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KAS GIRDĖT?
Lenku Zw'ą?ko N. Organas 

“Zgoda” 18 num. pagarsino 
kad tos organizacijos jenera- 
liszkas sekretorius p. 8. J. Cze
ch .wicz tapo suspenduotas už 
neiszpildyma savo priderye- 
cziu. Centralinie Zw ązko 
rėdąs pranesza visoms kuo
poms kad buvusiam sekreto
riui niekas nesiunstu jokiu 
raeztu o ne piningu.

PhiladelĮh joj cukerninkai 
straika stumia tolyn. Pikietos 
pasidalinę dvejopai ypatingai 
kad etraiklaužys gandams už- 
blokszt, nepažysta ypatos. 
Lietuviai gaudo straiklaužius 
lenkus bei ruskius, lenkai 
gaudo lietuvius. Jeigu mėgi
na eit dirbt lietuvis, tai jin 
parodo pikietai lenkiszkai ku
rie paskui ji seka. Jeigu eina 
dirbt lenkas, jin parodo pi 
kietai lietuviszkai kuri skeba 
paskui seka kol prie progos 
pasigauna Dreivenai buvo 
teip pat sustraikave, ten teip- 
gi yra skebu. Su skebais su
siduria . kovot net ir moterie 
ypatingai su dreiveriaie.

Sustraikave buvo darbinin
kai doku American Line, bet 
kad biznis eina gerai, szipai 
ne gal ilgai stovėt neapdirbti, 
tai viena diena pastraikaye 
gryžo in darba gaudami pa
kelt mokesti ik 300 adyna. 
Pirmiaus gaudavo tik 250.

“Laisve” 36 num. pranesza, 
kad Czenstakavo Maccchinei 
ezaikininkai tapen iez Petru- 
kavo kalėjimo perkelti in 
Varszavos katorgini kalėjimą. 
Pirmiausei atvykses vyskupas 
Idzitoveckis off cijaliezkai 
atims kunigyste Macochui, 
Starczewskiui ir Olesinskiui. 
Tai-gi atsėdės regis savo baus
me jau ne kaipo kunigai, bet 
kaipo civiliszki prasikaltėliai. 
Officijaliszkas kunigystes atė
mimas tai labai retai atsitinka 
Atimant kunigystėn visiszkai, 
prie ceremonijos nuvelka arno
tą ir visus kunigiszkus rubus, 
isztrina visas vietas pateptas 
aliejais szvenstais laike jo 
szventinimo in kunigus, ir 
tuomet paliekti paprastu žmo
gumi.

Visi pasmerkti žada paduot 
praszyma pas cara kad ju 
bausme but sumažyta. Berei- 
kalo tie kaltininkai nori pa
lengvinimą gaut, nes patis ži
no kad jie toli didesnes verti 
bausmes už savo teip purvinus 
ir kruvinus darbus, negu da
bar nubausti.

Iszejo isz spaudos: “Gele
žinkelio sargas Tylius,” nove
le, 51 puslapiu, kaina 200 ir 
“Auksinio obuolio historije” 
su paveiksleleis, 86 puslapiu, 
kaina 500. Spauda ir leszio- 
mis “Kataliko,” 3429—53 S. 
Morgan Str. Chicago, I’ll.

Pergyvenus 500 metu sveti
mam sklype, Turkai privalo 
džiaugtis, jog gali dabar su
grįžt in savo tevynia Azije.

Pagal apskaitima peterebur- 
ginio kuratorium ant ligoniu 
beprccziu, tai tebyriam laike 
randasi Rosijoi 300,000 paik- 
szu, kuriu tik dalele randasi 
be prižiuros daktaru.

Ministeris pacztu Burleson 
iždave paliepima ydant csnti- 
nes postkartes butu spaudže- 
mos ant žalios popieros. — 
Bus tai ajrisziams dydesne 
garbe, nes tai j u tautiszkas 
koloras.

Mahanoy City, Pa. Utarninkas 13 Gegužio (May) 1913.
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Metas XXV
Kodėl teip? Regis “Žvaigž

dėj ir “Lietuvoje” 18 num. 
Kunigas A. Szmulksztys raszo 
straipsni apie nusidavimus 
Liudvinado ir apielinkes. Ta
me raszinij Liudvinavas prie- 
kaitomas prie pavieto Mariam- 
poles, o tikrai žinome kad 
Liudvinavo bažnytkaimis ir 
apilinke su valecziaus kance
liarija priklauso prie pavieto 
ne Mariampoles bet Kalvari
jos; Liudvinavo kunigai pri
klaus ne prie Garlevos deka
nato Mariampol. pav. bet prie 
Kalvarijos dekanato.

Kad klaida padaręs but 
žmogus nežinantis tos apielin
kes tai tas kitas, bet kunigas 
Szmulksztis yra isz tos pa ežios 
apielinkes ir nežine del kokios 
priežasties Liudvinavą pris
kaito prie Mariampoles pavie
to, o laikraezcziai ta pat at
kartoja.

Philadelphijos angliszki 
laikraezcziai apie cukernes 
Szprekel straikas mažai kalba, 
o jeigu kalba tai visai isz 
virkszcziai negu yra iez tikro.

Tamoszius Aslramslcas Isz 
tikru szaltiniu dažinojom, kad 
senis Tamoszius Astramskae 
gyvenantis Philadelph’joj dar 
28 Gegužio baigs savo amžiaus 
60 metu. Prie baigimo to am- 
žio, žada dovanoti 100 knygų 
‘ Apszvietos" jas atiduosiae 
Susivienyjimo L. A. Centrui 
del padalinimo kuopoms už 
maža preke. Dabar toj kny
ga kaeztuoja $1 00.

Pelnas turėsiąs but padilih- 
tas in dvi dali: puse Prieglau
dos Namui su Kolionija Ame
rikoj seniai jau užmanyta, ki
ta puse rengemai kolionijai 
Jovaro Lietuvoje.

Prie tos progos jisai senis 
Astramekas duosiąs vėl žin 
geidžias dovanas:

Jisai turis kompletus seno
vės “Auszros" kuria mažai 
jau kas sziandien turi, o pirkt 
niekur ne gaunama; teip-gi 
turis dimna peiluka padirbta 
Seinų vyskupo Lubinsko ta- 
bakierka. Sziais paskutinias 
dovanas reikalas ežias paleist 
ant Loterijos. Pelnas nuo sziu 
paskutiniu dovanu turėsiąs 
but apverstas naudai vien 
Prieglaudos Namo su Kolio
nija Amerikoj.

Apie kitus reikalus dar nie
ko nežinom, bet vėliaus prane- 
szime skaitytojams ir daugiaus.

Vienas tirinetojas tautiszku 
budu czionais Amerike sziteip 
apraszo: Jago kas geidže isz- 
tirineti apie civilizacije tautu, 
tai tegul nusiduoda ant susi
rinkimu ir paklauso,— kaip 
ant tuju susirinkimu pasielgia. 
Jago civilizavota tauta susi
renka, tai kanotikiausia pasiel
gė. Visos tautos pasielgė 
malezei, bet Lietuvei.... tai 
kalba apie juos sekaneziai: 
buvau ant kėlu susirinkimu 
reikale parapijos, tai per dvi 
nedelias mano galvoja uže ir 
cypė, baisus buvo armideris, 
jog ne galiu apsakyti; visi 
kalbėjo, visi reke, visi su ran 
kom mosavo teip, kaip daro 
laukinei Indijonai priesz musz- 
tynia, o atsirado ir tokiu, ka 
su kumsztemis priesz vienas 
kita ezoko. Lietuviszki susi
rinkimai teip yra, jog jagu 
katroja saleje susirenka, tai 
ant treczio bloko girdėti. Vo- 
kieczei-gi tykiausia pasielgė 
ir iszmintingiause susirinkimus 
atlikinėja.— Ar galime tam 
užginti- Ar gal neteisybe. 
Gaila kad tas žmogelis ne pri
buvo in Mahanoju ant para
pinio susirinkimo.

Tuloi lietuviszkoi kolonijoi 
buvo užsidėjus klubas po var
du “Apszvieta.” Tasai klu
bas su apszvieta ne turėjo jo
kio susineszimo; draugai dau
giau giardavo ne kaip apsi- 
szviesdavo. Iez priežasties kad 
klubas ne turėjo cziarterio, 
turėjo payrt.

Kasoje pasiliko in 100 do
leriu, per tai likos suezauktas 
susirinkimas ant kurio nutarta 
ant ko paaukaut tuosius pi
ningus.

Likos nutarta dydumu bal
su, ydant už tuosius piningus 
pirkti alau’, arielkos ir kito
kiu gėrimu ir padaryti sau 
pasilinksminimą ant kurio sa 
narei galėtu gerti kiek tik no
ri. Ka ten ženklina apszvie
ta ! — stiklelis tai pamatas.

Puiki tai paveizda. Reike 
primyt, kad prie to kliubo 
prigulėjo daugiause žmonis 
inteligentai mokanti raszyt ir 
skaityt.

Kas tai gali būti, jog žverei 
nepamegždžioje žmonių, o 
žmonis labai žvėris pamegž- 
džioje. Iez to galime susi- 
prast, jog turime daugiausia 
su žveriszkais budais žmonių, 
kaip ana: kiaulių, asilu, jau- 
cziu, bezdžionku ir t. t. ir t. t. 
Ar-gi gyvulei butu iszmintin- 
gesneis už žmogų ?....

Per Pennsylvanijos legisla- 
tura perejo naujas bilas už
tvirtinantis nauja bausme del 
žudintoju, o ta yra, ydant žu- 
dintojai butu elektrikiuoti in 
vieta pakarti. Bilas perejo 
159 už elektrikiojama o 2 už 
korimą.

Ar netikyste turi savo pra- 
dže galvoje arezirdije?

Turi szirdije. Dovidas pra- 
naezas kalba:

“Kvailys kalba szirdije sa
vo: neyra Dievo.”

“Netykelis užgina esybe 
Dievo, del to, jog bijosi Die
vo, savo Sutvertojaus.

“Ne nori jie tikėti in Dieva, 
ba ne nori pildyti prisakimue 
Jojo, del to, jog ne nori būti 
dorum. Nusidėjėlis netiki in 
Dieva, ba ne nori pasitaisyti. 
Per tai ne galvoje, ne prote, 
tiktai szirdije guli netikysta.

Spangiejei progresistai ne 
nori iszpažinti jokio Dievo, ba 
jagu iszpažintu Dieva, tai su 
svetimom moterem ne gyventu, 
ne dumtu in svietą ir ne vestu 
gyvulini gyvenimą.

Readinge, Pa. Emma Beke- 
riene apskundė savo vira Pet
ra ir geidže nuo jo atsiskyri
mo, jog jis jaja per daug var
gina darbu. Budino jaja kas 
diena ant 4 valandos iez ryto, 
liepe apvalyti bizni ir nuola
tos turėjo dirbti lig pusiau- 
nakties, Skundžesi nebagele, 
jog turėjo dirbti ant paros 
nuo 22 lig 26 valandas.— Ar
gi ne verta pasigailėjimo to
sios vargezes ?

Trumpi Telegramai.
§ Cetinga. — Montenegrai 

buvo priverstais per vieezpa- 
tystes apleisti Skutara, bet 
priesz apleidima uždege ant 
keturiu kampu.

§ Uniontown, Pa. — Per 
eksplozije keliu tonu dinamito 
arti No. 3 kasikiu Mason- 
towne, likos užmuezta tris dar
bininkai o in 50 sužeido.

§ Pittsburgh. — Superior 
Steel dirbtuvėje sustojo dirbti 
1400 darbininku.

ISZ AMERIKOS.
Arti 250 kareiviu žuvo.
Nogales, Ariz.— Trūkis ant 

kuriuo radosi 250 meksiko- 
niszku kareiviu likos iszneez 
tas m padanges per pasikele- 
lius arti rubežiaus Sonora — 
Sinaola. Randaviszkas vais- 
kas keliavo iez San Blao iu 
Alamos. Kone visi žuvo. 
Prie pasikeleliu prisidėjo 2000 
laukiniu Indijonu isz sztamo 
Yaqui.
Turtingiause parapije ant 

svieto.
Ntw York.— Turtas S. S. 

Traices parapijos likos ap
svarstytas ant §15,171,024, tai 
yra, bažnycze ir devinios kop- 
liczios. Parapije turi teip-gi 
266 namu kuriuose gyvena su 
virszum 4000 ypatų. Padot- 
kus moka nuo to turto milži- 
niszkus.
Iszgere 44 stiklus

alaus iii valanda
Caro, Mich. — Miestelije 

Patton, gyventojai nutarė ne
turėti daugiau karezemu savo 
miestelije ir ana vakara buvo 
paskutinia diena ant gėrimo 
Vienoje karezemoje isz tos prie 
žasties buvo laižybos kas dau
giaaše ižgers alaus in laika 
vienos valandos. J. M. Kohn 
ižgere 44 dydelius stiklus in 
paskirta laika už ka aplaike 
gorcziu arielkos. Po laižybu 
draugai galincziaus nunesze 
jin in lova, nes buvo teip užsi
geriąs, jog negalėjo ne stovė
ti.
Norėjo parduot save kiina- 

ydant pirkti szlebes 
Cincinnati, Ohio.— Motere 

pasirėdžius gana turtingai at
ėjo in Cincinnati ligonbute ir 
prasze pasimatimo su perdėti- 
niu. Kada tasai atėjo motere 
pradėjo: “Esmių Eleonora 
Muchmore ir atėjau czionais 
su tuom tykslu ydant parduot 
savo kuna da už gyvasezio. 
Matai tamista, asz myliu pui- 
kei pasiredyt o neturėdama pi
ningu, nutariau parduot savo 
kuna da už gyvasezio o kada 
numirsiu galite darytie ant jo 
baudimus”.

Virezininkai ligonbutes ne
sutiko ant jos praszimo ir mo
tere apleido ligonbute nusimi-

Užklupta per žiurkes.
New York.— Žiurkes dyde- 

liam skaitliuje užpuolė nakties 
laike ant mieganezios vygeje 
12 menesiu senumo mergaites 
Aniele Seragasso ir baisei ap
kandžiojo. Kliksmas mergai
tes subudino tėvus isz miego, 
kurie puolėsi gialbeti savo 
kudyki. žiurkes konia vi
siszkai apgriauže kuna nuo 
rankeles mergaites.

Nužudė mieganezius 
kudykius.

Philadelphia. — Atsikėlus 
isz lovos kurioje gulėjo josios 
viras ir dvi mergaites, Mare 
Kolasa, 24 metu senumo, pa- 
ergus ilga mesininkiszka peili, 
papjovė abi mergaites teip, jog 
josios viras ne nepabudo. 
Motere nuo kokio tai laiko 
sirguliavo ir kaip rodos staigai 
p..'paiko nuo pervirszinio tike- 
jitno. Kolasai gyveno kitados 
S.įanadori.

Kersztas paezios.
Wastes, Minn. '— Kaip 

teisus yra kersztas moteriszkes 
liudija sekantis atsitikimas 
Nesenei farmeris R'chard Sher- 
ij3s!1 nubaudė savo motere ant 
k iriuos pati užeipelne. Mote- 
ryzkas būdas nedave jiai atsil 
s.'^, pakol nenutare savo virui 

tai atsimoket. Ana diena, 
’^da farmeris nesugrįžo ylgai 
namon nuo lauko, pati nuėjo 
yažiuret ka jie veike ant ter
mos; rado jin gulinti ant pie
vos apimta liga.

Motere neužmirezdama apie 
papildyta jiai skriauda, atker
simo savo virui baisei. Nu
bėgus kagreieziausia namo, 

virve ir druskos, sugrį
žo pas serganti ir konia mirez- 
tanti vira, suriszo jam rankas 
ir kojas su virve o veidą ir 
rankas kaipo ir galva apibars 
te szlape druska. Po atliki
mui savo nelabo darbo, gryžo 
namo, palikus vira po apglo
bė karvių, kuriu visa kaimene 
ganėsi ant pievos.

Ant rytojaus nelaimingas 
farmeris likos surastas per dar
bininkus be atminties ir baisei 
sužeistas. Karves nulaižė jam 
nuo veido ir ranku visiszkai 
skūra o nuo galvos numovė 
plaukus. — Baisus kersztas 
perpykusios moteres!

Milžiniszkas padirbimas 
postkareziu.

Plaukenti pekla.

Senoviszkuosia laikuosia kada Angliję iszsiuntinejo pra
sižengėlius in Kalkuta ant “pasilenijos” ant laivu kiniu kelio
ne užėmė apie szeszis menesius, tieje vargszai likos patalpyti 
in mažus smirdanezius kambarėlius kuriuose buvo pilna viso
kiu vabalu ir žiurkių. Daugelis isz tuju nelaimingu mirdavo 
kelionėje o juju kunus inmesdavo in mares. Sztai tik vienas 
isz tokiu laivu, kuriuos pavadino “plaukente pekla” užsiliko 
ir dabar plauke po visus eklipus ant parodimo. Ant jo randasi 
muzejus isz senoviszku laiku užlieku.

Isz Rosijos Lietuvos]AkivosŽinios isz Lietuvos.

nūs.
Kruvina musztyne ant 

veseilios.
St. Paul, Minn.— Kokis tai 

W. Kaldžup guli ligonbuteje 
mirsztantis o Mikola Staszins- 
kis teip-gi baisei sužeistas iez 
priežasties kylueios musztynes 
ant veseilios. Abudu vyrai 
per ylga laika muezesi kuriuos 
da daugiau pakurstinejo svod- 
bininkai, ant galo Staszinskas 
pagriebęs akmeni trenke 
Kaldžupui in galva perskelda- 
mas pakauezi. Palicije rado 
Staezinska pasislėpusi skiepe. 
Patemines kad pab'cije atėjo 
jin suymt, pagriebė kirvi ir 
kerszino užmuszimu pirmutini, 
kuris prisiartintu prie jo. Ant 
galo pasisekė palicijai apmal- 
szyt Staezinski ir kone pusgy 
vi nugabeno in ligonbuti.
Rado mirti isztarpytam 

pliene.
Harrisburg, Pa.— Penki 

darbininkai sudege ant smert, 
vienas mirtinai o du pavojin
gai apdeginti dirbtuvėje gele
žies. Radosi jie prie darbo 
arti milžiniszko katilo, kuria
me tarpinasi geležis, urnai per
degus dugnui tirpiniezios, isz- 
tarpintas plienas 'toje valande- 
leje apliejo konia visus darbi
ninkus. Nekuriu kūnai vi
siszkai likos sudeginti, kad ne
galima buvo suvis nepažinti.

Pažino tik du, Joną Sitko 
ir Mitro Denko, slavokus isz 
Austrijos.

Rumford Falls, Me. — Kas 
kartas daugiaus pacztiniu 
laiszkeliu “Postal Cards” žmo
nis Amerike sunaudoję. 
Spaustuve czionais, kuri spau
do taisės korteles, ejna diena 
ir nakti. Kas dien atspaudo 
5,000,000. Daugiause ju su
naudoję New Yorke, Boston, 
Chicago, Pittsburgh, Detroit, 
Cincinnati, Baltimore ir Troy.

Norėjo sudegint savo 
motyna.

Camden, N. J. — Jurgis 
Lambert, likes aresztavotu ir 
nuvežtas in kalėjimą už žve- 
riszka pasielgimą su savo mo
tyna, norėdamas jaja gyva su
degint — uždegęs josios szle- 
bes. Ant gilukio paregėjo tai 
geri kaimynai ir deganezias 
szlebes užgesino.

Kaip užlaikyti paezia 
namie.

Atlanta, Ga.— Už tai, kad 
jo vakariene ne buvo paga
minta in laika, Jack Hobac- 
her, susibaręs su savo paezia 
o toji vela kerszino, jog jin 
apleis ir negyvens su juom 
drauge. Hobacher norėdamas 
užbėgt kerszinimui savo pa- 
czios, surinko visas josios szle- 
bes, kokios tik turėjo, isznesze 
ant kiemo ir sudegino. Pati 
innesze skunda, viras pas 
skvajeri prižadėjo nupirkti 
paeziulei naujės szlebes ir gy
venti sutaikoje. Po tam abu
du apleido skvajeri su džiaugs
mu.

ir Lenkijos,
Radinys.

Eizenache kasant pamata 
darbininkai rado milžiniszkus 
kaulus, prigulinczius isznyku- 
siu gyvuliu rusziai, būtent 
ichtiozavrams.

Tėvas - beszirdis.
Marianpolio gyventoja, val

stiete Peresadko, 17 metu pra- 
nesze policijai kad jos tėvas 
5 metai tam atgal ja iszžagino 
ir nuo to laiko turi su jaja ry- 
szius. Ligiszioliai nelaimingo
ji mergaite niekam nieko apie 
tai nesake, nes bijojo tėvo isz- 
tvirkelio grasinimu.
108 studentu paliuosavl- 

mas.
Už mokesezio neineszima pa 

liuosuota isz Maskvos žemdir 
bystes instituto 108 studentai.

Fotvinys.
Palei Minską upe Svislocz, 

delei dideliu lietu, iszejo isz 
krantu, užliejo miesto sodną 
ir artimesnes sodybas. Ypacz 
stipriai nukentejo jau apsėtieji 
daržai o taip-gi keli miesto 
tiltai.
Užrasze savo turtą gai

džiui.
Lisbonas, Portugalije.— 

Motere vardu Carmena, kuri 
mirė czionais praejta nedelia, 
užrasze visa savo turtą.... 
gaidžiui. Mirusi motere buvo 
spiritualistka ir tvirtai tikėjo 
in perėjima duszios žmogaus 
in kita koki gyva sutvėrimą, 
o kad buvo tosios nuomones, 
buk dusze mirusio josios viro 
perejo in gaidi, užrasze mir
dama savo visa turtą gaidžiui. 
Liepe padaryt labai puiku 
paloceli sode del gaidžio ir 
tarnams kanogeriause prižiū
rėti jin ir tarnauti prideren- 
czei.... “savo ponui,” ydant 
nieko jam nepritruktu.

Gymines kvailios bobos sten 
gesi sulaužyti taji nepaprasta 
testamenta. Rodos tame su
vis neyra dydeles sunkenybes, 
nes tik privalo kuris isz gy- 
miniu gaidi užmuszti o pali
kimas pasiliktu gyminems 
be abejones.

Leckava.
K. g. Buknaicziu kaime pa

siutęs szuo užpuolė B. Miliesz 
kiene ir sukandžiojo ranka. 
Ligone nugabenta in Vilnių 
gydyties.

Leckava.
K. g. Kovo 25 d. Pas mus 

5 vaikinai gerai inkausze eida
mi iez miestelio susipyko susi- 
pesze ir visi supuolė viena savo 
dranga ant vietos paskerdė, 
keturi skerdikai jauni vaiki 
nai — suimti prie kaltes pri
sipažino, tapo in kalėjimą pa
sodinti ir teisman atiduoti. 
Kuomet-gi bus toms skerdy
nėms, iez priežasties girtuok
liavimo, galas!?

Vldeniszkls.
Viln. g. Musu klebono dar

že yra prūdelis, kurio vande
niu mes, visi mestelenai, nau- 
dodavomes. Pereitais metais 
nežinia delei kokios priežas
ties sumanė klebonas vandeni 
iezleisti, ir kilo ginezai tarp 
klebono ir miestelenu. Klebo
nas padavė teisman ir teismas 
miestelenams (apie 15 žmonių) 
priteisė po 15paru sėdėti. Bet 
klebonas ta bausme dovanojo.

Liudvinavas.
Suv. gub. Musu kunigėlis 

szia gavėnia pavelyjo žmonėms 
valgyti su mesa bet daugumas 
žmonelių tamsuoleliu nenori 
ne klausiti; sako buk jau neto 
Ii pabaiga svieto, kad girdi, 
jau kunigai toki mokyti, o pa
klydo, tai tokiu budu, girdi 
greitai turi ateiti pabaiga svie
to.

Pas mus yra daug isztvir- 
kusio, jaunimo, bet yra ir to
kiu, kurie skaito ir platina 
laikraszczius, sziaip ar taip 
lavinasi Sztai neužilgo gal su
renka vakara, (nes jau lei
dimą turi), kuriame vaidins 
“Genovaite”. Lai buna geras 
pasisekimas”.

“In hoc signo vinces!”
(1600 metu jubilejus.)

Buvo tai 1600 metu adgalios.
Konstantinas Didysis, sūnūs 

szventos Helenos, iszkeliavo 
ant kares prieszais savo prieeza 
Maksenciusza, kurie Italijoi 
prisisavino sau ciesoriszka sos
tą.

Konstantinas buvo pagonu 
o katalikiszkas tikėjimas tada 
buvo baisei persekiojamas. 
Krikszczioniai tada turėjo slep 
tie katakumbosia ir požemine- 
sia urvoeia, idant saugotis nuo 
persekiojimu.

Konstantinas karta paregė
jo ant dangaus apsiaubta spin- 
duleis žibanti križiu su para- 
ezu: “In hoc signo vinces!” 
(Tame ženkle ingalesi).

Atejnancze nakti pasirodė 
jam Christusas su tokiu pat 
paraszu rankoje, paliepdamas 
jam padaryti vėliava su tokiu 
paraszu ir križium ir naudoti 
jin kareje prieszais savo nevi
donus.

Konstantinas paklausė. Tai
gi 28 Spalio, 312 mete ingale- 
jo savo priesza prie muru Ry
mo, sumuszdamae Makeenci- 
usza su pagialba krikezezio- 
niszku kareiviu kurie neeze ve 
liava ant kurios radosi križius 
su augezeziau minėtu paraszu:

Ant atminties teip laimin
gos kares, Konstantinas apgar
sino Madyolane 313 mete, luo 
eybe krikezczioniszko tykoji
mo. Privertė eugražyt kriksz- 
czioniams visas užgriebtas baž- 
nyczes ir turtus.

Jo ezventenybe popiežius 
Pius X, delei tos priežasties 
pagarsino szimet jubilejaus me 
ta. Jubilejus tas tesis iki 8 d. 
Gruodžio t. y. Nekalto Prasi
dėjimo Paneles Szvencziausioe. 
Kad ingyti jubilejaus atlaidus 
sulyg Szv. Tėvo paskirima 
kiekvienas katalikas turi: 1) 
prieiti iszpažinties ir priimti 
Szvencziaueia Sakramenta 2) 
6 kartus atlankyti dijecezijos 
vyskupo paskirta bažnyczia ir 
3) duoti pagal savo iezgale isz- 
maldae (pavargėliams. Daugel 
bažnyczioee yra intaieyta tam 
tikros jubilejaus ekarbones, in 
kurias tikinti privalo dėti savo 
aukas, kurios baigenties jubi- 
lejaue laikui turi but pasiustos 
vyskupijų kancelerijosna ir 
isz ežia bus pasiustos ar iszda- 
lytos sulyg reikalavimu. Sek
minių pirma diena po visa pa
sauli katalikuubažnycziose bus 
laikomos iszkilmingos jubile- 
jaue miezios padekavojimui 
Dievui, kad teikėsi per Kons
tantino ciesoriaus parėdymą 
suteikti katalikams laisve tikė
jimo ir paliuosuoti nuo baisiau 
siu persekojimu. Sekminėse, 
per pamaldas kataliku bažny- 
cziose bus renkamos aukos teip 
vadinamos szv. Petro graszis 
t. y. aukos užlaikymui^visokiu 
kataliku Bažnyczios ištaigu ir 
kongregacijų. Dalis tu auku 
isz viso pasaulio bus sunaudo
ta pastatymui Rymo miesto 
apielinkeee atmintines bažny. 
ežios. Toji bažnyczia bus liu. 
dytoja, jog po 16 ezimtu metu 
viso svieto katalikai atmena su 
dekavojimu ciesoriaus Kostan- 
tino suteikta ju praboeziams 
tikėjimo laisve ir jog jaueziasi 
visi kuo angezeziausioje vieny
bėje, vienybėje szv. Sakramen
tu ir to paties tikėjimo, nors 
iszekirstyti po visus plataus 
pasaulio kraeztus. Sulyg szv. 
Tėvo ir vyskupu iezleistas gro- 
matas visose kataliku bažny
czioee Sekminėse szimet kuni
gai, sakydami pamokslus, mi
nes ciesorių Konstantina ir jo 
padaryta geradejyste katali
kams. Taipgi ragis tikinezius 
drueziaus laikytis Kataliku 
Bažnyczios vienybes per pa
klusnumą Bažnyczios vyres
nybei ir tankesni ėjimą prie 
szv. Sakramentu.
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Prisiuskite 25o. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paozta.
Karatus nusiuntimo mes apmokame.

W. D. Boczkow«ki-Co.
520-522 W.Soolb Al; Mahanoj City, Pu

...Moraliszka Kabala...
Katra iradeda žmogaus ateiti 

Preke — lOo.

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

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lietuvirako D.T. B.

Preke — lOo
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Oj tos skrybėlės,
Kaip ratai dydeles, 

Jog žmogus negali praejt, 
Arba su paeze drauge ejt.

— Kur josios virae?

BURTAI
Apisaka apie būda žmonių 

gyvenancziu praeitam 
szimtmetije.
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— Obivatelej nieką jau 
ne atsakinėjo, ba niekas kuo
poje ne girdėtu, tiktai drūti 
peczei ir alkūnes. Mikolo ir 
Baltramiejaus o priek tam pa- 
gelba kitu atstume indukuee 
kuopa no duru.

Nes usz tai tarp kuopos au
go neužganadinimas ir pradė
jo keltis lazdos augsztin. Blo 
gas tai ženklas prie musztines 
o obivatelej ticziom iezejo ne 
apsiginklavę idant žmonių ne- 
pikint ipatingai girtu.

Ir ciela kuopa buk vienu 
etumiu stumta priepaudi obiva 
telue prie sienos, o tuom laik 
stengėsi vėl ineigaut in vidų 
namo.

— Galema pasakit, ne 
smaug, davėsi girdėt garsus 
paszaukimas no sienos.

Tas vienok kuris jin ne no
rėdamas smaugė atsitraukt ne 
galėjo, ba ir jin kiti isz uszpa 
kalo stumdami smaugė.

Mikolas iszgirdes baisa 
vo mejeterio, pažiurėjo in 
szali, idant skubint pas jin
pagelba, nes sztaj naujas regė
jimas, regėjimas, kurie iezvere 
jame koki taj dideli džiaugema 
ir prikaustė jin ant vietos.

No bažniczios davėsi girdėt 
balsas giesmes “Bajsaus Majas 
toto Pone!” Giesme sujudino 
lig gilumaj szirdies visos kuo 
pos, visi atkrejpi akis in ta 
ezali, kuopa prasiskire o ku- 
ningaj procesijalnaj perejo per 
kuopa, net lig duriu, prie ku
riu da Mikolas bu uszpuoli- 
kajs stumdėsi.

Ir, o etebuklaj! visi suklau
pi ir jau isz vietos nesijudino 
ir po tam garsej pradėjo pri- 
gelbinet giedojime, jausdami- 
gi graužimą saužines usz pa- 
pildinta piktadarista. Buvo, 
tejsibe, daugelis ir tokiu kurie 
ant insimajszimo kuningu grie 
ži dantimis, nes tilejo ir klupo 
jo drauge su kitajs.

Tame atsiezauki varpaj.
— Ant neszparu, ant neszpa 

ru szaukta.
Kuningaj iszejo vėl pirmiau 

Be nekalbėdami in*žmonis ne 
žodžio, o žmonis paskuj juos 
trauke in bažnicze. Abivatelej 
iszsiskirste, vienok ne palik
dami Bužalsko be sargibos.

Giesme pabajgi bažniczioje. 
Po pabajgimuj giemes vieti
nis kuningas inejo ant pamoks 
liniczios ir pradėjo pamokslą 
tinkama prie aplinkinibes. Žo- 
džej jio buvo prasti, nes per- 
tikrinejenti. Kalbėjo, jog Die
vas per Vieszpati muso Jezu 
Kristų pergalėjo szetono gali- 
be, atemi no jio vieoke valdže 
ir galibe ant žmonių.

— Del to netikėkite in bur
tus —taj-gi—ba tas ira didelu 
grieku nusidėjimu priesz Die
va. Tas blogas, kuris mus ne 
karta patinka, ne paejna nieką 
dos no raganų, kuriu ant svie
to ne ira, o no mus paežiu. Ant 
galo viską pradekime ir bajg- 
kime su Dievu ir Jam viena
tine paveskime ant apsudijimo 
ta, kas mums isz kart pasirodo 
slapti be. Dievu j atsidavineki- 
me o Jis bus geriause mums 
sauga tvireziausiu apgineju 
muso no viso pikto. Amen.

Žmonis puoli visi ant kėlu
— Duok taj Vieezpatie Jė

zau — pasklido po bažnicze 
szuabždejimas su atsidūsėjimu, 
o vienlajkej užgrajino organaj 
aprejszkdami pradže neszpa- 
ro.

Po neszparu uszstojo iszkel 
mingas iszstatimas ir suplikaci 
je.

— “Szventas Dieve! Szven- 
tas tvirtas! Szventas ir nemirsz 
tantie! susimilk ant muso!! — 
szauki visi sueirinkusieje baž
niczioje su didelu susijudini 
mu.

Po palajminimo žmonis pra
dėjo aplejdinet pamaželi bažni 
cze.

Taj czion taj ten da susirin- 
kinejo kuopelėms, nes tuojaus 
iszsiikiretinejo. Svetimi nuėjo 
in savo namus, mieszczionis tej 
po-gi. Karczemose da taj czion 
taj ten da girdėt buvo riks- 
maj girtuokliu, nes jago tik ko 
ke kuopeli iszejo laukan, pare 
gėja temijenezius sargus poli
cijos apie paredka, su bajme 
skirstėsi, taj tas taj kitas ling- 
telejas su galva.

— Okg! geriau, trauk juos 
paralis — sznabždeta —ka cze 
musziesi žmogus, da in beda 
gali papult.

— Taj, tejsibe—usztvirtinta 
kas jau atsiduoda biesnj tas 
jin lajko savo apgloboje ir pa
deda visame, ir d a atkerszina 
tiems kurie nori jam skriauda 
padarit.

— Ot geriau ejsiva namon!
— Ejsiva!
— Tas bus geriausiu dajg- 

tu.
Ir iszsiskirete kožnas in sa

vo szali.
Vakare miestelis szedien bu 

vo tuszczes, visur buvo tiku 
malszu visose karczemose, ne 
tejp kajp buna papraetinaj per 
kožna atlajda, kad žmonių kar 
ezemoee pilna prisigrūdę ir tik 
tada iszejo kada jau szinkorej 
igi paskutiniuj ekatikuj pa
eini visus piningus no atlejde- 
ju. Szedien-gi po pamokslu]’ 
po neszparu, po suplikacije; 
atgiedotaj su susijudinimu, nie 
kas ne turėjo noro bovintis 
ilgiau mieste, o gal del to, idant 
pabėgt isz tos vietos kur tejp 
nužiūrėti žmonis givena.

V.
Tuojaus po nobažanstva; 

bego Zenbieni namon, rodos 
kad jaje kas vare. Butu ijje 
be abejones grejeziau isz baž
niczios iezejue, jago ne butu 
žmonių tejp prisigrūdę, kurie 
ne pralejdo nieko nepasijudint 
isz vietos net po visam, 
žastis to pasiskubinimo 
uszsakitas atsilankimas 
nos in jiu namus.

Marina buvo sena merga, 
pergivenus gal jau apie pen- 
kesdeszimts metu amžiaus, nes 
da vis geraj iszrodanti.

Užsiėmimą turėjo po namus 
mieste pritarnavime, skalbime 
žlugtu, o lajkajs ubagavimu 
ir vagista ir tejp giveno diena 
no dienos. Nekensta jos visur 
nes stebėjosi visi ba taj buvo 
tikra apskelbike, kožnam mo
kėjo lopuką koki nors prisekt 
kožna apszneket, kajp taj pa- 
prastinaj tokios valkatos moka 
rūpintis apie kožna.

Marina vienok ant to ne paj 
sėjo. Vajkszcziojo po namus 
ar buvo užganadinti isz jos at- 
lankimo ar ne, o del to-gi su

Prie 
buvo 
Mari-

biednom moterimis ne uszside- 
dinejo jausdama save augsz- 
cziau stovirczi Lijkajs žiūrė
ta j-*j in akie kurios ne karta 
buvo ne papraetinaj raudonos 
Vieni sau eznabžd jo ka tokio 
pikto ir traukėsi no jos kano- 
grejeziause, o protingi žmon s 
pasakidavo: ‘‘pasigėrė boba taj 
ir viekas”!

O kad mėgo guzute garduo 
tis davinėjo ant to davadue 
ant linksmu krikeztinu ir viso 
iszkelmiu ftmiliju ant kur u 
pribut niekados nepasivelinda- 
vo, norint ant jiu ir suvis bu 
vo ne uszpraszita. Davinėta 
tada jej papraetinaj duonos su 
dadeczkaje, o kas labiaus vie- 
szino vienu, antru ir trccziu 
gurgezniu gardaus sznapselo ir 
atprovinejo.

Nes Marina nuneezus almuž 
na namo, vėl paprastinai eu- 
grižinejo, ir ne apleido lig to
lei namo igi prigulenczei ne
pažino emoko savo nnmtleto 
valgio tai ira nepasivieezino 
save invales arielkele.

Apart czion ir ten papildi 
tos vagietoe, niekas nieko-gi 
ant jos užmest ne galėjo. Inz 
tikro kada pažiurėjo ant kie
melio tai po nuėjimui jos, rei
kėjo perekaitit vieztas ar vi
sos. Jago Marina patiko už 
miesto vaikezcziojenczes visz 
tas tai turėjo viena būtie jos, 
o kuri ta paeze diena jau tu
rėjo nuejt in puodą ant sunau
dojimo ponei Marinai.

Nelaimingas iszsitarimas jos 
szedien ant szventoriaus, jog 
daugiau žino ijje no kitu už
traukė ant jos nužiurejima, 
jog ir ijje stovi kokiam susi
vienijime szetoniszka draugis- 
tes, o dabar iszkalbineje ant 
Bužalsko, ba ja sugavo prie 
vagistos, kada gaude vieztas 
ir gerai paszventino lazda.

Zienbas da buvo namie nes 
tuojaus parėjo. Buvo iezbales 
pabūgęs lig ko baisei ir kada 
tik inejo in stuba tuojaus at
sisėdo.

— Jėzau, motere? Žmogus 
greieziau smerties tiketajsi, 
negu to kas su Bužlu atsitiko

— Tai-gi tai — patvirtino 
pati — viena ka mes da vieni 
tikrai ne žinome. Bužalskas 
apie tai niekam ne pasakoja, 
ba jio niekas da szendien ne 
mati o tai ka žinome, tai tik
tai dasipratimai žmonių....

— Dasipratimai, nedasipra 
timai — atšaki niurnėdamas 
Zienba — czion dasipratimu 
ne ira. Pasakik gi man mote
re ar tu turi sveika protą?

Indure tas žodis paeze ba 
paszauki:

— Klausk to pats pas save 
o ne manes, man da niekados 
penktos szulo galvoje ne sto
ka vo!

— Hm! kad teip, — trau
ki tolaus Zienba, — tai tu 
iszmintinga motere, iszajszkink 
-gi man kokiu spasabu Bu- 
žalskas gavosi in pati viduri 
balu, o tūkstanti kartu ne nu
skendo Ant tu prakejktu pil
niu ha? Zienbieni tilejo.

— Kasten jin nuneszi ha?
Ir ant to Zienbieni ne davi 

atsakimo, nes užsiemi pagami
nimu pietų.

Matome priesz save du bur 
tininkus, tikinezius in raganis- 
tas in raganas, o kaip galema 
numanit viras buvo da dides
niu burtininku, nego pati Ant 
galo buvo tai dorus žmonis. 
Turėjo Iccna puse namo szmo- 
tnka dirvos ir giveno isz ran
ku procios savo.

Tejsibi sunku jems giveni 
mas parejdavo, ipatingai jog 
szeimina augo, nes prie paeze- 
dumo usztekdavo.

Pietus buvo ne pujkus, ba 
susidėjo isz barseziu, ezutitu 
bulviu ir ant galo isz priesko 
kukulu ir juodos duonos, nes 
nor gaspadoriuj pakutavojo 
raganos galvoje smokavojo ge 
rai.

Motere tuolaik mielino ar 
turi pasakit virui apie ateilan- 
kima Juodos Marinos, ar ne 
Tiko ant galo ant pirmutinio.

— Ar girdi tu tėvai — ta
re ar ne atmintum kas pae mus 
szendien ketino ateilankit.

Tas tejsibi, jog ne! — at
šaki Zienba žmonių mieste 
kaip skruzdžių, ir budelis jin 
žino kas uszsimane 
kokia....

— A, tau tuojaus 
kia atkirto rūstingai

Nutaszimas namu New Yorke.
Nesenei miesto valdže New Yorke iždave pali-p;ma ydant 

visi tieje namai ka yra už daug atsikyszia ant ‘-saidvoku ’ turi 
būti “nutaszyti”. Nekurie “fruntai” buvo net po 5 ir dau
giau pėdu ant saidvoku ir dabar turi juosius praszalyt. Ant 
paveikslo galime užtemyt kaip pilorei yra nutaszyti ydant tai
kintis su nauju paliepimu.

In viena karczema inejau, 
Dydeli stebuklą pamacziau, 

Keli vaikinai ir mergynos sė
dėjo, 

Visi paperosus dūme, net žek- 
eejo.

Alus ir prieez juosius stovėjo, 
Po gurkszni trauke kaip už 

ainorejo, 
O ne kuriuos teip nusilakė, 

Kad iszejti laukan ne pataikė 
Paskui prie vaikinu kibt pra- 

p-jo, 
Nes tiejei ant ju nežiūrėjo, 
Per durie namon runijo,

Ar ne puikios, 
Girtuokles mergos?

Tas dėjosi apie Pittsburga, 
Ten lietuvaites turi puiku 

varda,
O kad jos skystu— eusivemtu, 

Latravimo paeilautu!

niekas ne uszeimane, o Marina 
t'k taj ketina pas -mus atej 
tie.

— Dievo Motina mielause!
— paszauki Zienba paszokda-
mas no suolo — u gi ko toj 
vargsze no muso reikalauje? 
ar koke nelaime in namus at- 
neszt ? ,

— Kalbėjo ijje jog ka dau
giau žino apie Bujulska — 
trauki tolaus pati ik- paeaki, 
jog po neszparu pas taus ateis

— Po neezparui 1 — su- 
niurne Zienba.

— Del ko ne priesz neezpa- 
rus? Nes vargsze iszrinko 
sau laika kada jau nobažens- 
tva bažnyczioje pasibaigi, baž 
nieže uždarita, o neprietelei 
žmonių gundikai po karezemas 
isz už plf czku savo raguotas 
galvas iezkiszineje.

Z;enbieni palingavo bu gal
va.

— Iszrukink gerai stuba 
szventintom žolelėm — pamo 
kino Zienba po slankszcziu pa 
dek szluota tai pamatisiva 
Sues budeli jago, per szluota 
perejs asz ne tikiu.

Isztikro Z enbieni tai padari 
del apginimo savo namo no 
piktu dvasiu, ir no visokiu 
uszkerejimu. Pakrapino stuba 
visus keturis kampus szveti- 
tu vandeniu, iszrukino žolinom 
devintiniu, o ant galo padėjo 
po slenkszcziu szluota sena 
Z’enba isz savo szalies suvarė 
vieztas ir pareziukus in tvarte 
Ii uždare druczej, epjovi ant 
uszkerejimo ir sugrižo in etų 
ba, laukdamas dabar su tulu 
akivumu naujenu Marinos.

Tuolaik ant rinkos pasidari 
maiezatis riksmas ir Zienbai ne 
ėjo ant neszparu, tik tai sėdė
jo namie nesirūpindami suvis 
apie tai kas ant rinkos veike- 
si.

Kada po neszparnj žmonis 
iszsiskirste iezvaikezcziojo, in 
savo namus eugriždami, isztik
ro Marina su czepczium per 
kreiptu ant vienos szalies ir 
veidu raudonu apsidengus mar 
ga skepeta skubino tiesog pa° 
ponstva Z.enbes

Z enba kurie nuolatos serge 
jo žiūrėdamas per langa, pir 
mutinis pamati atejnancze ir 
paszauki:

— Ejna!.... dirstelk ant 
nagu o po tam ant szluotos.

Ne trukus atsidarė duris ii 
ant slenkszczio stojo Marina. 
Isztikro gal atsitikimu ne ma 
tidami szluotos nieko ne pri
jausdama kas ant jos buvo pri 
taisita, ne žiūrėdama in žeme, 
žengi tiesok ant szluotos kuri 
pasirito o Marina iszitieei kaip 
ilga ant stubes.

— O žodis!.... paszauk)
— kas czion ira?!

Zienba paezoko ant ligų ko 
j u, o Zienbieni pabalo.

— Ha! kas irai.... lagana 
esi žinai ? — paszauki Zienba
— tuojaus neszkis man isz na
mu!

— Nes iszkur jum tas ant 
mielu užejna? — paszauki M i 
rina nusistebėjus — isz kur 
tas?....

Z enba parodi pirsztu ant 
szluoto3, rūstingai paszaukes:

— Okai ne galejei per
žengt?

— Iii, bi, ha! — nusijuo 
ki dabar Marina, — ne tik per 
viena nes per szimta szluotu 
jum dabar per ejsiu. Jog neap 
sižiurejus žengiau ant szluotos 
ir parvirtau tai suvis nenavat 
na. Nes žiūrėkit!. ... — Po 
tu žodžiu dabego prie szluotos 
ir su nepaprastinu smagumu 
ant savo amžiaus perszoko per 
jaje kelis kartus.

Tas peitikrino ir ap=pakaji 
ne-gi ponstva Z enbue, o Ma
rina iszemus isz kiszeniaus dvi 
bulkeles dapuoli prie dvieju 
jauniausiu vaiku indedama 
kožnam in rankute po viena.

— Valgikite, mano aniole- 
lei, valgikite — kalbėjo in 
juos meilej — tai no juso te
tukęs Marinos asz buvau ant 
juso krikeztinu!.... IIi! kas 
tai do krikeztinos buvo?

Dabar norėjo vaikelus pabu 
czuot, m s tie su bulkelem pa
bėgo rėkdami pas motina.

— Duok ten pakaju vai
kam — tari gaepadoiiue su 
kartumu szirdije, ir uszsierge 
laves, ba tas jam suvis ne pa
tiko — ot geriau pasak k ko 
nori ?

Tuolaik motina atemi no 
vaiku bulkeles ir paslepi in 
szufleda stalo tvirtidama jog 
tegul bus ant paskuj ba dabar 
ne alkani.

Marina pasukinėjo su galva 
ba tas jej ne patiko. Ant galo 
vienok pradėjo kalba.

(Toliaus bus.)

Vienas žmogelis, rakandus 
pardavė,

Paliko paeze ir 4 vaikus in 
krauju nusidavė, 

Pati liko su vaikeleis be jokio 
epasabo, 

Kad vaikelius iszmaityt, sun 
kei darbszavo.

Dirbo, koki tik darba gavo, 
Sugrižo vyras isz Lietuvos, 

Bet neskubino prie savo bo
bos, 

Mat, kita parsigabeno,
Ir kitame mieste apsigyveno. 

Kita pravarde turėjo, 
Tai ir niekam ne apėjo, 

Ar tai tas, 
Ar kas kita’.

Ant ga^o su tikra paeze suėjo. 
Na ir užmuszt jia norėjo, 

Ka-myuai atgyne, 
Teip tas toliaus iždume.

Pas savo sesere nnsisbastino, 
Bet ir ten n" siiszilo, 
K ■itt-z*m:s i-z vijo.

Vėliau-, p.-, -.v . hn.li atviko, 
Bet ir cz.ion g ,ro neužtiko, 

T arėjo iszbegt, 
Pas antra broli nulėkt;

Kur atsiklaupęs, nakvines isz- 
prasze,

Bet ant rytojaus velei iezsi 
nesze.

Toji antra boba teipgi vyra 
turi,

O jago norėtu paeze surast tai 
gali, 

Badai Ilinojaus gubernijoi, 
Apigardoje ne mažoi.

Inez Gillimore viena isz ženklivesniu sufragijaj 
Amerike.
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SKAITYK!

...Tikriauses Kabalas...
Arba atidengimas paslapcziu ateities 

,—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Clialdiraka 

Persiraku, Graikiszku, Arabiraku ir 
Cigoniraku Burtininku.

Preke — lOo.

Vaikinelis nusiuntė szipkorte 
del merginos, 

Arba kaip sako, savo milemos, 
Pabuvo pae jin ketures dienas, 

Aprėdė grinorka puikei tas 
vaikinas

Ir ka, apskundė vaikina in 
suda,

Mat pasidarė triobeli už ta 
burda,

Bet pas vaita* nieko nelaimėjo, 
Namon nuliūdęs parėjo.

Liepe ar drapanas ar piningus 
sugrąžyti,

Prie vaikyno daugiau nesika- 
byti, 

Kudos ne buvo, reikes virui 
užmokėt, 

Ar kalėjime atsedet. 
Ant galo tas atsiejo,

Jog tam virui pirti padaryt 
norėjo,

Tai mat, virui kone tris szim- 
tai kasztavo,

Ir grmorkos už paeze ne gavo 
Kaip biski dažinojau,

Tai nusistebėjau, 
Tas viras del mergynos buvo 

dede, 
Na ir apsivest su ja geide. 
Tas tai ‘ dede” jia užmuszt 

norėjo, 
But kiti atgyne, tai ne galėjo, 

Na ir vis kerszino, jog jiai 
gala padaris, 

Jago nuo jio atsiskirs;
Mielino, jog Amerike bus ga

lema padaryti,
Su savo gyminaite apsivesti.

Motina:— Mano vaikeli, 
niekad ne atidek ant ritojaus 
ta, ka gali szendien padarit.

Jonukas:— Gerai motinėlė, 
tai praszau paduot man ta ji 

1 piragaiti, suvalgisiu dabar 
tai ne reikes man rito valgint 
jin.
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Paskui Motinėlė.
Isz kaimiszko givenimo.
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Senas Motieiue su rogėm 
uezkinkitom in pora jaueziu, 
užvaževo priesz grineze stovin- 
cze ant galo kaimo.

No smerties kalvio, kuris pa 
liko po save naszle ir dvejetą 
sirateliu, niekas kone ne užei
davo in taje grineze....

Ir nėra ko divintis, — buvo 
jije atitolinta no kaimo kone 
viaretas o žmonis pradėjo nu- 
sidavinet su darbu pas kita 
kalvi ir kone užmirszo apie 
grinezele ir jiosios giventojue.

“Kalviene” turėjo per tai 
rupitie apie save ir likusius šie 
rateliu*, o kad juos iezmaitint 
taj vasaros lajke ėjo ant uždar 
biu o žiemos lajke užsiiminėjo 
ubagavimu, nes stubeles ne 
paliko, ba ir kur butu pasidė
jus su vaikeleis.

Teip vilko savo varginga gi- 
venima kelis metus, o ant galo 
suvarginta nuolatiniu darbu, 
apsirgo eunkej ir numire.j

Žmonis isz kaimo dažinoja 
apie smerti “kalvienes” nusi
davė kelios moters idant ati
duot paskutini pritarnavima, 
ir eusimilet ant likusiu sirate- 
liu.

Atvaževo ir senas Motiejus, 
kurie, vien tik isz mielaezirdis- 
tes krikezez oniszkos, užsiim
davo laidojimu numirėliu — 
vargszu savo parafijoi.

Visi žinojo gana gerai sena 
Motiejų ir jiojo pora jaueziu. 
Kada Motiejus užvaževo priesz 
grinezele, moters iszbego 
priesz jin.

— Tegul bus pagarbintas!., 
pasveikino jais Motiejus, pa- 
kialdamas kepure.

— Ant amžių amžinųjų... 
atsake visos vienbalsej.

— O ar ira ten kas isz vi
ru! paszauke Motiejus, iszlip- 
damas isz rogių.

— Kur ten bus, visi ira už
imti kulimu namuose....

— Na taj jus moterėles pa- 
maezinkite man uždėt ant ro
gių nebaszninke”’-

— Ana-ve!.... su nenoru 
paszauke visos, atvažiavaj pas 
jaja, tai sav pasiimk.

Bet su dideliu nenoru, turė
jo pamaczit senam Motiejui 
uždėt graba ant rogių.

Motiejus jau ketino judintis 
isz vietos kada prisiminė sav 
apie vajkus nabasznmkes tarė:

— O-gi vaikaj!....
— Paimsiu su savim in kaj • 

ma, — asz paimsiu mergajte o 
vajka iszaugins Jurgiene.

— Tai ne tas.... mostelėjo 
su ranka Motiejus, juk taj ju
ju motina, tai reike, idant pa- 
lidetu ant kapu.... primine.

— Kur ten lides, tokie szal- 
tie, Petrukas basas.... euszaltu..

— Gal grinezioje randasi 
koki seni czebataj, paszauke 
Motiejus ir eugrižo adgal.

Po peczium sėdėjo dvejetas 
iszbajdintu vajku: penkių me 
tu Petrukas ir aeztuoniu metu 
Jagute.

— Petruk, ar ėjai paskuj 
motinėlė! paklausė verksmin
ga j Motiejus.

Petrukas pravėrė akis o da 
daugiau iszeižiojo ir nieko ne
atsake.

— E jai!... paantrino Motie
jus.

— Teip, ejeiu!.... atsake, 
linktelejee su galvele Petrukas.

— Ar turite kokius czeba- 
tus? atsikreipęs paklausė senis 
in mergaite.

— Motinėlės.... seni.... iszta- 
re vos girdetiniu balsu mergai 
te.

— Tai bus per dideli.... o 
tavo Jagute 2

— Turiu..., pakeldama ko
ja in virszu, ir parode gana di
delius ant mažos kojos.

— Tai tu apsiauk motinė
lės, o Petrukas paims tavo, — 
rodijo Motiejus.

Vaikai paklausė ir tuojaus 
apsimainė. Petrukas pirma 
karta savo givaetije apsiavė in 
czebatus ir buvo isz to labai 
užganadintu isz ko nusijuokė.

— Petruk, tilek... motina 
negiva.... baudė Jagute, kuri 
jau suprato, jog tokiame lajke 
rejke kitaip apsiejt.

Abudu siratukaj stovėjo jau 
prie rogių, laukdami pakol pa j 
grabinis pulkas, arba lidetojai. 
nesijudino isz vietos.

Moters rodavo josi tarp sa
ves; ejt, ar nejt ant kapiniu! .

Juk tai kone puse milios iki 
kapiniu, o czionais ir vakaras 
neužilgio asz turiu ejt namon 
padarit vakariene del eaviez- 
kio.

— Ir asz....
— Ir asz teipos-gi.. paezau 

ke kitos ir susitarė jog ir be 
juju apsiejs.

Juk ir teip daug jau pada
re, prižadedamoe paimt pas sa
ve siratukus, “kalvienes uba
ges”.

Kada jau pagrabinis pulke
lis judinasi, visos judinosi in 
kajma o tiktaj Andriene pa- 
ezauke.

— O neužmirezk Motiejau 
apie siratukus atvesk svejkus 
ir givus in kajma.

Motiejus nieko neatsake, tik 
taj mostelėjo su ranka zurzeda 
mae ka toki po nose ir paezau- 
ke ant jaueziu.

Vaikai ėjo paskui roges kaip 
kada pagrimždavo iki keliu in 
sniegą. Dangus pradėjo apsi- 
niaukt ir iszrode ant sniegines 
viešnios.

— Szlektai! suniurnėjo Mo 
tiejue, gal but bajsi viesulą!..

Buvo vos trecze adina po 
piet, jau pradėjo tempt o vos 
buvo nuvažiavę puse kelio. 
Petrukas suvis ne galėjo jau 
ejt su savo didelejs czebatajs 
pradėjo verkt o paelides puolė 
ant sniego. Jagute jin pakele 
o senas Motiejus insodino abu
du in roges prie grabo moti
nos. l.zeme isz anezio ezmota 
duonos, perlauže in dvi dales, 
padavė viena Jugutej o kita 
Petrukuj, kuris su didelu noru 
pradėjo valgint, ba isz rito ne 
turėjo nieko burnoje. Jagute 
euviniojo savo ezmoteli in žiurs 
teli.

Roges kas kart iresi Įrėžiau.
Sniegas puolė didelejs plo- 

taje ir vieką užsnigo: roges, 
jauezius, graba ir sieratukue.

Ant niek nusidavė darbas 
Motiejus pamate jog toliaus ne 
buvo spasabas judintis, pasta 
navijo szaukt žmonis in pagial 
ba. Ant deszines puses radosi 
kaimas ... Kaip rodos daejtu 
in jin ir praezitu pagelbos. Bet 
užsimielino apie vaikus; kaip 
juos czionaj vienus palikt ant 
lauko!!...

Ne buvo kitokios rodos, per 
taj Motiejus atsigrižes in Ja
gute tardamas:

— Jagute, tu liksi su Petru 
ku ant rogių, o asz ejeiu in kaj 
ma...

— Na taj pasiliksim....
— O ar nesibijej tu!
— Juk musu motinėlė 

czionajs....
— Na, taj paeilikit su Die

vu! pasakė Motiejus ir pasuko 
in deezine ezale.

Vaikai ilgai paskui jin žiu
rėjo. Liudnaj pasidarė Jugu- 
tei ir sėdo areziau Petruko, ku 
riam užmėtė savo ekiapata ir 
žiurstą. Paėmė aplaikita szmo 
teli duonos ir pradėjo kan- 
džiot, bet ne galėjo valgint.

Teip sėdėjo mergaite koki 
laika, jaute, kad kojos jos pra
dėjo szslt, bet ne norėjo paei- 
judint idant ne pabudint savo 
brolelo kuris buvo prisispau
dęs prie josios ir miegojo. O 
sniegas puolė be perstojimo....

Ne galima jau buvo pažint 
ne jaueziu, ne grabo su sedin- 
czeie sieratukaie....

O Motiejus da ne sugriži 
nėjo....

Tikumas grabinis buvo ap
linkui, tik viesulą aplinkui 
staugė.

— Motinėlė, mano Motinė
lė! .. davėsi girdėt griaudingae 
balsas Jadvigutes.

Po tam viekas nutilo.

Philadelphia, Pa, į, tai pa-

ira

Net po keliu adinu Motiejus 
su keletą žmonių vos pribuvo 
prie rogių, nes jau ne buvo 
matit nieko tik kalnelis sniego 
isz po kurio atkasė ne viena 
lavona nes tris lavonus.

Vaikuczei eierateles.... nu 
ėjo paskui motinėlė!....

Liūdnas ira givenimas eiera- 
teliu ant ežios aszaru pakalnes.
Z-——-A

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietaviizkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
PREKE $1. 

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BoczkowskLCo. 
Mahanoy City, Ea.
—J)

— Cukernes darbininku 
streikas. Philadelphijoje yra 
dvi cukraus dirbtuvi, trustine 
vadinama Szprekel ir netrus- 
tine Mikino. Abiejose dirba 
dauguma lietuviu, mažiaus 
lenku ir dar rusinu, Tose 
abiejose cukernese nuo seniai 
nors darbininkai dirba gana 
sunkiai po 12 valandų, bet jie 
jie nebuvo susirisze in jokia 
organizacija. Szuomi tarpu(at 
vykus czionais organizotoriui 
pradėta laikyt prakalbos vien 
cukerninkams, teip plakatuose 
buvo garsinta na ir cukeriu 
darbininkai ypatingai lietuviai 
pradėjo raszitis unijon.

Kaip kiekvienam darbe nore 
geriausiame randasi ilgaliežiu- 
viai teip buvo ir czionai:

Vienas ilgaliežiuvis kada 
norėjo prieiraszyti žinodami 
jo būda kiti pertarė ir ji nuo 
prieiraezymo lietuviai atmete.

Ilgaliežuvis kaip bematant 
praneeze cukernes Szprekel ui 
veizdai kad lietuviai cukernes 
darbininkai jau steigiasi prie 
organizavimosi.

Cukernes Szprekel uiveizda 
tuojaus perklaueinejo kurie 
darbininkai lietuviai, tuos vei 
kiai isz darbo 29 d. Balandžio 
praszalino Lenkai su rusinais 
nesaužiniszka darba utveizdos 
patemija kalbėjosi — “Dzis 
bez przestępstwa wypędzajtį 
litvinow, jutro lędzie to šamo 
znamij” Visi urnai isz darbo 
iszejo; dabar visi Szprekel 
cukernes darbininkai jau etrai- 
kucja. Taigi, neteip stojos, 
kaip užve’zdai cukernes dabo- 
jos, Straikuoja kaip sakoma 
apie 700 žmonių.

Apie tai dažinojas savinin
kas enkernes Mikėno, uždėjo 
be reikalavimo mokesties po 
6 dol- in menesi kievienam, 
tai toje cukerneje žmones dir
ba.

Apmaudingas trustae Szpre 
kel, turi ir New Yorke savo 
cukerne, tai jeigu Ntw Yorko 
cikerniu darbininkai neszeis 
straikan, su Philadelpbijos 
straikieriais nežine kaip gali 
but, bet szniakama ir New 
Yorke sustraikuosia.

Pardavikas lietuviu ilgalie 
žiuvis cukerneja ka ten dirba, 
jisai visai miestan neiszeina, 
bijodamas už savo nuodėmė 
gaut atlyginimą, ir nakvot 
cukerneje turi.

Ant Reed et. kur cukerne 
Szprekel. paliemona pilna ant 
vietos keliem kalbėtis žmo
nėms palicija neduoda.

Kvailiu streiklaužiu vis-gi 
nestoka. Straikieriai patyrė, 
kad tokius niekadejus, pajima 
nuo tolimesniu Perm ir upe 
daveža ik pat cukernej, kur 
straikieriai kad nepasiekia, 
tai juos iezsodina eiti cukernen 
bet straikieriai su laiku ir tuos 
sziksznosparnius pasigautpatai 
kins. Organizatoriai straikie- 
rius iezmintingai suformuojo 
savo mitinguos kad nedarytu 
niekur jokiu riaueziu, liepia 
elgtis ramei idant palicija ne
turėtu priekabiu.

Tai-gi aiezku kad Philadel- 
phijos cukernes darbininkams 
nebuvo kito kelio kaip tik isz 
eit in staika.

— Straikas darbininku 
peleniniu. Philadephijos ma
joras praezvitus pavasariui, 
davė gyventojams uotas, kad 
visi iszvalytu gerai savo skle 
pus, prieszingai bus nubausti.

Gyventojai iszvalydami skie
pus, pripildė visus saidvakus 
pelenais, popiergaleis, supuvu
siais szienikais teip pilnai, kad 
peleniniai darbininkai skait
lius koks buvo Žiema atėmi
mui pelenu, jokiu budu tiek 
meszlo neinstenge, tai neduo
dant daugiaus darbininku isz- 
ejo visi straikan. Dabar uly- 
czios stovėjo nevalytos, apipil
tos visokiais eziukeliaie ir pe- 
leeeie per streiką peleniniai, 
laimėjo.

— Straikas popierninku 
Sustreikavo darbininkai žydai 
priesz savo kontraktierius už 
tai kad turi per diena iszpopie- 
ruot 4 ruimus o mokestis gana 
mokama siaura. Dirba dau- 
giausei grinoreliai jauni žydu
kai.

Vieni susitaikė, o kiti da 
straikuoja,

Kunigas Milukas klebonas 
Szvento Jurgo parap. serga.

Jeigu žmogus numil 
rapijonai gal pas Disįza skuns 
tu savo kleboną. Tlrbut ap
tiltu visi nesutikimai.

Inkiraus budo ypata — 
žmonijos szaezas,

Su juomi visad kiekvienas 
vis peezas-

Cukerninku streikai nesma- 
gei atsiliept gali ir ant biznie
rių, nes nedirbant kiekvienas 
graszius kad ir turi, tai juos 
euepraudžia, o daugumas ypa
tingai žmones su nemažom 
szeimynom gyvendami, silpnai 
uždirbdami, nelabai gali ir eu- 
czedyti. Biznieriai už viską 
moka kompanijoms isz kalno, 
o kostomieriu dauguma gauna 
bent ka ant bargo dabar dar
bai kad sustojo, tai bent žmo
gui ir mislijasi kaip bus galima 
pragyvent.

— d-'hiladelphijoi lietuviai 
studentai ir studentes.

Nelabai praeteje davėsi in- 
žiuret in lietuviu vaikus mokf- 
laeiviue nes ant kiek žinau 
kad vieni tikru lietuviu vaikai 
būdami Philadelpbijos auksz- 
tesnee mokslaines į nepripažino 
jogei esą lietuviai, kiti-gi bū
dami eunumi tėvo lietuvio o 
motinos lenkes vėl net nemis- 
lio kuomi save paeivadint 
apart kartais pakreiptos pra
vardes.

Susitaisė czion isz lietuviu 
studentu draugijėlė su vardu 
“Meteoras", tuomi pasirodė, 
kad esama lietuviu studentu 
Philadelphijoj nesislapetancziu 
jogei yra lietuviu sūnūs ir 
dukterie.

Karta man teko isz netycziu 
susidurti su dviem studentais 
ir “Metero" sąnariais t. y. su 
A. Dambrausku ir su J. Ja- 
sinsku. Dažinojas kad tai yra 
lietuviai studentai, malonejau 
su jais szin bei ta kalbetįs pla- 
cziau ir kalbejomesi. Iszsižio 
jae'temijau in aiezkuma ju kal
bos norėdamas inžiopsot ar ne 
ževerlios ju liežiuviai nei sus
tingta, kas sudarko mus aisz- 
kia kalba; nes teip czion augu
siu tulu lietuviu ezlameztuoja 
kalba tankiausei. Neinžiop- 
sojau nieko darkanezio mus 
kalba, ju žodžiai niekame ne- 
ezlubavo.

Isz pasikalbėjimo su tais 
geros valios studentais, dažino- 
jau kad ju beesama “Melerd 
12 ypatų ir visi lanko mokslai
nes Philadelphijoj.

1. E. G. Klimas. B. S. Me
dicinas studentas Temple Uni- 
versite.

2. A. Dambrauskas A. B. 
Medicinos studentas Pensylva- 
nijos^ Universitete.

3. J. Jasinskas Aptiekorys- 
tes studentas Temple Univer
sitete.

4. E. E Bražaiczinte aptie- 
korystee studente Temple Uni
versitete,

5. K. Aleksaitis Medicinos 
studentas Jefferson collegijoj.

6 J. Teleieziute Medicin. 
studente Women’s Medical 
college.

7. J. Kincziue Med’c. stu
dent. Pensilvanijos Univerei 
tete.

8. M. Karužiute studente 
Philadelpijos Koneervatoryjoj.

9. L. Karužiute studente 
High school

10. S. Karužiute studente 
High school.

11. Romanas Karuža baigės 
Whorton school.

12. A. Arbaezauskiute stu
dente High school.

Studentas Dambrauskas 
man teip sako: Yra ir drau- 
giaus lietuviu studentu, bet 
juos gerai nežinau nes prie 
mus nepriguli.

Suprantama kad tautas šla
pikus sunku bent kam sužinot, 
nes priesz pora metu vienas 
atvaževee in Philadelphia mo
kytis patsai sakėsi kad nuo 
lietuviu reik szalintis, bet tas 
pats turėjo su lietuviais maty
tis kada, tikrai ju jam reikė
jo. Senas Kapsas

Isz peczes bobele,
Pribuvo kuningas kalėdo

damas in viena pecze ir klau
sinėjo vaiku katekizmo. Ir pa
klausė vienos merginos:

Kuningas:— Užka Sūnūs 
Dievo numirė ant križiaus!

O motina stovėdama toliaus 
atsiliepe:

— Ar isztikro numiri?! 
Dieve duok dangų. Dievaž 
pirma eiki girdžiu!...

Prekiste “givuju 
tavom”.

KUR BUNA

ne- 
ži-

Skaitytojai ‘ Saules” gal 
karta nužvelgė laikrasztije 
nutes apie “giva tavora”. Yra 
tai viena isz bjauriausiu pre- 
kiezeziu mergynomi— “ežios 
gadynes nevalninkemi”. Mer- 
gynos euvilotos visokeie priža
dėjimais, tankei navet apgau 
tos paezios nedoriu prekeju, 
iszvežtos tampa isz Lenkijos ir 
Galicijos in užrubeži — in 
Konstantinopolu (Turkije), in 
Afrika, o labjaueia in Pieti 
nia Amerika.

Tame dalikia, vienas isz 
laikraszcziu Buenoi Aires 
(Brazilijoj) apgarsino apie tą
ją baisia nedorybia. Tasai 
laikrasztis apraszo apie ta 
bjauria prekyste kanoajszkiau- 
se. In Buenos Aires, kaipo ir 
in Rio de Janerio keliauje da
lie tojo suviloto tavoro isz var
gingu mergynu kur dingsta 
paleistuvinguose namuosia.

Sztai ka raszo apie taja pre- 
kieta:

Prekejai — “h^ftai” kaip 
juosius vadina Argentinoi, su
sitveria, in teip tautinia orga 
nizacije Buenos Aires, kur tu
ri savo kloba, puikei intaieyta. 
Iszeisklaidia po dydelus mies
tus Europos ir Ameriko nau
dojęsi slaptais ženklais, ka tik
tai patie žino ir supranta tarp 
eaves. Apart to, da turi ir 
atskyria kalba, kuriu tankei 
permaino ir eusiraszo, žodžiu, 
druezei susitveria. Važinėja 
geležkeleie pirma ir treczia kla 
sa, visaip rėdosi pagal reikalą 
ir kaip aplinkinybe to reika
lauja. Agentai sukinėjasi 
Galic'joi, Lietuvoi ir Lenkijoj, 
Bukvinoje ir Rusijoje, yra 
rakalei paskutinio lipsnio.

Kada nužiūri patogia mer- 
gyna o jagu pasiseka prisikal
binti, tada tokie prekejae nu
duoda, jog jaja labai myli ir 
apeiveda su nekalta mergyna. 
Paskui nugabena jiaja in Pie- 
tinia Amerika.

Tada priemariniam mieste, 
patalpina nelaiminga mergyna 
hotelije ir tai tokiame ka gae- 
padorie prie tosios bandos pri 
guli. Kada jau apsistoja pas
kirtame kambari, tada jau bu
na kaip nuskandyta — arba 
nevaloja, negali niekur iszejti, 
o tas nevoe joe vires, dingsta 
ant visados. Tarnai hotelinei 
su juokais atsakinėja ant viso
kiu klausimu ir dejavimo ne
laimingos mergynoe. Tada 
pasirodo draugas tojo preke- 
jaue, nuduodamas dorum žmo
gum ir pasilieka nevos josios 
prietelum. Tasai susirūpinu
sia mergyna veda ant laivo, 
prisakidamas, ydant nieko ne
sakytu, jago kas apie ka klaus
tu, prižada, jog netrukus suras 
josios vyra, arba prižadinę j a 
gera vieta Amerike, ir viso
kius nebūtus daigtus. Nieko 
neturėdama mergyna be skati
ko, nesuprasdama kitokios 
kalbos, neeiprieezina niekame 
ir visame yra paklusna tam 
rakalui.

Pribuvus in Buena Aires ir 
gavusi in paleistuviu urvą, 
jau yra pražuvus. Nugirdyta 
pasiraezo ant kontrakto neva
los, o jagu nenorėtu, tai savi
ninkas namo plieke ir priver- 
cze priverstinai prie paleistu- 
vingo gyvenimo.

Autores tojo straipsnio gar
sina argentinskam laikrasztije 
baisius žveriszkus pasielgimus 
su prigautom mergynoms, kat
ros gervalei nenori pasiduoti 
pasileidėliams.

Viena isz tuju nelaimingu 
auku teip apsakė autoriui: 
“Kada nepasiraeziau ant kon
trakto, isznuogino mania ir 
plieke su botagais. Mano 
draugia, laike dydelio ezalczio 
aplaistė su vandeniu lauke, o 
paskui uždėjo pusgyvia ant 
leknzto stogo, kur turėjo nak
voti girdėdama po stogu bjau
rias orgijas viru su mergy
noms”.

Laikais, tosios vargingos au
kos, labai retai, katra gauna 
isztrukt isz tosios žemiszkos 
peklos, nes negali isz luosybes 
naudotis, ba jau buna fiziezkai 
suvis euteriota o ir neturi pro
to kaip reike. Mirezta ant 
uliezioe, skandinasi mariose, 
arba velei in ta narna sugrįžta, 
jagu da randa priglauda.

Szitai kaip apraszo tasai do
ras žmogus. Ar tasai jojo 
balsas nuejs pro ausis refor
matoriui Ar atnesz geistinga 
ižbaiga tosios bjaurios neva
los! Dnokie Dieve!

Mano pusbrolis Jurgis Kazakevi- 
czius paeina isz Suvalku gub , Ma- 
riampoles pav., Pakuonio para., pra 
szau atsiszaukt ant adreso. ( (jg o;)

M. Balnanosis.
Box 11. Oakmont W. Va.

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

Box 4.
W. Swetaka, 

Glen White, W. Va.

pusbrolis Motiejus Baltru-Mano
azaitis paeina isz Suvalku gub , Ma- 
riampoles pav., praszau atsiszaukt 
ant adreso: (gg oiį)

M, Kieliszkaitis
Oakmont, W. Va.Box II

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

S. Buginiene
355 Kensington, Ave.

Kensington Ill.

Mano pusbrolis S. Barauskas paei
na isz Vilniaus gub., Traku pav., tu
riu svarbu reikalą praszau atsiszaukt 
ant adreso.

J. Barauskas.
1 So Harlem St. Worcester Mass.

Juozas Raczkauskas paeina isz 
Kauno gub., Raseinių pav., Batakių 
miestelio, 2 m. adgal gyveno Wor
cester, Mass, o dabar nežinau kur, 
praszau atsiszaukt ant adreso.

T. T. Puiszis.
419 Millbury St. Worcester Mass.

Mano draugai Motiejus Wiskaoz- 
kas ir Antanas Waranauskas paeina 
isz Vilniaus gub., Traku pav., Wil- 
kiniku para., turiu svarbu reikalą, 
jie pats ar kas kitas praszau duot 
ne ant adreso.

M. Kazlauskas,
1201 E Falls St.

Niagra Falls, N. Y.

ži-

Pranas ir Jurgis Greblunai pirmiau 
gyveno Bostone o dabar nežinau 
kur paeina isz suvalku gub.. Sejnu 
pav., Meteliu gmino, turiu svarbu 
reikalą jie pats ar kas kitas praszau 
atsiszaukt ant adreso.

K. Žilonis
17 Croton Terrase Yonkers N, Y.

Pajieszkau atsakanozio siuvėjo, 
kuris mokėtu gerai dirbt kelines ir 
veskas (kamzoles) mokestis gera, 
darbas ant visados, miestelis labai 
czistas ir linksmas gyventi.

Atsiszaukite ant adreso; (j^ ‘oą) 
Jos Kemeza

Vandergrift Pa.

NAUJA KNYGA f
-PO VARDU-

PRIEJGIAUSES
MOKSLAS

ANGLISZKO |
LIEŽUVIO BE

PAGIALBOS KITO. |

Yra tai praktiozniauae Knyga 
kokios lig aziol Lietuvei turėjo.

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
priburias Grinorius isz Lietuvos 
gali ia trumpa laika pats per 
save bzmokti Angelskai asiek 
tisk kalbėk

Toji Knyga druosei apdarita 
ia Prano u aini raudona audima 
b kaaataoja tiktai J ] e Kaaatoa
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i UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

; I CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
; * Suv. Valfit. Randas turi musu banke sudėtu piningu.

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

; HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet
‘ F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Subatomis 9 lig 12-ad.
• W. H. KOHLER, Kasierius.
Il l i I I f 1 ! M

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

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

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

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus iri visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes anl 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
e u tiesomis Russijos.

:

inirrmw-

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS 
Yre Ui vionatinia gyditojaa Pittebnrga, diplomavoUa 

Varšuvoj*, karia tūri anvirea 15 meta iezbandiaM* 
flagjpaHS A gydime visokia liga. lezgydo visokea ligas nepaisant iaa 

Kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktines Trotimoa 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkaa Pajėgos, teipgi gy<*» 

T Savvalmaitas Ligas. Jiojo speoialiszknmas yra gydimu 
1 Užsisenenjnsiaa Ligas, Nervo, Ramatiuna, PlanosU 

Uždegimą^ Nopuolea Silpnybe b Kranj* Nnbeginoa

Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 
turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo loonam name vertes $12,000,00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius

iszsiuncziu in prisakyta vieta, 
niszku pagal teisinga kursą.
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip
A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, Ohio.

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

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

P. S. Nesiunčiu katalogų I užrubežius ne i Chicagos mb

BISCHOFF’S BANKING HOUSE 
2S7 Broadway Kampas Reade Ulicze 

New York, N. Y, Telefonas.- Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta ISISm.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisingiausiai.

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

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

JAUNI VYRAI 
SENI VYRAI I 

VIDURAMŽINI VYRAI I

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS i 
neprotingi dasileida perviršumą— vyrai ųiusilpnei. nerviški, sunaikinti I 
ir kurie sulaukie amžio. katram negale pylnai nauduoti priimnuma 1 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų.. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime 
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keijr 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syflllv« 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnelma, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomose, privaliai ir elapta, su m*-* 
žais kaštais. %

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
Ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
•”inoti. Netrotiklet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neparskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- < 
dytL Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. USTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu paslullmlnui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas Ir pavardė...........................................................................

Adresas................................................. ................................. ..

. Stejtas............................................. . ............. . ...........................



W. RYNKEWICZ1US
___  .. NOTARIUSZAS..

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

.......PO PBIZUBA BANDOS......

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

Pąszportus del keliaujaneziu pa
rūpinu. -

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 nori savo Dali 

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

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

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

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

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

— Po Redingo pedei neku
rie da szveneze Sekmines.

— Panedelio ryta užsidegė 
vagonas lentų prie lumberjar- 
do. Blede maža

— Neužmirszkite eztornin- 
kai, jog nuo szendien yra už
drausta parduoti vaikams pa- 
perosus arba popiereles ant da
rinio paprosu o teip-gi ir už 

" dyka nevale duot po bausme 
nuo $100 lig $300.

— Pirkite mėsa pas buezeri 
Adoma Geguži o suezedinsite 
pininga. Gausite geriaus ir pi- 
giaus pirkti negu kitur. 523 
W. Pine St. (jf o^)

— Mahanojui keli metai 
adgalos, galėjai suskaityt visus 
automobilus ant pirsztui o 
ezendien randasi konia tiek 
kiek arkliu.

— Parsiduoda naminei 
daigtai. Parsiduos pigei ba 
Iccninikas iezvažuoja in vestus 
Kas pirks gales ir parandavoti 
stubas. Dasižinokite pas Joną 
Stankeviczia, 627 W. South 
Alley. (IT °1)

— Detektivas Samuels suė
mė aeztuonis vaikus Metruli, 
Brutch, Halenda, Gavala, 
Vaitkų, Kapalla, Roman ir 

Kurtza už vagysta dėžės cze- 
veriku nuo Mayero Paretto.

SHENANDOAH, PA.
— Mikas Stankeviczius neez 

damas verdanti muilą paslido 
ir baisei apsiszutino.

— Palicije aresztavojo Ja- 
nuszauckus ir burdingieriue 
už nepaprastus riksmus ir gir
tuoklyste. Kožnas užsimokėjo 
bausme.

— Subato sudege namai 
Kuznovo ir Kaszinskio ant 
kampo Catharine ir Centre 
ulieziu.

8 Gegužio Pottsvilles teis
mas iszrado kaltu pirmam 
laipsnij žmogžudystes Joną 
Suszinska, kurs andai papjo
vė su britva savo dranga, Po
vilą Janulevicziu. Suszinsko 
advokatai stengėsi jin iszgel- 
beti teisindami jin tuomi, buk 
jis buvęs valandoj žmogžudys
tes iszejes isz proto— buk jie 
turis epileptiszka beprotyste, 
Vienok prisaikintieji atrado 
jin kaltu pirmam laipsnije. 
t. y. pasmerkė jin pakrimui.

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

— Parsiduoda namini daig
tai da geram padėjime, parsi
duos pigei. Atsiszaukite pas 
Ad. Geguži 519 W. Mahanoy 
8t. (ip o))

— Miesteli teip malszu 
jog ir žinueziu sunkei surink
ti. Jau tieje laikai praejna 
ka po kožnai pedi kruvini slan 
kiojo po ekvajerius o ir teip 
sutikimas vieezpatauje visisz- 
kai(!)

— Parsiduoda visi naminei 
daigtai labai pigei, nes locni- 
ninkas keliauna in Lietuva. 
Kas nupirks gales parandavot 
ir stubas. Atsiszaukite po No. 
519 W. South Alley, (of o,)

Didelis Koncertas!!

tel5Mojaus
SHENANDOAH, PA.

Gurmano Saleje 8,±?"
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/.

Cincinnati, OhioPae 
mus tvanui užėjus, beveik vi
sos dirbtuves buvo sustoję. 
Bet dabar užeetojus eziltam 
orui darbai teip susijudino, 
kad nekurios ezapos negali 
gauti darbininku, ypacz Mine- 
raliezku traszu dirbtuves moka 
po $2.50 už deezimti valandų 
dienos darbo.

Viskas Cincinnati butu gerai 
tik anot “Žaigždes” mes Cin
cinnati lietuviai esam ubagai 
dvasios ir ubagai dieviezku 
mylestu.

Jau ir Sekmines netoli žmo
neles nekurie norėtu atlikti 
velikines iszpažinties, o ežia ku 
nigelis isz niekur neatvažiuo
ja. Dalikas yra tame: turtin
gesni lietuviai lenda pas len
kus ir nors tie juos kvaileie va
dina ir iez ju juokėsi o bet bu- 
czioja jiems rankas. Praejta 
meta buvo atvaževes kokis mi- 
sijonierius ir tas buvo pas, 
lenką, už ka lenkai ir dar sa
ko: “jus dar mums nedamoke- 
jot $10.00 už pergabenimą 
jums kunigo”.

Broliai Lietuviai argi Į jau 
mes esam teip akli žmones, 
kad mus lenkai turi už noses 
vadžioti, ar ežia nėra Cincin
nati kitu katalikiszku bažny- 
cziu kur gali lietuvis kunigas 
atvažiuoti ir atlikti musu dva- 
eiezkus veikalus. Argi negė
da-lietuviams, ejna per stubas 
surenka nuo lietuviu po $1 50 
ir nuneezia atiduoda lenku ku
nigui, o tas kiek jo mylesta 
duoda lietuviui ir dar sako per 
mažai pinigu. Ar negeriaus 
butu, kad surinkę tuos pinin
gus atiduotu tiesiog lietuviui 
kunigui kurie atvaževes pate 
pasirūpintu gauti bažnyczia ir 
aprūpinti lietuvius dvaeiezkais 
reikalais.

Jeigu kur atsiranda lietuvis 
kunigas kūrėm rupi iezgani- 
mae žmonių tegul atvažiuoja 
pas mus in Cincinnati ir aprū
pina mus vargszus lietuvius 
velykine iszpažinczia, nevieny
damas mus su lenkais.

Abelnai sakant nors ežia 
yra ir geru darbu bet lietuviai 
nesilaiko, nes iez kitu mieetu 
pribuvusiems, be bažniezioe, 
kunigo ir draugyezcziu nesma
gu gyventi. K. Gedminas.

Philadelphia, Pa,
Straikas darbininku cuker- 

nes szprekel traukėsi toliu. 
Straikieriai žiūrint gana kyt- 
rei skebus varinėja in varža 
bet kai kurie labai daro nege
rai del saves ir savo draugu, 
nes užtraukia nelaimingo raz- 
baininko (sznapso), saliunuose 
iezsiplempe dalykus kurie 
anaiptol neturėtu but žinomi 
niekam apart straikuojancziu 
žmonių. Kalbantis straikiere- 
lis saliune per placziai’apie sa
vo reikalu apgynima, iszsita- 
rentis dalykus pnesz trusto go 
durna ka turės veikt, nežino 
kad mažu už jo pecziu stovi 
eznipas isz trustines urvos, ir 
tas greitai viską pranesza strai- 
kieriu prieszams. Geriausei, 
straikuojenti žmones bent kur, 
kad savo rodąs turetusi vien 
tarp saves, ir kad szalintue, 
nuo per ciene ragavimo razba- 
ninkiszkos liekarsteles (-znap- 
so), nes tas padaro daug nege
rumo patiems jieszkotojams 
geresnes duonos.

Panedeli t. y. 5 Mojaus ant 
So. Front St. susitarė apie 6 ar 
7 moterie apszventyti skebus 
dreiverius kurie veža čakrų 
isz cukernee lauk. Jos padare 
kareiviszka ataka ant vieno 
dreiverio. Pradžia buvusi: mo
terie dreiveri pavadino skebu, 
o tas drasei ejs prieez moterie 
ir kilo tarp dreiverio ir moterų 
kova, in ta tarpa atbėgo palic- 
monai su palkomi, bjauriaueei 
jas žeisdami suaresztavojo nu
gabeno tiesiog in didiji korta. 
J u moterių eringe buvo 10 
vai. nakti 5 d. Mojaus. Apgi- 
nime tu moterų niekas isz Uni 
jos puses nebuvo. Dažioojas 
tuom tarpu apie tai lojeris 
Dingier, tankei su lietuviais 
reikalus turintis, pasiskubino 
su Sim. Arbaszausku ir, loje- 
rie Dingier padare ant tiek ge
rai kad iezreikalavo nuo su- 
džios duot mažas kate’jas. 
Kaucijas vėlyvoj valandoj nie
kas neužstatė, tai moteris per
nakvojo per nakti areszte, ke
turias iezimta ant rytojaus, o 
dvi da like iszimtos vėliaus.

Sudžia vieką iszklaueinejas 
pasodino ir dreiveri in koza.

Dabar dreiveriai skebai kož 
nae turi pasisėdės po pasturga
liu palicmoniezkas paikas, kad 
galėtu kuomi ataispirt. Kiek 
ju tos paikos giliuoja, tai jie 
patis tik žino.

Palicija tankiai pakliudo 
žmones visai nieko neturin 
ežius su etraiku. Kaip viskas 
užsibaigs, sunku spėti. S. K.

BUKIA VYRAS!
Ruptura

Varicocele
Prapolus Pajėgas 

Užtruclntas Kraujas

Atima Jumis Vyriszkuma, 
Uukia Iszmintingas 

Likia Sveikas!

Grafafonas už $21
(su 1G Dainomis) Merchants Banking Trust Co

MAHANOY CITY, PA.

Geriausia jumis patarnauja kada reike 
TT" dministratoro arba Eksekutoro.
T ‘ SzitAs Banka jumis patarnauja kaijro 

I Apiekunai ir Trustees ir teisingai atlieka 
visus reikalus.

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

f Szitds Banka 
I Apiekunai ir

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.

Adresą vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

$200 NAGRADOS
Du szimtai (S200) doleriu nagrados 

bus duota tam kuris suims arba pra- 
nesz apie ypata ar ypatas kurie padėjo 
daug dynamite po namu Edvardo J, 
Dailey mieste McAdco, Pa. 7 diena 
Mojaus 1913.

Prasarga:- Nagrada bus tik syki 
mokėta nepaisant kiek ypatų bus 
suimta arba kiek ypatų apie tai pra- 
nesz.

B. J. Smith
E. C. Brobst
P. J. Boyle

County Commissioners
Attestas Paul W. Houck

Commissioners Clerk
Pottsville, Pa. May 9-th 1913

Ant pardavimo
Parsiduoda seluna?, geroi 

vietoi prie gražios ulyežios; 
laisnai neperbrangus, arti di- 
po, ir prie doku apie daugiaus 
dasižinokite ant adreso: (of oj) 

A. Doyd
Box 520 Sag Harbor N. Y

Ant pardavimo
Noriu parduoti savo trijų 

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

Mullen Hotel,
27 Bradley Ave.

Long Island City, N. Y.

Gera proga ineiti in 
apsimokama bizni

Parsiduoda puikiai ir gerai 
intaieyta 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 i)

Mahanoy City, Pa.

DR. O’MALLEY, SPECIALISTAS.

Dr.O'Malleyf“^~ WIIV IIIUHUJ J Be perto ir vaistu! 

Budas^ 1 Naudojamas tik ■r m mm v <• mano ofise.

PRASARGA! Darbininkai katrie 
pas mane dirbo, gal sakyte kad jie 
žino mano methoaa ir Į»agal ju gydo 
be operacijos, jie gal ir pamegžioja 
mano rasztus. Bet randasi tik 
VIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS 
ir naudojamas tik MANO OFISE.

Asz negarsiau jokiu gromatu lygoniu 
kadangi atsilankymas in mano ofisą 
parodysiu jumis kad turiu daugybe 
gromatu nog Lygoniu isz visu szaliu 
pasaulės kurie tapo iszgydinti.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 S. Washington St. 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszka! ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma. Suvirszum 
30 metu daktaravimo Wilkes-Barre 
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2o. 
marke o gausi Knygute apie Ruptura.

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 kataloge tai 
prisiusk už 2o. pacztinia markia o 
apturėsi didelipuiku kataloge 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 25c. penki 
už $1. Sztornikams, agentams ir 
fiedliorems parduodu visokius tavorus 
abai pigei. Reikalaukitia visokio ta- 

voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus 
pas tavorus, adresas:

W.Waidelis“ “S",

D. M.Grab am, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

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

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

...SAVININKAS IB FABRIKANTAS. 

Garsiu LletuvIszku-LenklszkuValsti.

Lietuviszkas Agentas
SZIPKOHCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Šzipkortes ant geriausia 
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 rav- 
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkorcziu fr 
galima dar pirkti Šzipkortes už labai 
nužemintas prekes. Raszant prisiu- 
skite už 2o. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu ta voru ir Buozerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
Čglįį® 29 MOTERIŲ GRAŽYBES 

■KJPJ Tikiai artistiszkus paveikslus 
fcfe. gražiausiu moterių,mes siun- 

cziame uždarytame laiszke 
už 42c.

ĮO| B. AUTURI

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City.Pa.

Del Visokiu
Pasilinksminimu

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

Fr. Strawinskas
1807 Carton St, Pittsburg, Pa.

Ant Pardavimo
Namas ant vienos familijos 

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

Lotai ant pardavimo.
Port Carbone, Pa. (Grays 

Addition). Atvažuokite per
žiūrėti 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. (g^ o;)

Dr. Robert B. Gi /, 
221 Pike St. Port Car 'n, Pa.

DEL REKLAMOS 
LAIKRODĖLIS 

DOVANAI.
& Del reklamos iszle’sim 
> tarp musu .^emaicz'u Suvie- 
lA nit >se Steitose ir in Kanada 

vysai dovanai 1000 prepui* 
W kiu Laikrodėliu 11 karatu 
h aukso ir ant 20 metu 
M g vara n tu otų.
|j Raf-zykit dar szei dien ir 

Md atsiunskite 12c. štampu aLt 
persiuntimo n:

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

MIELE BROLEI LIETUVEI 
NEGIRDĖTA NAUJENA!

C. P. HERMA, R. PH:
Iszrado stebuklingas dvejas gyduoles 
10 d. Balandžio (April) 1912m , jau 
nog to laiko tapo iszgyditu nog 
Dusulio 87 o nog Reumatizmo 108. 
Pasiskubinkite o gausite tikra pagial- 
ba, moteris ir vyrai, raszykite Liet- 
uviszkai ant adreso:
C. P. HERMA R. PH.100^,"/^,.*’'-

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
Laivai plauke tiefog tarpe Rosijos 

ir Amerikos. Didžiausi, puikiausi 
ir greieziausi Rusiszki Imperaliszki 
Pacztavi, nauji dubeltavi szrubinei 
laivai.
Russia, 16,000 tonu. Kursk, 13,500 tonu.

Czar, 13.000 tonu.
In Rottcrdama Iii O dienas be persedhno. 

11 dienu bo persedlmo In Elba1 a.
IN ROTTERDAM - IN L'BAVA 

$31.00 Treezlos Klasos 833.00 
$45.00 Antros Klasos $50.00 
$65.00 1*Irmos Klasos $75.00

Laivai iezelna kae antra Subata. apie dau
giaus informacijos kreipkitės pas
A. E. Johnson, General I*. A nt. 27 Broadway 
Kew York, N.Y. arba pas\ietinius agentus

NE MOKĖKITE

PATENT ADVOKATU MOKESTI
Del gavimo‘Patentu’, ‘Trademarka’ir‘Copyrights’

Prisiraszikite prie “NATIONAL 
ASSOCIATION of INVENTERS” 
Instojimas $2 Gausite savo Patentą 
už $44 priskaitant metine mokestis, 
plana ir randaviszku mokeseziu. 
Suczedina 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.

KATALOGAS^
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 ,8‘LBfž.Tod’Y. r

27m. SENAS LAIKRASZTIS 

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

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

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

Paprasta numeri peržiureiimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

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

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

KARPETA1 Parduodam Karpetus nog 10c. lig 25c. 
ant masto pigiau negu karpetu sztorai. 
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku. 
Mes perkam teip pigiai kaip ir 
didžiausi “Wholesalerei” ir tokiu budu 
galima pigiau pirkti ir jumis suezedi- 
nam pinigą parduodami pigiai negu 
kiti.

f"" m i Mahanoy City, Shenandoah,
VJrLllllclll S Mt.Carmel, Landsford.

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

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

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad 

jau a^z nesu daugiau ne locniniku ne virszininku,ne darbiniku 
“All Nations bankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano nauj »i vietoi

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

Reikaluof-ia medžiu kreiptis prie savo seno pažistamo po 
tokiu adreso-

Kiekvienas Lietuviszkas SztominkaB 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Kataruose ant pardavimo, kad^mura 
tautieczei reikalaudami galeUųnua- 
pirkti ir nereikalautu Lazduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorniakai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l.
Egiutero No. 2........ .....................
Zmijecznik.............25c., 50c. ir $1.00.
~ T * ..35c.

.1.25c. 
..25c. 
...25c. 
..25c 
..25c. 
..25c.

„25c.
„50c.

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; SS. Pittaburgh, Pa.

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.

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mehenov City. Pp

Pora Auskariu, Špilka, Žiedas, Bronzoletka su 
puikiais akmenukais ir (gvarantita grino aukso, bus duota’ drauge 
su S100 dovana tiems kurie prisius tikra iszrii-zima žemiaus padėto 
pozelio ir jaigu pirks nog mus 4 lotus kurie parsiduoda po $50.00 
už viena luta. ISZRISZIMAS ISZ 15

Sudekite numerius no 1 l ’g 9 langutese kad skaitant hz 
visu pusu iszeitu 1 gei 15. Kožna numeri variuojant 
tik syki. Prisiuskite iszriszima ne vėliaus kaip už 15 
dienu. Ypatoms žemiaus 18 nutu nevalė imti dalybas 
iązriszime. Suraižykite aiszkei savo adresa. Prisiuskite 
tikra iszriszima, drauge praszvkit- kad^ pnsiestume ju
mis mapas su informacijoms kaip gauti dovana.
Mall Order Dept. S. 63 Park Row Room 1013 XcV°Yr> |

Fonografas, Vyriszkas ar Moteriszkis kiszeninis puikei iszpiau- 
tit as paat ksuotas laikrc delis, Armonika ar Drukuojama Maszina.

Informacijos duosim gavės už 2 centus marke.

English Asiatic Tobacco Co. 7’L yoa, n.y.

J^IETUVISZKASp1 otografistaf

M. VARZINSKAS 
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokee 
Fotografijas. Padaro didelueFotr 
grafijae iez mažių ir indeda in reimu?

Indeda Fotografijas in Špilka p 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukine js 
Post-Kartes, Parduoda Ruimus irt*

B RAGAŽINSKAS

Sziomia dienomis muso tautietis
Bagažinskas pargabeno visokiu 

garimu, Amerikoniszku ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielku,. Vyniu 
Arako, Kimelio, Dainiu ir t. t 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio 

Duokyte dabar orderi o bus^juml. 
pristatyta In namus,

54-56 N. Main St, 
Mahanov City.

f Dr. Jonas C. Milleris
• (LIETUVISZKAS DAKTARAS)

FIRST 
NATIONAL BANK

MAHANOY CITY, PA. .

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

PRIIMA 
LIGONIUS

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

Meszkos Mostu............... .
Trejanka...........................
Linimentas vaikams....,
Gyduoles nuo Kosulio..
Liepiu Balsamas............
Anty-Lakson'del vaiku
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kumeliu del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu....................... ,25c.
l’gniatraukis................................. 25c.
Skilvio Laszai...............................25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios..............................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Gyd. del nemalimo Pilvo..........50c.
Milteliai apstabdymui Galvos

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

Kojų........................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto.................15c.
Gyd. nuo Grippo........
Plauku apsaugotajam.
Muilas dėl Plauku....
Milteliai nuo Kepenų.
Rožes Balsamas...........
Kindęr Balsamas........
Bobriaus Laszai.........

41.25. 
„...50c. 
....10c. 
....35c. 
....25c. 
....25c. 
...JOc. 

8z velniu toj 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 Ausim......25c.
Gyduoles nuo Riemens......... ...... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu------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,

o ?•“
P P □ 
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Naujas Iszradimas
Apraszima siunczia dykai 

I Kaip galima apsaugoti no ligų ir pata 
Iiszsigydyti be daktaro visokias ligas

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

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20o 
Nuo Komu užtrinu tik lOo. AI eg 
turime apie puse milijono laiszku su 
padekavonemis nuo žmonių visokiu 
tautyseziu. Raszykite tuojaus ant 
adreso pas Specialistus:

Drs. BruntDa & Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn.^.

‘APSZVIETA’ Moksliszkaį Istorhzka Knyga 

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

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10o 

Gaunama pirkt tik pas:

T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phlla. Pi.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite inJ ^IETUVISZKA OTELI

JUOZAS OK1NSKAS
(LOCNININKAS)

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

r
gziTAS

Bankas su 
visais ligei 
apsiejna, ne
paisant ar pi- 

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

Seniausia National Banka 
S c h u y Ik illo Paviete.

BELL TELEPHONAS

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT X *

No. €5
Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka____

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokii 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savi 
orderi o bus joms pristatyti

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-4graborius*H
keleli

NO. 6
Visan

S. Norkewicz
401 Wut MUmij Ah.

Laidoja Kunus Numirusia. Pastirk į 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinf.'.'ir® 1 
Krausto Daigtus ir L L Viską atlieka n 
nogtriause ir puikiause. Su virsz miuetp 
reikalais kreipkitės pas jin o busite vi’*®* 
užganėdintais.
520 W. Cent re St., MehiaoyClIjJ* .




