galema 
matit kas tolaus vejkesi. In- 
suptos vilnes ažero, apsimal- 
szinta jau senej viesulą vaikez 
cziojo po ažera, ba vejas nor 
ne didelis prigelbstinejo joms 
kilnotis ir uszt medžiams, da- 
neszinejo baisa skenstanczio, 
kas ir ant žuvininku iszveri 
nesmagu padėjimą. Ponas Mo 
tiejus usz nieką ant svieto ne- 
silejstu prastu luotu ant ažero 
ir tai da nakties laike o priek 
tam gelbet skenstanczio.

Kalbėdamas poterius žiurėjo 
in ateitolinejenczius žuvinin
kus, o netrukus iszgirdo riks
mus daejnanczius isz szalies 
miesto.

— Tai mieszczionis — pa- 
szauki pradžiugęs, ir nubėgo 
prieszajs atejnanczius.

— Svejki brolej, kaiminai! 
— paszauki isztolo — galema 
pasakit skensta.

— Kas skensta? —klausi pri 
buvę mieszczionis.

— O kas-žin, gal žmogus 
ba szauke žmoniszku balsu — 
atšaki Motiejus, —nes kas do 
žmogus, to nežinau.

Ne tirinejo daugiau pribuj- 
szaj tiktai klausi isz kur daej- 
na balsas kad but galema 
siok in ten nusiduot, kad 
tiems plinese ne paklist ir 
lo ne atrast.

— Nieko mes czion ne pada 
risime —tari vienas isz miesz- 
czioniu — neyet lig pusei ne 
daejsime, o jau butu po mus. 
Viena ka žuvininkai....

— O tai del ko-gi ne ? —pa 
szauki kitas statidamas save 
narsunu, — sztai jago niekas 
ne nori, asz pats ejsiu. Paduo
kite man priki.

Iszpilde jio reikalavima 
nes vos paėjo kelis žingsnius 
inklinpo lig kakluj in purvi
na.

— Jėzau Marijel—paszauki 
ciela gerkle — gelbėkit!

— Te tau — tari ponas Mo 
tiejus su nuduotu skausmu —

tie- 
pa- 
ga-

dabar turime ne viena, nes ga
lema pasakit du skemtan- 
ciius.

— Ne buvo laiko atsaki
nėt ant tu temijimu, ba nareu- 
oas kas kart gilau klimpo. 
Stengėsi visom pajėgom iszii- 
gaut ant prikio padėto skersaj 

'Ves tas nieko ne prigelbinejo 
jam, ba ir prikiš nor gana il
gas kokia ne žemiszka sila etų 
me in giluma purvu ažero. Pa 
davi jam ant galo ilga fzatra 
nsz kurios nusitveręs iszsigavo 
ant sausos vietos.

Kada "-'’’lauži, trauktas 
per kajm' Pa6Z0 ° g-’alba Bzat- 
ros, ant ^a °P ^Sausos vie
tos buy1 Ve e 108 Visus veidas 
nnb^iskirste su 
prie,iszkai8 ?u^taa purvajSi 
dra>a sū ““kt ;urvjnag Įgzro. 
di teip eu a tl"kad net ponas 
Motiejui . .kesi atgal, pare- 
gejas priel^eave stovinti toki 
sutvėrimą, apie kelis žings
nius.

— O ka, norėtum gal ponas 
, da karta ejtie?—paklausi pir- 
i mutinis abivatelus.

— Duokite pakaju, ponas 
Kosmaucke, jau rodos gera 
bausme aplaikiau usz tai, jog 
norėjau būtie mandresniu usz 
senesnius.

Žodžei tie lipstejs szirdies 
i mieszczioniu.

— Na, na Baltrau—kalbėjo 
—teip blogai suvis ne mislina-

, me.
— Teip blogai, galema paša 

kit, nemislinome suvis!.... — 
i paantrino Motiejus—nes skens 

tantis, skenstantis!....
i — Pagal to, kaip balsas jio 

prie manės daejtinejo, turi bu- 
į tie czion suvis arti prie ažero 

tari vienas mieszczionis — tai 
; jam ten žuvininkai padės iszsi- 
. gelbet. Mer-gi ne galime gal 

kad tilta padaritume.
, — Galema pasakit, jog tai

teisibi, paantrimo usztvirtin- 
. damas Motiejus—del to ejsime 

prie ažero kur žuvininkai at-
I plauke.
i Ba ir ueztieea nieko kito ne 

buvo galema pradėt ant kart 
, Nusidavi visi ant kraszto aže- 
. ro ir ne kantrei lauki sugriži 

mo žuvininku, rėkdami, kad 
j skubintus! greicziau.
, Kas kart darėsi szviesiau. 

Jau viskas matit buvo kaip 
i ant delno, nes nematit tik bu

vo ne žuvininku ne skenstan- 
czio, žuvininkai inplauki in 

, tankes lendres ir smilgas, usz 
. kuriu be abejones buvo ezau- 

kentis pagelbos.
; Žuvininkai plaukdami ant 
- balso daplauki net lig kraeztui 
i kur praeidedinejo plines ir 

klaminaj užaugę didelėm smil 
gom ir lendrėm ir visokiom ki
tom balinėm žolėm. Czionais 
buvo dvilipinis dugnas arba 
ažeras su dviem dugnajs isz 
virezaus vanduo, po tuom ejle 
durpines žemes, kuri davinėjo 
givasti visom žolėm ir užau- 
guolem, o po tuom purvinas 
eu vandeniu sumajezitas o po 
tuom vėl gilėj, gilėj da vienas 
dugnas kurie jau ne praleidže 
ažeriniu vandeniu per save.

Kada žuvininkai perplauki 
per žoles paregėjo ant kėlu 
žingsniu no eaves galva žmo
gaus eu sutarszitais plaukais 
pilnajs purvino szmotuku lend 
riu ir žoles. Jog vienok gal- 
v oje toje buvo da givastis da 
veedinejo nuolatinis ezaukimas 
pagelbos, kuris dabar jau kas 
kart reczion buvo girdėtas.

— In pati laika pribuname 
— atsilepi vienas iez žuvinin
ku — jago butum daszlaužes 
lig tu žolu butum nugarmejas 
skradžei ant amžių.

— Nes vienok jie czionais 
jau daejt jokiu spasabu ne ga
lėtu — atšaki kitas — žiū
rėkit, nes lig ausu tupi purvi
ne ir klimeta kas kart gilau. 
Netrukus prapultu no pravir- 
ezines žemes ir net ant sūdo 
Dievo dasižinotume kas tai 
tokie buvo ir kur dingo.

Tuolaik skubei meti lentas 
padaridami iez jiu tilta o po 
tam dvieje isz jiu ateargei nu
ėjo prie skestanczio. Lentos in- 
siepaudi gilėj in vandeni, ba 
žuvininkai lig juostai vandeni- 
je turėjo ejt ant pagialbos, bet 
ant to ne paisejo suvis, prisi
artino prie nelaimingo paemi 
jin druczei usz pažastų, ieztrau 
ki iez purvino.ir atneezi in luo 
ta. Pažint ne buvo galema kas 
tai tokis buvo, o ir laiko ant

to ne buvo, del to žuvininkai 
nuplauki skubei atgalos, o mo- 
sojimu kepurėm davinjo ženk 
la, jog viekas nusiseki.

Saule jau augeztai pasikeli, 
apszviesdama savo spinduleis 
žeme ir vieką kas ant jos ran
dasi vienkart ir scena atsitiki
mo. Paukezczei girrioje cziul- 
bėjo visokeis balsais antie lau 
kines ir narai rėki ant ažero, 
o vandenines -visztaites slėpėsi 
in lendres, balsas griežles da
ejtinejo isz kur tai no balu. 
Viskas atgijo ir pilnesne kvė
pavo krutinę.

Susikuopine prie ažero mies 
czionis ir žuvininkai kurie pri
plauki jau aut kranto ne pai- 
eejo vienok ant gražaus rito. 
Akivumas ne pakajino visus 
visi rūpinosi tiktai apie tai, 
kad apie viską dasižinot, tuo
laik ifznesztas ant kranto 
iezgelbetas nedavinėjo jokiu 
ženklu givastes. Su koke tai 
baime ir rupeszcziu dabar visi 
žiurėjo ant nelaimingo.

— Galema pasakit ah bai
su! — tari su skausmu szir 
dies ponas Motiejaus — kad 
ne asz.... na, butu galema 
pasakit, po jam.

— Ot ten nesigirkit, ponas 
kriaucziau — tari jam Kos- 
manskas ba ir Mikolas savo 
padari teisingai.

— Nes aez žuvininkus, ga
lema ....

Pertraukta Motiejuj tolesni 
žodžei tvirtindami, jog ne da
bar laikas ant to. Susikuopino 
-gi da labiaus aplink iszgelbe- 
ta nelaiminga žmogų ir visi 
drebėdami lauke kol akie ati- 
daris.

Baisei tas žmogus iszrodi. 
Plaukai pilni purvu žoles, vei
das cielas purvinas, jog noses 
ne buvo 
ne buvo 
czebatai 
vine.

— Reike nebaga nuprauet! 
paszauki Koemanskas — juk 
tai iszrodo kaip ne sutvėrimas 
Dievo.

— O teisibi, — usztvirti- 
no kiti ir tuojaus ėmėsi usz dar 
bo. Vienas iez žuvininku pake 
Ii žmogų atsivilko arczian prie 
vandenio kitas vėl kaip galė
damas numazgojo purvus no 
veido. Po tam paguldi vela 
nelaiminga augeztienika ant že 
mes. Visi pradėjo žiūrėt in 
veidą jio akivai ir kone vien 
balsei paszauki eu didelu nusi
stebėjimu:

— Bužalskae!....
Kliksmas buvo garsus ir 

traukėsi ilgai, antritas toli kur 
ant ažero baluose ir girroje, 
o teip gal nuprausimas veido 
kaip ir kliksmas kaiminu, su
gražino Bužalskiui givasti. 
Atidari akis, apeidairi aplink 
save, uždari jajs vėl ir pradėjo 
szaukt: “Gelbek kas in Dieva 
tiki!”

Koemanskas priezoko prie 
jio.

Ponas meisteri — paszau- 
ki priminkite sau, jog jau esą 
te iszgelbetais nelaime jau pra 
ėjo.

— Esate, galema pasakit, 
iszgelbetais — patvirtino 
rznekus ponas Motiejus — ir 
tai galema pasakit, jog tiktai 
asz....

žimu. Ant drabužio 
galema pažintie, o 
liko ant amžių pur

Pasikeikite ponas meisteri 
— tari vėl Koemanskas — ir 
pasodino po tam Bužalska.
Nes tis buvo per silpnas. Vei 

da tnrejo iezbalusi nusistebėju 
si akis miglotas placzei atidari- 
tas, o cielas kūnas buvo szaltas 
kaip ledas. Matomai nusistebė
jimas valkiojimaeis po plines 
perezalimas atemi no jio visas 
pajėgas. Ant galo po valandai 
Bužalskae biski atsikvotejo, pa 
žiurėjo aplink su didelu nusi- 
divinimu, bet pate sau da ne 
tikėjo ar tas viskas tiktai ira 
sapnu ar klejoje, ar tai tikrai 
mato, nes niekaip sau prilejet 
ne galėjo kad visi kaiminai 
dabar rastus prie jio, uždari 
vėl akie. Sudrėbėjo cielu kunu 
norėjo tvertis no žemes. Mato
mai da vis negalėjo atsipejket 
ir susikuopinusius kaimines 
laike usz vaidiklas, ar biesus.

Pradėjo dabar kalbėt Bu
žalskiui priveetinet prie pro
to, pasakot kur randasi dabar 
ir kas su juom atsitiko. Bužais 
ka pamaželi atiipeikinejo ba 
jau spakainiau pažiurėjo ake 
ant susirinkusiu, padavi szalta 
kaip leda ranka klupaujenczia 
--žale jio Kosmauskui ir vėl 
stengėsi norints atsisėst.

— Nesikankite, ponas meis 
teri.

— Paszaukta — nuneszi- 
me mes jus namo.

— Nes kokiu spasabu — 
atsiliepi akivas ponas Motiejus 
gavotės ant tuju balu ? galema 
pasakit....

— O kad jums liežuvis lusz 
tu!

— Paszauki su užganadini 
mu Kosmauskas.

— Bužalskae teipo-gi ant 
to nieko ne atšaki, o tiktai usz 
sznabždejo pamaželi.

— Nuneszkite mane na 
mon .... o po tam kuningo!. .

Tuojaus susitveri keturios 
poros susiėmė usz ranku ant 
kuriu padėjo Bužalska ir nu- 
neezi nabaga geri kaiminai.

Pamaželi atėjo prccesije in 
miestą, kur jau da didesne 
kuopa akivu miescziomu lau 
ke visokio amžiaus ir lities. Ir 
tie visi ne mažai nusistebėjo 
dasižinoja greitai nu pono Mo
tiejaus kas tai buvo ir kas jam 
atsitiko daridami visokius pri- 
dtczkus ir iszmislue, o Miko
las tuolaik nub -go in kle*boni- 
je pas kuninga.

Netrukus duris no bažni 
ežios ateidari ir kuningae su 
Szvencziausiu Sakramentu ieze 
jo nusiducdamae pas ligoni. 
Žmonis eu nusižeminimui puo
li ant kėlu pasveikino. Iszga- 
nitoji o po tam kuningas inejo 
in stuba Buzalskio.

Spavitdis traukėsi ilgai, il
gai isztikro gal isz cielo give- 
nimo, net jau del žmonių lau- 
kaneziu lauke nubodo. Dauge 
lis nuėjo namon kiti vėl likosi 
ir lauke pabaigos.

Kada kuningae iszejo, visi 
hurmu mėtėsi prie duriu, idant 
ka nore dasižinot, nes duris 
buvo.... uždaritos ir ant vi
sokiu praszimu nieko ne atea 
ki jems niekas iez vidurio 
Delto-gi ne dasižinoja nieko 
turėjo sugrižszte namon.

(Toliaus bus.)

Dalibuk, juoku turėjau, 
Kaip su vienu krepszelninku 

suėjau, 
Klausiu, ko tu teip tavaloji, 
Kaip židas kroma neszioji.
Tai mat, vis pilozopijos, 

Astronomijos ir hidžinos, 
Asz kaipo mokytas, tik tuom 

užeiymu, 
Tiktai moksliszkas kningas 

pardavinėju.
Matau, kad gera pelną turi, 

Jagu vos kojas pavilki, 
Ir tos paezios, kaip lankai 

kreivos, 
O gal tai nuo astronomijos?

Aez pradėjau kalbėti, 
Saviszkai davadžioti, 

Maža vaike mokslą turi, 
Jago kaip židas amžinas nuo 

latos zuji!
Jagu mokslą turėtum, 

Kitaip iszžiuretum, 
Bizni užsidėtom, 

Arba darba dirbtum, 
Szendien kaip bomas trankosi, 
Po visas pabulkes valkiojesi, 

Niekus pardavineji, 
Žmonis prigaudinejik 

Asz neprigaudineju tik sakau: 
Nusipirk kninga brolau, 

O kaip mokeliszka kninga tu
rėsi, 

Tai jau mokintu busi, 
Jagu ir ka skaitai, o nesuprasi, 

Bet varda mokinto turėsi.
Su kureis tik suėjau, 

Nuo kožno ta pati girdėjau, 
Jog kas moksliszkas kningas 

turi, 
Tai kad ir apdriekiąs, vis ki

taip iezžiuri.

No-gi kas cze do mada, 
Da negirdėjau niekada, 

Kad viras mergyna priverstu, 
Ydant už jojo iszteketu.

Vienas tokie mergyna parsi
vežė, 

Iez kito miesto, ant gėrėto 
vede,

S užrakino, 
L h gntdino:

Jagu už jojo ne tekes,
Tai pažiuręs, 

Ka padaris, 
Ir in koza uždaris.

Ant ženybu niekas ne privers, 
Ane sūdąs nenubaus,

O jagu mergyna nori kaeztus 
su grąžyt,

Tai prievartos ne gali padaryt. 
Tokis vyrelis sunkei paetenes, 

Ne ižsisukt ne gales,
Kaip mergyna skunda paduos, 
Tai da ir kalėjime padejuos.

na

Dydžiause buna velneva, 
Kaip užejna dovana, 

Vienoje veseiloje teip dainavo, 
Rodos kas svaiguli gavo, 

O ir dainuot ne mokėjo, 
Tik vis ta pati kvarksėjo: 

“Oi broleli kur dingai, 
“Ar in sziaudus inlindai, 

“Lzlysk, iszlysk isz sziaudu,
“Atneszk

Žinoma,

“KAPITONAS
VELNIAS”

Prietikiai Cirano De Bergam

Sveczuose.
— Kaip tai, be prežios? A'- 

gal piketą, jagu ne buvo malo
ni draugia ateitie?

— Dovanosi tamista, mano 
pati serga,— labai galva skau
da.

— Tai ir man teip tankei 
buna. Jau tos moteres tan- 
kiause tom galvom serga. O 
kokias giduoles naudoja?

— Greicziause del josos ma- 
czije nauja skribele....

Valnamanis.
Valnamanis, norėdamas pa 

sirodit didelei mokintu, tarė 
in savo kaimina:

— Ar tu mielini ir in tai ti
ki, idant duszia žmogaus ira 
nesmertelna ? Po teisibei ne 
numirezta drauge eu žmogum, 
nes pereitineje in visokius žvė
ris ir teip ilgai valkiojesi, kol 
suvis ne sueivalkioje.

Ant ko kaiminas, nusiezip- 
eojas, tarė:

— Tai gali būtie, ba ir ma
no ja- czei no nekurio laiko 
stojosi labai iszmanue, gali bū
tie, jog kokiu mokintu duszios 
in juosus inejo.

Daktaras:— Na kaip tau 
Vaitiekau, ar dabar gali gerai 
miegot?

V.— Kur tau! praszau po
no daktaro, ne galu suvis nak
tį miegot.

D.— Tai užraszinsiu giduo- 
lu ant migio.

V.— Praszau pono daktaro, 
tai nieko ne gelbes, ba asz es
mių panaktiniu (naktiniu sar
gu)-

ROHOROHOHOROStOZtOROROHORORO

I PUIKUS SKAITYMAI į
NAUJOS KNYGOS

o 9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
J “Kas yra Kristus” “Priesz tei- 
< sybe nekalbėk” “Senas žmogus 

o K o

pavojuje” “Namu Budas” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25o.

? 
JI o 
a o

o 8 istorijos, 141 puslapiu apie J 
o “Grafas ir meszkininkas” “Apie • 

Ragana, karalaite ir afioienu” 
K “Del moterių ir apie moteres” 
V “Aukso misles garsingu poetu 
2 ir rasztininku” “Cigonka arba 

pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o.o

o

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

o 7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
q “Ergelei pono Morkaus” “Du 
g ar keturi^ “Svietas Dvasiu” 
K “Iszreiksztas razbainikas” “Zy- 
£ dai kaimose” “Nevydonas” 
g “Jurgis Skaptukas” Preke 25o

ci

Verte Ihz Francuzu Kalbos 
KUN. DR. M JU0DISZ1US

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

404 Puslapiu. 6x9 col. Dydtnno,

...PREKE...

Nusiuntimo karatus 
mes apmokame.

W. D. BOCZKOWSKI-CO, 
MAH ANO Y CITY, PA.

Introligatorne._^>
APDIRBT UVI KITGD.

/jpr'iilf Kin c aitriu
natos ir laikraszczei, kvipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagia Drangas, Tėvynė ir Lt, 
Prisiunsdami knygas apmokekyte paeik v 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
■14 w cit».

638 Penn Avė. 
Pittsburgh, Pa.

Oi. KOLER
IJeturiq

Gydytojas

Dr. Koler garsinasi eavo tikra pravarde Ir tirti 
aavo paveiksiu Siame laikraityje. Dr. Koler yr» 
ermęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose. o paskali* 
niais metais prieS išvažiuojant j Ameriką boro 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur šydo tik pri* 
vatiškas licaa vyrų ir moterų.

SIFILI išlydau vartodamas gyduolę606, dide- 
Ij išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeiju 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą Durnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o nžsivietrijimas kraujo sustos ir neatsiku* 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kiną 
užkrSsi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bu
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI 
!r k t. išlydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinisu 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negalei paei
nančias iš SAUŽAGySTES prašalina j t8dienas. 
Ar jautiesi mažu m, jog neturi tos pačios vyrdkoS 
ipSkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok, 
ba nusilpnSjimą reikia pergalėti, kad včl galiūno 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudčjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturąiydao 
| 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimu 
□ usišlapinimo (peršėjimas) ir desStkai kitų ženklų 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitu 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krauto 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per
trauki savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30 vakaru 
Pėtnyčiomis Iki 6 popiet Nedėliomls Iki 3 

popiet Ateikit tuojaus.

B BAGAŽ1NSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokio 
garimu, AmerikoniBzku ir ImportE 
Galima gaut visokiu Arielku,, Vpiu 
Arako, Kimelio, Dziniu irt, t 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio 

Duokyte dabar orderi o bus jomli 
pristatyta in namus,

64-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

Ba pirszliui

jaunavedžiam pi
ningu!

jaunikiui piningu 
reikėjo,

10 doleriu priža 
dėjo,

Anglikai ant to žiurėjo, 
Juoku invales turėjo. 
Katrie nedave doleri, 

Tuosius po mezlevai iezvari, 
Ne ant jardo ne laike, 

Su lazdomi nuvaikė, 
O katrie ne klausė, 

Aplaike ir per ause.
Badai ir paliemonus paezauke, 
Tai tiejei su paikom nuvaikė, 
Tai vireli veseili lietuviszka, 

Ne amerikoniszka 
Ne indijoniszka.

6 390 Da,nu t,ktai nZ Si £ UUU 8U NUSIUNTIMU ** -J 
Iždaveme Didele Kninga /u 0 Dainų susidedanti isz m

i 390 DAINŲ |

Knyga druozei susiūta. < 
Kas nusipirks, ras visokiu (U 
Dainų isz visu užkaboriu ku t, 
dainoja Lietuvoja.

(h 
Nusipirkite o turėsite Dainei u, W
Per ciela meta ant visu dienelu N

Prezidentas Wilsonas pradeda boles graju terp 
Senatorių ir Yankees, Washington.

“SAULE"
Mahanoy City, Pa.

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

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

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

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

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu o 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu į

firisikele” “Dorybe veda in “
aime” “Debesėlis” Preke 25o

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

Į Skaityfaje! „K", .f"“
J gaus 5 isz virsz-minetu knygų, _ 
V arba $1.25 vertes knygų už $1. g 
§ Raszykite kokiu norite. Mes o 
g siusime knygas per paozta ir * 
o apmokame visus kasztus. Galite £ 
o pirkti kiek norite. Visos knygos JI 
o yra Kero8 ** kožnam jie patiks, jį 
K Raszykite szendie, Adresavokit g 
I W. D. F 0CZK0WSKI-C0. |

Mah inoy Gty, Pa.
oiroiioMoaiolioMoiioiioiioMoiioicov

o
2

o

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti 
Preke — lOo.

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

RtlBINA SULVA.
Perdėjo ant Lietu visiko D. T. B, 

Preke — lOo

...Tikriauses Kabalas...
Ai ba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldiszka 

Pereiszku, Graikiszku, Arabiraku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

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

W. D. Boczkowiki-Co.
S20-S22 W.Sodl Al; Malu., Gly.P.,
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Zuikis. Japonija ir Japonai. Už trupinėlio butu pasilikęs karalum.

In Fruam^ 
KUN. DR. m JIODLSZILJ

Yra tai 
užimanti irjiQ. 
^>nga apyg^ 
padalinta'in tiį 
tomus. Viagį 
tomai viaujj 
hygoje.

...PREKE.
M(M 

NošuDtioo kutj 
IDS ipnuAnm*

W. D. BOCZKOKSH/J 
manoj ctn.n

roligatome.^
ipdidtcti nw.
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uinfant ViM luu ’
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Llthunlu Bliiirj,
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Ėjo aau kriaucziua paai- 
vaikezcziot ir grįždamas na
mon pasitiko vaika, kuria ne- 
sze zuiki.

— Ka tu neezi mano vai 
ke? paklausė kriaucziua.

— Pagavau zuiki— atsake 
vaikas— jaigu nori, tai tau 
parduosiu.

— Kiek už jin norėtum ?
— Ne galiu pigiau parduot 

kaip už auksina.
— Duosiu tau auksina, nes 

tuojaus man atiduok zuiki.
Ta pasakias, kriaucziua sau 

pamielino: “Kokia tai džiaugs
mas bus del vaiku! O koks 
tai bus valgis!” Dave vaikui 
auksina ir paėmė zuiki. Po 
tam atsiskirs abudu užganė
dinti.

Kriauczius pakavojo zuiki 
po aurdotu ir ineidamas in 
grinczia paazauke: “Atmink 
pacziule ka tau parneszu.”

Pati au vaikaia jin apstojo, 
myne, nee atmynt ne galėjo.

Kada kriauczius parode zui
ki, vaikai suriko: ‘Zuikis! 
Zuikis”! ir davai vit tęva po 
grinczia ir toki riksmą padare, 
kad kaiminai atbėgo pažiūrėti 
kas dedasi, nee kriauczius 
jiems pasakė:

“Pae mus džiaugsmai, dide 
Ii naujena. Mano pacziule, rei
kės taji zuiki palaikit, tegul 
auga o po tam turėsime gera 
valgi. Pamatisi koke tai vai 
gie.

Vardas Japonijos sziandien 
visoj pasaulej mmejamae; mi
lijonai žmonių kalba apie Ja
ponija, o visi stebisi, kad ta 
maža Japonija kuri priskaito- 
ma buvo ir tai tik nuo kiniez- 
kai—japoniezkoe kares (1894) 
prie antraeiles vieszpatistes 
drąsiai supliekė milžiniszka ir 
galinga vieszpatietia, kaip an
tai Rosi ja. Ne proszali bus ir 
mums biski daugiau pakalbėt 
apie ta ezali, pažiūrėt in kelis 
faktus, kas teip trumpam lai
ke sustiprino pajiegae tos vieez 
patietes.

Japonija ira tai nedidele eza 
lis ant dideles iezdraskitos sa
los, gulinczios in ritu ezali nuo 
Azijos ant Sziaurinio Pac fiko 
didmario. Szalie ta nedidesne 
kaip puse Vokietijos, bet turi 
apie 50 milijonu giventoju. 
Japonai nors priskaitomi prie 
mongaliszkos rasos žmonių, bet 
neira vienos kilmes sukinais, 
tacziau mai=zitos rasos: baltos 
su negriszka, na, da ir prieg- 
tam kiniszka rasa inmaiszinta 
tokiu budu japonas ira maiszi- 
to kraujo. Nuo kinu priėmė 
japonai mokslą. Pnesz nesenei 
vienog mete savo nelemtus pa- 
proczius, priėmė visa europiez- 
ka civilizacija ir paproczius.

Patsai dabartinis ciesorius 
Muštu Hitto dar būdamas Ja
ponijos sosto inpedžiu atliko 
kelones po Europa, in visa jos 
suredima prisižiurinedavo te-

Mažaa iszpaniezkas naeledninkas Alfonsas, Koraliszko 
sosto Iszpanijos, butu už trupinėlio pasilikęs karalum. Jago 
anarkisto ezuvis butu pataikęs jo tęva karalu Alfonsą ana lai
ka, tai mažas Alfonsas butu jauniausiu valdytojom ant svieto. 
Ant gilukio anarkisto užsikeisejimas buvo nepasekmingas ir 
jaunas karaliukas szendien siaucze kaip ir kiti vaikai o kara
lius karaliauna savo budu.
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Grinczioje užstojo džiaugs
mas. Dave visi kopūstus ir sa
lotas, davė zuikiui gert pieno 
kiek tik norėjo. Ir ne divai, 
kad zuikis turėdamas ta visa 
gera, augo greit ir pasidarė 
labai didelis,) nee pats kriau- 
czius ne valgė tik davė zui
kiui.

Po dvieju menesiu pati sako 
in vira: “Ignotai, laikas jau 
papjaut ta zuiki, ba vaikai ne 
duoda man pakajaus.”

— Ka tu kalbi, motere? 
Kas girdėjo apie papjovima 
zuikio ?.... Žinai gerai kad 
nuszautas zuikis yra daug ge
resnis !

— Jau tai teisybe— atsake 
pati— nes kas jin nuszaus, 
kad tu ezaudit ne moki?

— Nesirupinkie apie tai! 
Pažinstu czionais sena žmogų 
kurie mane no to iezvaduos.

Ir tuojaus Petniczios rita 
ateina senelis su dvivamzdia 
ant pecziu.

Visa szeimina pasirenge iez 
eiti isz miesto. Kriauczius ne- 
sza zuiki, inejo in girria ir 
sustojo.

— Cze, tarė kriauczius— 
yra atsakanti vieta. Cze atsis
veikinsim su nebagelum, su 
szitu svietu!

Ta pasakias iszeme isz ke- 
szeniaus szniureli.

— O tai kam ? paszauke se
nelis. ,

— Tuojaus tau pasakisiu. 
Ne tikiu kad isz tavęs butu 
tokie geras medėjus, nes su 
ezniurehu surisziu zuiki, idant 
mums ne pabėgtu.

— Darik kaip nori, atsake 
senelis, su piktumu. Po tam 
atsitraukė keturesdeezimts pė
du, atitraukė gaidžius karabi
no ir lauke ženklo nog kriau- 
czio.

Kriauczius pririezias zuiki 
prie kelmo, prasiszalino su 
paczia ir vaikais ir visu balsu 
užrėkė: “vienas, du, tris”.

Ka tik isztare tris, isz kara
bino senelio iezejo ezuvis isz 
vieno vamzdžio, žiuri kas cze 
dedasi— ir pamate kad sznn- 
relis likos perezautas o zuikis 
dūme kaip pasiutęs in krumue.

Senelis isz didelio iszgasczio 
pamirszo kad da karabinia ra
dosi vienas szuvis, norėjo an
tra karta szaut, nes jau per 
vėlu, zuikio jau ne buvo ma- 
tit. Dabar visi pradėjo už- 
puolinet ir keikt ant senelio. 
Tas labai susisarmatinias ap
sisuko ir nuėjo sau juokdama
sis ir velidamas jiems gero 
apetito.

Lengvai yra dasiprast ko
kiam padėjime grižo kriau
czius, pati su vaikais namon. 
Vaikai pradėjo verkt, daug 
motina prisivaike kolei ne ap- 
malszino. Kriauczius isz pik
tumo ne valgė per visa diena. 
Ant rytojaus viskas apsimal- 
szino nes ir szendien jaigu kas

mingai, o sugrįžęs namon in 
tevine padare joje didelias re
formas perkeisdamas visa su
redima vieszpatistes ant euro- 
piszko budo. Japonijoje likosi 
in steigtos mokiklos ir jose pra 
dėta mokit jau ne senu nelem
tu budu, bet pagal europisz- 
kos metodos, pradėta mokinti 
ne seno japoniszko religiszko, 
fanatiezko mokslo, bet svietisz 
ko. Likosi užvesti geležinke
liai, subudavotos dirbtuves ga
riniu laivu, visoki fabrikai in- 
steigti telegrafai, inkurtos ži- 
gunes (pacztai) — žodžiu kas 
tik ira Europoje.

Iszpradžiu pasaulej besi
juokta, jog Japonija bezdžion- 
kauja, bet nuo deszimts metu 
pasilove besijuoke isz to Japo
nijos beždžionkavimo, o prade 
ta stebėti energija japonu ir 
smarkiu jos iszsivimu beveik 
kiekviename inžvelgije. Japo
nija sumueze Kinijos kariauna 
ir rasi butu iezdraskius, jei vi
sai neuszkariavus Kinijos, ta 
mažiuke Japonija milžiniezka 
su 400,000,000 žmonių Kinija, 
jeigu nebutu insikisze Euro 
pos vieszpatistes. Japonija in- 
gijo toj karėj porta Port Ar- 
thura ir kelias kitas pristovas 
ir tvirtinęs Kinijos su pusėti
nu szmotu žemes. Kinija per- 
sigandus Japonijos padare su
taiką ir iszmokejo kasztus ka
res. Teipgi padare sutaiką su 
Japonija delei apsiginimo nuo 
kitu vieszpatiscziu. Apart to 
Japonija aplaike tiesa laisvo 
prekevimo Kinijoj, budavoji- 
mo ten fabriku ir ketino iszto- 
bulint kiniszka kariauna Ta
da vienog Rosija padėjo ant 
Japonijos savo letena; nedalei- 
do gi pildit sutarties kiniszkai 
—japoniszkos. Japonijai pali
ko tik sala Formoza, o viską 
kita ka Japonija buvo užka
riavusi užgrobė pati sau. Pa
sirūpino gaut no Kinijos da- 
leidima padarit geležinkeli per 
Mandžiurija isz Siberijos in 
Vladivostoką, o isz ežia kita 
iki Port Arthnro. Potam ru- 
siszka kariauna užėmė pati 
Port Arthura, kuri nevos Ki
nijai buvo atidavus, kaipo ir 
žimu ploti Kinijos žemes. Ka
da galiaus ir Vokietija dali ki 
niezkos ciesoristes, aplink Kia- 
oezau prisisavino, kiniszka vi
suomene pradėjo keltis, ko pa
sekmėmis buvo kare europiez- 
kai—kiniszka priesz tris me
tus, kada vieszpatistes Euro
pos prie kuriu prisidėjo ir 
Amerika nuėjo nuramdit “bok 
serius” — t. i. pasikelelius ki
nus ir nemažai kinam padare 
skriaudos, o vis usz tai paside- 
kavot gali Kinija pirmiausia 
Rosijai.

Rosija vienog karta apsise- 
dus Mandžurijoje, nors visos 
vieszpatistes sutarė nedraskif

Mandžiurijos, bet to nepadare, 
ir nemislijo visai ’pasitraukt 
ne atiduot eiki uszgriebtos pro 
vincijos.

Japonija žinodama kad go- 
duliete sziaurinio meezkino ne 
prisisotins Mandžiurija, kad 
su laiku ieztrauks jis savo le
tena, idant užgriebt Koreje ir 
paczia Japonija, nusprendė rei 
kalaut nuo Roeijos iezteeejimo 
žodžio, bet kad tas reikalavi
mas pasiliko nepasekmingu 
priversta buvo stvertis usz 
ginklo, idant gint savo ezali 
nuo godžios Maskolijos.

Stebisi sziandien visos pa
saulės žmones isz nareibes tu 
mažu, kurie nepraaugsztina 
niekad penkių pėdu ūgio ja
ponu; Rods japonai ne savo 
fiziezka pajiega inveikia prie- 
sza, bet sumanumu ir bukla- 
mu kariavime, kaipo ir narsa 
ir drąsą. .

Militariszka pajiega Japo
nijos gan didele; tuomi dides
ne kad japonai muszasi su di
džiausiu noru aukaudami savo 
givastis usz tevine. Žinoma 
jau gerai kad pirmutinius mu- 
szius, ipacz ant vandenio Japo 
nija laimėjo; rusiszka kariszka 
laivine Japonijos laivine eu- 
muszi, ('garbes vainiką usz ta 
pergale ingijo admirolas Togo. 
Jis tai su pagelba vise-admi- 
rolo Kamimuro. Abudu tie 
virai jau kiniszkai-japoniszkoj 
kareje atsižimejo, o dabar ingi 
jo vardus “milžinu”.

Uszsitarnavusiu viru Japo 
nijoje netrūksta, nestebetina 
kad dirbant visiem del labo te 
vines Japonija veik iszsiviste 
kulturiszkai ir militariszkai.

Teipgi labai svarbiu ira ir 
tas kad visuomene, visa japo 
niszka tauta rankom susiėmė 
su savo randu žengia pirmin. 
Japoniszkoj tautoj neatsirado 
prieszu, protestaujaneziu priesz 
inveedinima visokiu reformų, 
graujaneziu senus paproczius 
ir naikinanezias būda sentėvi 
novociacijas nenorineziu pri
imti. Tauta su noru priėmė už 
manimus reorganizacijos tolin- 
žengistes, nieks progreso ne
stabdė Japonijoj, o todėl ne
trukus randas kaipo mechaniz 
mas tautos galėjo pasigėrėt vi
sais beveik progresais laiko, 
kuomi giriasi sziandien Euro
pa.

(Tolaus bus).

Atsitikimai Szmulio.
Smulkis sūnūs Nantano Ho- 

senburgo, kupezevojo verszeis, 
jauezeis, karvėms, ožkoms ir vi 
sokeis givuleis, o kad turėjo 
galvoja protą, tai padare gera 
giszefta. Viena karta ėjo isz 
kaimo namon plentu ir vede 
ant szniuruko pasiriszes ožka, 
labai džaugdamasis — del 
kam ?-ny, padare dideli giszef
ta nupirko ožka už deszimt 
markiu. Buvo jau labai tamsu 
ir Smulkis labai susirūpino, 
kada prisiartino prie nuleisto 
buomo, ar jam nepasisektu pra 
spruat su savo ožka’per apaezia 
buomo.

Už save plentpiningu mokė
ti ne reikalaus, ba ne priguli 
prie galviju, bet tiktai prie la
bai mokintu židu, kur ir iszka 
loja skaititi mokėjo, bet del 
ožkos turėjo turėti laiszkeli, 
kad ožka tu laiszkeliu ir ne 
ėda, ba butu per brangus mais 
tas, o kad ji ne pagautu, tai ir, 
del ožkos laiszko ne reiktu.

Kada Smulkis teip mielino, 
pasidarė szviesu per langa iez 
namo, ba vartauninkas atsikė
lė ir uždege žvakia, o tai iez 
tos priežaetee, kad Smulkis la
bai garsei mislino, o ožka mo
kinosi dainuoti.

Tai Szmulius tuojaus priri- 
szo ožka prie buomo, kad ne 
nubėgtu ir nėjo in narna už
mokėti už ožka už tai ba ma
žam perminė koki akmeni ar
ba padare ekile ant planto.

Stružas paėmė piningus, da 
ve Szmului laiszkeli ir pakele 
buomą aukeztin, kad praleisti 
Szmuliu su£ožk». Szmulus ant 
to ne suprato, paėmė laiszkeli 
ir iezejo.

Bet kada atėjo pae buomą 
ir norėjo atriezti ožka,—vai! 
— žiuri — aplink, — ne ira 
ožkos!

Szmulkis apimtas baime, be 
go atgal pas etruža rėkdamas:

— Aj vai! Mano ožka pra
puolė! Padaviau jia pririszti, 
o dabar jos ne ira. Pone var- 
tauninke, ponas turi ma pasi- 
storot mano ožka ba asz ežia 
už jam užmokėjau. Aj vai, ant 
mano ožka!

Vartauninkas kalba:
— Kas man galvoi su tavo 

ožka? Kad prapuldei tai sau 
ja ir sueijieezkoki!

Tuom laik nuleido buomą ir 
pasakė Szmuliui, kad iezeitu

Szmulius ne gali klausiti balso 
szuvius per tai tuojaus iezbe 
go, o vartauninkas uždare du
ris.

Šmulius vela ejna in ta vie
ta, kur buvo pririeztae ožka 
pas buomą katras jau buvo nu 
leistas ir mato savo ožka, pri- 
riszta prie buomo, bet jau gu- 
linczia ant žemes.

Tuom kart sav pamielino, 
kad buvo kvailas tai jos pir
mai ne mate dabar nusidžiau
gė ir kumetelejo ožkai in pa- 
ezone kad keltu ir ejtu su 
juom namon. Bet ožka neeike- 
le ir ne nesijudina, Šmuliu ap
ėmė didele baime ir pradėjo 
ezaukti.

— Gevalt, gevalt! pone var- 
tauninke! Mano ožka nori ap
mirti! Konogreicziause reike 
actu sutrinti, tai mažam pareis 
ant saves.

Vartauninkas nusidavė kad 
nieko ne girdi ir pasielepes 
juokėsi Szmulis nubėgo pae 
duris barszkino, bet duris bu
vo užrakytoe, tuom kart vela 
nubėgo pas ožka ir pradėjo 
jos praeziti kad da ne mirtų ir 
palauktu nors nedele, pakol ja 
parduos tai tada galės patinka 
miau numirti. Bet visi praszi- 
mai buvo už nieką, ba kaip 
ant buomo kabojo tai jau bu
vo pastipus. Ir vela Szmulius 
pribėga prie lango barszkino 
ir reke:

— Aj vai gelbek pone var- 
tauninke ba ponas esi kriksz- 
czionis ne židas! Ai pone var- 
tauninke, gevalt! ba jau asz 
mislija, kad jau jam ne giva. 
Geriau kad ponas butum ne 
givas, pone vartauninke, asz 
misliju kad ponas jau senas, o 
jis turi da tik tai tris metus, 
ant savo amžio, jam per anksti 
smerti! Kaip ponas ne atidari- 
si, tai kad ir ponas kaip tas 
ožka! Oj atidarik ponas ma
žam jam bus galima nugelbeti, 
jog tai pono laime pone yar- 
tauninke ba kaip jie ne bus gi 
vas tai ponas jam bus užmokė
ti, ba ponas jam padarei smerti.

Tuom kart vartauninkas 
atidarė duris Szmulius tuojaus 
ejna in stuba ir mislina ma
žam gaus acto, bet aj vaj! var
tauninkas perpikias ant žido 
piksmo, iezbego su stora lazda 
kuria pradėjo dėti ant Szmu
lio pecziu su tokiu prispaudi 
mu, kad net Smulkus pravir- 
tes ant žemes pradėjo rėkti.

— A j vai paliauk ponas! 
Aj vai, ai vai asz jau mireztu. 
ir mireztu drauge su savo ož
ka. Gevalt gevalt, asz jau es
mių nelaimingas ir mano ezei- 
mina nelaiminga! Razbainin- 
kas! pirma užmueze mano ož

augeztin kojom užtelegrafavo- 
j’-

Szmulius da ilgai gulėjo ant 
žemes rėkdamas bet ant galo 
paėmė ne giva ožka ant pecziu 
ir nuėjo namo, ejdamas da sa
ve linksmino, kad gales par
duoti mesa ir skūra. Bet apie 
tai savo Sorei nieko ne sake 
tiktai sake kad pirko ne giva 
ožka, ba jagu butu teisibe pa
sakęs tai butu daugibe in 
skūra gavės no savo Sores, ne 
kaip no vartauninko.

Pavasariui beausztant.

Sztai padangei sužibo 
Saulužėlė skaiseziau, — 
Ir pasauli beribi 
Glamonėja szvelniau.

Jau paukszteliai parskrido 
In mus kraszta pulkais, 
Daug dainelių pragido 
Invainausiais balsais.

Peteliszkes atgijo 
Ir kitoki vabzdžiai; 
Jie net vėjo nebijo 
Laksto ore vikriai.

Ir biteles lakioja,
Nors dar szalta lauke, 
Bet jos darbo neboja — 
Jeezko maisto sode,

O, užstojo mums laikas 
Dideliai malonus;
Džiaugias senas ir vaikas, 
Kad gamtuže atbus....

Sužaliuos tuoj javeliai
Ir žoleles laukuos, 
Pražydeje kvietkeliai 
Saldu kvapa iezduos.

Sapnas.

— Baisei esmių nuileias!
— Kaip tai ? juk tik dabar 

atsikėlei ?
— Tai kas ka atsikėliau, 

nee sapnavau, jog malkas kir
tau.

KUR BUNA
Mano brolis Andrius Kacilauskas 

paeina isz Vilniaus gub.. Traku pav. 
Aukszdvaris gmino, Druskeliszkiu 
kaimo, pirmiau gyveno Wilkison 
Mich, o dabar nežinau kur praszau 
atsiszaukt ant adreso. (’gg oą) 

G. Kacilauskas.
Box 334. Darragh, Pa.

Tajieszkau sau moteres ar mergy- 
nos už gaspadine arba ant apsivedi- 
mo nejaunesnes kaip 35 ir nesenes- 
nes kaip 45 metu asz esiu naszlys 
esiu vertas ant $10.000 praszau at
siszaukt ant adreso g *o$)

G. Zawall
Box 88 Divernon Ill

ka, dabar užmuszta tęva, aj 
vai aj vai,’ tęva mano szeimi- 
noe! Jau kapore, jau asz ne 
givas! Gevalt, givalt Ny kam 
ponas mueza in smerti ne givas 
žmogų? Aj vai, aivai! Raz- 
baininkae! Pleezikas! Ai vai, 
gevalt, jau mane užmueze!

Tame laike kada teip Szmu- 
liue reke, paėmė vartauninkas 
in už sprando ir iez mete iez 
priemenijoe in lauka teip, kad

GERA PROGA!
Gramatika angliszkos kalbos mokytis 
be mokytojo, apdaryta - - $1.00 
Vaiką Draugai arba kaip mokytis skai
tyti ir ratzyti be mokytojo - 15c
Naujai Budai mokytis raižyti be 
mokytojo - - - - i0c
Aritmetika mokinimuisi rokundn su 
paveikslais, apdaryta - - - 35c

Viso $1.60
Kas atsius iszkirpes szita 

apgarsinima isz “Saules” ir $1 
per money-orderi tai gaus visas 
4 knygas 60c. pigiau.

P. MIKOLAINIS
BOX 62

NEW YORK, N. Y.

,Boa«

nor kriaueziu labai eupikint, kiniezkoe cieeoristee, palikt ja 
paklausė jio: “Na kaip kriau- czielibeje. Rosija prižadėjo at- 
cziau ar gardus buvo zuikis?”jezaukt savo kariumene isz

Ar Skaitei Kada Laikraštį ‘'LIETUVA?” 

Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei motų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
3252 So. Halstad St., CHICAGO, ILL.

lauk ir jagu ne klausia tai iez- 
mee per durie, ba nori miego.

Bet Szmulkia ne ėjo tik rė
kė.

— Asz jus padarieiu apakus 
ti, jagu jua man^ne duosite ma 
no ožka, arba penkiolika mar
kiu. Ny juk asz ant jam turiu 
penkis markina uždirbti.

Bet vartauninkaa ne davė ne 
ožkos ne piningu, tiktai paėmė 
revolveri ir pagrūmojo Samu
liu:, kad jin nuazaus, o kad

. .4*1 11 114 4' I 1 I I I I 1 I I Hill 1 1 M-H-I I I I I I I H-I-l III I I I I I *4*%

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

:: CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IB PROFITS $300,000.
• • Suv. ValfiL Randas turi musu banke sudėtu piningu.

; Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
* prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
* ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
* turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
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:; HARRISON BALL, Prezidentas.
• • F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
■ • W. H. KOHLER, Kasierius.

9-ad. ryte lig 3 popiet. 
Subatomis 9 lig 12-ad.

■i u iri i n i imli iirr

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

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu iSrudo daugybę speclJaliSkų gyduolių, 

sutaisytų 18 Šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpo kitų aptickos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: »

Kraujo Valytojas .......................... $1.00
Gyvasties Balsamas.................... 75c
Nervų Stiprintojas...........50o ir $1.00
Vaistas nuo vidurių .... 50o. ir$1.00 
Nuo kosulio........... . .............25c. ir 50c
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c 
Skilvinės proškn” ......................... $1.00
Pigulkos del k> i.................... 25c
Nuo galvos s k s no .................25c
Nuo kojų nuos) .... 10c. ir 25c 
Nuo dantų gėlil ........................10o
Nuo peršalimo ........................25c
Plaukų stiprinto^ .... 25c. ir 50c 
Linimentas arba lelleris .... 25c 
Anatharynas plovimui..................... 25o
Nuo kirmėlių..................................... 25c

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

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25o 
Taip pat 19 Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, Šaknis ir 1.1., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prlsiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais. "^^3 

Krcipiantiemsiems per Jaišk'.is arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus Ir teisingu! 
patarimus kiekvienoje ligoje.

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

INC AS J. D A U NO R A
APT1EKOR1US

229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y,

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway Kampas Reade Ulicze

New York, N, Y Teletonat: Worth^822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai likta greit, 
atlikti tegul atsisz&aki in

Seniausi
Bankini

Kama
Uždėta 1818m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudeda In 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.”3
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linija In ir iax 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujeneziu in Kraju pastorojame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentalisakas Poperas ra 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausiai.

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

Džpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

SKAITYKITE

XT E D n K0RK1NEIS 
GALAIS

Kožnas Ruko

10 už 5c
Pardavejei parduoda daugiau 
KEBO Cigaretu kožna diena.

NEBO 
Cigaretus

1760 ■

GERIAUSIAS Armonikas ir
GALI gauti pas mane ir užčediti sau 
25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas 
ir Itališkas armonikas dideliam pasi- 
skyrime. Parašyk tik man savo adre
są. ir pridėk už pora centų marke, o 
tuojaus gausite mano naujų iliustruo
tų katalogų No. 9, dykai, iš kurio ga
lėsit pasiskirti visokių muzikališkų in
strumentų ir lietuviškų knygų bei ge
rų britvų. Adresas:

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

P. S. Nesiunčiu katalogų I užrubežius

Garsiausi 
Amerikoje 
už tai kad 

esą geri.

ne 1 Chicagos

PAVASARIS, PAVASARIS!
_ 2? TAI LINKSMIAUSIAS LAIKAS;
bet tik tada tikras <r linksmas pavasaris, kaip žmogus pasa
lina iš savo kuno-organlzmo ligų bei nesveikumus, kaip Žie
mos šiurkštų šaltį, kuris vargina. Vienok, jeigu to nepadary
sit, tai liga kankins kun$ kaip iš viršaus, teip vidurių, naiki
nant sveikatą ir gyvastį yt aršiausius neprietelis Ir teip besant 

netik pavasaryje, bet vasarų ir niekad neturi jo
kios linksmybės Ir ramumo, bet vargų.

KAD JAUTIESI—
smų pavasarį, tai išslgydyk, išvaryk ligų lauk iš 
kūno, kraujo, nervų ir vidurių: o kad tą viskų pa
daryti atsišauk lietuviškoj kalboj prie tikro 
Profe»onalio Daktaro Klinikos, kurs pagal reikalų 
pritaikys speciališkal geriausias 1 iekarstas, kurios 

kaip šilti saulės spinduliai išvaro žiemos šaltį, taip ligų išvarys lauk, be peilio, be sopulingų 
operacijų

Apturėsi tikrų linksmą pavasarį ir gerą sveikatą; 
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dėkavodaml. IŠ DAUGYBES nor keletą patalpinam: 

GUODOTINASAI DAKTARE IR SPECIALISTAI:
Esu labai dėkingas už gerų išgydymą, kad su llekarstoms teip gerai pasilikau išgydy

tu, nes pasilikau kaip naujai atgimęs, dabar linksma ir smagu, dar pusė liekarstų pasiliko, 
bet gerai esą sveikas, kad daugiau nereikalauju vartoti,—taigi šimtų kartų dėkavoju Pblla- 
delphios M. Klinikų!, kaipo geram daktarui už pritaikinimų ir sutaisyiuų teip labai gerų 
liekarstų. Su guodone. Good bye Jurgis Dulskis, Box 81, Alfred, N. Y. Mr. Jur
gis Lutauskas, Jerome, Pa. St- Liudzevlčia, 210 Pleasant str. Beloit, Wis. K. Olševiče, 
1444 Boss st. Camden, N. J. Mrs. Kazimiera Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y. 

Tūkstančiai žmonių džiaugiasi tikru links- 
tn U D*1 VasaTill <3®kav°Jft už išgydymų nuo visokių šviežių ir užsonėjuslų

ligų. Nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, gal
vos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesveikumų ir užkietėjimo, sėklos nubėgimo nuo 
saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažėjimo kraujo, teip-pąt nuo limpančių lytiškų 
ligų Ir tam panašios rųšles vyry nelaimių. Telp-pat motery nuo įvairių skaudėjimų strėno
se ir kitokių ligų.

Kad negali pribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai, o apturėsi rodų, 
® I7 pagalbų ir tikras 1 iekarstas, kurios gali tave išgy

dyti ir turėsi Linksmą pavasarį. Visada rašant adresuok teip:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Valandos kasdien nuo 10 iki 4 po plot Nedaliomis nuo 10 iki 3 po plot. 
Ir vakarais nuo 6 iki 8 U tam Inkais ir Pėtnyčiomis.

KAM SIRUTI IR VARGINTIS UOOMS. KAD GALI BŪTI OREITAM LAIKE IŠOYDVTAS. 
tik reik atsišaukt į Phlladelphljos M. Klinikų, kuris valdžios pripažintas delei žmonių labo. 

„DAKTARAS“ skaityk šitų knygų, kuri parašyta naujausio mokslo ir labai reikalinga kaip 
vyrams taip ir moterims, turėt tą knygų. Atraslt daug paslaptybių ir pamokinimų apie kų 
ikšiol nežinojot. Apturėsi dovanai, tik prlslųsls kėlės štampas už prlsiuntimo kaštus 

Philadelphlos AL Klinikų!.

LidAAEmmiRwiumn
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankin: 
Ra v o locnam name vertes $12,000,0C 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

iszsiunoziu in prisakyta vieta. Iszmainau Rusiszkus piningus ant amenko 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite siiteip' 
A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, Ohio.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS-

P. v. OB1ECUNAS IR KOMPANIA 
Cor. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg, Pa.

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

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes anl 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir- visokias Dokumentus satinkanozias 
su tiesomis Rassijos.



W. RYNKEWICZIUS
.. NOTARIUSZAS..

233-235 W. CENTRE ST., MAHANOY CITY, PA.
PKIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU 

.......PO PRIZURA BANDOS......

...PIRMUTINIS...
= PIKNIKAS!

Mano Privatiszka Banka yra po 
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir 
pinigiszkus reikalus galima pas mane 
be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujancziu pa
rūpinu.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greicziause 
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovįerenes del tu ka nori savo Dali

Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, 

Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus 

ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

MUSU DRAPANŲ KROME randai visokiu Drapanų 
ir Apredimu del vyru ir vaiku. Sziame laike ka tik 
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir pra- 
szome ateiti ir peržiureti o jaigu pirkaite tai busite 
užganedyti. .i

Žinios Vietines.
— Koncertas Nedeloje.
— Bus tai garsiauses veika

las visos Lietuvos.
— Tikietus galite pirkti 

Kazuno aptiekoje ir “Saules” 
Redakcijoj.

— Vagys i insigavo in pul- 
rnimi Moluezio skiepe po lie- 
tuviszka mokslaine ir isznesze 
36 bilardines kulkas. Bus tai 
darbas vaiku kurie naudoje 
kulkas del grajaus ant ulicziu.

— Visi szneka apie puikus 
siutus ka Refavicziu sztore dar 
parsiduoda. Siutu preke nog 
$8,50 lig 16, kitur reiketu mo
kėt daug brangiau. Galima su 
czedint $3 lig $5 ant kožno 
siuto. Ateikite pas Rtfaviczia 
138 W. Center St. (gg oą)

— Vincas, sūnūs Petro Ka- 
puecineko, locnininkas apsia- 
vimo kromo ant Centre uli- 
czios, važiuodamas baisikeliu 
nuo kalno susidūrė su automo- 
bilum. Vincas likos gerokai 
apdaužytas o ir buvo apmiies 
per koki laika nuo trenksmo.

— Gal ne visi da žino, kad 
p. Taruta užsidėjo krautuve 
visokiu valgomu ta voru ant 
kampo B. ir West Spruce uli- 
czios. Užeikite, o persitikrin
site jog visko gausite naujam 
grosersztori.

— Geriausi siutai vyrams ir 
vaikams dar parsiduoda Refa- 
viczio sztore, 138 W. Center 
St. Parduoda siutus po $8,50, 
$10, $12,50 lig $16, kiti szto- 
rai parduoda tokius pat siutus 
nog $12 lig $20. Tai kodėl 
mokėt daugiau jaigu galima 
pas Refaviczia gauti pigiau.(įg)

— Atejnanti utaminka, 9 
valanda isz ryto, liks surisztas 
mazgu moterystes p. Vaitiekus 
Jusaitis su pana Teresa Lasa- 
vickiute (podukte p. Sabo) 
Kun. Dargis surisz jaunave
džius amžinu mazgu meiles ir 
isztikimystes. Ponas Jusaitis 
yra jaunum biznierium dasi- 
dirbdamas turtelio per savo 
darbszuma ir paczeduma. Vė
liname jaunavedžiams kanoge- 
riausio pasivedimo ir laimes 
naujam gyvenime.;!

— Meldžeme! Jago važiuo- 
jete karuku, ar geležinkeliu, 
tai žmoniszkai pasielgkyte ir 
savo bjaurius snukius uždari- 
kite, ba sarmata darote del vi
su Lietuviu. Sztai tris galvijei 
važiavo karuku vėlybu vakaru 
ežia nedelia, kuriame teip—gi 
sėdėjo kelios moteres toliau 
nuo girtuokliu. Tai kad plo
voje tai plovojo, kas tiktai ant 
liežuvio užėjo, net tosios mo
teres neturėjo kur akiu padėt. 
Ypatingai vienas isz ju, da ne- 
vos ūsuotas, tai tas gyvulis, ro 
dos nuo velnio pasamdytas, vi
sa savo mokslą plovoniu išžio
jo. Jago teip butu tame laikia 
keli iszmintingi Lietuvei, tai 
butu tiems kvailiams, ver- 
sziams, puikei terlas apdabinia 
ir da butu su pagialba kon
duktoriaus nuo karuko nume- 
tial Kvaili visur reike muszti, 
už plovonia snuki sugrusti!

— Parsiduoda naminei daig 
tai, karpetai, 2 pecziai ir t. t. 
viskas da geram padėjime. 
Kas pirks galės parandavoti ir 
stubas. Parsiduos neperbran- 
giai ba locnininkas važiuoja in 
Lietuva. 337E.PineSt.

NedelosVakara
66 Kantata”
Prof. C. Sosnausko, St. Peterburgo

Dvaaiszkoa Akademijos.
Garsiausias veikalas visos Lietuvos

Didelis Koncertas

27 Balandžio Boczkaucku Saleje
MAHANOY CITY, PA.

Tokio koncerto Mahanoju- 
je da niekad nebuvo. Cho
ras isz Mt. Carmel dainos ir 
kitu garsiu Lietuvos Kompoz
itorių veikalus kaipo tai Nau
jalio, Sosnauskis, Petrauska, 
Szimkaus ir Gudavicziaus. 
Szirdingai užpraszo visu Lie
tuviu iszgirsti tos garsingos 
Kontatos. Koncertas prasidės 
8 vai. vakare.

Inžgana tik 25 35 ir 500 
Vaikams 150. • 1
Tikietus priesz laika galima gauti 
Kazuno aptiekoje ir “Saules” ofise.

Ura, ura, visi ant didelio
TEATRO IR BALIAUS
Seredoi 30 Balandžio 1913 

m. p. Boczkaūsku sales. Prasi
dės 7 Į vai. vakare.
. Losz artistai mėgėjai — isz 
“Birutes” choro dvi komedijas.
1. Guminiai Batai, lme akte.
2. Žydas ir Dzūkas, lme akte.

Po perstatimu ir aktu, tarpe 
vietinis bažnytinis choras su- 
dainos keletą smagiu dainelių. 
Paskui Baltušį trauksis iki ve 
libai naktei.

Inžanga ant Teatro žemai 
350 ant galerijos 250.

Inžanga ant Baliaus vyrams 
250. Mot. ir merg. 100.

Bas&rga. Ateidami ant Te
atro susiveržkit gerai vidurius 
ydant ne sprogtų, nes žydas su 
dzukum atsinesz visa glebi juo 
ku. O-gi ir,Batuose nemažai 
juoku, talpinasi. Tai-gi Bro- 
lei! Sesutes Ura! visi eikim 
bus tai paskutinis Teatras ir 
Balius p. Boczkausku, svetai
nėje szi sezoną.
Kveczia “Birutes” choro na
riai.

Parsiduoda pigiai.
Nauji namai ant trijų fami- 

liju, kurie randasi prie lietu- 
viszkos bažnyczios Minersville, 
Pa. (New Additon) Kampines 
lotai. Kreipkitės ant adreso:

Clappier Shoe Store, 
(ygoj) Minersville, Pa.

I GEGUŽIO™'
ANT PLEASANT HILL

—KURI ISZKELE—

LIETUVISZKAS BENAS
ISZ MAHANOY CITY

isz

Sztai turėsimo gera 
proga praleisti visa diena 
ant szviezio oro. Bonas 
užpraszo visus pribūti ne 
tik isz Mahannjaus bet ir

visu aplinkiniu miestu ir miesteliu 
o stengsis visom pajėgom parodyt vi
siems linksma laika. Muzike katra 
grajis visokius szokius bus geriauso 
ka galima gaut.

Inžanga ant Platformes 
bus tiktai 25c.

Ateikyte kanoskaitlingianae 
nesigailesite.

o

Koncertas ir Balius!
Freelando parapinis koras 

parengė puiku Koncertą ir 
Baliu ant naudos intaisimo 
nauju dūdiniu vargonų kuris 
atsibus.

Diena 1 Gegužio.
Bus tai pirmutinis koncer

tas kokis atsibuvo mieste Free- 
lande, Pa. po vadoviste profe
soriaus Juozo Czižaucko. In
žanga del poros 500 ekstra 
motere 250. Prasidės 8 valan
da vakare. t A. 29

Vakarėlis iszleistuvems 
p. A. T Racziuno in 

Lietuva.
Atsibus subatos vakare 26 

diena Balandžio. Tautiszkam 
name 101-103 Grand Str.

Brooklyn, N. Y.
Vakarėlis bus gan in vairus. 

Dalyvaus visi įžymesnieji lie
tuviai programo papildyme.

Svetaine bus atdara nuo 7 
v. Vakarėlio veik, pradžia 
8:15 v. Muzika po vadovyste 
p. Venckaus. Vakarėlio tvar
ka, po direkcija p. J. M Da
nieliaus. Inžanga ypatai 250. 
Visus be skirtumo maloniai 
kvieczia atsilankyti.

Metinis Balius!
Parengė dideli balių drau

gyste Szv. Jurgio Kareivio ku
ris atsibus d. 26 Balandžio 
(April) 1913 m. isz Thompson
ville Conn.

Balius prasidės 7 vai. po 
pietų ir trauksis lig velybaj 
nakezei.

Inžanga 25 centai ant szio 
puikaus balio, užkviecziame 
visus lietuvius ir lietuvaites 
isz visur ant puikaus balaue.

U žk vie ežia Komitetas.

Szaukia Pagialbos.
Daugybe Mahanojaus žino 

niu szaukia pagialbos.
Jiu skaitlis kas kart mažinasi. 

Žmonių inkstai tankei szaukia pa- 
gelbos. Szitai gromata parodo ka 
viena motere sako apie Doan’s Pi- 
gulkos del Inkstu. Mrs. Wm. Ilorey 
isz Hillso Feezes sako: “Doans Kid
ney” pigulkos praszalino skausmą 
mano peozuose ir kitus netvarkumus 
kurie buvo priežastim nesveiku inks
tu. Asz tikrai mislinu kad nesiran
da geresnios gyduoles už Doan’s 
Kidney Pills.

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

Kožnas gal iszmokti būti Balberium 
tiumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu. Raszykite apie daugi aus pas 
Nossokoffs Barber College12

27m. SENAS LAIKBASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZEINA KAS SEREDA BROOKLYN,N. Y.

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

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

Paprasta numeri peržiurejimui 
siunoziame dovanai, raszik toi.

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

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

Parmos—Parmos.
Turu ant pardavimo 25,000 akieriu 

žemes, parduodu po tiek akieriu kiek 
kas reikalauja. Ant tos žemes yra 
tarpais maži miszkai o tarpais yra 
czista žeme kur galima arti be vali
nio. Isz tu miszku galima pasibuda- 
voti krajavus budinkus arba tvoras 
apsitverti. Preke žemes yra nog §8 
lig $20 už akeri ant lengvu iszmo- 
keseziu, inmoket reike po viena do
leri už akeri o reszta suma gali mo
kėti kaip iszgali; kožna menesi arba 
kas metas per tiek metu ant kiek 
bus padaryta sutartis, ir laike bedar
bes, ligos arba kokios nelaimes pa
laukėme su užmokeseziu. Turiu ant 
pardavimo teipgi ir geresniu farmu 
su troboms, sodais ir aremais laukais, 
visokiu didumo ir prekių. Szitos far- 
mos randasi Michigan steite, pale Mi 
chigan ežerio arti dvieju turgaunu 
miestu in kur atplaukė daugybe lai
vu. Turiu ant greito pardavimo far- 
mas Lake ir Mason pavietuose kur 
randasi geriausia žeme visoj valsti
joje o ir didžiause Lietuviszka Kolo
nija kur jau 132 Lietuviai turi nusi
pirkę farmas ir dar puikei ir linksmai 
sau gyvena ir kas metas Lietuviu 
skaitlis kas kart dauginasi ir žeme 
eina vis brangiu ir geresne žeme 
greitai iszsiparduos, todėl jnieli bro- 
lei Lietuviai jaigu norite sau ir savo 
szeiminai geresni, linksmesni ir svei
kesni givenima tureti, kur nereikes 
sunkei dirbti po bosu ir jaigu norite 
dirbti del saves tai pirkite farmas 
tarpe Lietuviu farmeriu. Vaikams 
arti mokslaines, trumpu laiku Lietu
viai ketina statyti savo bažnyczia ir 
bus tikra antra Lietuva. Norite pirk
ti galite atvažuoti pamatyti szita 
vieta, kadangi asz pats ežia tarp Lie 
tuviu ant tu farmu gyvenu ir esmių 
farmeris ir žinau apie ka kalbu. No
rintiems platesniu žinių, raszykit pas 
mane o gausite knygute ir mapas ka 
viską perstato apie szita Kolonija. 
Atvažuokite arba raszykite ant szito 
adreso: (98 °1)

Anton Kiedis
Lake Co. Peacock, Mich.

DIDELIS ALBUMAS!

TIK UŽ 30c. SU
PRISIUNT1MU.

Artistiszku Fotografijų ir vaizdu, 
kur telpa in “900 PAVEIKSLU” 
garsiųjų kompozitorių, poetu, literatu 
didvyriu, socijalistu, karalių, prezi
dentu, garsiu operos dainių, szokiu 
kostiumose, visam pasaulij žinomu 
gražuoliu, gražiu moteriszku galve
lių ir t.t.

Asz siuneziu ta puiku Albumą už 
30o. Pinigus siuskit money-orderiais 
arba lc. Štampais. Kanados štampu 
nepriimu. Paskubėkit, kol albumas 
neiszparduotas. Adresuokit taip:

S. MAIDANSKY
228 6-th. St., Dept. 40, New York, N. Y.

Lietuviszkas Agentas 
■SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

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

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

Ant pardavimo.
Parsiduoda salunas labai 

Pigiai, priežastis pardavimo, 
locninykas turi su partneriu 
automobiliu szapa (garage) 
per tai turi ealuna parduot 
biznis gerai daromas geroi vie- 
toi terp Lietuviu. Rusu ir vo- 
kiecziu, laisnai ant metu $300 
dol. kas norėtu pirkt tegul at 
eiezauket ant adreso (ęg -o;)

J. Pudin
254 Wait St.

Paterson N. J.

Ant Pardavimo.
Namas ant vienos familijos 

ant loto 38 per 150 pėdu di 
durno, tuojaus už lietuviezkos 
parapijos klebonijos Girard
ville. Atsiezaukite po No. 27 
Beach St. arba ant adreso:
(ii) Wm. Paulauckas 
Box 411 Girardville, Pa.

MIELE BROLEI LIETUVEI 
NEGIRDĖTA NAUJENA!

C. P. HERMA, R. PH:
Iszrado stebuklingas dvejas gyduoles 
10 d. Balandžio (April) 1912m., jau 
nog to laiko tapo iszgyditu nog 
Dusulio 87 o nog Reumatizmo 108. 
Pasiskubinkite o gausite tikra pagial
ba, moteris ir vyrai, raszykite Liet- 
uviszkai ant adreso:
C.P. HERMA R. PH.1000^,^'.1;,*’“

INI o. 6.
Nusipirkite b«u kėlėt. 
Batelio
NORKEVICZIAUS NO. 5. 

'Geriausi* Arielka Visan 
Mieste. Tik $1 už Bateli 
Teipgi ežia gausite ir visokii 
kitu gėrimo. Ateikyte dabai 
prieai laika, duokite save 
orderi o bos joms pristatyti

S. Norkewicz
401 Witt Mikutj An.

825 Grafafonas už 821
(su 16 Dainomis)

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

Jaigu ne turi mano katalogu tui 
prisiusk už 2c. pacztinia murkiu o 
upturesi didelipuiku kutulogu kuria- 
miu rusi visokiu gerinsiu Armonikų, 
Skripku, Triubu ir daugybių kitokiu 
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku 
ir Malda knygių kokiu tik randusi 
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru 
gromatu ruszimui su puikeuseis ap- 
skuitimais ir dainomis su drukuotais 
aplink konvertais, tuzinas 25c. penki 
už $1. Sztornikams, agentams ir 
pedliorems parduodu visokius tavorus 
labai pigei. Reikalaukitia visokio ta- 
voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus 
pas tavorus, adresas:

W.Waiilelis,!f'i,Xll.,.
29 MOTERIŲ GRAŽYBES 

Tikini artistiszkus paveikslus 
gražiausiu moterių,mes siun
eziame uždarytame laiszke 
už 42c.
B. AUTURIRUPTURA

VYRU - MOTERIŲ - VAIKU

IR JOS ISZGYDIMAS
BE P E I LO - B E O RE R AC IJ OS 

BE PATROTIJIMO LAIKO.

Asz kožna diena gaunu paliudijimus 
nog iszgydytu, ka porodo kad be- 
abejones mano būdas gydimo Rupiu - 
ros ira vienatinis spasabos del iszgydi 
mo ligos. ManoCHEMIC-ELECTRO 
Spasabas del gydymo Rupturos yra 
dar placziai žinomas kaipo geriausias 
spasabas del gydimo Rupturos ir 
ypatos kurie kentėjo su taja liga dar 
gal rasti pagialba. Nerandasi 
jokio namino iszgalbejimoper paczta 
arba per nesziojimo diržio. Ta visi 
žino. Iszradimas mano spasabo 
gydimo ant visados visokiu sztamo 
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 oparaoijos, be peilo, 
be patrotijimo laiko. Atsilaukykite 
arba raszykite o gausite knygute 
apie gydimo Rupturos.

Atsiusiute 2c. stempa.

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

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuvhzkai ir Lenkhzkai susikalbama 
ir BiiRirasioina.

KAIALUGAS^
Mano katalogas yra tau reikalingas. 

Jame rasite visokiu instrumentu, 
knygų ir notų. Jaigu norite būti 
geru muzikantu tai raszykite pas mus 
o mes prisiusime visa informacija 
lietuviszkai iszdrukuota, kaip galite 
iszmokiti greitai ir gerai grajit bile 
ant kokio instrumento. Jaigu norite 
linksmumo savo stnboj tai prisiuskite 
mumis $5 o mes prisiusime jumis 
Grafafona su rekonlereis keletą kal- 
buose. Nelaukite bet tuojaus raszy
kite, prisiusdami 2c- stempa katalogo 
Prof. G. Twardo r

m r- 
iri

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentotas regulatoris 

užsukamas isz virazaus, 
del Moterių ar Vyru, 18k 

ant 20m.
siusim szita laikrodi 
visiems per C.O. D. 
už $5.75 per expres, 

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

$5.75 Lenci ugeli.

Excelsior WatchCo. bldg.E cine ago^ ni

FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

SziTAS

Bankas su 
visais ligei 
apsiejna, ne
paisant ar pi-

ningiszkas reikalas yra 
mažas ar didelis.
Ge iausias būdas pasi
rūpinti save supininga- 
is ant ateities, yra tuo
jaus pradėt czedint o 
laike pareikalavimo 
turėsite ant ko pasi
renti.

Seniausia National Banka ] 
Schuylkillo Paviete.

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. . - I ■ /

Geriausia jumis patarnauja kada reike
jumis Administratore arba Eksekutoro. 
Szitas Banka jumis patarnauja kaipo 
Apiekunai ir Trustees ii- teisingai atlieka 
visus reikalus.

Dekite savo depositus in szita Banka ir 
susipažinkime. Szita Banka gal but jumis 
didele pagialba. Moka procentą ant sudėtu 
pinigu. Prigialbstajf jumis pirkti namus. 
Duoda lengvas iszlygas del atmokėjima skolų. 
Buna paranki jūso biznije.

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

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

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

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

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

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

A. G. GROBLEWSKI

KARPETAI Parduodam Karpetus nog 10c. lig 25c. 
ant masto pigiau negu karpetu sztorai. 
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku. 
Mes perkam teip pigiai kaip ir 
didžiausi “ Wholesalerei” ir tokiu budu 
galima pigiau pirkti ir'jumis suezedi- 
nam pinigą parduodami pigiai negu 
kiti.

Cor. Elm & Main Sta. Plymouth, Pa. 
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS.. 

Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu,

Kiekvienas Lietuviszkas SztominkaB 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad.musu 
tautieczei reikalaudami galetu'nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l................................25c.
Egiutero No.2............................... 50c.
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................... 35c.

Guinan’s Maliaiioy City, Shenandoah, 
Mt.Carmel, Landsford.

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

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suczedinimu, 
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 jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti iums, kad 

jau asz nesu daugiau ne locniniku ne virazininku,ne darbiniku 
“All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujoi vietoi

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

Reikaluosia me'džiu kreiptis prie^savo seno pažistamo ] 
tokiu adreso*

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; 8.8. Pittsburgh, Pa.

gaujas Pavasarinis Tavoras

po

Meszkos Mostis.........
Trejanka....................
Linimentas vaikams..................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c
Liepiu Bahamas.......................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku..............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu....................... >25c.
Ugnis traukis.................................25c.
Skilvio Laszai.............................. 26c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

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

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 Pavasario. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaieziu 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.

Pae mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, Pe

KUSISZKA — AMEEIKONISZKA — LINIJA.
...PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREICZIAUSI GARLAIVAI...

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstoji m u. 
pTTIRI HAT?! A1VA|,r741l VI'VCV IXTTssar* 

In Rotterdama S dienas.
Treczh 
Antra 
Pirma

$33
$45
;60 _____
IOHNSON & CO.,-'

PLIKI GARLAIVAI: CZAR—KURSK—RUSSIA
In Llbava "

Klaea 9
Klaea *

11 dienu.

jbO

KURSK-lfl Balandžio (April)

‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo...........50c.
Milteliai apstabdymui Galvos

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

Kojų............. . ...........................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto..................15c.
Gyd. nuo Grippo.....................$1.25.
Plauku apsaugotojas...................50c.
Muilas dėl Plauku..................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų. 
Rožes Bahamas..........
Kinder Bahamas......................... 25c.
Bobriaus Laszai..... .. .................. 50c.
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas................... $1*00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus.....................  $1.25.
Plehterh (Kasztavolo)................25c.
Pamada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Auahe...... 25c.
Gyduoles nuo Riemens....... ......... 50c.
Vengrhzkas Taisytojas Usu_... .15c. 
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles......... .................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbuth $1.25. 
Gyd. nuo Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................$2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

.35c.

.25c.

Garlaivai l.z.1.1lez New Yorį j CZAR—3 Gegužio (May)

K laša $70 I Apie daugiau? dasižinosite pas agentus arba 
L,-GENERAL PASSENGER AGENTS-27 BROADWAY, NEW YORK, N.Y.SZALIN SU NULIŪDIMU!

► Jaigu apsiimsite mokėti po 10c ant dienos, tai mes nusiasim jumis
* labai gražu Gramofona, (plokszta) sykiu ir 6 rekorderius ka iszgra-
* jina 12 visokiu lietuviszku ciainu, valouku, polkų, marszuir t. t. kurios
* patis galite sau pasiainkti. Gerumas szito Gramofono yra gvarantuotas 
i Turime visokiu nauju lietuviszku, lenkiszku, rusku irt. t. rekorderiu. 
; Raszykite tuojaus o gausite kataloga ir informacijas dykai. Atsiųskite
2c marke ir raszykite ant szito adreso:

; Liberty Commercial Co, 343 E. 9-th Str. New York, N.Y.
ii-i-t—

Naujas Iszradimas 
Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligM 

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

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20o. 
Nuo Kornu užtrinu tik 10c. Met 
turime apie puse milijono laiszku su 
padekavonemis nuo žmonių visokia 
tautysoziu. Raszykite tuojaus ant 
adreso pas Speoialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-tL Brooklyn.N.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga

Dr. Jonas C. Milleris
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

WILKINSONO NAME
Kampas Main ir Lloyd Sts. Shenandoah, Pa.

PRIIMA 
LIGONIUS

IKI 10 A D. RYTE
2 IKI 4 POPIET
7 IKI 8 VAKARE

BELL TELEPHONAS

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

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

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramskl, 943 S. 2nd. St., Phila. Pa.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Fa. j

Del Visokiu
Pasilinksminimu

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

Fr. Strawinskas
1807 Carson St, Pittsburg, Pa.
J^IETUVISZKAS 7 OTOGRAFISTAF

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

Indeda Fotografijas in Spilksw

ir t.t

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
J JETUVISZKA OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

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

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

Laidoja Kanus Numirusiu. Pasamdė 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo. 
Krausto Daigtus ir L L Vhka atlieka M 
nogeriause ir puikiause. Su virsz minėtu 
reikalam kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
620 W. Centre St., Mihiney City,
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Adresuokite;

Į.S.YANKM8
lol NassauSta
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DU-KART NEDELINI8 LAIKRASZTIS 

“SAULE”
YRA «A1 VIENATINIS LIETUVI8ZKA8 LAIKRASZTIS AMKRTTN 

KURIS I8ZEINA DU-KART ANT NEDĖLIOS.

IBZEINA KA8 UTARNINKA IR PETNYCZIA.

Prenumerata Kasztuojai ,
Ir L1»tvro> 

Anglija ir SkoflandIJa ii A. 
PruauoM 15 Marka.

Amerike [ £ £ £ ^Europoje j
kasxast gromatas tn redyste uždek yte hzitoki adresa

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

THE 8EMI-WEEKLY
SAULE-SUN’

T» ONLY LITHUAI AN PAPER IN THE UNTIED STATES PUBLISHED 8EM1-WBKZLV. 
■AS A LARGER CIRCULATION THAN ANY OTHER LITHUANIAN PAPER. 

aUNGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS. RATES ON APPLIOATXffli,

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

Subscription $2.80.
SXmt8XNTXM» THE INTEREST OF NEARLY ISO.ett LnYUAJllSMH 

RESIDING IM THE UNITED 8TATER,

PUBLISHED BY

W. D. BOCZKOWSKI ■ CO.
520-522 W. SOUTH AL, MAHANOY CITY, PA.
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KAS GIRDĖT?
Skaitykite “Saule”, ba tai 

vienatinis laikrasztis kuris tei- 
singiause tarnauje del visu Lie 
tuviu.
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Tautieczio 
s užganedis. 
i o gausite
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inskas
PittibullJi-

Amerike per laikraszti ka
riauti su prieszais neužsimoka. 
Pirmiause tas nieko nepri- 
gialbsti, o kas niekiausia, jog 
skaitytoje! jokios naudos iez

Žmogus, kurs negali rasti 
laimes savo tevyneje, plaukia 
jos jieszkoti svetur. Bet ar 
daug kas randa ja svetur, kas 
negal rasti namuose, savo te 
vyneje?

Jei žmogus kenezia varga 
savo gimtyneje ir netuii lai
mes, tai kitur nubėgusiam dar 
sunkiau rasti laime....

Žmogui laime, turtas ir pa
sisekimas yra kiekvienoje vie-

to neturi. Geriauses būdas ant toje, tiktai turime mokėti jais
atsikratimo nuo užpuolu liulo- 
leas, — tai yra, jago jautiesi 
drūtesnių už savo priesza 
Amerikonai tojo budo laikosi.

Kliubas jaunikiu Seymore, 
Conn, intaise navatna loterije 
del savo sąnariu. Kas metas 
viena karta traukia losus. Ne
laime del tojo nelaimingo, ku
ris isztraukia trilekta numara. 
Draugai jojo, nubaudže jin 
baisiausia.... turi apsipa- 
eziuoti. Jago in paskirta taika 
neapsipaeziuoje, ding.-ta jojo 
indeti 250 dolerei ka buvo įn- 
žangos inmokejas, o po draug 
netenka posmertines mokes- 
ties. Jagu-gi apsipacziuoje, 
aplaiko $1,000 kaipo paszelpa 
savo nelaimes — apsipaeziavi- 
mo.

Oj, oj! nevienas atsižadėtu 
ir piningu po apeipaeziavimui, 
nes jau buna po visam. — 
Greitai gali in nelaime inpul- 
ti, nes sunku iez josos ižsiki- 
vinkluoti....

Tankiai girdime kalbant ir 
skaitome raezant, jog “už tai 
ir dėlto mums priesz svetim- 
tauczius geda!” Tad ežia kila 
klausimas: Kodėl mes gėdi
mės?

Atsakant m minėta klausi
ma reik pažymėti, kad mes 
svetimtaucziii gėdimės dėlto, 
jog daug žemiau kulturiszkai 
už juos stovime. Pas mus dar 
daug yra nuo senovės užsiliku
siu blogu paproeziu, palinki 
mu ir ydų. Taip-gi pas mus 
meile, vienybe ir santaika, tai 
— dideles retenybes. Tas vis
kas mus neapsakomai žemai 
stato ir užtraukia ant musu 
geda.

Dėlto broliai-seseles! Steng 
kimes kiek kas galėdami 
aukszcziau kulturiszkai pakil
ti: bukime szviesiais, numa- 
ningais, susipratusiais, malo
niais, gailiaszirdingais, turėki
me viens prie kito meile, gy
venkime santaikoje ir vieny
bėje, tuomet nereiks mums 
priesz svetimtauezius raudo
nuoti ir gedetisi.

ISZ VISU SZALIUBadai 115 pražuvo 
eksplozijoi Finleyville.

Pittsburgh— Be pasilsio 
draugai užgriuvusiu dirba die
na ir nakti kasiklosia Cincin- 
nati, kur tai pakylo baisi eks- 
plozije praejta sereda. Lig 
sziam laikui 115 kunu ne
laimingu iszgavo isz kasikiu. 
Badai tame karte dirbo ka- 
eiklosia 192 anglekasiai o iez 
tu mena kad 115 pražuvo. 
Nelaimingieje yra kone visi 
atejviai o gal ir musiezkiu ten 
randasi.

Praejtuose metuose pražuvo 
kasiklosia Johnstown, Pa. 
1902 mete 113 anglekasiu, 
(įlies wick, Pa. 1904-182, Mo
nongah, W. Va. 1907-361, 
Jacobs Creek, Pa 1907-230, 
Marianna, Pa. 1908-154 gy- 
vaseziu.

1SZ AMERIKOSMirusia J. Pierpont Morga
nas paliko paskui save turto 
ant $100,000,000; iez tosios su 
mos $60,000,000 randasi pui
kiuose paveiksluose ir kitu 
brangiu iszdirbimu kuriuos mi 
rusis milijonieris sukrovė už- 
gyvarezio. Prie tos progos, ne 
bus pro szali primyt, kokius 
turtus paliko paskui save ir 
kiti milijonieriai 
ki, ir teip: 
John J. Astor 
E H Ilarriman 
Cor. Vanderbilt 
Russel Sage 
J. L. Kennedy 
Marshall Field 
Jay Gould 
W. II. Vanderbilt

amerikonisz-

Piktadarystes delei burtu.
Geneva, Szvaicarija. — Isz 

Jutenburgo danesza in czio
nais apie baisės piktadarystes, 
papildytas delei burtu. Neži
nomas piktadarys atidarinėjo 
grabus jaunu mergynu ir isz- 
pleezinejo anom ezirdis. Laik- 
rasztis “Gazette de Lauzanne”, 
aiszkina ta pasibaisėtina fakta 
mintimis juodkningystes arba 
burtininkystee, kuri vėl prade
da insiveržt tarp lengvatikiu 
szvaicariezku kaimuoeziu.

Daugeli kainu gyventoje! 
taiko ir saugoja kaipo bran
giausius skarbus pergarinius ir 
kningas burtininkiezkos nuo 
senovės taiku užsilikusias. In 
burtus kaimiecziai tvirtai tiki. 
Prie vaistu apraganaujaneziu 
priguli tokie, kurie ketina už
tikrinti meile ir isztikimyste 
ypatų užeimilejusioms, raga- 
niszkus daigtus, kurie, anot 
szvaicariezku kaimiecziu tur 
atneezti jiems, ramybe, apsau
goti gyvulus nuo užkrecziamu 
ligų ir t. t.

Žino jie būda, kokiu galima 
atrasti žemeje paslėpta “skar- 
ba”. Tai-gi reike turėti tik ta 
peili, kuriom iezpjauta likos 
ezirdis jaunos palaidotos mer. 
gynoe. Pasirodė, kad ir api- 
gardoje Jurtenbergo, kokis tai 
kvailys iezpjausdinedamas szir 
die pasimirusiu ir palaidotu 
jaunu mergynu, dare tik tuos 
“peilius” su kuriu pagialba 
galima (?) atrasti skarba.

Visur da tamsybes netrūks
ta, kada-gi svietas apsiszvies, 
jei ir tokioi “apszvieetoi Szvai- 
carijoi” da tiek tamsybes yra.

Siryjeczei pasikėlė.
Beirut. — Milžiniszka pa

sikėlimą surengė Siryjeczei 
prieszais turkiszka randa kone 
visam sklype. Visa provinci- 
je Kairo pasikėlė ir kožna die
na atsibuna susirėmimai su 
randaviszku • vaisku. Turkus 
iszezauke visus kareivius in 
tenais ant apmalszinimo pasi- 
keleliu, bet kaip iszrodo tai 
neturės pasisekimo nes Tur
kus turi kone visus savo ka 
reivius inkiszes Balkanuose. 
Neužilgio turkiszka galybe 
dinge iez szio svieto.
Baisus padėjimas Sku- 

taroi.
Centindža, Montenegro. — 

Turkai turėjo pasiduot Bulga
ram nes gyventojai miesto pra
dėjo mirt nuo bado, gyventojai 
kerszino vadui žudinsta jago 
nepasiduos ar neduos jiems 
maisto. Supuvusi kūnai numi
rėliu gulėjo ant ulieziu, smar
ve buvo neiszpasakita. Bul
garai paleido ant luosybes 26, 
000 turkiszku kareiviu, 5000 
Basibynku ir 458 apicieriu 
terp kuriu radosi daugelis aus- 
trijoku.

Pardavė savo vyra 
tarnaitei už 8500.

Atlanta, Ga.— Motere Lud- 
gira Monthe, pardavė savo vi
ra buvusiai savo tarnaitei už 
penkis ezimtus doleriu. Tai
gi, visai pigei, bet Ludgira 
pasikakdino ir tuomi, nes no
ringai pasiraeze ant pabudini 
mo ant kuriuo pasiraeze teip- 
gi ir pats tavorae.— Ludger 
Monthe patsai padėjo pinin
gus už save ant stalo ir pasi 
emias tarnaite iszejo. Abudu 
dingo nežinia kur.

Užmokestis už gražu 
pasielgimą.

Racine, Wis.— Tris metai 
adgalios, pribuvo in czionais 
patogi Eldora Shiuks in eve- 
ežius pas savo gymines, kur 
susipažino su tulu senu jauni 
kiu, ne kokiu II. J. Thomae, 
savininku kasikiu. O kad 
patogi Eldora akiveizdoje jo 
buvo labai mandagi ir grąžei 
elgesį, senas jaunikis neužmir- 
szo to puikaus jos apsiejimo 
lig paskutinei savo valandai 
gyvenimo, nes mirdamas už- 
raeze jiai visa savo turtą vertes 
puse milijono doleriu.— Ge
rai ir iezmintingai padare!

$87,216,691 
69,686,654 
68,350,000 
71,000,000 
65,558,000 
70,000,000 
78,000,000 
40,000,000

naudotis, o svarbiausia — tai 
mokėti gamtos dovanas nau
dingai suvartoti, kad gamtos 
dovanos nebutu mėtomos vel
tui, bet leidžiamos tam tiktai, 
kas atnesza nauda; tas tai ir 
yra svarbiausis žingsnis prie 
laimes. Žmogus savo uždarbi 
naudingai gal sunaudoti tada, 
kada jis jau yra susipratęs; su
sipratimas ateina tiktai per ap 
szvieta. O aklas, kur tiktai 
begsi-eisi, visur ta nelaime eis 
kartu, nes aklas nieko nesu
pranta, kiekvienas gudresnis 
isznaudos tave, kiekvienas nu
skriaus ir laimes niekur nega
lėsi rasti.

Sztai paveikslėlis: Dabar ne 
senei, sugražino isz Amerikos 
tris proto nustojusias ypatas. 
Sveiki stiprus nuvažiavo už 
juriu vandens laimes jieszkoti, 
o isz ten in tėvynė sugražino 
—beproeziais. Nustojo proto 
dėlto, kad apsivylė (apsigavo). 
Tikėjosi rasti laime, bet rado 
vargus, skausmus ir nelaimes! 
Matote, ežia, tevyneje, jie ne
mokėjo sūrasti sau laimes, tai 
plauke jos už juriu jieszkoti, 
o ten nerade tu jieszkomuju 
aukso kalnu, kame butu galė
ję lengvai pasisemti ir kiszenes 
prisipilti — tai isz proto iszsi- 
krauste.

Neužmirszkite tie, kurie 
plaukiate in ta “auksu pagar
sėjusia” szali, kad ten toli nė
ra taip gerai, kaip ja daugu
mas giria!

Gal iez tuketanezio vienas ir 
randa laime toje pagirtoje sza- 
lije, bet tai tiktai tas ne kiek
vienam pasiseka. Kam pavyk
sta gauti darbo, tai sunkiai 
vargstant uždirba skatiką, su
taupo, tada randa “laime” kad 
gal namon parsiųsti bent kiek, 
bet tokie ir tevyneje dar leng- 
viaus dirbdami, neblogiaus gy 
ventu. Bet tie, kurie krinta in 
vargus tevyneje dėlto tiktai, 
kad smukles szelpia, paturi sa
vo visokius ieznaudotojus, to
kie kur tik nueina, ten tuos 
paežius vargus atranda. Ak
lam ir nesusipratusiam žmogui 
visur sunku laime rasti, o dar 
tokiems, kas nori lengvai už
pelną turėti, tokie pakliuvę m 
varga — ir proto nustoja.

Kam turime jieszkoti už ju
riu vandenų laimes, geriaus 
tevyneje darbuokimės, dėki
mės in naudingas kuopas, la- 
vinkimes apszvietime ir susi
pratime, tada tevyneje, namie- 
je — užžydes laime ir daug 
bus didesne tie jeszkomieji — 
“aukso kalnai.”

Ar kada paguodoti skaityto
jai kada apsvarstė, kiek tai re- 
daktoris giaro padaro visuo
menei o už ka neaplaiko jokio 
atliginimo, bet da kartais (ir 
tai daugeli kartu) buna panie
kintu ir subjaurintu ? Redak 
toris ižgyre žmogų nuo gymi 
mo lig grabui be jokio atligi- 
nimo. Kada kudykis užgema, 
o da kuningas jin neturėjo pro 
gos apkrikeztyt, tai redaktoris 
su gerais velinimais del tėvu ir 
kudykio pirmutinis atsiliepe. 
Laike krikszto teip-gi apraszo 
apie tai o kuningas aplaiko už 
savo darba užmokesti. Vaikas 
užbaigęs mokslaine — pagyre 
jin už tai. Apsipacziuoje, ku- 
ningui užmoka 15 doleriu o 
redaktoris aplaiko už 25 dole
rius nusistebėjimo. Kada ap- 
serga, daktaras gauna užmo
kesti o redaktoris apraszo apie 
liga ir gailesi ligonio ir apie 
tai pranesza jojo pažinsta- 
miems. Numirszta, redaktoris 
vela turi apraszyt apie velio
nio mirti ir jojo “dievobaimin
ga” gyvenimą, kuningas jin 
palaidoje už ka aplaiko nuo 
10 lig 25 dolerius ir daugiau 
o redaktoris da sukalba “am
žina atsilsi” ir tuom buna už- 
ganadytas — nieJcuoml

Gal nevienas pasakys: “O- 
gi gauna giara alga už savo 
darba!” Juk gauna alga, bet 
anglekasiai ir kitoki amatnin- 
kai aplaiko daugiau ne kaip 
redaktoris, kuris turi rūpintis 
diena ir nakti o daug kartu 
neužmiega naktimis, rūpinda
masis idant laikraszti paraszyt 
ant laiko, su smagioms žinu
tėms, pasakėlėms ir t. t. Re
daktoriaus gyvenimas neyra 
iszklotas rožėmis nes erszke- 
ežiais.

Titaniko likuczei ssundže 
ant $16,604,721.

New York.— Czionaitiniam 
federaliezkam sude guli 650 
teismai prieszais laivinia kom- 
panije “Oceanic Steam Navi
gation Co.” kuriuos tai dy- 
džiauses laivas “Titanic” tren
kė in ledini kaina ir nuskendo 
praejta meta su 1503 pasažie- 
riais. Likusios gymines inne- 
sze skunda ant 16 milijonu, 
604 tukstaneziu ir 721 dole 
riu.

Henrietta Crosman, viena isz geriausiu 
amerikoniszku aktorku.

Baisi klaida—nuszove 
savo paezia.

Franklyn, Pa.— Pati pali- 
cijanto Albino Londas, iszgir- 
dus nakties laike kuknioje 
kad kas grozdžia, pasikėlė isz-JkPPPe8> 
lovos ir nuėjo pažiūrėt, bet 
ejdama patarusia perverte kė
dė, kuri puldama pabudino 
iez miego vira. Viras pagrie
bęs revolveri, iszszoko isz lo
vos, nuėjo in kukne manida- 
mas kad vagis ten krausto. 
Patemijes krutanti žmogiezka 
szeszeli, szove du kartu, bet 
kokis jo buvo persigandimas, 
kada ižgirdo baisa suklikusios 
savo paezios. Palicijantas pa- 
szove mirsztanczei savo giara 
milema paezia, bet ta kaltino 
save, o ne jin, nes jisai buvo 
tvirtai persitikrinęs jog tai 
vagis. Sužeista motere mirė 
ligonbuteje.

Vaidinasi.
Palmer, Mass.— Terp nak

tiniu sargu czionaitines rotužes 
vieszi tvirtas persitikrinimas, 
buk nuo tūlo taiko vaidinasi 
tenais dvasios. Visi tikrina, 
buk kas nakt girdi besibel- 
džianezes dvases laike pusiau- 
nakezio. Tas besibeldimas 
apsireiszkineje, kaipo kad ka
limas kaltu skylių sienose. 
Tiespanaszei tikros priežasties, 
nuo ko paejna tie balsai ne 
galima patirti.— Ar-gi gali
ma tikėti in vaidinimasi kito 
svieto dvasiu?

Vaikas nužudė tris ypatas. 
' Elgin, I’ll.— Ilermonas 

, 15 metu senumo vai
kas, subartas už koki tai pra
sižengimą per motere Sleep, 
nuszove jaja su revolveriu o 
po tam suteszkino galvas 
dviems josios vaikams, kurie 
buvo liudintojais žudinstos. 
Kunus 
vikada, kuriuos atrado palicije 
in penkes dienas vėliaus. Vai
kas buvo beprotis. Isz pra
džių policije mane buk tai 
vyras Slepienes papilde žu- 
dineta, nes ieztirineja teisybe, 
paleido jin ant luosybes.

Blogas Baltrus ir geras 
Mockus.

savo auku inmete in

Upe Mississipi ižsiliejo.
Vicksburg, Miss.— Aplin

kinėje Woodlawn ižsiliejo upe 
Mississipi, užliedami geležkeli 
ir tūkstanti margu lauko; 12,- 
000 ypatų pasiliko be pasto
ges. Bledes apskaito ant mi
lijono doleriu.

augo, isz kuriu aplinkines 
žmones stebėjosi. Baltrus pa
siuto užvidejimu ezirdija.

Kaip jisai ta viską suvež? 
sznabždedavo, ar su tuom vie
nu sudžiuvusiu arkliu.

Bet Motiejus nuvaževo ant 
jomarko ir nusipirka da pora 
arkliu. Ne vienas isz gaspado* 
riu tokiu neturėjo apvalus kaip 
agurkai su.žibanczeie szereis 
kaip kokiu ponu.

— Ar apvogė ka ar kas I 
—klausė pats saves Baltrus, ba 
ant jio lauko viskas žibėjo ir 
stubele da niekad ne taisita 
pradėjo ant szono kript; o ku
mele nuvarginta ir sudžiuvus 
pradėjo žagres ne paneszti.

Baigei vasara: Motiejaus so
das buvo užverstas grueziom 
ir obuoleis, o Baltraus visi me- 
džei sode iezdžiuvo.

Rudeni Motiejus pasistatė 
nauja stuba, intaise nauja 
kausitia vežimą ir isz jomarko 
su versziu karve parsivedė.

Viena karta parėjo sunūs 
iez lauko ir tarė tėvui:

— Aj tete, tete ka aez ma« 
cziau!

— Turi būti Varna ant baž- 
niezios.

Ne varna ten buvo, tik
tai aukeinis piningas pas aunu 
Motiejaus.

Ka ?— paszauke Baltrus.
— Ganem galvijus lankoje, 

o Stasius sako:—Juozai žiūrėk 
ka asz turiu, ir parode mari 
pininga.

V eidas Baltraus susiraukė.
— Pardavė savo dueze 

niui! — sumurmėjo.
Vakare ta paeze diena 

ėjo Baltrus pas Motiejų ir 
klausė apie auganti turtą.

— Ot ne žinau, kas tai
vo... bet buvo teip,— pasako
jo Motiejus.

— Buvo priesz Naujus die
noje užgimimo Pono Jezuso, se 
dėjau su paezia valgidami va
kariene o kad priesz tai be žve 
jojant pagavom daug žuvu, tai 
blude buvo lideka ir keletas 
karosu oras buvo labai negra
žus, vejas uže ir labai snigo. 
Staigai kas pradėjo baladoti in 
duris mano stubos. — Ka man 
Ponas Dievas atsiunczia?—pa
siklausiau.

— Jeszkau nakvynes ateinu 
pas jus —atsake už duru.

— Atidariau duris inleidau 
ir pavalgidinau. O tai buvo 
“laime”.

Viename kaime gyveno du 
gaspadorei. Lauko turėjo ne 
daug, nes ir tas buvo pieeki- 
nas, turėjo po viena arkliuką, 
bet ir tie buvo labai sudžiū
vę, ba žiema buvo su sziau- 
dais szerti, o vasara ant pudi- 
mo turėjo maitintis. Kentėjo 
varga abudu susiedai ir juod- 
vieju arklei. n

Viena karta buvo tai dieno
je užgimimo Pono Jezuso) Bal 
true su paeze valgė vakariene, 
o kad priesz tai pagavo daug 
žuvu upeje, tai blude buvo li
deka ir keletas karusu. Lau
ke oras buvo ne gražus, vejas 
cipe, o sniegas teip smulkus, 
kad rodos kas per sietą sijojo.

Ant kart pradėjo baladoti 
kas in duris Baltraus namo.

— In pati laika—suniurnė
jo gaspadine, kavodama žuvi 
po stalu.

— Ne kavok, ne duosime!— 
tarė gaspadorius ejdamas pas 
duris.

— Ka cze szimtas atnesza ? 
užklausė.

— Jieszkau nakvines, atei
nu pas jumis—atsake užduriu 
ir vela pabaladojo.

— Ar ne ejsil — suriko 
gaspadorius.

Duris su kuolu parėmė ir da 
pradėjo iszjuokavoti, už duru 
atsiduso ir nuėjo ezalin.

Pažaras jau pradėjo roditis, 
sniegas ant lauko jau sutirpo 
o viturells iszkiles augsztin, 
su savo cziulbejimu garbino 
Poną Dieva.

Ant lauko Motiejaus viskas 
augo ir bujojo, kad geriau ne 
galėjo būti, o ant Baltraus ka 
tiktai matiti menka žolele. 
Prie to da turėjo ir namieje 
susikrimtimą: sūnūs, kuris bu 
vo iszaugias ant digto bernio 
ko, ka butu padejes tėvui give 
nime, nieko ne dirbo, ne kar
ta saule užsvieczia ir motina tu 
ri ejtie kelis kartus kelti tingi
ni. Pas Motiejus ir ant lau
ku kitaip užderėjo ir sūnūs bu 
vo darbininkas.

Pakol prasidėjo laukuose 
darbai Motiejus prisivežė med
žiu ir pasistatė nauja nameli.

— Prisivogė isz girnos—pa 
mislijo Baltrus. Kada ant Mo
tiejaus lauku viskas gerai už-

Mitchellis kamisorium 
darbo.

Albany, N. Y.— Buvusia 
prezidentas anglekasiu unijos 
“United Mine Workers of 
America,” Jonas Mitchellis, 
likos paženklintas per guber
natorių Sulzera ant dinsto stei- 
tinio kamisorium darbo. Dins- 
tas yra ant keturiu metu su 
metimą alga $8,000. Guberna
torius Sulzeris kalbėjo, buk 
Mitchellis tojo dinsto nejesz- 
kojo, ne pate suprato, jog tai 
tinkamiauses žmogus ant tojo 
dinsto.

Daejo žine in Ryma, buk 
Rymo Kataliku arcibiskupas 
J. Sereggi likos nužudintas 
Skutaroje. Kardinolas Merry 
del Vai nieko apie tai nepra- 
nesze serganeziam Popiežini 
ydant toji žine jin nesujudintu 
daugiau.

Praejta panedeli perejo per 
Pennsylvanijos legielatura 
ILrrisburge Flynno bitas prie 
szais “foreignerius”, ydant viri 
parapinei turtai 
naate dyecziju 
Amenkoniszki 
priesz taji bila 
bet tėvas tojo 
užtikrino protestonams buk 
tosios tiesos kiszasi vien tik 
“foreigneriu” — Lietuviu, 
Lenku ir Slavoku.

Tasai bitas da turi perejt 
per senata ir užtvirtinimą pa
ties gubernatoriaus.

Vokiszki biekupai uždraudė 
katalikiezkems kuningams 

S pirkti ar važinėti automobi 
leis. Prieszinasi tai kuningisz- 
kam luomui o daugelis kunin- 
gelui tokiu budu lenda in sko
la.

turi būti Icc- 
arba biekupu.

kuningužei 
pasiprieszino, 

bilo (ajriszis)

Del ko moteris 
patogesnes už virus.

OTOGRAFlCTif

Skas 
jlahanoy Cit! 
□trauke viaokea
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Phil adei f i jos kamisije dory
bes savo raporte danesza buk 
paleistuviscziu urvosia užtiko 
3311 mergynu ir moterių, ku
riuos parduoda savo kuna; 2,- 
929 gyme czionais o 915 yra at 
ejves o 214 murines. Isz 90 
mergynu su kuriuomis sanarei 
kamisijos kalbėjosi, kokiosia 
metuose pirma-karta “pašildo” 
3 turėjo po 13 metu, 34 po 14 
o 61 po 15 metu. Priežastis 
nupuolimo mergynu nuo do- 
raus kelio buvo, noras pasire- 
dimo puikei, tinginysta, maži 
uždarbei ir noras vedimo gė
dingo gyvenimo.

Tūlas angliszkas daktaras 
ilgus metus tinnejo api taje už 
duote. Ir daseki ezita: Jisai 
apžiūrinėjo 1600 visokias 
moterias ant cielo svieto. Ant 
pagalos persitikrino, jog mo- 
tere del to yra patoga, jog ma 
žai užsiminėją galvos darbu. 
Ilgas mokslas atiminėja pato
gumą. Jisai priduria davada 
tosios teisybes. Indijosia ang- 
likinesia gyvena sztamas vadi 
namas ‘ Zaro”, kur moteree 
atlikinėja visus viriszkus ir 
vieezpatystes reikalus, uždar- 
biauje ant saves, savo vaiku ir 
savo viro, o ir virus iszsirenki- 
neja del saves, kurie turi stu- 
boja triūsti, ir vaikus prižiu- 
rineti ir valgi gamyti. Intek- 
me tuju iszlygu butes yra, jog 
virai yra patogesni, moteres-gi 
baisios, kaip raganos.

Motercs— palicijantkos.
Philadelphia.— Direktoris 

Porteris prisiegdino dvi mote- 
res ant palicejskos tarnystes 
ant dvieju geležkelio stoties 
czionais, o tosios yra: Miss. 
Gillespie ir Mrs. Dieh. Pali- 
cijantkos yra apsiginklavusios 
in paikas, revolverius ir skry
bėlės, bet laike dydesnio pa
vojaus turi tiesa ezaukti in 
pagialba žmonis. Da pirma 
karta Pennsylvanijoi likos 
moteres paskirtos ant tokio 
urėdo.

Straikas pasibaigė 
Virginijoi.

Charleston, W. Va.— Strai- 
kuojenti anglekasiai Kanawha 
augliu taukuosią, laike spe- 
cialiszko seimo, nutarė sugrižt 
prie darbo ant iszligu guber
natoriaus Hatfield. Straikas 
tenais tęsęsi kone per visus 
metus.

Kuningeiis priesz suda už 
apjuodinima.

New York. — Angliszki 
laikraszczei skelbe, buk kata- 
likiszkas kuningas Vaitiekus 
Nawrocki isz Brooklyno pra 
baszczius Szv. Kazimierio pa
rapijos, prisipažino priesz suda 
prie kriminaliszko apjuodimo 
per gromata nusiunsta per 
paczta del Williamo Bergielo. 
Bergielis apsivedė su kuningo 
Nawrockio gaspadine kuri pas 
jin radosi už gaspadine per 12 
metu, nes in menesi po apsi- 
vedimui pamėtė savo vira. 
Už taji apjuodinima bausme 
yra 10 metu in kalėjimą Sing 
Sing. Viroka sūdąs ižduos 
ryto.

Trumpi Telegramai.
§ Brussela, Belgije. — Po- 

litikiezkas straikas užsibaigė 
pasekmingai ant naudos dar
bininku.

§ Philadelphia. — Pagal 
apekaitima kamisijos padotku, 
tai czionais randasi 377,948 na 
mu, terp kuriu 11,142 yra me
diniu.

ATSAKYMAI
P. Z. St. Paul. — Nieko 

svarbio tamietos daneszime ne
randame, o jago nukentejei ne
kaltai, reikėjo pasiymt gera 
žmogų pas advokata ir innesz- 
ti skunda už neteisinga apskun 
dima ir patalpinima paikszu 
name.
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