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KAS GIRDĖT?
Per Pennsylvanijos Senata 

perejo “Flynno Billa” kuriuo 
kataliku bažnycziu ir bažnyti
niu turtu globėju turi būti 
pripažintas vyskupas. Dabar 
tik reike gubernatoraus para- 
szo arba patvirtinimo o tada 
invyks naujos regulos tarpe 
Rymo Kataliku parapijų 
Pennsylvanijos valstijoje.

Tasai bilas nesikieza prie 
protestoniszku turtu bet vien 
tik katalikiszku parapijų, to
kiu budu biskupai vela turee 
valdže ant bažnytiniu turtu.

Profesoris angliezkos moks- 
laines Cambridge pranaszauja 
antra ledini periodą tolimoje 
atejteje, kurie bus bledingee- 
nis už. bada, tvana ir pavietre.

Milžiniszki kalnai ledu už
griaus skritulį žemes ir viską 
sunaikis ant ežios pasaulės ar
ba ant žemes Kas 80 tukstan- 
cziu metu turime nauja astro- 
nomiezka periodą, kada vasa
ra buna labai trumpa, o žiema 
ilga.

Tada ledai užkloję visa skri 
tūli žemes. Bet jo teorije ne
privalo mus bauginti suvis. 
Mes nesulauksime ledines ga
dynes, todėl tas mus nedaug 
apejna.

Puikiu Amerike turime “in- 
tiligentu”, nes tuosius intili- 
gentue negalime prie žmonių 
priliginti. Yra tai tranai, ka 
be darbo minta kitu prakaitu. 
Lauke mažiausios progos kad 
galėtu lengvai papelnyti nuo 
savo tautiecziu. Randasi ir to
kie ka už stiklą alaus, arba ke 
lis dolerius politikoje parduo
da savo tautieczius o ir kandy 
datus ant urėdu. Esame tame 
persitikrinia patis.

Kuningas Daktaras B. Sku- 
likas vela gavosi in karszta 
vandeni. Randaviszki inspek
toriai paczto jin aresztavojo 
Rock Island, Ill. už melaginga 
padavima skaitlį savo skaity
toju. Skulikas iszleidinejo ko
ki ten laikraszteli paduodamas 
prenumerata skaitytoju ant 
50,000 o kuriu turėjo vos kelis 
szimtus.

Už tai gali mums padėkavo- 
ti visi tieje “progresiviszki” 
laikraszczei, nes jagu ne “Sau
le” tai ne butu tureja szendien 
prenumeratorių del savo laik- 
raszcziu.

Tegul visi pardavėjai pape- 
rosu neužmirszta, jog ana die
na perejo nauja prova Harris- 
burge kuri uždraudže kup 
ežiams parduoti paperosus vai
kams arba duoti popierėliu 
ant dirbimo paperosu po dy- 
dele bausme. Gubernatorius 
patvirtino taja prova. Labai 
gerai.

Mete 1911 8 u v. Steituose 
mirė 94,205 ypatų ant džiovos 
(sukatu). Yra tai viena isz pa
vojingiausiu ligų kuri yma kas 
metas daugiau auku ne kaip 
kitos ligos.

Kokis tai mokintas profeso- 
ris apskaitė, buk ant viso svie
to randasi 4,000 tonu smegenų. 
Artai teisybe? Jago kas netiki, 
tegul bando persitikrinti.

Balandžio menesije atplaukė 
in New Yorko pristova 108,- 
980 atejviu. Yra tai stebėti
nas skailis naujei pribuvusiu 
in laika vieno menesio. Pra- 
ejta meta tam paežiam laike 
atplaukė 33,531.

Suvirszum 100,000,000 “gra 
biniu vinių” paperosu yra su
naudojama Suvienituosia Stei- 
tuosia pagal raparta fabriku 
paperosu kas meta.

Muso “prietelei(?)” atsilie- 
pineje in musu redakcije su 
visokeis užmanimais ant kuriu 
mes visai nesutinkame. Pir- 
miause prikiszineje katalikisz- 
kuma buk mes insisiuvia in 
katahkine skraiste; antriejei 
velei: tarnavima kuningijei ir 
t. t. ir t. t. ir jog tai ne pro- 
gresiviszkas laikrasztis. Deka- 
vojame už visas rodąs, bet ne
norime tikti ne ant vienos, — 
ant tiek turime iszmanimo ir 
gana gerai suprantame reika
lus Lietuviu. Mes katalikys
tes nesibjauriname, kokeis gy- 
mime, tokeis mirsime, — bjau
rus tai pauksztis kuris savo 
lizdą tersze ir tasai žmogus yra 
be jokio karakterio, kuris sa
vo tėvu būda niekina; guodo- 
jami visus dvasiszkus be skir
tumo. Musu “apszviestunai” 
peike ir niekina “Saule”, jog 
ne yra progresiviszka ir nemai
no savo raszliavos. Ach! kokie 
apglobejai progreso! O kodėl 
progresiviszki laikraszczei ne- 
užeilaiko, kam duoda suban- 
krutyt ? Kiek tai laikraszcziu 
tikrai progresiviszku po trum
pai gyvatai mirė ? O kas kisza- 
si apie permaina raszliavos tai 
to niekad nepadarisym, juk ir 
Tėvynė tame pntara mums 
kaip tai: .

“Rods tankiai rugojama ant 
“Saules” už jos kalba, už jos 
begalini prisiriszima prie in- 
vairiu kalbos be raszybos klai
du, bet reikia pripažinti ir jos 
didelius nuopelnus: didesne 
dalis Amerikos Lietuviu, szio- 
je szalije iszmokusiu ir pamė
gusiu skaityti, pradėjo nuo 
“Saules”. Jinai buvo musu 
žmonėms A. B. C.”

Tai-gi Dievyti! Amerike 
randasi daugybe mulu ir asilu, 
o nekurie Ugne spjauje, jog pa 
vėlina gabenti in pietinia Af
rika. — Jagu visus mulus ir 
asilus ižgabentu isz Ameriko, 
tada butu szventas gyvenimas.

Jau tai neyra dydesnes ne
laimes ir rupesezio del czionai- 
tiniu milijonierių kada mato, 
jog tiejei milijonai po juju 
mireziai ne užsilaikys. Konia 
visu milijonierių sunelei yra 
pabaigtais kazirninkais ir pa
laidūnais. Tieje turės “gud 
taim”, tiktai ar ant ylgai isz- 
teks ?....

Christusas pasakė: “neszky- 
te sunku glebi draugėje” — 
bet kaip tai sunku yra pada 
ryt?.... Armes neszame ta 
junga isz drauges ?....

“Lietuvos Žines” paduoda 
sekaneziai: “Rosijos cenzūra 
neinleidže in Rosije sekanezius 
amerikoniszkus lietuviszkus 
laikraszczius, senei jau yra už
drausti ejti “Kova”, “Lietuva” 
ir “Keleivis” o szimet da už
draudė “Laisve” ir Katalika”.

“Saule” ne yra uždrausta 
per cenzūra ir galite jaja užra- 
szyti savo giminiame, nes dra- 
sei nuejs be jokio ergelio, nes 
“Saule” skaito ir pati cenzūra 
su atyda isz kuriuos turi dyde- 
li smagumą.

Pasimetimai arba persiskyri
mai czionais Amerike teip 
smarkei dauginasi, kad kas 
dien atsitinka tokiu atsitikimu 
net po kelioleka. Dabartės ke
tina pasirodyt epecialiezkas 
laikrasztis del atsiskyrusiu po
relių po vardu “The Devorce”.

Kudykis—tai mažas žmo
gus, o žmogus tai tankei dyde 
lis kudykis....

Katrie esate pavieni—netu
rite paezios ne vaiku, tai nuei- 
duokyte kagreieziau ant far- 
mu, ba dabar darbininku la
bai reikalauje o ir užmokestis 
gera. Farmu darbai yra žmo
gui sveiki o ir ne sunkus, — 
bile diena prastumti o uždir
btas per vasara kelis szimtus, 
gali sau per žiema silsėtis prie 
szilto pecziaus.

Tankiause maži vaikai už 
maža dalika tarp saves susi- 
rupeziuoje, — panaszei atsi
tinka ir tarp lietuviszku lai- 
krasztininku Amerike, isz ko 
žmonis jokios naudos ne turi.

Laikraszczei turi taikytis su 
norais žmonių, nekludinti tiky 
bes, neniekinti kitu ižduotoju, 
— ypacz iždavejai turi laiky
tis drūtoje sandaroje. Lai- 
kraszczei turi būti del visuo
menes labo, o ne del “biznio”, 
kad žmonių akis monyti ir sėti 
nesutikima. Kas pasiszvencze 
žmonijei tarnauti, tas ne turi 
priesz Dieva kariauti.

Tūlas italiszkas ubagas New 
Yorke iszleido savo duktere 
už italiszko markizo duodamas 
dukterei 50,000 pasogaus. 
Amerikoniszki ubagai turtin
gesni ne kaip europiszki mar
kizai ir baronai.

Praejta ketverga vienas isz 
pisoreliu Chicagoje apgarsino, 
jog pajeezko paezios. Subato- 
je isz daugelio gromatu aplai- 
kytu isz visu szaliu, iszrinko 
viena naszle isz Nashville, ku
ri turi 20 tukstaneziu doleriu. 
Utarninko vakara pribuvo in 
Nashville, o už valandos, jau 
toji patoga naszle buvo jojo 
pati.... Nežine ar da szen- 
dien su savim gyvena ?

Suv. Steituose arti septini 
milijonai moterių užsidirba 
ant savo užsilaikimo. Tegul 
svietas nemislina, jog szios ga
dynes moteres yra tingines?..-

Tikėjimas yra kaip mūrytas 
pamatas, isz kurio, kaip iszym 
si plitele, tai pamatas grius. 
Teip ir žmogaus duszioje, ka
da pasidaro szvarpla, viskas 
per jaja skverbėsi.

Tikėjimas be geru darbu 
yra kaip medis be vaisiu, — 
kaip motyna be vaiku, — kaip 
pauksztis be sparnu.

Asztriauses peilis, kaltas, 
kirvis ir kitoki ynagei atszim- 
pa, jago tankei naudojame, bet 
bobos liežuvis, juom daugiau 
jin naudoje, tuom liekasi szar- 
pesnis. Ar gal ne?

ISZ VISU SZALIU.
Isz pavidumo uždare savo 

paezia kletkoje.
Parižius. Jean Ravolette 

teip milejo savo paeziule, jog 
bijodamas ydant jieje nekal
bėtu su kitais vyrais, uždare 
jia kletkoje, kur radosi per 
tris dienas, pakol josios brolis 
jia isz tenais nepaluosavo. Da
bartės Ravolettiene geidže per
siskyrimo už nemielaszirdinga 
apsieyma. Czionais jau tikrai 
buvo už daug meiles, nes mei- 
lejprie visko daveda.

Tai tau gemblerysta.
Parižius.— Ant metinio su

sirinkimo akcionieruszu gem- 
bleriszkos urvos Monte Car
lo, praejta meta kvailei paliko 
te 47 milijonus franku ($9,400, 
000) o grino pelno locninin- 
kai aplaike 19 milijonu fran
ku ($3 800,000). Kiek atėmė 
sau gyvaecziu susibankrutinia 
kazirninkai, tai metiniam ra
porte neižduoda.

ISZ AMERIKOS.
Dvase nebaszuinko 

trankosi po kapines.
Freehold, N. J.— Czionai- 

tinei gyventoje! yra baimėje 
isz priežasties pasirodimo ne- 
baszninko kas nakt ant vieti
niu kapiniu. Jau keloleka 
gyventoju turėjo taji baisu gi- 
lūki, jog regejo nakties laike 
kaip nebaszninkas trankosi po 
kapines. Miestas ketina taji 
dalika isztirynet.

Pati svėrė 438 o vyras 101
Buffalo, N. Y.— Fredrikas 

Perhstein, 32 metu senumo,] 
pabėgo ana diena su panna; 
Mertle Cohen 16 metu senume' 
ir apsivedė Niagara Falls, Ka- 
nadoi. Jaunamarti svėrė 438 
svarus o Fredrikutis vos 101 
svaru.

Norėjo paaukauti Dievui 
kinezika.

Baker City, Ore.— Ana 
diena likos isz ligonbutes pa
leistas kinezikas pravarde Wai 
Hung. Ligonbuteje nukirto 
jam kasa. Paregeja tai Wa; 
Hungo tautieczei, be ka os už
pakali j e, norėjo padi yti isz 
jo auka savo dievams, yd»ut 
tokiu budu perpraszyti užrus 
tinimą dievu per toki nužemi
nimą ju. Matomai kinezikui 
da nesinorėjo keliauti m ana 
svietą per pagialba deganezio 
laužo, nes pranesze apie tai 
viriausybei ligonbuezio .kni’e 
velei paėmė kinezika po savo 
apgloba.

Paregėjo savo suuu priesz 
smert.

Parkersburg, Pa.— Motyna 
Keiserio Bunk turėjo nepa
prasta regėjimą priesz užmu- 
szima savo sunaus. Sūnūs bu
vo apleidęs namus kelioleka 
metu adgalios. Taja nakti 
priesz užmuszima, motyna pri
kėlė visa szeimyna savo riks 
mu, buk regejo savo aunu sto
vinti priesz langa, iezbalusi 
kaip drobe. Ant rytojaus ap
laike telegrama isz miesto ku
riame josios sūnūs dirbo, buk 
jisai likos užmusztas toje va
landoje, kurioje motyna savo 
sunu buvo regėjus.

Gilukis kalnaverczio. 
Rado 810,000.

Mills, Colo.— Jim Galien, 
kalnavertis ir pajeszkotojas 
aukso, kada užtaise skyle uolo 
je ir iszszove,lužo dydelis szmo 
tas akjnens nuo virszaus. Pri
siartinęs ydant apžiūrėt vieta 
po szuviui, nusistebėjo labai, 
paregejas geležinia skryne. 
Tuojaus ėmėsi prie darbo at- 
muszime skrynes, o kada at- 
musze antvožą, rado joje dau
gybe brangiu daigtu nuo se- 
noviszku laiku. Žinunai tuju 
daigtu tvirtina, buk tieje daig- 
tai turi verte deszimts tukstan
eziu doleriu ir paejna isz Isz- 
panijos.

Surukę 289 bakselus 
paperosu.

Hughston, Md.— William 
B. Knight, vaikynas 18 metu 
senumo per visa praejta mene
si surukę 289 bakseliu pape
rosu, prie pabaigos menesio 
pradėjo papaikt o in keloleka 
dienu po tam atsiskyrė su 
sziuom svietu.

Laimėjo motere ant 
loterijos.

Green Ridge, Ky.— H. Ha
gerty, norėdamas atsikratyt 
nuo savo pacziules, nutarė jaja 
iszleist ant loterijos. Pardavė 
jisai 5000 tikietu po viena do
leri. Numaras 48 tikieto lai
mėjo nekokie tai protestonisz- 
kas kuningužie, apsivedęs žmo
gus, nes iszlaimeta motere pa
ėmė sau už tarnaite.

Auksas bulvėje.
Sault St. Marie, Mich.— 

Motere Elena Harrison, ga
mindama pietus, kada apdro- 
žinejo bulves, rado vienoje 
szmoteli aukso didumo žirnio. 
Kada gandas apie tai pasklido 
po aplinkine, prekejas, kurie 
pardavė bulvee Harrisonienei, 
susitarė su kitais, ydant atlan
kyt taja farma, nuo kurios 
bulves nukastos, mierije pra
dėjimo jeszkoti ten aukso. 
Dabar velei toje paezioje ap
linkinėje tūlas farmeris kas
damas szulini rado teip-gi 
aukso ruda.
Dėjo rupeezkes in lova.
Reading, Pa.— Augustas 

jCluff’as pareikalavo nuo savo 
pacziules persiskirimo, paduo
damas priežaste, nedorumą 
savo paezios ir dakakimo jam 

[visame. Sudui apsakė apie 
visokes ezelmistes savo paezios 
kuri stengėsi visaip iszbandyti 
savo vyra. Labjause už tai, 
kad pati dėdavo jam in lova 

’rupeczkee. Motere teisinosi, 
jog ji tik geide iszbandyti 
kantrybia viro, del to dėjo 

<j»m taisės bjaurybes in lova 
i"8udže paliepė porelei nusiduot 
ifitiamon, bet jago da karta pati 
indės in lova rupeczkiu tai 
nubaus jaja kalėjimu ant viso 
•neto.

Nelaba pati.
Terre Haute, Ind.— Betty 

White užsirustinus ant savo 
tiro, sudege jin gyvu. Kada 

Viras miegojo, neiaba pati ap
laistė lova apszczei gazu ir pa
degė. Liepsna akimirksnije 
apėmė visa lova ir gulinti ant 
josios viro. Nelaimingas vi- 
ras pabudęs nenustojo da vi- 
siszkai atminties, nes szoko 
isz lovos, apsiaubtas liepsna, 
ižbego laukan ir puolės in 
purvina pradėjo raieziotis. 
Tokiu budu liepsna užgesino, 
bet gyvasties sau neižgelbejo. 
Mire in kėlės valandas vėliaus, 
baisei apdegintas. Jausli bo
ba likos aresztavota.
Rado piningus po lopu.
Niles, Mich — Ana diena 

mirė czionais J. Harper žmo
gus paliegias, gyvenantis nuo 
25 metu savo nuskuriusiam 
kambarije, vargingai, nekal 
bedamas nieko su niekuom. 
Apsivilkimas jojo buvo vieni 
lopai. Po mirimui pasirodė, 
jog po kožnu lopu buvo bu- 
maszka ar auksinis piningas. 
Apsivilkime radosi isz viso 
$1465.
Gromatneszis gaunantis 

835,000 ant metu.
Washington, D. C.— Oskar 

Me Graw isz Valdez, Alaska, 
pasiliko velei ant keturiu me
tu gromatnesziu, kuris turi 
pristatinėti paczta isz Valdez 
in Eagle Pass. Už savo dar
bą aplaikys metines algos 35 
tukstan ežius doleriu. Pagal 
kontrakta Me Giaw turi du 
kartu ant menesio vežti paczta 
isz vieno miesto in kita atito
lintus viens nuo kito 418 mi- 
liu. Paczto prisiuntimas yra 
aprubežiuotas ant 300 svaru. 
Me Graw pavojinga savo ke- 
lionia atlikineje rogutesia pa- 
kinkitosia szunimis.
Plovotojas ne teko kalbos.

Cincinnati, Ohio.— John 
Roseberry, turintis 48 metus 
amžiaus, neteko kalbos, kada 
perpikes pradėjo keikti ant 
savo paezios ir visaip plovot 
ant Dievo. Roseherry sugrį
žęs namon girtu, pakele na
mie vaidus, norėdamas paga- 
liaus muszti motere, bet likos 
tame perszkadytu. Tada Ro
seberry prade j as keikti ir 
bjauriai plovoti, užspringo ir 
pasiliko nebilium.

Demokratai neprieme 
Joną Mitclielll.

Albany, N. Y.— Kelos die
nos adgalios, gubernatorius 
Steito New York Sulzeris, 
paskyrė buvusi anglekasiu 
prezidentą ant dinsto kamieo- 
riaus darbo tik lauke senato
rių patvirtinimo ir visi isz to 
buvo užganadyti. Sztai da
bar telegramai skelbe, buk 
senatoriai (visi demokratai) 
nepatvirtino nominacije Mitc- 
hello na ir dinsta aplaikys ki
tas “kandydatas kuris yra pri- 
lankesnis demokratiszkam asi
lui. Darbininkiszkas svietas 
isz to labai pasipiktino ir da
bar ketina paraszyt protestą 
in senatorius priesz toki pa
sielgimą.

Tikysi surast skarba 
iszneszanti $80,000,000. 
Buena Vieta, Cal.— Terp 

kalnu Mount Princeion dirba 
diena ir nakti žmogelis Tamo- 
szius A. Summers ant atradi
mo milžiniszko skarbo kuris 
yra vertas 80 milijonu doleriu 
o kuris susideda isz grino auk
so, brangiu žemeziugu ir se- 
noviszku piningu kurio verte 
ne galima ne apskaityt. Sum- 
mersas jeszko urvos kalnuose 
kur tasai ekarbas yra paslėp
tas nuo senoviszku laiku per 
Iszpanus.

Persiredus kaipo yiras 
per 50 metu.

Quincy, 1’11.— Czionaitinioi 
prieglaudoi del senu kareiviu 
randasi nuo daugelio metu 
kokis tai “Albertas D. J. Ca
shier” bet niekas ne žinojo 
buk tasai “viras” yra tikrai 
motere. Ne butu niekas apie 
tai žinojas ir szendien, bet ka
da du tarnai namo norėjo isz- 
maudyt senuką, tasai su visom 
pajėgom pasiprieezino priesz 
tai ir norėjo ydant jam pri- 
siunsti dažiuretoja kuriai iž- 
davė savo slaptybe. Toji ne
žinoma motere eme dalybas 
civiliszkoi karei kaipo viras. 
Niekas nežino priežasties del 
ko priėmė viriszka drabuži.

Už 10 centu gavo 400 
doleriu

New York.— Kada valgin- 
damas žalus ojsterius už ku
rias užmokėjo 10 centu, pali- 
cijantas George Brownmiller 
rado lukszte dvi puikes per
las verties 400 doleriu. Kiti 
palicijantai dagirde apie gilu- 
ki savo draugo ir nuėjo in taja 
restauracije valgyt ojsterius 
bet perlu ne rado.

Musztyne su straikierials.
Syracuse, N. Y.— Du vyrai 

mirszta o apie 25 kiti likos 
pažeisti laike musztines strai- 
kieriu su policija. Didelis 
skaitlis straikieriu buvo suimti 
ir pasodyti in kalėjimą. Musz- 
tine prasidėjo tarpe 2500 Ita- 
lijoniszku straikieriu kurie 
pasikėlė prieszais policija. Da
bar miestas yra po priežiūra 
vajaunos valdžios milicija pri
buvo isz aplinkiniu miestu ir 
apsistojo miestaviszkoj kazar- 
mijoj.

Trumpi Telegramai.
§ London.— Terp palicijos 

o socialistu pakylo musztyne. 
20,000 ypatų dalibavo maisza- 
tije. Daugelis likos areszta- 
votu.

§ Londonas.— Sufragistkos 
sudegino Szv. Katarinos baž- 
nyczia miestelije Hatcham. 
Bledes padaryta ant 50 tuks
taneziu doleriu.

§ Aleko Sehinas kuris ne 
persenei nužudino Grekijos 
karalių Jurgi, pasidarė sau 
gala kalėjime.

Isz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

Kuningaiksztis Dručkis— 
Lubeckis nužudintas per 

barona Riszpingi.
Varszava.— Neiszpasakytai 

nusistebėjo gyventojai visos 
Lenkijos ir Lietuvos areszta- 
vojamu barano Jono Bifzpin- 
gio, kuris yra turtingiausiu ir 
turintis dydelus turtus Lietu- 
voja, už nužudinima kunin- 
gaikszczio Vladislovo Druč
kio— Lubeckio.

Kuna nužudinto rado 22 
Birželio, krumūose'prie gyveni 
mo Tereszizno arti Varszavos. 
Kuning. Lubeckis draugu su 
Biezpingu, kuris yra susigimi
niavęs su kuning. paezia, nuva 
žiavo ant geležkelio stoties, tai 
yra Lubeckis nuveže barona 
ant stoties.

Kada nesugrįžo in paženk
linta laika, pradėjo jo jeszko
ti, surasdami jo kuna su 
dviems szuveis krutinėję, gu
linti krūmuose o arklei stovė
jo arti.

Sliectva atydenge priežaste 
žudinstos ir Biszpingas likos 
aresztavotas. Laikraszczei da 
priežasties nepaduoda.

Pagialba už pagialba.
. Grodnas.— Tūlas prabasz- 

czius isz artymos parapijos, su- 
grižinejo namon velyku vaka
re nuo ligonio. Sztai nužvel
gė grabeje gulinti žmogų. 
Tuom žmogum buvo urednin- 
kas (žemskis) Petrov Nisilevas 
isz netolimo kaimo, kurie bū
damas gerai užsitraukęs, par
virto ir užmigo ant szalczio. 
Prabaszczius su pagialba važ 
niezioe, uždėjo ant briezkos ir 
parsivežė in klebonije. Pa
guldė jin ant lovos szale 
miegstubes prabaszcziaus.

Buvo jau gerai po pusiau- 
nakties, kada pabudias ir isz- 
sipagiriojas žemskis, ižgirdo 
szauksma pagialbos szale jojo 
perekiras. Szoko isz lovos 
kagreieziaueia ir ižbego lau
kan. Paregejas prabaszcziaus 
kambarije žiburi, prisiartino 
prie lango ir paregėjo baisu 
regėjimą, Pakujuje szvaistesi 
tris piktadarei su maekomi 
ant veidu o kuningas kabojo 
ant kaklo palubėje. Tuojaus 
žemskiui iszejo girtumas isz 
galvos, su greitumu žaibo isz- 
eme isz pajuostes revolveri, 
szauje per langa ir vienas isz 
piktadariu puola ant grindų, o 
kiti du leidosi per langa bėgti. 
Žemskis inpuole in pakaju, 
perpjovė virve ant kuriuos ka
bojo kuningas ir gelbsti nuo 
mirezio. Ant gilukio, da ne
buvo pervelai, kuningas atsi
peikėjo. Ant rytojaus suėmė 
ir tuosius du, ka buvo pabegia 
ir po trumpam teismui likosi 
iszvaryti in Sibenje. — Teip 
tai viens geras darbas likos at
mokėtu kitu geru darbu.

Parsiduoda Farma.
123 akieriu žemes, 100 akie- 

riu iszdirbta o reszta girria, 
randasi tarpe Hazletono o Ber 
wiko. Namai visi geri, geras 
szulinis prie duriu, upelis bė
ga per lauka. Daug vaisingu 
medžiu. Puiki ir gera farma. 
Atsiszaukite po adresu: (ge

John Schisler,
F. D. Sugar Loaf, 

Rock Glen, Pa.

Reikalinga.
Prastu darbininku ir molde- 

riu. Leiberei dirbdami nog 
sztukos gali uždirbti nog $2 
lig $2 50 ant dienos, molderei 
gali uždirbti $2.50 lig $3.50 
ant dienos. Dasižinokite apie 
daugiaus pas (gg o))
Missouri Malleable Iron Co.

East St. Louis, Ill.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Scranton, Pa. — 17 d. 
Aprilaus likosi užmusztas Mi
kolas Grinaveckis, priežastis 
smerties karas leidžentis žemin 
turėjo spraga iszsikiszusi tai 
nespėjo velionis pasitraukt ir 
pagavo už marszkinu kur nu
vilko apie 5 pėdas žemyn ir in 
trumpa laika po tam atsisky
rė su szuom svietu, paliko di- 
deleme nuliūdime paezia, dvi 
dukteris, ir viena vaika.

Ansonia, Conn.— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
uždarbei ne vienoki.

— Oras sziltas.
— Parapijos reikalai ne 

kaip stovi.
— Ansonijos moterėlėm p. 

Baltruviene labai reikalinga, 
nes per daug in geryma pa
linkta.

Courtney, Pa.— Prieinu- 
ežiu tamistai ant pareikalavi
mo eekanezes pravardes muso 
tautiecziu kurie pražuvo ka- 
siklosia 22 Balandžio:

Karolis Mikelionis, paliko 
4 vaikus ir moteri.

Juozas Liorentas, paliko 
moteri ir 5 mergaites. Žuvo ir 
jo penki burdingieriai.

Simas Jakuszas, pavienis, 
kaunietis.

V. Paulauskas, paliko mo
teri ir mergaite.

Jonas Paulauskas, pavienis, 
kaunietis. Jonas Terebeiza, 
pavienis, kaunietis. V. Tere
beiza, pavienis, kaunietis. Pet
ras Baceviczia, paliko moteri 
ir vaika; kaunietis. Vincas 
Sabutis, pavienis, kaunietis. 
Jurgis Zaukus, pavienis, kau
nietis. Jurgis Didjurgis, pa vie ■ 
uis, kaunietis.

Jonas Zalmakutis, ežia au
gės.

Juozas Matusevicze, paliko 
moteri ir 2 vaiku.

M. Mockus— nežinomas.
Kiti dar neiszimti. J. W.

Sagamore, Pa — Lietuviu 
pusėtinas būrelis, isz tu viso
kiu atsiranda.

— Parafijos czionais nėra 
nes norėjo tverti, ale likosi už
mestas klausymas. Laikrasz
cziu mažai kas skaito.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Ateiviai-darbininkai.
Kai-kuriuosna Kauno gub. 

dvaruosna jau atėjo isz kitur 
darbininku, kuriu dauguma 
yra isz Cholmo. Darbininkai 
gausiu mensiui po 9 — 12 
rubliu.

Kalvarija.
(Suv. g.). Atsisveikino su 

mumis kun. Aleska, kuris li
ko perkeltas Vilkaviszkin. 
Labai gražia tasai kunigas pa
liko pas mus atminti; jis kele 
žmones dvasiszkai ir medžia- 
giszkai.

Kretinga.
(Telsziu apsk.). 22 d. kovo 

n&kti ėjo slapta per Prusu sie
na Rusijon du broliu Augu- 
cziu isz Kretingsodžio, ir abu
du nesze prūsiniu prekių. Be- 
eidamu ties Priszmoncziu dva
ro, patiko pasienio sarga, kurs 
viena ju, Petra, perszove o an
tra suėmė gyva.
Kiek yra kataliku Lenku 

karalijoje.
Septyniose Lenku karalijos 

vyskupijose, tame skaieziuje 
ir Seinų vysk, yra 8 milijonai 
465 tukstaneziui 653 katalikai 
būtent.



Antanas susitarė su Petru,
Keliauti ant seimu,

Bet tik Antanas czion yra, 
O Petro lig ežiam laikui neyra.

— Kur Petras?

BURTAI
Apisaka apie būda žmonių 

gyvenancziu praeitam 
szimtmetije.

Ant to ira kiti spasabaj—per 
trauki pirmutinis—nes apie taj 
dabar czion sznekta.— Mielinu 
jog Bužalskas ne laikis uždari- 
tos burnos ir iszduos raganas

— Nes buk ne vale.
— Kodėl ne vale?
Buk tuojaus jam raganos 

sprandą nusuktu — atsiszauki 
visi kiti.

— Su nusukimu sprando ne 
tejp taj grejt —atsiliepi iszkel 
mingu balsu pirmutinis —o ej 
na czion apie laba visomenes. 
Kas tokis gadas szetoniszkae 
turi kenkt del žmonių ? Ar ma 
žaj ira ant žmonių už mestu 
kaltūnu ?

Czion vienas iez burelo isz 
bliszkes, biski apipliezes tuo- 
jaue sieki prie savo galvos. 
Patemita taj nes niekas nenu- 
eijuoki, ba kalba buvo svar
bi.

— Szventa tejsibia, pasakė
te ponas kajmine —tari in pir 
mutinį kaltunuotas — ugi ir 
asz no kėlu metu, kajp esmių 
aptejktas per koke taj negad- 
na ragana taj bajdiklista. Ka 
taj žmogus jau prisidarej! Plan 
ku ne kirpau skatiką paszven- 
tinta uszkasiau drauge su kal
tūnu tekanczem vandenije ir 
prislėgiau akmeniu.... nieko 
ne maczina! Kaltūnas kajp bu 
vo tejp ir ira, žmogus visti 
valgit ne gali gal kada stikle- 
lu arielkele susidrutini taj vis
kas.

Ant tu žodžiu visi atkrejpi 
milaszirdingaj akis ant kąrcze 
mos, žmogus su raudona nose, 
padan žingsni pirmin, o paskuj 
jin visi kiti, rodos buk buvo 
pirmiaus susikalbėja nuėjo in 
karczema.

Ponas Motiejus buvo vienu 
isz paskutiniu iez bažniczios. 
Sugrįždamas užėjo ant stovin- 
czio pas bažnicze pono Kasmau 
cko, kurie stovėdamas su ko
kiu taj savo pažinstamu kalbe 
josi sau.

Po prisisvejkinimuj nuėjo 
abudu abivatelej tolau. Ant 
uszsisukimo in miestą susilaiki 
prisižiūrėdami in kuopas žmo
nių kurie taj in ten, taj in cze 
burelejs vaiksztinejo.

— Ka taj-gi tas naradas sze 
dien turi? —tari Kasmauckas, 
kone pats in save — jog nesis- 
kireto namo, kaip paprastinaj 
o tiktaj puse po karczemas o 
puse po rinka vaikszczioje, ne 
žino pats ko.

Ižgirdo taj ponas Motiejus.
— Sakitau —tari,— jog ne 

sunku atmintie, ba visi galema 
paeakit perimti didele neapi- 
kanta ant tu raganų, ka turėjo 
paėmė poną Bužalska....

— Tas szlektaj,—suniurnėjo 
Kasmauckas, —kajp pasigers 
taj da gali vajdu pridarit.

— Vajdu? paszauki ponas 
Motiejus —o tegul tik praside 
da musztis, jagu jeme kajlis, 
galema pašokit nieszti!

— A, apie taj suvis ne ejna 
— atšaki Kasmauckas — nes 
suvis apie ka kita. Na-gi po
nas Motiejau, nuejsiva ir tarp 
žmonių pavaikszczioja paklau
siem ka kas szneka.

Ponas Motiejus tuojaus bu
vo gatavas.

Tas ka girdėjo tarp žmonių 
ne buvo suvis apspakajinan- 
cziu.

Daugibe kaltunuotu, kuopi- 
noei, tverdami draugiste gundi 
vieni kitus prie pasinaudojimo 
isz atsakanezios progos, kad 
visas raganas iszrast per iszda- 
vima Bužalskio, o po tam jom 
geraj užmokėt usz jiu gerade- 
jingus darbus. Blajvi žmonis 
tuojaus aplejdinejo burelus nu 
sidavinejo in karczema pasirū
pint drąsos, isz kurios po va- 
landaj iszejtinejo linksmesni ir 
svejkiau iezrodanti ant vejdo.

Po apėjimoj rinkos sugrįžo 
adgalos ant pirmos vietos, ties 
namu pono Bužalskio.

— Szlektaj—atsiliepi ponas 
Kasmauckas —girdėjote ponas 
Motiejau jog Bužalska gvol- 
tu nori priverst prie iždavimo 
raganų. Igi dabar taj tik da 
sznekasi, žinoma jog randasi 
protingesniu žmonių kurie ne 
tiki in ten kokes piktas dva- 
ses, ir del to sutiktie ne gali 
su kvajlejs, nes kada pasigers 
taj bus szlektaj.

— Szlektaj isztikro suniur 
nėjo nuludes ponas Motiejus 
rejke galema pasakit, Bužals
ka perserget, rejke kitiem abi- 
vatelam apie nuomone žmonių 
pasakit, idant karte uszpuoli- 
mo butu kas, galema paeakit 
del apginimo. Ant galo del ko 
gi taj isz ratusziaus ne ira pa- 
gelbos ?

— Iez ratueziaus lig ežiam 
lajkuj da vejkt nieko ne gali 
ba nor taj žmonis grasina, bet 
vienok malezej apsiejna.

— Ha! malszej — paszauki 
ponas Motiejus —tuom-gi la- 
biaus, ba ne nori ant saves at- 
krejpt patemijimo, idant turė
dami valnae rankas ko Dieve 
apsaugok, galetau, galema pa- 
sakit nuskriaudint Bužalska-

Kosmauckas palingavo eu 
galva o po tam suniurnėjo:

— Taj, taj kas, nes rejke 
ant to jeezkot redos.

Ir isztikro abudu abivatelej 
davė žine, geresniem given- 
tojams apie stoną daliko mies
te ir ne trukus buvo gatavi 
ant apginimo daugibe mieez- 
czionu. Vienok vaikszczioje 
tiktaj po viena arba dvieje 
tarp kuopu žmonių, idant ne 
atkrejp ant saves patemijimo.

Tuolajk balsaj augo kas 
kart labiaus nes ne visi buvo 
vienos nuomones, buvo žmo
nių ir protingu kurie apajezki- 
nejo, jog niekados ne kokios 
ten piktos dvasios ir raganos 
kiravina žingsnius žmogaus o 
pats žmogus paklista kada gal 
va apsisuka o ipatingai ne blaj 
vam, del to pasikelinejo gin 
czaj, barnej, ir tokie protingi 
žmonis visados turi atstot no 
kvajlu, kurie gavo drąsos per 
arielka, o pagundineti per bo
bas, pastanavinejo atkerszint 
Bužalskiuj, jago ne ižduos ra-

i ganu.
i — Tai-gi taj!—girdėt buvo 

balsaj —ar-gi jau ne galema 
i spakajnej gi vent?

— Žmogus randasi nuolati
nėj bajmej priesz pikta.

— Nes pasibajgt turi 
nor karta.

— Pasibajgs!
— Turės ižduot.
— Tures.
Kitur isz kuopos viru ir mo

terių isz sumajezitu 
buvo galema suprast 
kinetus balsus.

tae

riksmu, 
nutrau-

taj— Jago krikszczionie, 
ižduos!

— O jagu ne ižduos?
— Taj pate raganius!
— Ir Ijje!
— Ir jos duktė!
—'No sene j turiu ant 

nužiurejima, —rėki taj span i 
ga vargaze,— jog Bužalaj turi 
turėt pagelba peklos ctelos, nes 
ir turi.

— Matete?
— Hm! ne, nes dasiprast 

galema ir taj kajp ir matitum, 
ba-gi isz kur toki turtaj ? liję 
nieko ne vejke, dukriuke nosi 
augeztin pakėlus neszioje, ne- 
vet ant doros mieseziones ne 
žvilgters, jago bus biedna. 
Ha turi inkluza!

— Turi inkluza! — paan
trinta su ruetibe, — nes ejeiva

— Ejeiva visi.
— Taj ejkime tuojaus.
— Nes ba taj.... teip 

taj.... asz.... stenėta, nes 
niekas ne nori būtie pirmuti
niu, bet toki iszsijudino 
iez vietos ir ciela kuopa ėjo 
prie mano ^Bužalsko.

Klebonijoj apie nieką ne 
žinojo da. Senu papratimu 
apart pribuvusiu kuningu, 
tejpogi rasdavosi, valdže mies 
tiszka uezpraszita ant pietų 
Burmistras ir rodauninkaj 
miesto. Pietus prie pasikalbė
jimu traukėsi gana ilgaj. Tuo 
lajk buvo daug prie kalbėji
mo, ba ne tiktaj apie vejka- 
lus kiszanczius miesto ir aplin 
kines nes cielo sklipo ba usz- 
stojo kitokį randaj, norint for
ma raudine da pasiliko buk 
igi kuriam laikuj toj pati.

Kalba buvo svarbi.
— Muso vejkalaj — kal

bėjo ponas Garczinekae, — 
matomaj dabar pradės biski 
ilsėtis, ba karalus Stanislovas 
ne insiduoda in jokes vajnas ir 
vėlina malezei givendamas 
proce savo pakelt sklipe ap- 
szvieta ir gerbūvi.

— Ach! — atsiduso vienas 
isz kuningu — nes reikėjo 
žemems ateipirkt....

— Jago priliginsime viesz- 
patavima Sasu prie tolaikinio 
— atsiliepi prabaszczius iez 
Kkcko taj usztiesa aut geres
nio iszrodo. Kas mane labiau 
se linksmina taj ira, tas jog 
karalus uszsiima rūpestingais 
mokslais, rūpinasi apie uždė
jimą mokslą j niu, o isz to ga
lema tikėtis, jog apezvieta pa
ims virszu, ir tamsuma ir tikė
jimas in burtus ieznaikins tarp 
žmonių.

— Ne tejp tai 
atsilipe kitas — ba 
kinimo papratimu 
szimtai o mažiauee 
metu susidėt turi Vienok dėka 
Dievui ir usz pradže.

Tikibe, tikibe, — atsiliepe 
gucd. kuningas iez Pobiedzis 
ku — tai dirva ir ijje tiktai 
žmonis gali užlaikit doribeje-

— Hm! suniurnėjo burmis
tras su nusiezipeojimu — tie 
sa tikibe daug gali, nes be pa- 
gialbos valdžios svietiszko ne 
daug padaris.

— O taj-gi! — paszauki 
vietinis prabaszczius — jog 
valdže dvaeiszka su valdže 
svietiezka privalo ejt ranka in 
ranka.

— Jago tik duosis, jago 
duosis — niurnėjo burmistras 
po nose ir buk ne norėdamas 
pasikeli.

Tuolaik prabaszczius vieti
nis pakeli toaeta.

— Ant vienibes ir sutikimo 
valdžių svietiszku ir dvasiezku 
idant viena su kita pajėgu 
sklpur atneszt pakaju ir tik- 
raj padaritie jin laimingu.

— Ant to garbingo toaeto 
pasikeli visi, iez geria stiklus 
susėdo vėl.

Toje valandoje usz duriu 
iezgirdo žingsnius ir tame atsi- 

; dare durie, o in pakaju inejo 
uždusęs orgamietra drauge su 
vienu tarnu ratueziniu.

i Sveczej su akivumu, vien- 
, kart su nusistebėjimu pažiu

rėjo ant pribuvusiu, ba nu- 
manidami ant jiu uždusimo, 
jog turėjo kas svarbio atsitikt,

i arba kas blogo.
Kas atsitiko ? — paszauki 

vietinis prabaszczius — priej- 
damaa prie orgamistro.

— Kas tokio? — paszauki 
burmistras ant ratuszinio tar
no.

— Kuopomis, — pradėjo 
ezniukszcziuodamas orgamis

jiu

greit — 
ant ieznai 
ir burtu 
deeetkaj

tras — kuopa žmonių trau
ke ant namo Bužaleko ir nori 
jin priverst idant ižduotu ra
ganas kurios jin buk ezedien, 
praejta nakti 
ant balu.

— Achl — 
tinis kuningas 
tejp.... Tame atsikreipęs in 
visus sveczius iezaiszkino, jog 
vakar Bužalskis būdamas gir 
tu, sugrižinejo isz Klecko ir ’ 
paklides gavosi in balas, ka I 
žmonis sau kitaip perstato ir 
tvirtina.

Balsai rūstingai davėsi gir
dėt tarp svecziu.

— Sztai turime! — paszau- 
ki vienas isz kuningu — 
czion tegul tuojaus iszženge 
galibe dvaeiszka ir evietiszka 
idant kuopas usztiesa gal ne 
blaivas per židus netikelus 
pagundinetas apmalszint.

— Užzvanit ant neezparu
— paszauke vienas iez kunin- 
g”.

— Ne! saugok Dieve! — 
atsiliepe kokis obivatelis — 
palaikitu ta zvanijima žmonis 
usz ženklą dideles nelaimes su 
Ugne ir giventojej baisej nu 
eistebetu o tada pasidaritu di
dele majszatis. Skubinkimės 
geriau.

Netrukus viskas buvo ga
tava. Kuniugaj apsivilkę in 
kamžas su križium, gatavi buj 
buvo judintis, tiktai pasiliko 
tas kuris turėjo laikit nesz-; 
parus. Zvanijimas ant neezpa
ru dabar turėjo uezetot ant 
duoto ženklo.

Didelėm pavojuje radosi obi 
vatelus Bužalekae, ba uezpuo 
likai stengėsi iezlaužezt durie 
iezdaužit langus name jio. Ja
go ne protingi ponaj Motiejus 
Kosmauckas, kurie giventojam 

1 apie grasinanti pavoju aprejeį 
ki, Dievas žino, kas butu bu- 

1 via. Teip ne žine isz kur stojo 
prieez uezpuolikus daugelis vi
ru mieezczioniu, o Baltrus su 

! Mikolu atstume uezpuolikus 
’ no duriu.

Koemauckas 
mae.

’ — Žmonis!
'• daneszancziu

jum darosi galvose? Ar-gi 
kada girdėta, jog mieste Kisz- 
kove butu papildintoe muez- 
tinee?

Visomeniszkas iezjuokimae 
buvo jam atsakimu.

— Mes ne ejname ant muez- 
tiniu — paszauki vienas drą
sesnis ba gal mažiau blajvas
— nes norime žinotie pravar
des raganų.

— Taj ne jus dalikas tame!
— atsiezauki vienas iez rodau 
ninku guodotinai — jago 
apie tai bus reikalas tai ant to 
ira valdže, o jums kas prie to.

— Nieko, nieko, — 
ezaukta-igi valdže raganas 
suseks, tai jos pirmiaus mums 
visiem galvas kaltūnais apipils 
ir givulius muso apraganucs o 
po tam pabėgs.

— Nieko, nieko, tuojaus no 
rime žinot!

— Tuojaus norime žinot!
— paantrinta.

— Pirmin viraj, hura!
Szaukimai tie daejtinejo iez 

uezpakalo, o pirmutinėj stovė
jo kaip tai nukorę galvas, gal 
ne tvirti savo vejkale.

— Ir ko-gi teip stovite ? — 
paszauki etaigai uszeidegusi 
Marina iszszokus isz kuopos; 
tuojaus czion ne toli Koemauc 
ko.

— Ha! vargeze! — paszau-! 
ki tasai-gi — tai tu 
gundai? Gal del to, 
Bužalskas su lazda 
iezperi, pagavės ant 
darbo su vieztom.

Po tu žodžiu nutvėrė boba 
usz sprando ir pakrėtė jaje.

— Ponas obivatelau! Įėjėki 
te jaje — paezaukta eu rusti-1 
be.

— O kas-gi laikitu ta vai 
kata — tari paniekinanezei 
Kosmauckas palejedmae Mari
na.

— Jau ijje ritratusze usz sa 
vo darbelus ateakis! — dada- 
vi rodauninkae.

— Atsakieiu! atsakiein! — 
reke Marina ba žinau daugiau 
negu kiti.

— Na ko-gi laukei va? — 
szaukta kae kart priverstine- 
jeneziau ir kuopa isz uszpaka- 
lio etume pirmutinius pirmin 
Ir vėl mėtėsi prie duriu.

(Toliaue bus.)

buvo nunesze

paszauki vie 
— del to tai

iezžengi pir-

— paszauki 
balsu. — K ta

žmonis 
jog tau 
nugara 
karezto

Smutni laikai, smutnoe dienos, 
Kur tik girdi smutnybes vie 

nos, 
Kur virai yra ant burdo, 

Neiezgirsi linksmo vardo. 
Broluk Jonai, varga ekuru, 
Kad kvatiera bloga tunu, 
Žiema szaltis d vase szala, 
Vasara blakes kuna gelia. 
Valgis netur gero smoko, 

Norint brangei asz užmoku, 
Kartais buna led suezilee, 
O kita syk vėl prisvilias.

Kas dien broluk sirguluoju, 
Dirbdamas darba tai dejuoju, 
Broli Jonuk, daug nekalbėk, 
Geriause veluk jau nutylėk.

Tu mane sugraudinai, 
Szirdiee skausmą padydinai, 

Kol tu žodžiu negirdėjau, 
Asz kvatiera gauti norėjau. 
Asz mielinau niekur nėra, 

Kaip pas mumis sunku yra, 
Diena visa ir vakara, 

Svtczei renkasi alų gere.
Gaspadine kaip inprato, 
Tolei gere kol ne mato, 
Kada laikas sudėt stala, 
Misis ranku jau nevala. 

Kaip atgiję pyksta, dūksta, 
O po ruimus meezlai rūgsta, 
Tai kas drąsos tiek turėtu, 
Neezvaruma jei kalbėtu. 
Su dantimi baieei griežtu, 

Su pokeriu navet rėžtu,
* Karta rėži savo vira, 
Juozuk, baisei pikta yra. 
Tekiam name esu buvęs, 

Žinau, piktos bobos liežuvis, 
Ant teisybes neprietoje, 
Vis kaip padukus loję.

Buvom penki ant kvatieros, 
Macziau juoku ir satiros, 
Viena isz mus teip milejo, 

Pati saves ne gailėjo.
Katra diena drauge ne buna, 

Tai ligota tada buna, 
Stubos darbai jei nerupi, 
Dievo maldos duoti skupi.

Tik liežuvi vis miklina, 
Savo vira vis apgauna, 

Norint vargszas to nežino, 
Kaip pscziule jin niekina.

Gana Maike tas minėti, 
Ir asz noriu pakalbėti, 

Asz tik vienas ant kvatieros, 
Ir dvi senivos mergynos.

Vakar darbo man ne buvo, 
Tai namieje vieta buvo, 

Kaip septines szvilpuks reke, 
Kad prie duriu girdžiu ezauke, 

Gaspadine greit ta mate, 
Plautus diszius jau pamėtė, 
Atejna kurna gerai žino, 
Bėga laukan iez kiczino. 

Geras rytąsi Kas girdėti ?
Gerai kurna, ejk czion sesti, Į • • v
Kvorta viskes jau turėjo, I - .Gere jodvi ir kalbėjo: 

Kaip aeztunta ant dziegoriaus, 
Girdžiu atejna da dvi storos. 
Tos dvi linksmai prakalbėjo, 

Kad butelka jau stovėjo, 
, Sėdo drauge ir tritavo, 

Apie virus vis melavo.
Kaip butelka likos tuszcze, 
Gerti nėra, reke kas ežia?

Alaus kurna bego parneszi, 
Burdingieriai mano szeszi. 
Viro savo nenuskriausiu, 

Ka su kūmoms asz pragersiu, 
Doleriu 18 man užmoka, 
Po tris už kožna beiboka, 
Sztai ir alaus jau turėjo, 

Gere ir burdingierius minėjo, 
Viena buvo toi mandresne, 
Už anuos kitas storiause.

Burna placzei ji adare, 
Ir kitos moteris vis bare, 

, Kad virus pigei laiko, 
Tai jiai labai nupuiko.

Reike visom mums sutarti, 
Ir dar doleris pakelti, 
Toi storoji ka kalbėjo, 

Jokiu viru jie ne turėjo.
Tiktai kitoms to pavidejo, 
Kad pas jia nieks neatėjo, 
Apie virus vis kalbėjo, 

Puse prieez dvileka iszejo.
Poni mano, tojo namo, 
Kas darėsi neiszmano, 

Dar ne diszes nemazgotos, 
Mergų lovos ir neklotos, 

Žiuri dziegoriaus jau dvileka, 
i Ant vaiko 7 metu suriko, 

Begk parneszi nore deszros, 
Ba nėr laiko virti mėsos.
Asz nuo virszaus atėjau, 
Ir prie stalo priėjau, 

Pietų laikais, misis duokie, 
Dar Vincuti kiek palaukie;

I Iszsiuncziau in sztora vaika,

Man szendien labai nesveika, 
Galva skauda, szaltis kreczia, 
Slobna darosi vemti verczia- 

Matot brolei nėr teisybes, 
O ne turim mes galybes, 

Kad mes bute pageritume, 
Ir isz to pasigirtume.

Ir in “Saule” kaip kas ra- 
ezome,

Kad Taradaika užtartu pra 
szome, 

Kur sveikesne, tai pataiso, 
Tai jo rodos ir klauso.

NEDORAS SŪNŪS
Jaunas stalorius J. S. iszke I 

le vesejle. Svtczej bovijosi 
linksmai, tiktai viena ipata 
buvo labaj nubudus. Buvo 
tai motina staloriaus. Buvo taj 
naezle po etaloriui, kuris per 
girtuokliete ir nepaezeduma 
viską praleido, nes motina mi 
ledama savo vienatini sūneli, 
dirbo sunkej, idant jam butu 
gerai ir ant nieko ne stokuotu. 
Per jiosios paezeduma ir ru- 
peste, pasil ko geru m stalo- 
rium.

Bet dabar uždavė jei dideli 
skausmą per apsipaeziavima 
su toke motere, kuri eu savo 
apsiejimais galėjo padariti ear 
mata del dievobaimingos szej- 
minoe. Motina prasze, melde 
su aszaromis, bet nieko ne gel
bėjo; užtai buvo nuludus, ba 
jaute, jog tas pasibaigs nelai
mingai.

Perejo svodba — motinos 
prijautimas ne užilgio iazsipil- 
di Marti pradėjo apsieitineti 
su motina kaip su slūgine. Su 
nūs ž'urejo ant to per pirsz- 
tus, o tankej laiki szale savo 
paezios prieszais motina.

Su kožna d ena kilo didesne 
neapikanta prieszais motina 
Viena diena buvo atsitikimas, 
kurie davė suprast kokis ne 
doras buvo sūnūs ir jojo pati

Marti stovėjo prie gazinio 
pecz:aus ir virė valgi. Per ne 
apsisaugojimą apvertė pecziu- 
ka ir užlege sau drabužius. 
Ant riksmo atbėgo motina, nu 
plesze dega-c'i-i« drabužius ir 
tokiu opa-'i'm -žg**lb-jo mar 
cze no sm-i t.

Staloris ižg įdės riksmą, at 
bego, o pamatęs kas atsitiko, 
sudėjo visa kalte ant motinos 
ir bajaej jaja subari.

Tuomkart marti buvo atvė
sus no baimes ir abudu pradė
jo su viru kaltint motina, buk 
tai iez josios priežasties ateiti 
ko nelaime. Motina norėjo isz- 
eiteiset, bet sūnelis kas kart 
labjaus pradėjo visaip plūsti, 
liepdamas jej iezsineszt isz na
mo. Ne galėdama ilgiaus 
kenst, priėjo prie sunaus su 
aszaromis ir tarė:

Tavo paliepimas tuojaus isz 
sipildins. Ejnu, ir niekad ma
ne ne matisi. Nes graudineiesi 
to, jog teip nedoraj apsiejej eu 
savo motina o Dievas ant ta
vo vaiku nulejs bausme už ta
vo motina.

Isztarus tai, iszejo ir niekad 
ne sugrižo. In kėlės nedelias 
numirė nebagele ligonbuteje, 
o prie josios lovos radosi tik
tai tarnaj ligonbuezio — sū
naus ne buvo.

Po tam in trumpa laika pa
siliko stalorius tėvu. Džiaugs
mas jojo buvo didelis, bet 
liudnaj pasibaigi, ba po puses 
metu pasirodė, jog kūdikis bu
vo paikezas irkurezes. Ne kar 
ta atejdavo tevuj ant mieles 
nedoras apsiejimas eu motina.

In penkis metus po tam, at
sitiko teip, jog tėvai buvo pri
versti apleist namus palikda
mi sūneli namieje. Kada karta 
pargrižinejo namon, dagirdo 
jog ju namas sudegi; bego ka 
greieziause namon ir persitikri 
no jog pasiliko ubagajs, ba 
viskas sudege. O isz kokios 
priežasties? Sztai paikezas sū
nelis inmete in skiedi as degan 
cze zapalka ir viskas sudegi.

Dabar pažino stalorius baus 
me Dievo, ir žodžius motinos. 
Isz duszios perpraszinejo Die
vo užpadarita skriauda del 
motinos. Pradėjo velei dirbt 
kaipo gizelis, bet nieko jau ne 
dasidirbo ir pabaigi varginga 
givenima savo.

Palaiminimas motinos pada
re jin turtingu— griekas prie
szais motina, padare jin uba
go-

Del muso vaiku.
Misij‘onorius

Vienas stabmeldis karalius 
iezgirdo, kad misijonorius 
-kelbias jo valstybėj Kristaus 
mokslą. Pasiezaukes pas save 
m’eijonoriu, karalius verte jin 
isziižadeti savo tikybos ir ati
duoti garbe stabams.

— Karaliau,— pasakė mi- 
sijonorius— tu galingas ir pri
pratęs esi, kad tavo valstybėj e 
visi tavęs klausytu. Tavo va
lia ir man szventa, bet tame, 
ko tu reikalauji, asz neiezdris- 
tu tavo valios iezpildyti ir pri
verstas esu tavęs ne klausyti.

— Kaip tai?! - riktelėjo 
supykęs valdovas.— Ne jau
gi tu nežinai, kad tavo gyvybe 
mano rankoje? Vienas rankos 
mostelėjimas— ir po tavim!

— Tai viską asz labai ge
rai žinau— ramiai atsake mi- 
sijonorius.— Bet leiskie man 
parodyti viena pavyzdi ir isz- 
riszti tau viena klausima.

Leiskime, tu velei kara su 
kaimynais, ir vienas tavo isz- 
tikimu tarnu papuolė nelais
vėn, kur jin verte sulaužyti 
duota tau priesaika.

Už tai, kad pavaldinys to 
ne padare, t. y. neiszsižadejo 
tavęs, prieszai nudraskė nuo 
jo drabužius, iszjuoke ir pasi- 
tyczioje isz jo, pravarė nuo 
saves.

Jeigu szis pat tavo paval
dinys, karaliau, sugriez vėl 
pas tave, ar gi neapvilksi tu 
jo geriausiomis drapanomis ir 
ar neapdovanosi jo už ieztiki- 
mybe savo karaliszka malone?;

Karalius atsake:
— Taip, asz kitaip ne ne-' 

pasielgczia, kaip tik taip. Bet 
ka reiszkia szita tavo pasakų-1 
te, kam tu ja plepi?

— Taip lygiai ir tu, kara
liau,— tese toliau misijono- 
rius—- gali atimti mano kuna, 
nuvilkti nuo mano duszios j< s 
žemiszka apdanga, bet žinokie,1 
kad pas mane yra karalius,1 
kuris daug galingesnis už ta-1 
ve,— dangaus Karalius. Tu 
gali pasityczioti, pasijuokti 
iez mano kūno, atimti jin man, 
bet ne turi jokios valdžios ant 
mano duszios.

Sugrįžęs pas mano Karalių' 
dangun, asz busiu Jo priimtas 
neapsakomai meiliai ir kaipo] 
užmokesni gausiu netrunkanti 
apyalkala. Tai-gi ar yra ko
kia nauda taip labai sergėti, 
savo kuna, ta lig laikini ap- 
valkala, ar nenaudingiau ir 
ne geriau palikti isztikimu sa
vo Karaliaus tarnu ?

— Dovanoju tau gyvybe— 
atsake, kiek pagalvojęs kara
lius.

Ateigrižes gi in aplinkinius, 
pridūrė:

— A! kad pas visus valdo
nus butu tokie isztikimi tarnai!

Du draugu.
Gyveno du ūkininku: Pet 

ras ir Stepas. Viena karta tu- 
redamu jiedu reikalu mieste, 
sumanė dviese susidėjus nu
važiuoti; susitarė, inkinke 
Petras savo arkliuką Stepo 
vežiman, susėdo ir iszvažiavo 
abudu.

Nuvažiavus kelias varsnas, 
isztiko juodu nelaime: beszne- 
kucziuodamu ir bedainuoda- 
mu musu keleiviu ir patis ne 
pastebėjo kaip invažiavo in 
bala— gilu purvyną. Nebaga- 
ledamas vežimą patraukti ark
lys sustojo. Varo arkleli, mu- 
sza, bet vežimas ne iez vietos.

Petras, kaipo arklio savi
ninkas, pirmutinis pasigailėjo 
savo gyvulėlio.

— Na,— sako,— kaimyne, 
lipk iez vežimo ir abudu pade- 
kiva arkliukui, kitaip neiszva- 
žiuoeim iez ežia.

Pate iszszoko iez vežimo ir 
inklimpo pelken net iki juos- 
tos. Mato Stepas, koks baisus 
purvynas ir nelipa isz vežimo.

— Varyk sau, kaip žinai, 
arba stumk,— sako,— o asz 
nelipsiu laukan, kam gi man 
purvintis.

— Bet ka gi tu manai, ar 
tu nori nugalabinti arkli? 
Žiūrėk, kaip kankinasi!

— O kas man galvoj; tavo 
arklys, mano vežimas, asz savo 
vežime galiu gulėti, kiek tik 
noriu.

Erne ir atsigulė vežime ir 
apsimetė miegas, manydamas,

tegu draugas pasimaudė; vis 
kaip nore iszvesz. O Petras 
ilgai puezkavo dirbo, pagalios, 
sugalvojo gudrybe: iszkinke 
savo arkli, uždėjo ant jo savo 
daiktus ir, pats užsisėdės, nors 
sunkiai, bet iszbrido iez pel
kes.

Girdi Stepas, gulėdamas ve
žime, kad arklys lyg eina, o 
vežimas nejuda. Palaukes tru
puti, pažiurėjo,— o draugas 
jau už dvideezimties žingsniu 
nujojės. Pamate Stepas kame 
dalykas ir suezuko ne savu 
balsu:

— Petreli! ka tu dabar da
rai? Broluži mano! ka gi asz 
darysiu vienas pasilikęs, juk 
be arklio su vienu vežimu ne
is įvažiuosiu ?

O szis jam atsako jo paties 
žodžiais:

— Tavo vežimas, mano ark
lys, asz ant savo arklio galiu 
joti kur noriu. Sudiev, bro
lau Stepai, miegok sveikas, 
iezmiegosi— tapei gudresnis!— 
Ir nujojo sau tolyn.

Ilgai po to atsitikimo Stepas 
neužmirszo savo klaidos, ir 
mirdamas,' pasakoja, palikes 
toki patarimai Su kuo suma
nei būti draugėje, su tuo ir 
buk iszvien, ir draugo nelai
mėje neapleisk, jei nori, kad 
tavęs kiti neskraustu.

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti 
Preke — lOo.

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

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D.T.B, 

Preke — lOo

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

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Gareiugiauai Chaldiszku 

Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10c.

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

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

Intro Ii gator n e.
APD1BBTUVE K UI G D.

Ktct d B leak r. y ges istorien 
natos ir laikraszczei, kvipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagia Draugas, Tėvynė ir tu 
Prisiunsdami knygas apmokekyte paerte ar 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery,
114 W. fivruce. Mabaeey city.

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS

KRIMINALISZKA8 
APRA8ZIMA8

Verte D. T. ir F. W.BOCZKAUSKAS 

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydmno
DALIS I.

MOTERE BE SZIRDIES.

L
ANT KRASZTO PRAPULTIES.

Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamaželi ir Mikolas, 
su pluosztu,popieru po pažaste, 
inejo smagei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nepakajum in 
veidą kasijeriaus.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniczios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
užsidunksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku Kas priguli, nes 
sunkei labai eina; lenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, stokas mums 
szimta tukstaneziu franku!

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co. 
Maliunoy City, Pu.

A-B-Cela
-----AKBA PRADŽIA-----

Skaitymo ir Raszynw 
DBL VAIKU. M«.
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Moraliszka Kilu.
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Kodėl Baltraus neleido 
in dangų.

(Humorestika.)

Pažįstamas visame kaime 
Motiejų Baltrus, buvo guodo- 
jamu ūkininku, nes buvo mal
dingu žmogumi, kad ne vienu 
atlaidų neapleisdavo. — Bet ir 
jomarkus milejo jie labai, to 
del ant visu artimesniuose 
miesteliuose turėjo ir jie būti 
taritum be jo jomarkas negalė
tu ateibut.

Ne reikalai, o vien tik kaip 
eakidavo “pasižiūrėjimas” spi
re ji vis važiuot in jomarka. 
Mat ten galima buvo suėjus 
paž:stamue pasieznekucziuot 
prie karczeminio stalo. Bal
tras nebuvo girtuokliu, nes jei 
mieste nebuvo, visai negerda
vo, o mieste būnant, kad ne 
iezsigert, tai jau “niekai”....

Tula pavasari Baltrus, kad 
jo žmona Magde nevaževo, pa
sikinkęs sarti su kumelia in 
brikeli, nuvaževo pats vienas 
m miesteli, kur parapinėje baž 
niczioje buvo diena ezvento 
Jurgio atlaidų.

I-zejes isz bažniczioe, Bal
trus, tartum, visai pamirszee, 
jog namieje paliko serganczia 
pacze, nuėjo su “pažįstamais 
pas Mautzi in sveczius. Ten 
“nenorome” teko jam uszsi- 
traukti. Sunki galva ir silpnos 
kojos neleido Baltrui veik ap
leist viesžnami, o ir svetingas 
Mausze savo “linksmais szpo- 
saie” bovijo sveczius, kad žmo 
gus akiveizdoj to “nenoroms” 
pamirszta apie namus ir apie 
verte skatiko.... Baltrus isz- 
situsztinus kiszeniams, kada 
jau ir svetingas Mausziulis nu 
vargo...., apleido karczema 
ir nuėjo prie savo “kumeliu” 
kurios isztikimos savo ponui 
lauke jo priesz karczema. In- 
silipes in vežimą Baltrus ne va 
dėlių neatsiriszes nuo rungelio 
paliepė savo sarcziui su balt- 
koja vežt namon.

Baltrus nevare grait savo 
arkliuku, o ir visai nereikejo 
paraginet ju, kadangi jie tikė
dami gausiant namieje, jei ne 
akselio su avižom tai bent szie 
no, ar dobilu patis skubino.... 
“Motiejų Baltrus” net kartais 
tarėjo sulaikinet juos, kadangi 
nesinorėjo jam sugrįžt “nuo 
atlaidų” girtam, usz ka Magde 
“bumbetu,” o jvg jis to neap- 
kenczia.... Teip bemislida- 
mas Baltrus važevo sau nieku 
daugiau nesirūpindamas. Ne
trukus pasijuto, kad jis jau ne 
ant žemes!— Persigando neba- 
gas, jog ne neatsisveikinęs su 
niekuomi apleido aszaru pakai 
ne, o atsiminęs apie savo Mag
de garsiai atsidusęs suszuko: 
“Sudiev pacziut, jau asz in 
dangų kelauju! ’ — Ir smar
kiai kaipi kad neszamas 
paukszcziu kilo augsztin rau
sliodamas rankomis, kaip kad 
gindamasis nuo tu nematomu 
jam dvasiu, kurios ji kele.ir 
nesze isz tos “aszaru jjpakal- 
nes”, kur ne eiki neteko jam 
verkti.... Ir sztai mato pui- 
kiu-puikiausius rumus, priesz 
kuriu bromą stovėjo ilga eile 
žmonių visokio amžiaus ir di
dumo abieju licziu. Stojo ir 
jie gale tos eiles ir lauke kale- 
jinos. Kokis tai žilas senelis 
stovėjo brome ir kartas nuo 
karto atidarinėjo duris del in- 
leidimo žmonių in rumus; 
daug vienog žmonių abieju li
cziu neleido, kaipo neuszsipel- 
nusius in dangų. Netrukus'ir 
Baltrui teko girdėti klausineji 
ma senelio nes eile vis trumpi- 
nosi ir galutinai Baltrus paži
no tame senelije ezventa Petra. 
Bežiūrėdamas in ana, kumsz- 
telejo in paezone prieszais ji 
stovincziam žmogui, kursai bu 
vo matomai ūkininku ant že
mes, kaip ir jisai, tarė drąsiai 
kaipo in ligų su juom žmogų:

— Isztikro, kaimine, tas se
nis tai szvents Petras. Visai 
panaszus in mano szventa Pe
tra, kuri turiu ant abruzo šlu
boje ant sienos. Isztikro, tai 
jie — galiu statyt drąsiai pus 
kvorte degtines, ir neabejoju 
kad laimėsiu.

— Asz tau neuezgincziju, 
tacziau pritariu, atsake kaimi- 
nas. Ir vėl pradėjo žiūrėt in 
szventa Petrą su narsumu, ir 
klaueit jo pasikalbėjimu su 
žmonėmis, idant žinot ka atsa
kinėt, kada ateis ant jo paeile.

------- „USIjMMI.Į _.. ■..■■ji

George W. Guthrie pirmutine ranka ministerio 
Bryan o.

Norints ne senei apėmė taji dinsta bet darbo turi lig au- 
su. Turėjo jisai būti pagialboje Brynui: apmalszinime svar
biu klausimu kaip: Japoniszka dirvos kliūtis, Anghku pro
testą prieszais Panamos kanala ir Meksikoniezko pasikėlimo. 
Guthrie buvo majorum miesto Pittsburgho nuo 1906 lig 1909 
metu.

Baltrus tuomi tarpu pradėjo 
mastinti ir niurnėt sau panosij: 
“Po szimts pipkiu, kam gi 
man reikėjo apleist žeme, jug 
ten gerai buvo givent.... Ar 
gi jau asz pasimiręs esmių?.... 
Jug givas, galiu szneket ir mis 
lit... ir vaikszcziot.... Hm, 
po szimts pipkiu, kas ežia ira ?
— maste ir kartojo Baltrus, 
negalėdamas iszprast, kas pa
sidarė su juom, kur jo arkliai 
dingo, kodėl jo neparvežė na
mon ....

Kada teip bemaste paleng- 
vele žengdamas paskui kitus, 
ūmai iszgirdo garsu baisa 
szvento Petro, kurie kalbėjo:

— Ne, mano sunau! Usz 
tuos savo nuopelnus negali in 
eit in karaliete dangaus. — Ir 
prisakė mostelėjimu rankos at 
eitraukt bepraezaneziam in 
dangų inleidimo.

Baltrus nusigando pamisli- 
jes kad gal ir jam ta pat paša- 
kis ir jis turės eit in “pragara”
— nh, baisu! — pamislijo su
drebėjęs nelaimingas Baltrus. 
Ir dabar jau atidžiai klauso.

— O tu ka gero nuveikiai 
ant žemes? — klausia vėl 
ezventas Petras kito.

— Asz — atsako klausia
mas — asz — asz vaikszczioda 
vau in bažniezia, klausidavau 
pamokslu, ezelpdavau pavar
gėlius, nesziodavau szkaplie- 
rius ir ražaneziu ir ant križke- 
lio visad žegnodavauei.

— To da permažai, idant 
aplaikit danguje vieta! — at
sake ezventas Petras. Ir liepe 
atsitraukt.

Atėjo kaleina ant kito storo 
digto viro. Uezklaustas kuo
mi uszsipelne dangų, kad nori 
in ji ineit, atsako:

— Asz buvau mėsininku, 
pardavinedavau savo tavoro 
žmonėms teisingai, niekad ne
nusukdavau, ne apgavau per 
karezio; kas nedelia eidavau 
in bažniezia ir namieje turėda
vau abrozus szventuju priesz 
kurios kas vakaras su visa sa
vo szeiminelia melsdavaus.

— Daugiau nieko gero ne- 
nuveikiai apart to ka pasa- 
kiai? — tarė ezventas Petras.
— Ar teisingai pildiai visus 
prisakimus Dievo ?....

Storas mėsininkas uezsimis- 
lijo, o po valandai liudniai at 
sake:

— Ne visus....
— Daugiausiai peržengine- 

jai asztunta, o todėl da savo 
nuopelnais nepersveri nuodė
mių ir dangaus negauni.

Nabagas Baltrus su baimia 
klausė tokio žiauraus sūdo 
ezvento Petro ir maete apie sa
vo nuopelnus, kuriuos reikia 
paeakiti atidaritojui dangaus, 
idant in dangų inleistu.

Tame prisiartina prie szven
to Petro laibas kudas žmoge
lis su ekribelia rankose ir že
mai paeikloniojes praszo inlei
dimo in dangų.

— Pirma turi pasakiti kuo 
mi uszsipelniai dangų, — atsa
ke ezventas Petras.

UszklauBtasie pradėjo mik- 
cziot, nežinodamas ka turi pa- 
sakit.

— Kalbek-gi, matai kad 
daug da laukia — sako ezven
tas Petras.

— Asz, ezventas Pet—re.... 
asz.... asz.... apsipaeziavau.... 
ir.... ir.... ir.

— Aha! suprantu jau! Tu
rėjai “gera pacze” kuri tave 
padare kankintiniu. Eik-gi in 
dangų ten rasi amžina pasilsi 
po visu kaneziu.

Ir atidaręs bromą inleido in 
dangų.

Girdėdamas tai Baltrus nu
džiugo ir jau žinojo ka pasaki 
ti.... Kada atėjo ant jo pa
eile, tuojaus atsake:

— Asz, szventas Petre, tris 
eik apsipaeziavau....

Veidas szvento Petro apsi
niaukė ir atsiliepe rustai:

— Isz tavęs Baltrau iszeina 
niekezae didžiausias, o po
draug ir kvailis! Dievas skire 
žmogui tik viena moteriezke, o 
kad tau vienos nebuvo pakak
tinai, tas parodo jog nebuvai 
geru. Esi kvailis ir tau nėra 
danguje vietos! — Tai tares 
stūmė nuo saves Baltru.

Baltrus stumtas smarkiai 
ranka szvento Petro, kaip ak
muo isz laidines paleistas pra
dėjo lėkt pats nežinodamas 
kur, o kad pamislijo apie pa
voju koke grumo jam, kad nu
puls ant žemes — suriko ne 
savu balsu. Tas surikimas ati
darė jam akis ir apsižvelgęs 
Baltrus paregėjo save begulin
ti ant lovos savo namuose, prie 
lovos stovėjo nuliudusi jo Mag 
de, kuri persigando iezvidus 
iszgasti ant veido savo viro.

— Kodėl teip surikai pro 
miegus? — klausė rūpestinga 
moteriszke. — Ar sergi?

— Asz sergu — nesergu! 
Buvau danguje ir tiek!.. Nėr 
ko pasakot! — Arkliai namie
je?

— Tu buvai danguje? — 
už klausė skubiai žingeidi mo
teriezke. — Ka-gi sakai ?

— Ka sakau? — Ta tik ga
liu pasakit, jog dabar žinau, 
jog esmių kvailiu ir tai per ta
ve.... Deku Dievui kad tai bu- 
vo tik sapnas, nes žmogus ga
lėtum prarast visai protą....

Ora™™
Didele knyga api 1300 puslapu 
Visos 6 dalis drueziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK 84 
W. D. Bocxkowiki-Ca.

MAHAN0T CUT, PA.

KURJ3UNA
Mano brolis Juozas Bruožis kuris 

iszvaževo isz Newarko suvirsz 20 m. 
dabar nežinau kur randasi, paeina isz 
Vidgiriu kaimo, Karklinu gmino, 
Vilkaviszkio pav., Suvalkų gub , tu
riu svarbu reikalą jis pats tr kas ki
tas praszau duot žine ant adreso, 
(gg oą) Kaz. Bruožis 
178 Ludlow St, Stamford, Conn-

Mano pusbrolis Jurgis Kazakevi- 
ozius paeina isz Suvalkų gub., Ma- 
riampoles pav., Pakuonio para., pra
szau atsiszaukt ant adreso. ( gg oą) 

M. Balnanosis.
Box 11. Oakmont VV. Va.

Mano seseris Marijona ir Marcele 
Swetekutes paeina isz Vilniaus gub., 
Traku pav., Kronu gmino, jios pa- 
czios ar kas kitas praszau atsiszaukt 
ant adreso, o;)

W. Swetaka.
Box 4. Glen White, W. Va.

Mano brolukai Antanas Janavi- 
ežius, Antanas Gardzuliaviczius, ir 
Juozas Pelacka visi paeina isz Mete 
liu para., jie pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso.

Jos Janavicz.
1 Gray Ave. McKees Rooks, Pa.

Mano drauge Ona Jaczkunaite 
paeina isz Kauno gub., Szauliu pav.. 
Papilės para., apie metai kaip Ame- 
rike, pirmiau gyveno Pittsburge o 
dabar nežinau kur ji pati ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso.

Miss P. Pukinskaite.
572 Main St. Ansonia Conn.

Mano tėvas Jonas Klimas paeina 
isz Suvalkų gub. Kalvarijos pav., Je- 
navo gmino, Trakiszkiu kaimo, apie 
12 m. adgal gyveno Shenandori jis 
buvo iszvaževias in W. Newton, Pa. 
o dabar nežinau kur jis pats ar kas 
kitas praszau atsiszaukt ant adreso:

P. Klimas
337 Atlantic Ave. Camden, N. J,

Jonas Baronas, pirmiau gyveno 
Little Cady, Ohio, ir Antanas Mažei
ka pirmiau gyveno Plymouth City, 
Ohio, praszau atsiszaukt ant adreso:

J. Shupinsky
Box 545 Ellsworth, Pa.

Juokingi, bet daug pa
mokinanti szmotelei.

Pas prezidentą Wilsona ate 
jo kokis tai valkata melsda
mas: “Praszau guodotinas ta- 
miata, ydant mane prigialbe 
turn, ba esmu tavo gimyne.” 
Kokis tu gimyne, po kuom ?— 
užklausė prezidentas. “Po 
Adomui” buvo atsakimas. Ta
da prezidentas atsiliepe: Ej- 
kie ir atneszkie dydeli maisza 
Valkata ižbego nudžiugęs, at 
nesze dydeli maisza, eu nuo
mone, jog jam prezidentas 
maisza pripildys piningais. 
Bet prezidentas inmete m mai
sza viena centą tardamas: “Ej- 
kie, tegul tau kožnas už gy- 
mimui po Adomui inmeta in 
maisza po centą o turėsi trum
pam laike pilna maisza.”

Vienas vaikinelis isz Szena- 
dorio, Lietuvis, suvažiavo in 
Pottsville, mierije užsitraukt 
in amerikoniszku vaiska. Prie 
egzamino daktaras jo klausė:

— Ar matai azita ziegoreli ?
— Matau.
— Ar girdi kaip ejna?
— O labai gerai.
— Atsitrauk ant trijų žings

niu adgalios— dabar ar girdi?
— O girdžiu.
— Na, tai tu labai gera tu

ri girdėjimą, žinok tu szpic- 
liau, jog tas ziegorelis jau nuo 
dvieju nedeliu suvisai stovi ir 
ne ejna!

Kandidatas likos nepriym- 
tas.

Atvažiavo in karczema Griž- 
kabudi ponas laike dydelio 
szalczio, nes prie pecziaus ne 
galėjo daejt, ba buvo apsede 
žmonis isz visu pusiu. Tada

liepe savo tarnui nuneszt ark
liams viszteles. Visi perimti 
dydeliu akyvumu, bėga pas
kui tarna pažiūrėt kaip arklei 
es visztukus. Ponas atsisėdo 
prie karszto pecziaus. Tarnas 
sugrįžta ir kalba ponui, jog 
arklei ne nori ėst keptus visz- 
tukus. Tada ponas sako... 
“Tai duok szia visztukus man, 
o arkliams nuneszk avižų.” 
Pažino visi szposa pono ir gar- 
sei nusijuokė isz prigavimo.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

638 Penn Avė, 
' Pittsburgh, Pa.

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir tur 
tavo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yr; 
(imęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti 
cavo visuose Varšavos ligonbučiuose. o paskut. 
liais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buv 
igonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pr> 
■atiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, dide 
j išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeig; 
enti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoj 

*rba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulį, 
įteik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar 
os tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
iškrėsi savo liga,

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū 
tais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPER 
r kt. išgydau į 10 dienų, o jei ne, tai pinigu 
ugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei 
lančias iš SAUŽAGySTES prašalinu j s8 dienas 
Vr jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškr 
įpėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok 
>a nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtur 
>0ti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo k: 
falo išgydau Į 21 dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydą 
30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randa 
liegitnas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinim. 
.usišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženki 
pie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgyda 
avo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga 
lakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kiti 
dos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krauj 
(gydau trumpam laike ir ligoniui nereik pe 
raukt savo darbo

1FIS0 VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30 vakar 
ėtnyčiomis Iki 5 popiet Nedaliomis Iki 

popiet Ateikit tuokus.

Mano pusbrolis Motiejus Baltru- 
szaitis paeina isz Suvalkų gub , Ma- 
riampoles pav., praszau atsiszaukt 
ant adreso: (gg o;)

M. Kieliszkaitis
Box II Oakmont, W. Va.

Povilas Žukauskas paeina isz Kau
no gub,, turiu svarbu reikalą praszau 
atsiszaukt ant adreso: (gg o;)

S. Buginiene
355 Kensington, Ave.

Kensington Ill.

Mano giminaitis paeina isz Suval
kų gub., Seinų pav., Szventažerio 
para., 2 m. adgal gyveno Sugar 
Notch, Pa, o dabar nežinau kur jis 
pats ar kas kitas praszau atsiszaukt 
ant adreso.

B. Sapiega
918 St, Clair avė. Sheboygan Wis.

Tebirel vaikai.
Motina: — N«, vaikai, bovi 

kites grąžei sikiu. Tegul Mei- 
muki bus kūdikiu, Onute ne- 
sziotia. Ozkuom tu Czialuk no 
ri būti?

Czialukae: — Tai asz busiu 
jaunikiu nesziotes....

Baisikelistas po smert.
Perpraszau, ar gerai in czion 

pataikiau pribūti?
Szv. Petras: — Gerai sunau, 

nes su baisikeliu ne gali in 
czion insigauti ?

Baisielistas sėda ant rato ir 
užsuka adgal:

— Tai perpraszau tave sene
li, asz veluk važuosu in Pekla!

Musu vaikai.
Vaikas in daktara: — Po

nas daktare, ar pažinsti ponas 
taji garni ka mums vaikus at- 
nesza? *

— Del ko tu klausi ?
W. — Gal ponas pasakitu- 

mei jiam, kad mania isz czion 
paimtu, ba szieze bile už maža 
daigta kaili pliekia....

ir Skaitei Kada Laikraštį ‘ LIETUVA?" 

Gal nežinai kur |ą gauti?

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

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
32S2 So. Hal,tad St., CHICAGO. ILL

Japonai kerszina Amerikonams.
Grotas Sutemi Chinda, japoniszkas ambasadorius in Suv. 

Steitus innesze potesta prieszais Kalifornijos bila, kuris uždrau 
dže visiems atejviams neturinti ukesiszku popieru, pirkti ant 
locnasties dirva stete Kalifornijoi. Japonai kerszina ižduoti 
kare Suv. Steitams, bet tas garsinimas yra tik lepezejimas 
Japonu ydant Amerika inbaugint.

PAVASARIS, ’ PAVASARIS!
” TAI LINKSMIAUSIAS LAIKAS; n 

bet tik tada tlkfue ’r linksmas pavasaris, kaip Smogus paša
lina Iš savo kuno-organizmo ligę bei nesveikumus, kaip ž e
mos Šiurkštų Šaltį, kuris vargina. Vienok, jeigu to nepadary
sit, tai liga kankins kunę kaip Iš viršaus, teip vidurių, naiki
nant sveikatą ir gyvastį y t aršiausias neprietelis ir teip besant 

netik pavasaryje, bet vasarų ir niekad neturi Jo
kios linksmybes Ir ramumo, bet vargų.

KAD JAUTIESlS“’hlTu! 
smų pavasarį, tai Išsigydyk, išvaryk ligų lauk iš 
kūno, kraujo, nervų ir v durių: o kad tų viskų pa
daryti atsišauk lietuv.šk J kalboj prie tikro 
ProfosonaEo Daktaro Klinikos, kurs pagal reika'ų^ 
pritaikys speclališkai geriausias llckarstas,kurios

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

Apturėsi tikrą linksmą pavasarį ir gerą sveikatą; 
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dėkavodami. IŠ DAUGYBES nor keletu patalpinam : 

GUODOTINASAI DAKTARE IR SPECIALISTAI:
Esu labai dėkingas už gerų išgydymų, kad su l'.ckarstoms teip gerai pasilikau išgydy

tu, nes pasilikau kaip naujai atgimęs, dabar linksma ir smagu, dar pusė liekar>tų pasiliko, 
bet gerai esu sveikas, kad daugiau nerc.kalauju vartoti,—taigi šimtų kartų dėkavoju Pbila- 
delphios M. Klinikų!, kaipo geram daktarui už pritaikinimų ir sulaisymų teip labai gerų 
llekarstų. Su guodone. Good bye Jurgis Dulskls, Box 81, Alfred, N. Y. Mr. Jur
gis Lutauskas, Jerome, Pa. St. Lludzevlčla, 210 Pleasant str. Bo'oit, Wis. K. Olševlče, 
1444 Boss st. Camden, N. J. Mrs. Kazimiera Jurevičienė, Box 220, Glens Falls, N.Y. 

Tūkstančiai žmonių džiaugiasi tikru links- 
IX1L1 DaV3.S3.riU irdėkavoja už išgydymų nuo visokių šviežių Ir užsenėjuslų 

ligų. J'fervų ir nusl pnėjimų, perš.dimo Ir kosėjimo, gal
vos skaudėjimo Ir svaigimo, vidurių nesveikumų Ir užkietėjimo, sėklos nubėglmo nuo 
saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažėjimo kraujo, tclp-pat nuo limpančių lytiškų 
ligų ir tam panašios rųšies vyrų nelaimių. Teip-pat moterų nuo įvairių skaudėjimų strėno
se ir kitokių ligų.

Kad nedali Dribut MablSkai, tai parašyk lietuviškai ° apturėsi rodų, 
** pag lbų ir tikras l ekarstas, kurios guli 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 pict. Nedėliomis nuo 10 Iki 3 po plot. 
Ir vakarais nuo6 iki 8 Utarnlnkals ir Pėtnyčiomls.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS. KAD GALI BŪTI GREITAM LAIKE IŠGYDYTAS, 
tik reik atsišaukt į Phlladclphijos M. Klinikų, kuris va'džlos pripažjitai dolei žmonių labo. 

„DAKTARAS" skaityk šitų knygų, kuri parašyta naujausio inoks’o ir labai reikalinga kaip 
vyrams teip ir moterims, turėt tą knygų. Atrasit daug paslaptybių ir pamokinimų apie kų 
Ikšiol nežinojot Apturėsi dovanai, tik prislųsk kelos štampas už prisluulimo kaštus

4 Philadelphios M. Klinlkul. 9

listah MUIU IR MOW SAU
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo loonam name vertes $12,000,00 
Pardnodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greičiausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
paa 8ave neį vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiuncziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko* 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius , 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip

A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton. Ohio.

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

Visokių ligų ir kūno silpnybių,
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specljališkų gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe kitų aptiėkos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: >

Kraujo Valytojas .............................81.00
Gyvasties Balsamas...................... 75c
Nervų Stiprintojas............50o ir 81.00
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir81.00 
Nuo kosulio............ ................25c. ir 50c
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c
Skilvinės proškn° ......................... 81.00
Pigulkos del k’ i....................... 25c
Nuo galvos skh  25o
Nuo kojų nuosi .... 10c. ir 25c 
Nuo dantų gėlii. ...................10c
Nuo peršalimo ............................. 25c
Plaukų stiprinto., .... 25c. ir 50c 
Linimentas arba iclleris .... 25c 
Anatharynas plovimui........................25c
Nuo kirmėlių..........................................25c

Del išvarymo soliterio............ 83.00
Del lytiškų ligų..........50c. ir 81.00
Nuo Reumatizmo ... 50o. ir81.00
Nuo kojų prakaitavimo..............25c
Gydanti mostis................................ 50o
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 ............................ 25o
Kraujo Stiprintojas........................ 50c
Gumbo Lasai.................50c ir 81.00
Nuo plaukų žilimo.......................... 50o
Blakių Naikintojas.........................10c
Karpų Naikintojas....................... 10c

Specijaliska tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos" Devynerios 25c
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir L t., kokios 

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

Krvipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
paturimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, raSydaml arba 
atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA 

c<g|viNCAS J.-pAŪNORA^s

APTIEKORIUS
229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y,

! UNION NATIONAL BANK i|
MAHANOY CITY, PA. H

!: CAPITOL STOCK 8125,000. SURPLUS IR PROFITS 8300,000. • j

I * Suv. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu. • 1

I' Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam •«
;; prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 13

ar atneeząt parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus į j
\ 3 turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis. • į

, HARRI80N BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet. •'
3 F. J. NOONAN, Vice-Preridentas. Subatomis 9 lig 12-ad. *3

■ • W. H. KOHLER, Kasierius. * į
-f l 1 K I ! M !4 t I liKM <11 MiITffiTW<'■ j

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

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

P. S. Nesiunčiu katalogą, j užrubežius ne t Chicagos miestų.

BISCHGIT'S PANNING HOUSE
287 Broiwbvny Kampas Reade Ulicze

Aew YcrA-, 2V. F. ici-ivAas; north 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori id nt 
jo reikalai liktu gr»'it, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848ni.

Pinigus siunezime in Kraju kuo grciczicusei.
Pinigus visu krasztu iszmainome £ figai kursą.
Pinigus priimama ant procento ir isžduodume ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kehaujeneziu in Kraju pastarajame nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisingiausiai.

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

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

KTUDn KORKINEIS
galais

Kožnas Ruko
NEBO

Cigaretus

10 už 5c.
Pardavfjci parduoda daugiau
NEBO Cigarete kožna diena.

Cigaretai

Garsiausi 
Amerikoje 
už tai kad 

esą geri.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

P. v. OBIECUNAS 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 Pennsylvanios, talpinasi loonose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.

Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes an1 : 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve I 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russljos.



W. RYNKEWICZIUS
.. NOTARIUSZAS..

233-235 W. CENTRE ST., -:- MAHANOY CITY, PA. 
PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU ro rUlZl'BA BANDOS. . .

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

Paszportus del keliaujanoziu pa- 
Ij rupinu.

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

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka npri 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.

Žinios Vietines.
— Nedeloje Sekmines.
— Velikine jau kone bai

gėsi.
— Nedeloje pripuola “Mo- 

tynos Diena” kuriuoja tai die
noje neszioje kožnas balta 
gvazdikėli ant garbes savo mo- 
tynos.

— Publikinesia mokyklosia 
turės neatbūtinai daraktorkos 
skaityti kas diena vaikams 10 
ejlucziu isz Raszto Szvento. 
Jago to nedaria, ejs “paszol 
von”. Tokia tai nauja prova 
perejo ana diena.

— Badai daug ketina va
žiuot in Szenadori ant lietu- 
viszko koncerto “Kantata” ir 
perstatimo “Vagies” kuris at
sibus panedeli Oharos Teatre.

— Didelis skaitlis musu 
Lietuviu prisiraeze prie drau
gijos “Moose” ir bus priimti 
16-ta diena szio menesio. Da 
yra laiko ir kitiems pristoti ir 
apie daugiaus galima dasižino- 
ti pas organizatori p. Mayhew, 
Kajerio Hotelije.

DIDELE
KANTATA.

Kompozicija Czeelavo Sos 
nanskio. Garsiausias veikalas 
visos Lietuvos. Teipgi bus di
delis Koncertas ir Perstatymas 
po vardu

“VAGYS”
Garsingas Choras dainuos ir 

losz juokingiausia komedija 
“Vagys”. Szitas puikus ir isz- 
kilmingas surengimas bus 
Panedelije, 12 Gegužio 

(May).
1913 m., 8 vai. vakare, New 
O’Hara Teatre, Shenandoah, 
Pa.

Szirdingai užkviecziam vi
sus lietuvius ir lietuvaites atsi
lankyti koskaitlingiausiai ant 
szito koncerto ir juokingos ko 
medijos “Vagys”. Nepraleis
kite progos iszgirsti tos gar
siausios „“Kantatos”. Pragra- 
ma iszpildys: Choras sujung
tas su Teatraliszka Kuopa Lie 
tuviszkos Parapijos, isz Mt. 
Carmel, Pa. Akomponistas p. 
V. Baluta. Choro direktorius 
p. J. Czižauskas.
Inžanga: 25, 35, 50, 75^, $1 ir 
Baksuose $1.50.

Kas diena po 10c. ant 
porterio.

' (Arba paezedi moteriszke).

SzauJda Paglalbos.
Daugybe Mahanojaus zmo 

niu szaukia paglalbos.
Jiu skaitlio kas kart mažinasi

$25 Grafafonas už $21
(su 16 Dainomis)

— Dr. M. J. Petrikas, lie- 
tuviszkas medecinos ir chirur
gijos ligonbutes specialistas 
priima ligonius kasdien hog 
10 lig 12 ad. priesz piet. nog 
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 
vakare. Kazuno 
237 W. Center St.

a p tiekoje
(J •;)

inspekto- 
dietiikte

Ant pardavimo.
Parsiduoda selunas, geroi 

vietoi f prie gražios ulyczios; 
laisnai neperbrangus, arti di- 
po, ir prie doku apie daugiaus 
dasižmokite ant adreso: (of o;) 

A. Doyd
Box 520 ' Sag Harbor N. Y.

— P. J. Fenton 
rius kasikiu szitam 
iszdave raportą kuris parodo 
kad laike Aprilaus menesi, ka- 
siklos pražuvo keturi darbi
ninkai o trys likos pažeisti.

— Parsiduoda pigiai viena 
lova, szepa, siuvama maszina 
ir kriaucziu stalas. Atsiszau- 
kite pas Jennie Refavicziute, 
134 W. Water St.

— Ateinanczia nedela Citi
zens Benas turės koncertą 
Aehlando ligonbutije.

— Antanas Arszukonis nog 
532 W. Pine ulyczios likos 
pažeistas Suffolk kasikloje.

Ant pardavimo.
Noriu parduoti savo trijų 

floriu narna ant Plaieall uly
czios, Blissville, už $4200. Rei 
ke turėt puse piningu. Atei 
szaukite ant adreso:

Mullen Hotel,
27 Bradley Ave.

Long Island City, N. Y.
29 MOTERIŲ GRAŽYBES

Tikiai artistiszkus paveikslus 
gražiausiu moterių,mes siun- 
oziame uždarytame laiszke 
už 42c.
B. AUTURI

Didelis Koncertas!!

vS’l5Mojaus
SHENANDOAH, PA.

Gurmano Salėja 8v±eJ1

Lotai ant pardavimo.
Port Carbone, Pa. (Grays 

Addition). Atvažuokite per
žiureti kolei da neiszparduoti. 
Preke $150 lig $200 pagal dy- 
dumo ir vietos. Gera proga 
turėti savo locna gyvenimą 
Skulkillo paviete. Parsiduos 
už visus piningus arba ant 
lengvu iszmokescziu. (gf o;) 

Dr. Robert B. Gray, 
221 Pike St. Port Carbon, Pa

Koncertą iszkele Szv. Jur
gio Bažnytinis Choras po va- 
dovista Prof. J. Žemaitis ir 
choras dainuos naujausias ir 
gražiausias lietuviszkas dai
nas. Pasibaigus koncertu bus 
ezokiai lig vėlybai nakties.

Inžanga tik 25^ ir 35^.

Ant Pardavimo.
Namas ant vienos familijos 

ant loto 38 per 150 pėdu di
dumo, tuojaus už lietuviszkos 
parapijos klebonijos Girard
ville. Atsiszaukite po No. 27 
Beach St. arba ant adreso:
(Xf) Wm. Paulauckas
Box 411 Girardville, Pa.

Del Visokiu
Pasilinksminimu

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

Fr. Strawinskas
1807 Canon St, Pittsburg, Pa.

Tūlam miet-telije Skulkino Žmonių inkstai tankei szaukia pa 
pavieto, atsibuvo keli metai °-!*-:------*----- '--
adgalios svodba jaunos poros. 
Kada kuningas suriszo rankas 
ir suvineziavojo abudu, mote
re staigai paklausė savo viro 
prie altoriaus:

— Mano milemas, turi man 
prižadėt czionais prie altoriaus, 
jog kas diena man duosi de- 
szimtuka ant porterio, be ku
riuo negaliu apsiejt.

Viras nusistebėjo ant tokio 
užklausimo savo jaunos pa- 
cziules. Ka galėjo daryt? 
Turėjo prižadėt, jog savo pa- 
cziules norą iszpildys.

Perejo keli metai, viras kas 
diena pavėlino moterei paymt 
deszimtuka ant porterio. 
Trumpam laike persimainė 
pasisekimas darbe ir vos galė
jo iszmoket užtrauktas skolas, 
bet moterei turėjo kas diena 
duoti po deszimtuka ant por
terio. Prisiartino Kalėdos — 
szvente, kuriuos visi lauke su 
linksmybe.

Bet linksmybes pas juos ne
buvo, kur motere kas diena 
sau reikalavo “deezimtuko ant 
porterio”. Viras neturėdamas 
in ka apsirengt, ydant nuejti 
in bažnieze, o motere tik szip- 
sojosi isz paszalies, Ant galo 
tarė viras in savo motere.

— Ar žinai dubink, jog ne
turiu geru drabužiu užsidėt 
ant pecziu o ir tu baigi pleszt 
savo ezlebe o neturime už ka 
nusipirkt.

Motere nieko ant to neatsa
ke, nuėjo ant virezaus ir atne- 
sze bleszine dežuke kuria pa
dėjo ant stalo priesz nuliudusi 
savo vira. Atydares dežuke, 
nusistebėjo paregejas vienu 
deszimtuku kone pilna. Mo
tere nelaukdama iezaiezkinimo 
tarė:

— Matai mano milemas, 
jog i-zejo tau ant gero kad 
man davei po deszimtuka kas 
diena ant porterio. Žinokie, 
kad asz visai negeriau ir ne- 
giarsiu bet czedinau tuos de- 
szimtukus kas diena, užezedi- 
nau tiek, kad galėsim gerai 
apsirengt ir da kelioleka dole
riu pasilikt ant zoposties.

Viras nusistebėjo isz savo 
pacziules o prispaudęs jaja 
prie krutinės, dekavojo jai ir 
Dievui, jog gavo tokia paeze- 
džia motere ir nuo tos dienos 
pats pradėjo czedint nuo savo 
mažo uždarbio ir trumpam lai- ' 
ke suezedino tiek, kad nerei- 
kejo jam rūpintis apie atejte. |

Ar daug tokiu moterių turė
sime? Teip turime, nes to
kiu, kurios in vieta užezedyt 
tuos deszimtukus tai ant tik- , 
ruju in savo kosere indeda.

Tikras kelias.
Paprastas sensas liepia 

mums dru ežiai laikytis to, kas 
yra gero, nes mes žinome,kad 
juomi galima pasitikėti. Ban
dydami ka nore mums nežino
mo, mes privalome pasitikėti 
žodžiais kitu. Tas yra labai 
svarbu, kada mums reik pasi
rinkti vaieta patiems, ar kam 
nors isz savo szeimynos. Jus 
žinote, pavyzdžiui, .kad Trine- 
rio Amerikoniszkas Kartaus 
Vyno Elixiras daugiaus negu 
per dvideszimts metu atsitiki
muose ne virezkinimo, konsti- 

pacijos, nustojus apetito ir ki
tokiose viduriu betvarkėse, 
gelbėjo jus arba jusu szeimy- 
na arba jusu kaimynus. Kodėl 
tada dabar turėtumėt bandyt 
kanors kita? Szitas vaistas nuo 
dugniai iezvalys kuna be jo 
nusilpninimo, pataisys virezki- 
kinima ir sustiprins jus. Ap
tiekose. Jos. Triner, 1333— 
1339 So. Ashland avė., Chi
cago, 111. Muskulu reumaitiz- 
mas paprastai greitai pasiduos 
Trinerio Linimentui.

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

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

VYRU - MOTERIŲ - VAIKU

IR JOS ISZGYDIMAS
BE PEILO - BE OPERACIJOS 

BE PATROTIJIMO LAIKO.

Asz kožna diena gaunu paliudijimus 
nog iszgydytu, ka porodo kad Ee- 
abejones mano būdas gydimo Kupiū
ros ira vienatinis spasabos del iszgydi 
mo ligos. ManoCHEMIC-ELECTRO 
Spasabas del gydymo Rupturos yra 
dar plaoziai žinomas kaipo geriausias 
spasabas del gydimo Rupturos ir 
ypatos kurie kentėjo su taja liga dar 
gal rasti pagialba. Nerandasi 
jokio namino iszgalbejimoper paczta 
arba per nesziojimo diržio. Ta visi 
žino. Iszradimas mano spasabo 
gydimo ant visados visokiu sztamo 
Rupturos yra tai didžiausias iezradi- 
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.

Atsiųskite 2o. stempa.

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

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama

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

Jaigu ne turi mano kataloga tai 
prisiusk už 2o. pacztinia markia o 
apturėsi didelipuiku kataloga kuria- 
mia rasi visokiu geriasiu Armonikų, 
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu 
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku 
ir Malda knygių kokiu tik randasi 
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru 
gromatu raszimui su puikeuseis ap- 
skaitiniais ir dainomis su drukuotais 
aplink konvertais, tuzinas 25o. 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.Waidelis112 ^IS'ii. y.

DIDELIS ALBUMAS!

DEL REKLAMOS 
LAIKRODĖLIS 

DOVANAI.
Del reklamos iszle’sim 

| tarp musu ^emaicz'u Suvie- 
nit įse Steitose ir in Kanada 
vysai dovanai 1000 prepui- 
kiu Laikrodėliu U karatu 
aukso ir ant 20 metu 
gvarantuotu.

Raszykit dar szerdien ir 
atsiunskite 12c. štampu aūt 
persiuntimo n:

M0R0Z0W & C0.
3202 3rd. St; New York, N. Y.

TIK UŽ 30c. SU 
PKISIUNT1MU.

Artistiszku Fotografijų ir vaizdu, 
kur telpa in “900 PAVEIKSLU” 
garsiųjų kompozitorių, poetu, literatu 
didvyriu, sooijalistu, karalių, prezi
dentu, garsiu operos dainių, szokiu 
kostiumose, visam pasaolij žinomu 
gražuoliu, gražiu moteriszku galve-

Asz Biuncziu ta peikti Albumą už 
30o. Pinigus siuskit money-orderiais 
arba 1c. Štampais. Kanados štampu 
nepriimu. Paskubėkit, kol albumas 
neiszparduotas. Adresuokit taip:

S. MAIOANSKY
328 6-th. St., Oept. 40, New York, N. Y.

IETUVISZKAsI? OTOGRAFISTAf

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro dide JusFoto 
g rafijas isz mažių ir indeda in reimua

Indeda Fotografijas in Špilkas 
Kompasas ir t.t. raikei nutraukiat ja 
Post-Kzrtes, Parduoda Reimus ir 11

Merchants Banking Trust
MAHANOY CITY, PA.

GERIAUSIA jumis patarnauja kada reike 
dministratoro arba Eksekutoro. 

Szitas Banka jumis patarnauja kaipo 
Apiekunai ir Trustees ir teisingai atlieka 
visus reikalus.

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

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

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

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

KflRPETAI

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

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

Ądresa vokite:

B.S.YANKAUS
154 Nassau Street 

New York, N.Y.

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 suczedi- 
nam pinigą parduodami pigiai negu 
kiti.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS- 

Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Viliti.

5

f'i n Mahanoy City, Shenandoah, 
V i Ll infill S Mt.Carmel, Landsford.

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

Vienintele Lietuyiszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokuinentus.Lietuvai 
reikaluose ju.su, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti iums, kad 

jau asz nesu daugiau ne locniniku ne virsz;ninku,ne darbiniku 
“All Nations liaukoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujoj vietoi

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

Reikaluosia me džiu kreiptis priejsavo seno pažistamo ] 
tokiu adreso*

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

po

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.

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
Laivai plauke tiesog tarpe Rosijos 

ir Amerikos. Didžiausi, puikiausi 
ir greieziausi Rusiszki Imperaliszki 
Pacztavi, nauji dubeltavi szrubinei 
laivai.
ItUHHia, 1G,OO(> tonu. Kursk, 13,500 tonu.

Ctar, 13.000 tonu.
In llottordania In O diena* be persėdimo.

11 dienu be persodinto in l.iha'a.
IN ROTTERDAM ■ IN L'BAVA

S31.00 Treczios K lasus 833.00 
$45.00 Antros Klasos $50.00 
$65.00 Pirmos Klasos $75.00 

Laivai iezeina ka« antra subata.aoie dau
ginus informacijos kreipkitės pas
A.E. Johnson, General P.Agt. *27 Broadway
New York, N.Y. arba pus \ lėtinius agentus

Naujas Pavasarinis Tavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant 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.

LŽTPas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mehanov City, Pa

Pora Auskariu, Špilka, Žiedas, Brouzoletka su 
puikiais akmenukais ir gvarantita grino aukso, bus duota drauge 
su §100 dovana tiems kurie prisius tikra iszriszima žemiaus padėto 
pozelib ir jaigu pirks nog mus 4 lotus kurie parsiduoda po $50.00 

viena lota.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkai 
teipgi privalo užlaikyti visada mūra 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad,mora 
tautieczei reikalaudami galeta^nsi- 
pirkti ir nereikalautu iszdooti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

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

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

Kruvinosios..................................75c.
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nematinio 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................... 35c.
Rožes Balsamas...............................25c.
Kinder Balsamas............................ 25c.
Bobriaus Laszai..............................50c.
Sz velnintoj as..................................... 35c.
Kraujo valytojas..........................$2.00.
Nervu Ramintojas......................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

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

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

-25c.

NE MOKĖKITE

PATENT ADVOKATU MOKESTI
Del gavimo'Patentą*, ‘Trademarka’ ir ‘Copyrights’

Prisiraszikite prie “NATIONAL 
ASSOCIATION of INVENTERS” 
Instojimas $2 Gausite savo Patentą 
už $44 priskaitant metine mokestis, 
jlana ir randaviszku mokeseziu. 
Šuczedina Advokatu mokeseziu ir 
pridaboja ir prisergsta Patentą ir 
sanari nepaisant kur gyvena

Raszykite apie informacijas pas: 
THE NATIONAL ASSOC. OF INVENTORS 
Stephen Girard Bldg., Philadelphia, Pa.
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ISZRISZIMAS ISZ 15
Sudekite numerius no 1 l:g 9 langutese kad skaitant uz ' 
visu pusu iszeitu 1 gei 15. Kožna numeri variuojant 
tik syki. Prisiuskite iszriszima ne vėliaus kaip už 15 
dienu. Ypatoms žeminus 18 m«tu nevalė imti dalybas 
iszriszime. Su raszykite aiszkei savo adresa. Prisiuskite 
tikra iszriszima, drauge praszykit-* kad pn. ii. stūmė ju
mis map as su informacijoms kaip gauti dove na.

Mall Order Dept. S. 63 Park Row Room 1013 K'Wk’SZALIN SU NULIUDIMU!
BELL TELBI’HONAS

PRIIMA 
LIGONIUS

IKI 10 AD. RYTE 
2 IKI 4 POPIET 
7 IKI 8 VAKARE

Dr. Jonas C. Milleris 
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

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

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu 
piningus už žemiause prelce ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirta siuntimai, 
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, Pa.
Lietuviszkas Agentas 

.SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

P c 
m‘ B t*

KATALOGASsB-)
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 rekordereis keletą kal- 
buose. Nelaukite bet tuojaus raszy
kite, prisiusdami 2c. stempa katalogo 

Prof. G. Twardo r.

FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANČY CITY, PA. ..

Gera proga ineiti in 
apsimokama bizni

Parsiduoda puikiai ir gerai 
intaisyta dirbtuve temprenco. 
Kostumeriu daugybe, biznis 
randasi Shenandoah, Pa. ir 
parsiduos labai pigiai ba loc- 
nininkas turi kanecz apleisti 
miestą, todėl pasiskubinkite 
ba kas pirmesnis tas geresnis. 
Apie daugiaus atsiszaukite in 
“Saules” ofisą. ('J 4). Valgoma tavora ir Buczerne.

Mahanoy City, Pa.- Fr. Petraitis - Clymer^Pa.

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

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar pažinstamus tai ra- 
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkoroziu ir 

i dar pirkti Szipkortes už labai 
Raszant prisiu-

galima dar pirl 
nužemintas prekes.
skite už 2c. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu

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.

Seniansia National Banka 
Schnylkillo Paviete.

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

Jaigu apsiimsite mokėti po 10c ant dienos, tai mes nusiasim jumis 
labai gražu Gramofooa, (plokszta) sykiu ir 6 rekorderius ka iszgra- 
jina 12 visokiu lietuviszku dainų, valcuku, polkų, marszuir t. t. kurios 
patis galite sau pasiainkti. Gerumas szito Gramofono yra gvarantuotas 
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 YTork, N.Y.

Fonografas, Vyriszkas ar Motenszkis kiszemms puikei iszpiau- 
titas paauksuotas laikrodėlis, Armonika ar Brukuojama Maszina.

Informacijos duosim gavės už 2 centus marke.

English Asiatic Tobacco Co. 7'LS?X n.y.

B RAGAŽINSKASKožnas gal iszmokti būti Bal bėriu m 
tiumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu. Raszykite apie daugiaus pas 

Nossokoff’s Barber College

kėlėt

B
tautietis 
visokiu

S. Norkewicz
401 Wut Miiuoj Alt.

Nusipirkite sau 
Batelio
MORKE VICZIAUS
Geriausia Arielka____

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokį r 
kitu gėrimu. Ateikyte daba 
priest laika, duokite sav 
orderi o bus jums pristatyt;

KP. S.
Visai

Sziomis dienomis muso
Ragažinskas pargabeno 

garimu, AmerikoniszKU ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielka,. Vyniu 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio

Uuokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta ia namus.

54-56 N. Main St,
Mahanoy City.

Naujas Iszradimas
Aprnszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no li^u ir pate 
iszsigydyti be daktaro visokias ligų 

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

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20o 
Nuo Kornu užtrinu tik lOo. Jfai 
turime apie puse milijono laiszka sa 
padekavonemis nuo žmonių visokia 
tautyseziu. Raszykite tuojaus ui 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brund/a & Co.
B’dway & So. 8-th. BrooklytuN.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyp 
palytinti daug isz Lietuviu praeitea 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke:

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

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

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
J IETUVISZKA OTELI

JUOZAS 0KINSKAS
(LOCN1NINKAS)

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

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

^graborius4*

Laidoja Kunus Numirusia. Pasamdė 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir t. L Viską atlieka ki 
nogeriause ir pui kiauše. Su virai minei P 
reikalais kreipkitės pas jin o busite viiiw< 
užganėdintais.
620 W. Centre St., Malūno; City, Pa

ju.su



