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KAS GIRDĖT?
In czionais kožnas pribuvo 

ne del ko kito, tiktai, kad nu
simesti maekoliezka junga ir 
pataisyti savo bute. Nepribu
vome in czionais ponauti ir 
iždykauti, tiktai dirbti ant už- 
laikimo saves ir savo szeimy- 
nelee. Nepribuvome in czio
nais kad darbszauti ant lietu- 
viszkos dirvos apie ka dyka
duonei svajoje, tiktai turime 
dirbti ant amerikonines dirvos 
kuri mus svetingai priglaudę ir 
maitina. — Tenais Tėvynė 
Lietuva, kur duoda užsilaiky
mą.

Pana Z .fije Walker isz Chi- 
cigos, kuri rengėsi iszteketi 
už vyro, turi ant pardavimo: 
bezdžionka, tris kates ir papū
ga. Mat dabar ypatoje savo 
vyro turės: bezdžionka, kate, 
papūga ir da nužeminta tar
ną.

Visa pasaule, visu vieszpa- 
tiseziu žmonija reikalauna pa
darinio asztriu inetatimu, drau- 
dženeziu prekiaut gyvu tavo- 
ru. Ta piktadaryste preke- 
vimu mergynoms užsiyma dau- 
giause židai. Toji nelaba pre
kyste lobina juosius smarkiai, 
nes per ne kaltas aukas su
krauna milijonus.

Ana diena draugu ve kariau- 
nanti prieezais paleistuvyste, 
kuriuos prezidentu yra John 
D. Rockt feller Jr. apgarsino 
raportą apie prasiplatusia pa
leistu vysta mieste New Yorke. 
Tenais randasi suvirszum 300 
urvu kuriuos dangstosi po var 
du “massage parlors” ir ezo- 
kiu sales, 38 “guodotinos ypa- 
toi” turi po savo apgloba 28 
paleistuvystes urvas nuo kuriu 
uždirba po $2,000,000 ant me
to, paleistuviu ten randasi 
1606 nepriskaitant prie to uli- 
czines valkatos, in urvas pa
leistuviu atsilanko in 150,000 
vyru ir jaunu vyru ant dienos.

Butu labai ižganingu daig
iu kaziras nepažinti ir kad ne 
in ranka juju niekas ne ymtu.

Dvieju bjauriu paproeziu 
nebutu, jago ne kaziros. Kož- 
nas sėdinti kaziruoti, persiyma 
nuomone ižgrajimo, antru pa
pratimu barnis ir musztyne.

Pagal nuomone davadnu 
žmonių, tai nereikėtų mokintis 
jokiu graju, ne iezkaziru jokiu 
Jaižybu, ba tai yra pagunda in 
ubagyste ir laiko gaiezini- 
mas.

Ant užklausimo del keliu: 
“Naujos tiesos ižduotos per 
valdže dvasiszka kiszantese 
apie vinezevone terp kataliku. 
Ant druties to prisakimo, gali 
duoti szliuba, arba prabasz- 
czius, kurioje gyvena vienas 
isz jaunavedžiu, arba prabasz- 
czius tosios parapijos, kurioje 
mislina jaunavedžei apsigy
venti. Sužiedotinei turi nu- 
siduot pas kuninga su liudin- 
tojeis jog geidže apsivesi. 
Tarnaujenti, pas ka buna, pri
guli prie tosios parapijos prie 
katros gaspadorius priguli. 
Szliuba gali gauti nuo 5 va
landos ryte lig 6 vakare. Ja
go jaunavedžei geistu ydant 
bažnycze butu papuoszta, kad 
butu muzike, arba giedorei, 
viekas turi būti pagal j u dvie
ju norą ir per prabaezcziu pa
vėlinta. Tas likosi per val
dže dvasiszka del to apgarsin
ta, jog ne kurie prabaezczei 
ne norėjo taikintis prie noru 
jaunavedžiu ne— už piningus.

Austrijoi, viename mieste, 
kokis tai gyventojas mirda 
mae, paezauke pas savo du ad
vokatus, kuriu labai nekente, 
nes kokiam tai teisme likos 
labai apgautas. Kada pribu
vo ant paszaukimo, pastate 
viena prie vieno szono lovos, 
kita ant kito, paėmė abiem už 
ranku ir prakalbėjo:

“Gal mielinate, jog paszau- 
kiau jus czion, ydant su jud- 
viems susitaikyt, ar koki svar
bu reikalą pavesti? Ne, tik
tai geidžiu mirti, ant paveiz- 
dos Ižganytojaus, terp dvieju 
latru!’’— Tai isztares mirė.

Mahanoy City, Pa. Petnyczia 23 Gegužio (May) 1913.
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Dydžiausiu pusgalviu.
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Matai jau atėjo laikai, jog 
bobos pradėjo ant tikrųjų 
siusti. Arti Brooklyno, vie
noje apigardoje, sudžia davė 
atsiskyrimą daraktorkai Ap
pleton nuo josios vyro, kuri 
padavė priežaste, jog josios 
vyras “ne moka gerai anglisz- 
kai raszyti!’.... — Pasiutus 
tai boba— niekszas tokis au
džia.

Milwaukee ana nedelia au
džia davė atsiskirima bobai, 
už tai, jog josios vyras turėjo 
szaltas kojas.

Ch’cage kokis tai Samuelis 
sugrįžo praejta seręda nulin
dęs namon, nes per diena 
vaikszcziojo po miestą jeszko- 
damas darbo, nes jokiu budu 
ne galėjo surasti. Pati Samu
elio teip induko, jog ne galėjo 
to dalaikyt, užklupo ant varg- 
szo ir teip sumusze, jog visa 
kraujuose paplukusi turėjo 
nuvežti in ligonbuti o taja sze- 
toniszka boba patalpino ka
lėjime.

Gia^r j
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Ar tai reikalingas kaeztas? 
Moteres ir mergynos Su v. 
Steituosia sunaudoję kas metas 
gorsetu už 60 milijonu dole 
riu.— Ar-gi ne biznis?

Tankei aplaikotne gromatas 
nuo muso skaitytoju, jog ne- 
aplaiko kaip reike laikrasz- 
czio,— vieni kad negauna jau 
kėlės nedelias, kiti, jog tiktai 
viena karta aplaiko. Ne tik
tai kad rugoja, nes da ir kaip 
katras pakoloje. O tai suvis 
ne musu kalte, ba mes regu- 
lariszkai siunezeme del kožno 
skaitytojaus po du kartu ant 
nedėlios. Tame reike gromat 
neszi pabaust o ne redakcije. 
Vienok tankiause yra toji 
priežastis, del kurios neaplai- 
ko laikraszczio:

Pirmiause: Kada gromat- 
neszis atnesza laikraszti o skai
tytojas buna darbe, tai ar vai
kai supleszo, ar kitas kokis 
payma; o tankiause, buna 
grineze užrakyta o misiuke 
pas savo kūmutes vieszinasi, 
tai kad gromatneszis užkisza 
in koki pliszi, tai ar vejas ar 
vaikai nuneeza.

Antras: Jago katras turi 
baksa ant paczto, tai kas pir
mesnis tai geresnis, pamato 
per stiklą laikraszti, liepe pa
duoti ir kaip savo in kiszeni 
insideda.

Treczes: Kur neyra baksu, 
arba kad ir yra, o ne turi nu- 
sisamdias, tai geriause laik
raszti vogti, ba atejna bile 
szpiclius ant paczto, papraezo 
laikraszczio “tokio ir tokio vy
ro,” iszrenka sau kokia nori 
ir cimpina namon.

O labai tankei atsitaiko, jog 
permaino adresa in kita vieta 
ir už kokio menesio raszo: 
“Nugi jau kas darosi! užmo
kėjau už puse meto, gavau ke
lis numarius ir jau bus dvi 
nedėlios kaip ne gaunu. Ja
go ne noryte siunsti laikrasz- 
czio, tai man piningus sugra
žinkite.” Ir ant galo pride
da,— permainykite mano ad
resa ba jau bus dvi nedėlios 
kaip iszsimupinau isz tenais.

Tai tau velne kilys!— Yra 
ir tokiu, ka maino adresa pa- 
raszo nauja, o nieko ne myne 
apie sena savo butine. Ir tu 
žmogau žinokie, ar isz Kauno 
ar isz Aleksoto pribuvo in Fi- 
ladelf'je ar Czikaga.

Jagu kam laikrasztis atejna, 
tai turi grąžei paklaust: ar 
siunezeme, ar gal kokia klai
da turime. Kada duodame 
atsakima, kad siunezeme, tada 
reike pasznipineti kas payma 
gazieta. Dasekus toki vagy- 
liu, duoti gera pamokinimą, 
ydant ne vogtu svetimu laik- 
raszcziu, nes už tai yra rusti 
bausme.

Lietuvei po didžiausei dalei, 
ne tiktai gazietas nes ir sveti
mas gromatas mėgsta prisisa
vinti ir toji vsgiszka gyslele 
daugeluosia randasi.

ISZ AMERIKOS Ministeris Bryanas ir gubernatorius Johnsonas.

LINUA

pui kims 
pertliąij 
smibiuei

L5WWM-

LIBAVA 
PM«

uwkdw
?rwi«J 
nųentss

o MtUto 
> viiokl’ 
Importitt 
n,Vpf

IrPorted®

l2gSj
itiiįiL

Jau artinasi tieje laikai, ka
da visos kares atsibuvines ar 
augsztai ore arba gylume van
deniu.

Nuo szios dienos Masacziu- 
žes legislatura uždraudė paro 
doeia nesziot raudona vėliava. 
Socialistai priesz tai gana pro
testavo, bet gubernatorius Foss 
ant to pasirasze noringai.

Tai jau ant kokio laiko ap- 
simalezys ergelei lietuviezkosia 
parapijosia per perėjima baž
nytinio bilo kas kiszasi vedimo 
parapiniu veikalu per bieku- 
pue. Kaip pranaezavome pra- 
ejtam numari “Saules,” teip 
ir atsitiko. Gubernatorius pa
tvirtino Flino bila ir ergelis 
užbaigtas.

Mete 1912 likos iszkasta 
Pennsylvanijos kasiklosia kie
tu anglių 73,310,049 tonu ver 
ties $177,767,054. Laike 
straiko stokavo 10,500,000 to
nu anglių.

New Yorke policije teip pa
sidarė triuši ir teisinga, jog 
ana diena aresztavojo motere, 
kuri pavogė stiklą nuo alaus 
verties penkių centu. Tai bent 
gera policije! Vargsze paso
dino in kalėjimą ant 30 dienu> 
o tuom laik garsingi pleszikai 
ir grafterei vaiksztineje sau 
po miestą. Tai mat ameriko- 
nine teisingyste.

Tegul žmogus turi piningu 
invales, tegul turi puikius pa- 
locius— turi ka gerti ir val
gyti, bet 
pakramta, 
ir žmogus 
lystumei.

jago turi naminia 
tai niekas ne miela 
gyvas in žeme in-

Didelis Balius!
Parengė dideli balių jaunu- 

mene isz Wm. Penn, Pa. kuris 
atsibus 29 d. Gegužes (May) 
pelnas eis ant naudos S. L. R. 
K. A 74 kuopos, balius atsi
bus žemutinei peczei ant C.

Witkausko svetaines. In- 
žanga 25^. Užpraszo visu at 
silankyt.

Didelis balius.
Iszkele Szv. Petro ir Povilo 

Parapija isz Tamaqua, Pa. ir 
atsibus Ketvergo vakara 29 
diena Mojaus, Antano Du- 
baucko saleje. Balius prasidės 
6 valanda vakare ir trauksis 
lig vėlybai nakties. Grajis 
pirmos klasos orkestrą ir visi 
kurie atsilankys turės linksma 
laika. Inžanga vyrams 35^. 
Moterems, merginoms ir vai
kam 15^.

Suvalgė 62 kiauszinius.
Pittsfield, Mass. — Ludvi- 

kas Bechtell, garsingas valgi- 
kas kiausziniu, vakar suvalgė 
daugiau kaip kitados. In laika 
keturiu valandų suvalgė jisai 
62 minksztai szutintu kiauszi
niu, iszgere 18 stiklu alaus ir 
da suvalgė dvileka ojsteriu. 
Už taji darba laimėjo nuo sa
vo draugu 25 dolerius, bet 
draugai turėjo užmokėti už 
valgi.

Senos už liekos.
Clayton, N J. — Ant far- 

mos Franey, darbininkai nu
kasė maža kalneli, rado isz- 
murinta urvą. Vidurije rado 
kaulus žmogaus asztuoniu pė
du didžio, aplink kaulus rado 
daugybe visokio pavidalo pyp
kių ir visokiu puodu iszdirbtu 
isz grino sidabro. Badai buvo 
tai kaulai užgyvenusiu nuo ke 
liolikos szimtu metu Indijonu 
Ižgialbetas per burtinike

San Francisco, Cal. — Teo
filus Anderson, gire in padan
ges tula burtininke už ižgial- 
bejima jojo nuo kalėjimo. Li
kos jisai keliolekos dienu ad- 
galios aresztavotas už pavogi
mą ziegorelio savo sesers Ma
rijonos. Andersonas su verks
mu iszsikalbinejo buk jisai zie 
gorelio nepavogė ir nieko apie 
tai nežino. Kada jin paleido 
po kaucije, tėvas jojo negalė
damas nieko nuo sūnelio da- 
žinot, nusidavė pas burtininke. 
Bet vos perženge slenksti bur
tininkes, toji paszauke: “Žinau 
del ko pas mane atėjai. Nori 
manės paklaust apie pavogta 
ziegoreli tavo dukters. Ejkie 
namon, o rasi jin kiszeniuje 
senoje szlebeje, kabanti ant vi
nies”.

Andersonas nubėgo namon 
ir tikrai rado ziegoreli pasa
kyto! vietoi. Teismas likos tuo 
jaus atmestas.

Kas tokis turėjo duoti žine 
burtininkei apie pavogimą zie
gorelio ir jojo atradimą, o to
ji davė rodą ydant prikalbint 
sena tęva, ydant pas jaja atej- 
tu ant rodos, už ka gerai bur
tininkei turėjo užmokėt.
Už ncatkalbejima 

kasdieniniu poteriu.
Buffalo, N. Y. — Pastorius 

William Bichert’as senas pri- 
czeris isz Black Rock būda
mas paylsias subatos vakara, 
pirma karta in 20 metu pa- 
mirszo atkalbet poterius ejda- 
mas gult. Ir sztai, kokia ne
laime jin patiko ant rytojaus: 
Ant rytojaus kada skutosi isz- 
puole jam isz rankos britva 
ant kojos padarydama gana 
dydeli žaiduli, po pusrieziu ej- 
damas pasivaikszcziot szuo jin 
inkando, po [piet norėdamas 
važiuot ant paczto, laike už- 
kinkimo arklio, arklis užmynė 
jiam ant skaudanezios kojos, 
kada važiavo ant paczto, ratas 
nuo vežimo nupuolė ir pasto- 
ris iszpuole ant žemes, pataisęs 
vežimą nuvažiavo ant paczto, 
atsiėmė gromatas isz tenais, isz 
ėjo ir pamate kad jo arklis pa
bėgo su vežimu per ka turėjo 
pekszczes sugrižt namon. — 
Tegul kiti kuningelei yma per 
sergejima ir neužmirszta at
kalbet kasdieninius poterius.
Septinis metus už 

pavogimu 8100 000.
Los Angeles, Cal. — Wil

liam S. John Kamey buvusia 
rasztininkas biure geležkelio 
Santa Ee, prisipažino prie va
gystes $100,000 už ka likos nu 
baustu in kalėjimą San Quen
tin ant septiniu metu. Vagys- 
ta gaueei apsimokėjo už teip 
milžiniszka suma.

Nebereikalo Bryanas yra teip susiraukęs turėdamas teip 
dydeli ergeli ant galvos kuris stengėsi visom pajėgom užbėgti 
naujam teismui kuris uždraudže Japonams neukesams turėti 
ant locnasties dirva ir kitokius žemisžkus turtus steite Kalifor- 
nijoi. Drauge su Bryanu yra gubernatorius Kalifornijos 
Johnsonas o žemiau parodo vice gubernatorius Wallace, Bryan 
ir J oh neonas apsvarstantieje Japonu klausima.

Kudykis bovinosi su 
kirmėlė

Bedford, Ind. — Mrs. J. 
Mitchell, rado savo kudyki žo
lėje bovinanti ir glostant gu
linti ant keliu dydele kirmėlė 
vadinama “barszkucziu”. Bai 
si gyvate gulėjo susiraiezius 
ant keluku dvieju metu senu
mo kudykio o kudykis mato
mai perjausdamas pavoju glos
tė su rankelia galva ir strėnas 
gyvates.

Motyna paregėjus taja baise 
regykia, sukliko iszgastingai, 
kuom nugazdino kirmėlė, nes 
smarkei nuslauže nuo kudykio 
pasislėpdama artimuose krū
muose, o motyna nutverus ku
dyki nubėgo in grinezia, kur 
ant dydelio džiaugsmo ir nu
sistebėjimo, paregėjo savo ku
dyki vieiszkai sveika.
Nori atsiskirymo nuo savo 

vyro — kuningo.
Trenton, N. J. — Buvusia 

Katalikiszkas kuningas Al
fonsas Marvin Consolazio, ku
ris badai randasi dabar Ryme 
už pakuta, kad sulaužė sakra- 
menta kuningystes 16 Juniaus 
už apsi vedima su Katre Jo- 
haun isz Trentono, buna, 
skudžemos per savo paezia ant 
persiskyrimo ir apleidima jo
sios. Kun. Consolazio pažino 
savo paezia Atlantic City 1910 
mete, meile buvo karszta o in 
septines nedelias su jaja apsi
vedė. In septines nedelias po 
apsivedimui kunigėliui nubodo 
pati kalbėdamos jiai buk “jau 
pradėta vysti ir daugiau josios 
nenori.” Priek tam kerszino 
jia užmuszimu. Sudas duos 
jiai atsiskiryma po 30 dienu.
Del kožno po 8100 kuris 

pribuvo ant laidotuvu- 
Wilmington, Del. — Del 

kožno vyro, moteres ar vaiko, 
kurie buvo ant laidotuvių T. 
W. Finlando paskirta po 100 
doleriu. Isz paliepimo Finlan
do testamente kuri turėjo pa
daryta priesz mirti. Ant lai
dotuvių radosi arti szimtas ypa 
tu už ka jiems turės iszmoketi 
10 tukstaneziu doleriu. Fin- 
landas buvo senas jaunikis ir 
turėjo turtą vertes $23,076.

ISZ VISU SZALIU.

i Reikalinga.
“Bench Moulderin’’. Gera 

mokestis, darbo invales. Ra
sokite arba atsiszaukite pas.

J j}uhl Malleable Iron Co, 
iku Foot of Adair St.

(okgoj) Detroit, Mich.

Tai rots szposas!
Berlinas.— Neiždydis vai- 

kijozas, norėdamas padaryti 
szposa savo tėvui, in melni- 
cziuke nuo malimo pipiru pri
pylė parako. Toji melnicziuke 
paprastinai stovėjo ant stalo 
szale tev® torielkos, o kuris 
mėgo valgi gerai pipirais pri
taisyta. Tasai sūnelis norėda
mas tėvui geriau da padaryti, 
inpyle in melnicziuke sauje 
pipiru o kada sėdo valgyti ir 
norėjo insipilti pipiru, pasuko 
melnicziuke. Tame pasidarė 
smarki eksplozije, isz tos prie 
žasties tėvui pažeido aki ir 
nosi nutraukė o tam vaikui 
abi akis -iszdegino ir baisei 
veidą sudraskė.— Mat tai vis 
prūseliams teip atsitinka, ba 
mėgsta su paraku daryti viso
kius szposus, tai ir sūnelis pa
dare szposa, kurio ne užmirsz 
lig smert.

Dantis nosije.
Bern, Austrije. — Czionai- 

tineje ligonbuteje radosi mo- 
teriszke A. M., kuri nuo keliu 
metu kentėjo skausmą galvos. 
Daktarai niekaip negalėjo da- 
žinot priežasties ligos, kuriai 
nepagialbejo jokios gyduoles. 
Ant galo nutarė isztirt visa 
galva moteres. Po ylgam tiry- 
nejimui, likos atrastas nosije 
arti kaires akies kokis tai kie
tas svetimas kūnas. Likos pa
daryta tuojaus operacije ir per 
sitikrino kad tai buvo dantis, 
tikras krūminis dantis 18 mi
limetru ylgio, kuris vieton 
augti žemyn, kaip paprastas 
dantis, tai augo augsztyn ir pa 
sieke net nosi. Kada danti su 
pagialba dentistiezku repliu- 
kiu isztrauke, motere in kėlės 
dienos pasveiko ir dabar visai 
sveika, nejaueze jau jokiu 
skausmu galvos.

SODO pasiliko be pastoges.
Pressburg Vengrai. — Asz- 

tuoni tukstanezei ypatų pasili
ko' be pastoges, vienas kudykis 
sudege ant smert o daugelis 
ypatų likos apdegintais per 
dydele Ugne, kuri atlankė isz 
miesteli. In kėlės valandas 
liepsnos apėmė visa miesteli. 
Visa ekspedicije pražuvo.

Christiana, Norvegije.— Ke
turi vyrai isz pulko kuris isz- 
keliavo surasti žiemini poliu 
pražuvo o kapitonas tojo pul
ko pats dingo nežine kur. Du 
nuskendo, vienas suszalo ant 
smert o ketvirtas mirė nuo li
gos.

Isz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

Silkes.
“Rossija” sako, kad Rusijos 

jurose pagaunama ežia kiek 
silkių: Kaspijos jurose— 6 
milijonai 223 tukst. 881 pū
das; Juodose jurose— 97 
tukst. 960 pudu; Azovsko ju
rose— 10 tukst. 651 pūdas, 
Baltijos jurose— 500 tukst. 
pudu; Baltosiose jurose— 336 
tuks. 700 pudu; Sziauriu oke
ane— 14 tukst. pudu; Ramia
jame akeano— 9 tukst. 744 
pūdai; viso gi labo— daugiau 
7 milijonu pudu.

Milijonas be bilietu.
Pagal keliu ministerijos ži

nių 1912 m. sugauta važiuo
jant be bilietu 904 tukst. 118 
keliauninku. Už prasikalti
mus tame dalyke paliuosuota 
53 ober-konduktoriai, 305 
konduktoriai ir 178 valdinin
kai; pastumta žemesnesna vie- 
tosna: 101 ober-konduktorius, 
214 konduktorių ir 133 val
dininkai; papeikimu gavo: 2 
tukst. 473 ober-konduktoriai, 
4 tukst. 102 konduktonu ir 
10 tukst. 473 geležinkeliu val
dininkai.

Nuėmimas szlubo.
Mozurijoje, nedidelioje api

gardoje, kur buvo bažniezia 
giyeno senas prabaszczius, mile 
tas labaj no visu parapijonu, 
didelis szposininkas mierije pa 
tajeos savo parapijonu.

Viena karta, senukas rengė
si poteriauti, inejo in pakaju 
pora kaimuccziu, — viras su 
paezia.

— Tegul bus pagarbintas! 
prakalbėjo abudu.

— Ant amžių amžinųjų! — 
Na ka pasakisitia, mano vaj- 
keliai ?

— Szitaj, — tarė boba, bu- 
cziuodama ranka kunihguj, — 
atejova prasziti jegamaeczio, 
idant mudu atskirtumete, ba 
ne galima su savim giventi.

— Arszitejp? — paszauki 
kuningas, — geraj, geraj, asz 
nuimsiu ta junga moteristes.— 
Na!— tarė toliaus, atsigrįžda
mas m boba, — nusimeski tik 
skranda ir klaupkitia sztaj prie 
szito stalo.

Boba paklusni — nusimetė 
skranda, kaip kuningas liepi, 
ir atsiklaupus lauke nuėmimo 
szlubo. Prabaszczius tuomi 
kart paemi in rankas breviera 
(maldakninge) pradėjo pusbal 
siu kalbėti koki tai psalma isz 
kningu. Kada ta psalma pabai 
gi, paemias rapninka, ka bu
vo pasidėjęs szale saves, rėži 
viena bobaj per peczius. Bo 
ba-gi, norint ijej tas bajsej ne 
patiko tilejo, mislidama, jog 
tai tas ira reikalingu ant nuė
mimo szlubo. Tame prabasz- 
czius pradėjo skajtiti antra 
psalma ir vėlėj tempi labaj 
per peczius, nes ne viena tik
ta] du ipus; kada trecze psal- 
ma atkalbėjo, gavo boba tris 
ipus. Gal jau buvo badaj per
daug, ba pertraukus kuninguj 
skajtima ketvirto psalma, at
siliepė:

— O ar daug to viso bus 
jegamasti?

— Sztaj, — tarė kuningas, 
rodidamas stora breviora, — 
kajp pabajgsiu szita kninga, 
tada bus nuimtas szlubas.

— Jagu teip, —paszauki bo 
ba, paszokdama no žemes, taj 
nesiturbacikite jegamasti tegul 
jau buna ne nuimtas szlubas, 
asz jau szejp tejp su manisz- 
kiu susite j kinsiu.

Taj pasakia abudu kajmuo- 
czej neri ko grejeziause per du 
ris no kuningo, o po juodvie 
ju iszejimo kuningas juokėsi 
net už szonu laikidamasis.

Metas XXV

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Baisus atsitikimas.

Beržininku parapijoje (Sei
nų apskr.) vienas pamiszelie 
(Lenkas, Pamariu girininko 
rasztininkas) nakezia perezove 
brauningu szeezis žmones — 
paezia, dvejetą vaiku, uoszvi, 
svaini, ir svaine — pagalios ir 
pats užsiszove. Isz visu namu 
iszliko tiktai vienas svainys.

Visas tasai namas —ūkinin
kai Szirinskai ir rasztininkas 
Lenkas — buvo garsus savo 
turtingumu visoje parapijoje 
ir placziau.

Kvedaina.
(Ras. apskr.). Pas mus la

bai sunku yra atsiimti isz pacz 
tos pinigai, ypacz atėjusieji isz 
Amerikos. Praneszimai pir- 
mucziausia eiuneziami vale- 
cziun, kur ilgai paguli, nes 
etarszina toli gyvena nuo vals- 
cziaue, todėl dažnai yra labai 
sunku ji pasiekti, o su klebo
no paliudijimu virszininkas pi
nigu neiezduoda. Sunku tai
pogi, kad pacztoe virszininkas 
nemoka lietuviezkai.

Prienai.
(Marijamp. apskr). Pas 

mus žmones neturi atsargumo. 
Neseniai atsitiko taip, kad vie
na žmogų kuliamoji maszina 
sumalė taip, kad netrukus at
siskyrė su sziuo pasauliu; tai
pogi neseniai. Nemuno ban
gose rado sau mirti keli žmo
nes; jie grižo isz Prienų jomar- 
ko ir, žinoma, inkaueze. Vie
ni isz tu nelaimingu paliko il
gai raudoti senus tėvus, pa- 
cziae ir krūvas mažu vaikeliu.

Sasnava.
(Marijamp. ap.) 13 d. ba

landžio pas mus buvo atlaidai. 
Apsvaigęs jaunimas šukele 
baisu kliksma ir mueztynee. 
Per pamaldas daugelis jauni
mo bažnyczioje piktina kitus 
savo negražiais pasielgimais. 
Geda, geda!

Suėmė buri iszeiviu.
Nesenai Prašu pasienyje, 

netoli Szveksznoe miestelio 
(Kauno gub.) sargybiniai su
laikė visa iszeiviu buri, iszviso 
40 vyru ir 4 moteris, kurie no
rėję slapta pereiti Prusu siena. 
Vyrai daugiausia apie 20—21 
metus, patie imtini kariuome
nėn. Visi suimtieji — lietu
viai isz Sziauliu ir Panevėžio 
apekrieziu. Visus juos etapu 
nuvarė in ju valsczius, o ju 
daiktus ir pinigus konfiskavo. 
Be to, viena ju kareiviai nu- 
ezove, o viena sužeidė.

Nedelini Lankytoje! 
Temykite,

Dar yra duota žinia kad pra 
dedant 1 diena Juniaus 1913 
sveczei nebus inleidžiami Ne
dėliotus ant kiemo nei in szpi- 
tole “State Hospital” Fountan, 
Springs, Pa, (Aehlande) Sve
czei bus neileidomi tik per ti- 
kieta ir tai tik tarpe pirmos ir 
treczios adynos popiet. Tikie- 
tai bus duodami tik giminėms, 
kurie turi paduot varda ligonio, 
ir sveeziai gales ezpitolei pabū
ti tik paskirta laika ir tik du 
evecziai galės atlankyti ligoni 
vienam laike, tik per tam tikro 
pavelijimo. Svecziai turės pa
būti tik toj vietoj kur ligonis 
randasi ir po paskirtam laike 
turi apleisti szpitole ir kiemą. 
Jaigu szitu regulu neiszpildys 
tada tikietas nebus atnaujintas 
ateinaneziam laike. Ypatos 
neturinti jokio reikalo apie 
szpitole turės stoti priesz suda. 
Per paliepime Board 
of Trustees (^sp eunp 04)

W-.



Hura! hura! ejeim ant sorkiu, 
Piningus dabar czedyt pradėsim, 

Nes mamyte prižadėjo su savim paymti, 
Visokiu žvėrių ir dyvu pateminti,

— Kur Jonuko motyna?

BURTAI
Apisaka apie būda žmonių 

gyvenancziu praeitam 
szimtmetije.

Grilus ne labai kenti Mari
nos. Turėjo jau jis su jaje 
daug vejkalu, ba jam visados 
lindo in akis taj su iszsakimu 
atejtes taj su giduolem viso
kiom ligose, nes Grilus jej nie
kados ne tikėjo. Tikėjo ir jis 
in raganas nes tos kajp rodėsi 
turėjo būtie iszmanesnes ir 
augszcziau stovinczios no Ma
rinos, kuri nieko ne žinodama, 
nuduoda jog daug žino. Ta 
pati mielino ir visi kiti, o tas 
jej iszejtmejo ant gero, ba ja- 
go ne tokia nuomone butu 
žmonitr jau gal senej butu su
deginta.

— Kada Grilus sugrįžęs na
mon apsaki savo paczej atsiti
kima su Marina, toji jin iszko 
lojo.

— Ne iszmanej paeielgej — 
kalbėjo ba ne jej o pats sau 
gali kenkt, o ne prigelbet ir jo 
kios naudos tas pasielgimas ne 
atnesz.

— Asz jos suvis nesibijau— 
tari nepajsanczej Grilus ir isz- 
ejo ant kiemo.

Malgarieta ne žodelo ne pa
saki ka Marina ant galo daro- 
dino jej idant da'sižinot kas ira 
ragana. Kada atsiguli ir užmi
go ijje persižegnojus szventitu 
vandeniu, pakabino puodą ka 
mine o pasiliecavojus Dievuj 
nuėjo gult.

Miegas jos buvo nespakaj- 
nas. Niekados da lig sziol ne 
statidavo kilpų ant raganų, bi- 
jojosi-gi labaj kas iszto iszejs. 
Atsikeli-gi anksti, su plakance 
szirdže nuėjo pažiūrėt puodą, o 
po tam su didele bajme lauke 
kas bus tolaus.

Kokis buvo jos nusistebėji
mas, kada anksti isz rito da 
pnesz pusriczius Zienbieni su 
apriszta galva atėjo su praszi- 
mu pardavimo puodo!.... Mal 
garieta kone neapkvajto isz 
bajmes, traukėsi atgal no Zien 
bienes ir per valanda žodžio 
isztart ne galėjo.

Del to-gi Zienbieni ira to- 
ke!.... Kas-gi to galėtu tikė
tis ! O kad tejsibi ant to ira tik 
riaušes davadas. Ne tiktaj ka 
atėjo puodo, nes matoma j ken
ti per ciela nakti, no ko 1 u-gi 
no žolu rukitu puode kami
ne....

Stuboje daugiau nieko ne 
buvo. Brdysius su slūgine bu
vo ant kiemo. Ne navatna 
suvis jog Malgarieta turėjo nu 
kenst bajsu nusistebėjimą. Vie 
nok ne galėjo ir ne norėjo isz- 
rejszkt ta ka žinojo.

Zienbieni nusidivino ne ma
ža; matidama toki nusistebė
jimą Malgarietos, kuris ajszkej 
rodėsi ant jos vejdo. Negalėjo 
vienok nebage dasiprast prie
žasties.

— Girdėjau — pradėjo—jog 
jus viras, nupirko puodu, ar 
ne galėtumėte man vieno par
duot?

— Tejp.... turim....tejp 
galės.... stenėjo motere ne ži 
nodama kajp sau darodint.

Stajgaj paszoku prie puo
do stovinczio ant prižedos, pa- 
davi jin Zienbienej ir dreban- 
cziu balsu aprejszkt jog usztaj 

na kalbėjo kožnam name cielo 
miesto,-vieni juokėsi isz to, ki 
ti linguodstni su galvom, kiti 
tikėjo jog Z enbieni, nor nuda 
vinejo dora motere, o buvo tik 
ra ragana, ba dabar viskas ajez 
kej iszsirodi, kiti vėl ne tikė
jo suvis, nor to visko suprast 
ne galėjo.

Brdysius nuėjo tuojaus pas 
Z enbus, klaustis priežastes del 
ko puodo atėjo, ir isz kur gale 
žinot kad pas juos puodu ira 
ant pardavimo.

Zienbieni apsaki tikraj vis
ką, jog vakar girdėjo no Mari
nos, kad jis puodu turi ant par 
davimo, jog jej pasaki kad tu 
res rit nuejt nupirkt viena, ba 
jos iszsimusze.

Brdysius suprato ta velniez 
ka iszmisla valkatos, nes nieko 
ne saki tiktaj prižadejas at- 
siunst jej kita puodą iszejo.

VII.
Diena panedelio buvo tuose 

lajkuose diena turgaus. Sze
dien ant turgaus ne buvo tiek 
žmonių kajp paprastinaj o kas 
buvo, taj buvo ko taj lig nulu 
dės uszsimislines, ne linksmas 
kajp paprastinaj nepakajintas 
žiniom, apie atsitikima, kurios 
ne žine kokiu spasabu paskli
do po ciela aplinkine toli tarp 
visu. Taj czion taj ten kuope
les miesczionku stovėdamos 
kalbėjo ka tokio slaptingo, ba 
dajresi aplink tankej, sergėda
mos ar kas jiu ne klauso o po 
tam pasipūtė ir usęsimislinia 
iszsiskirste.

Katarina Grilieni jau tejpo- 
gi buvo ant turgaus su savo 
sviestu. Net miela buvo žiū
rėt ant gražaus sviesto, kuris 
jau isz tolo praejgiuj kvepėjo 
labaj mejlej, nes divaj! —kas- 
žin priežastį, to, jog szedien 
niekas ne pirkinėjo, kajp ta; 
buvo paprastinaj, jog davinet 
ne spėjo.

J ago koke mieeczioni bego 
ant turgaus taj isztikro pir- 
miauee pas Katarina, nes pasi 
tikus su kita pasikalbėjus su 
jaje pirmiause davinėjo ženk
lus nusidivinimo, o po tam pra 
ėjus pro Katarina nupirko 
kur kitur.

Matomaj jog niekados da ne 
buvusia atsitikimas turėjo gas 
padine nudivint. Tejsibi par- 
davi kelis svarus nes taj tuo- 
jaus po pribuvimuj ant tur
gaus, nes velau buk kirviu nu
kirto kele visiems pas jaje. 
Czion kas turėjo tokio užejt nes 
kas tokio isztikro atmint mo
tere ne galėjo. Inpuoli jej in 
galva mislis, jog gal kas ka 
tokio rado nupirktam svieste, 
kas galėjo sulaikit kitus no 
pirkimo. Norint gana buvo 
czista ir czistata visame milejo 
bet tvirta tame ne galėjo būtie, 
ba gal kokiu atsitikimu, neži
nant suvis jej inpultie galėjo 
arba kas ticze padari jej koki 
szposa. Isz tos priežastes buvo 
labai nespakajna, ir pirmu da 
kartu turėjo su ne parduotu 
tavoru sugrieztie namon.

— Mataj — niurnėjo sek
dama paskuj jaje akimis Juo
da Marina grasindamas! su 
kumszcze — mataj ka galu.... 
nes palauk už mano aszaras tu 
man atšakiai....

Grilieni nuludus sugrįžo na
mon ir apsaki viruj kas atsiti
ko, kuris ižgirdes apie taj, usz 
simislino.

— Taj ne kas kitas — tari 
po valandaj — tiktaj taj, Juo 
da Marina, kokius liežiuvis pa 
dari. Na, jau asz su jaje pasi
kalbėsiu kada geraj!

— Duotaj geriau pakaju — 
kalbėjo motere — tok’om nedo 
relem geriau pasitrauk isz ke- 
lo, ba toke liežiuvininke Die
vas žino ka gali prilotie po 
svietą valkiodamas! ogi ka- 
jej gali padarit ar uždrausi?

Grilus nieko ne atšaki tiktaj 
iszejo isz stubos.

Stajgaj ant kiemo pasirodi 
Marina. Isz akiu jos buvo ga
lerna iszskajtit koki paslėpta 
džiaugsma.

— Kajp tau ejnasi Grilau, 
ka pati juso vejke — paklausė 
su paniekinimu kitrej.

Griluj prie tu žodžiu pasiro
di buk givate jin ingile.

— Ha! vargsze pekliszka, 
taj tu buvaj taje, kuri metej 
uszkerejima savo ant sviesto 
Katarinos.

— Tejp! matote, jog Juoda 
Marina gali, patajko atkerszint 
kas paniekina taje. Dabar at-

nieko ne rejkalauje. Zienbieni 
priemi puodą, nes nespėjo ka 
tokio pasakit, duris atsidarė 
ir tarnajte inejdama per duris 
in stuba, paregėjus Zienbiene 
su puodu, sukliko bajsiu balsu 
ir pabėgo atgal.

Nusistebejusej moterej isz 
puoli isz ranku puodas ir susi
dauži m smulkius szmotelus.

— Kajminka,—paklausi dre 
bancziu balsu —ka tas viskas 
szedien ženklina ?.... ne su
prantu nieko.... juso pažint 
ne galu

— Ejkite-gi kajminka na
mon — ejkite —isztari Malga
rieta drebėdama —apie dau
giau nieką nesiklauskite.

— Ant Dievo, kas czion?!
— Ejkite, ejkite, — praszi 

kajminka — tegul jus czion, 
niekas daugiau ne mato.

Taj pasakius kone gvoltu 
isztume jaje uszduriu.

Tuolajk mergina nubėgo 
ant kiemo.

— Uh! kas szedien vejkesi! 
paszauki—ragana ira pas mus 
gaspadme.

— Ne iszsimiegojei ar ka?— 
suniurnėjo gaspadorius — gal 
da sapnuoji?

— Ne! ne, macziau locnom 
akimis ir ne duosiu persitik- 
rint. Kalbėjo tolaus slūgine— 
macziau kajp atėjo puodo, ku
ris jaje butu szenakt uszsmau- 
ges.

Gaspadorius dabar placzej 
atadare akis, mielindamas jog 
merga pasiuto.

— Kalbėk —gi man merge
le žmoniszkaj— tari—kad gale 
tau suprastie. Ka toki ir kokis 
puodas turėjo uszmaugt.

Dabar tarnajte apsaki —kaip 
vakar Marina liepe gaspadinej 
pakabint puodą kamine su žo
lėms no deviniu kapu su szmo 
tukajs medžio no deviniu gra 
bu sumajszitom. Ragana kuri 
uszkerejo Franuka kenti no 
rukinimo tu žolu kamine per 
ciela nakti bajses kankes ir jau 
isz rito anksti atbėgo to puodo 
idant jos daugiaus ne kankitu. 
• — Ir kas toji ragana ?—pak 
lausi raukdamas kakta.

— Kas —gi to galėtu tikė
tis... .—paszauki mergina lau 
židama rankas—ugi sztaj Zien 
bieni.

— Tegul tie ir tie paima!— 
uszkejki gaspadorius ir tuo- 
jaus nuėjo in stuba.

— Ka — gi jus czion kvaj- 
los bobos sudarėte ?!—paszauki 
rustingaj —taj tu ant savo se
nu metu pradėsi da uszsiiminet 
tokejs vejkalajs, ka da pasiust 
mislini ?

Malgarieta apsiliejo asza- 
rom.

— Ba.... taj.... ba ta j . . . 
toji Marina... kalbėjo—ijje ma 
ne prie to prikalbino. Nes tas 
bus paskutiniu kartu mano gi- 
venime....

— Taj raganaj, valkataj 
kaulus sulaužisiu! — grasino 
Brdysius —o tu pati dabar ma 
taj jog padarej suvis kvajlisz- 
kaj kajp mažas kūdikis. Na, 
nes apie taj tilet man, kad nie
kas o niekas apie taj ne dasiži- 
notu.

Brdysius iždavi ta paliepi
mą jau per vėlėj ba tarnajte 
jau kajminu mergom pasaki o 
tos ne pasivėlino nusiunst to
laus ta navatna naujena. In ke 
les adinas velau apie ta nauje

ojs kalejna ir ant juso J -4 — Tejp, taj tejsibi, Juoda 
Marina ne pavėlins sau be^.j^ydarina mums apie taj pasaki 
kerszinimo darit netejsmgis dadavi kitas. — Jis taj bu

— Ejk po perkūnu, tu sž 
tone inkuritas — paszauki b #3 
rūstybe Grilus — ant taU' 
tejsingistes senej tavo draugą^ 
pekloje smalos katila priviijtį 
ir džiaugėsi isz tavo vejkalu 
jog jau netrukus gera savo tar 
najte pas save turės, kuri at
siims už mokesti už tarnavima 
peklaj ant ežio svieto givenda- 
ma.

— Nesulauksite to; pir- 
miaus mes da ežio apsirokuosf- 
va su savim.

Ant kart davėsi girdėt isz 
visur riksmas kokis navatnas.
Grilus nubėgo prie stubos pa
žiūrėt kas vejkesi.

Riksmaj pradėjo didintis 
ant paregejimo Grilaus. Akis 
pribuvusios kuopos visos atsi 
krejpi antjio. Bajmi apemi 
jin koke navatna.

— Matote kokis susimaj- 
szes. Prijaucze savo kalte. >

— Tejplteip! Matit piktas 
jame.

- Isztikro, ba isz kur-gi 
sūnūs Brdysiu tejp grejtaj taj 
uszkerejima gautu?

— Jis jin uszkerejo!
— Grilus dasiprato dabar, 

jog taj visame darbas prakejk 
tos Marinos, ijje atkerszinda- 
ma pridari visokiu netejsingu 
liežiuviu. Pabalo isz rustibes. 
Atsikrejpi in ta szali kur sto 
vėjo Marina, pažiurėjas ant jos 
tokiu pažiurejimu, kuri tik 
ijje viena supratu 'geraj. Nes 
ir Marina atšaki jam su tokiu 
pažiurejimu ir velniezku nusi- 
szipsojima.

Kajminaj milemi — pradė
jo Grilus — kas-gi jums at
sitiko? ko atsilankot pas ma
ne? Ko norite?

Lajkajsi su velniu — atša
ki vienas isz jiu, stovintis pir 
mutinis kuopoje matomaj pir
mutinis kajme.

— Tejp, tejp dadavi antras.
— O kas taj uszkerejo Brdy 

siu vaika uszkerejo? Tverkite 
jin? Esą raganius! ba isz kur 
jam tejp geraj viekas vestų
si?

— Nes kajminaj kas jum 
pradėjo vėlėj Grilus — pa- 
klausikite-gi manės protingaj. 
Apsakisiu jums kas czion užej- 
na!

—■ Ant to dabar ne yra laj 
ko! — paszauki vadovas. — 
Per sitikrinsime ar esi kaltas 
ar ne. Tverkite jin!

Jau rengėsi pultis ant jio.
Dovanaj meldi pati induku- 

sioemines. Paklausit jos niekas 
ne norėjo. Tame atėjo pagelba 
ne tikėta. Ant kelo in kajma 
pasirodi vežimas o jame kunin 
gas prabaezczius isz Kiszkovo 
važevo su Ponu Dievu pas Ilgo 
ni. Žmonis susimaisze ant balso 
varpelo, emi skirstitis. Uez- 
stojo tiluma. Visi suklaupi.

Kuningas isz tolo pamate 
jog kajme majszatis ir su ne 
mažu nusidivinimu pamate jog 
kajminaj uszklupo ant kajmi- 
no Grilaus apie kuri geraj ži
nojo kaj po dora ir guodotina 
lig sziol per visus ūkininką 
kajme.

Kas czion vejkesi? — už- 
skambejo balsas senelo — ne 
žingsnio tolaus, pakol asz ne 
sugrižsziu no ligonio ir ne per
sitikrinsiu apie ka czion ejna!

Rūstingas balsas kuningo 
davedi ūkininkus prie susipra
timo. Guodone jio, priek tam 
da apvilkta kuningiszku rubu 
nevet ir didžiausi nusidėjėlėj, 
kas tik bu tuom ganitoju du- 
sziu susitikdavo, iszverinejo 
jame kokia taj navatna slapta 
intekme.

Ukininkaj tejpos-gi nor ne 
visi noringaj bet paklausė bal
so kuningo, ir drauge su Gri- 
lum nubėgo paskuj kuninga o 
sustoja priesz narna kur buvo 
ligonis suklaupi visi melsdami 
ko tokio no Dievo kožnas 
sau.

Praėjo gal puse adinos, ka
da kuningas iszejo isz stubos 
ir atsikrejpes in susirinkuse 
kuopa, pasvejkino tajs žodžejs:

— Tegul bus pagarbintas 
Jezusas Kristusas!

— Ant amžių, amžinųjų. 
Amen! atšaki vienbalsej visi 
susirinkusieje.

— Mieli mano Parapijoms 
pasakikitie man dabar del kt> 
gi uszpuolinejete ant Grilaus. 
Ar taj vale ? Kuom-gi jis 
jums prasikalto? £.

— Praszau kuningo gerasis: 
jaus — tari vadovas majsi 
tęs — jis su pikta dvase gii V 
na.

dadavi kitas. — Jis taj bu 
vo priežaste uszkerejitno Brdy- 

jsiu vajko, kuris su jos pagelba 
‘sugrįžo in svejkata.

— Ar taj Grilus tame turi 
būtie kaltas, jog vajkas Brdy- 
siu apsirgo? M eli mano, pa- 
klausikite. Ne karta, jum sa
kiau jog Szvencziause Pana 
Marije sutrine galibe peklisz
ka ir jog no tos valandos sze- 
tonas jokios galibes ne turi ant 
žmogaus. Tas piktas kuris 
kajp jus kalbate paejna no ra
ganų ir kuris apemi Grilu pa
gal juso nuomone, ne paejna 
niekados no raganų nes paej- 
na no mus paežiu, paejna no 
piktu žmonių kurie kitiems 
nori kenkt ant szloves ir daro 
taj arba isz atkerezimo ar ne 
apikantos ar pavidejimo. Ir 
czion usz tiesa gal tejp bus. 
Grilu gana geraj pažinstu kaj- 
po dora žmogų.

Eina priguliu czei in bažni- 
cze atlikineje szv. spaviedi, ne 
tikiu del to suvis, idant galėtu 
ka blogaus padaritie. Už tiesa 
kalbu jumis, jog czionais turi 
rastis kokie piktas žmogus ku
ris seje nesutikima tarp mu
mis, seje kukalus tarp kvie- 
ežiu. Taje pikta dvase ira Ma 
rina Kvasniute, kure czion 
visi vadina Juoda Marina. 
Ijje tai daro tuos nesutikimus 
tarp žmonių. Pažinstu jaje ga 
na gerai ir jus jaje patinstate 
gal visi. Žinau jog jos ne guo 
dojete, nes bijotės vienatinėj 
jos liežuvio ezkadlivo kaip 
givates, ba ne viena dora žmo 
gu toji ne dora motere, padare 
nelaimingu. Apie jaje tai but 
galerna pasakit jog laikosi su 
velniu, ba jago ejna in bažui 
cze tai tiktai del to, kad galėtu 
suejtie su žmonimis ir apjuo 
dint ka nor. Saugokitės visi 
tos ne doros motere’, arba jaje 
nutverkite in rankas teisingis- 
tęs. Asz pats stosiu už lodin
to j n idant iszreiksztie jos dar
bus blogus.

Su tais žodžeis užbaigė savo 
prakalba guodotinas kuningas 
ir nuvaževo.

Prakalba toji teip apszyiete 
klausitojus, jog ne kurie pro
tingesni tuojaus mate kaip 
kvailiszkai norėjo pasielgt su 
kaiminu klausidami kvailos 
bobos ne tikėjo dabar Marinaj 
Tarp tu buvo teipo-gi ir pate 
Brdysius, kuris buvo svecziuo 
se pas Grilu. Nes stebėdama 
sis Marinos kaip ir visi kiti 
ir del to ne užstojo Grilaus o 
da pritarinejo jej, kada kas 
kart ta labiaus ant jiu iszmis- 
linejo. Dabar gi matidami, 
jog kuningas prabaszczius at
vedi visus ant kitos mieles 
stengėsi isznaudot ta proga.

— Asz jau senej ne tikėjau 
tai vargszei— pradėjo. Brdy 
sius.— Kalbėjau visados jog 
jje laikosi j su biesu. Ar-gi ne 
matome ir ne persitikrinejeme 
kasdien, jog nor niekas nieko 
ne žino, apie szokius r iganu 
su velneis, kame ijje visados 
žino. Juk ir pas mane atsitiko 
kas tokio panaszaus. Grilus 
ira mano kurnu Sztai per Szv. 
Jono atlaidus atvaževo pas 
mane. Vaikas mano ira labai 
miletu per jin. Del to pasi- 
emi su savim in karezema pas 
Giža, na ir pavieezino jin vie
nu stiklelio arielkos. Liepe po 
tam ejtie namon, nes jio pati 
teipo-gi milenti vaika da nu
pirko jam piraga ir vėl davė 
stikleli po tam atsirado da kas 
kitas, ir da pavieezino vaika 
sznapsu. Pasibaigi ant to, jog 
Pranukas sugrįžo girtas na 
mon. I z pradžių džiaugėmės 
matidami vaika skaistu, gražu, 
jog iezrodo labaj sveikas, ba 
ne žinojome, jog jis girtas nes 
kada po tam staigai pabalo ir 
puoli be proto apkvaitęs mis- 
linome kad serga, Marina atė
jus pas mus apreiezki, jog tai 
užkerėjimas laike užžegnojimo 
atėjo Grilus apsakė priežasti 
ligos, o kad Marina ne norė
dama apsileist ir paetatit ant 
savo szalies gine kaneeznei, 
jog užkerėtas, jog ijje geriau 
žino, kas jam kenke. Del to- 
gi susibarė su Grilum gerai, 
prie ko paniekinėjo jin Grilus 
ne galėjo to nukenst ir kada 
vakare sugrižinejo su manim 
isz atsilankimo, paszventino 
gerai jaje su savo lazda už 
tai jog pasislepi po trioba 
kamputije, gal norėdama muso 
kalbos prisiklausit kad paskuj 
nukaustit koke nors istorije 
Dabar-gi atkerszino tokiu 
spasabu, nes tas atkerszinimas 
iszejs jej gal ant blogo.

(Toliaus bus.)

“KAPITONAS
VELNIAS”

Prietikiai Cirano De Bergarac

Szenadoriszkei, jago pasige- 
rete,

Tai norints dorai užsilaikykite, 
Grincziose sedekyte,

Kaip laukinei ne klikaukyte. 
Džerijoi yra tokiu kvailiu, 

Jog susėda prie langu, 
Ir kaip tycze,

Kada žmonis ejna in bažnycze, 
Staugė nevos miszparue, 
Nuduodami kuningus. 
O ka, kad protą turėtu, 

Tai to ne darytu, 
Kožnas kvailys.
Kaip gyvulis.

w * #

Verti* Ihz Francusu Kalbos 
KUN. DR. M JUOD1SZ1US

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

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY CITY, l’A.

Darrisvile, badai III. steita, 
Yra del puslaukiniu vieta, 

Kur Dievui ir velniui tarnauja, 
Na ir nuo abieju pagialbos 

ne gauna.
O nobažni tiejei L:etuvei, 

Paklusni avinai, 
Pora laikraszcziu žmonim lie

pe skaityt, 
O kitu nejudyt;

Tai mat vyrai, kvailiu ne rei
kė jefzkot,

Ne su fzake po meizlus gra- 
balot.

Norėtu byle mazgote žmonims 
inbrukt, 

Visus tamsunais palikt,
Neklau.y cite, ba ka kvaila? 

pelke,
Tai ta gazieta skaityt reike

» # *
Burgese yra vaikinu, 
Bet ne kam tikusiu,

Ne tiktai terp eaves ėdasi, 
Kaip žverei ėdasi;

Niekas nežino, kas jiems sto- 
kuoje.

Jago vieni ant kitu loję. 
Ir vilensku ten randasi, 

Ka lietuviezkai kalbėt šarma
tinasi,

Tokiu dabradzeju turime ne 
mažai,

Apie ka k< ž žino gerai.
Dabar k, k ap-oma'szino SU 

skundais, 
1 ou sudais,

Po 50 ir 15 dol. turėjo baus 
mes užmokėt,

Be jokio atsipraszimo turėjo 
padėt.

Dabar jau nesimueza,
Tiktai bjaurės gromatas raszo, 

Žinoma, jog tai bloznai, 
Papratia daryti blogai. 

* » «
Jagu vyruezei bobai vale duo 

site,
Tai jau nuo josios gero ne 

turėsite, 
Pažinau viena boba

Trijų vaiku motyna,
Su burdingierium in bažnycze 

vaiksztinejo,
O bestija apie velne mislino: 
Kada jos vyro namien ne buvo 
Toji porele in svietą iszrunijo. 
Turbut toli, ba 30 dol. tikie- 

tas kasztavo,
Dingo! rodos pekloje gala 

gavo.
Dabar vyras graudus verks

mus gieda,
Gaila labai, nes ir nuo žmo

nių geda,
Pats žmogeli kaltas buvai, 
Jog bobai kaili nelupai.

Del dvieju mesutes užsinorėjo, 
Nakties laike, medžiot iszejo. 
Sztebelije visztu ir aneziu už

tiko, 
Paėmė kas jiems patiko.

Ketures antis, penkes viezta», 
Geriauses ne prastos, 

Ir gaideli,
, Nebageli.

Ant gėrėto sėdėjo,
Ant rytojuas in darba ne ėjo, 
Gaspadine nuėjus, užganubijo, 

Ir peszt pradėjo.
Savininke paukezeziu, davė 

žine vaitui,
Tas paveda reikalą szaltisziui, 

Szaltiszius nuėjo,
In duris barszkyti pradėjo.

Gaspadine plunksnuota duris 
atydare,

Szaltisziui daug ergelio ne pa
dare, 

Pradėjo dairytis, augsztyn 
užlipo,

Na ir ko jeszkojo, užtiko.
Prova in suda nuėjo, 

Badai ne mesutes suvalgyti 
ne galėjo.

404 Poslapio. 6x9 col. Dydumo.

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS 

KRIMINALISZKA8 
APRASZIMAS

Verte D. T. ir F. W. BOCZKAUSKAS 

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo 
dalis i.

MOTERE BE SZIRDIES.

I.
ANT KRASZTO PRAPULTIES.
Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamaželi ir Mikolas, 
su pluosztu.popieru po pažaste, 
inejo smogei.

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

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

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

W. D. Boczkoįvskl-Co.
Mahanoy City, Pa.

...ISTORIJE SZVENTA...
SENOJO IR NAUJO INSTATYMO

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Viszpatis užgimimui lyg Paskutinio Šulo.

PARASZE 
VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS

SU 50 PAVEIKSLELU.

ADOMAS IR .IEVA

110 Puslapiu. 6[x9į Coliu Dydumo. Preke Tiktai 35c. 

Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
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i UNION NATIONALBANK:
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK 1125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000. •
‘ ’ Suv. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu. •

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

.. HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet. •
*’ F. J. NOONAN, V ice-Prezidentas. Su batonus 9 lig 12-ad. .
• • W. H. KOHLER, Kasierius. J
į.Į.,1 I-W-frfr-W frjhn aut ■ mm ui f ■ ■ i i < .

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

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

P. S. NeslunCiu katalogą i užrubežius ne į Chicagos miestą

Litazka mm iwmm'
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
“/JY"Pavo locnam name vertes $12,000,00 

Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiunoziu 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- KEYDOSZIUS. 202 TroySt. Dayton. Ohio.

Verte

GALITE SUCEDYT
20 iki 50 nuošimčių 

Perkant pas mus valgymo dalykus ir kitus pirkinius

Sitokis typwritcr’is visur parsiduoda po $10.QO, bet kad su
pažindinti jus su mųsų pirkiniais męs šitą rašymui mašiną par
duosime už $5.75. Ji turi visas abėcėlės raides, taip, kaip ir per
kamos už šimtą dolerių ir puikiai darbą atlieka. Daug geresnė, 
negu kiti mažieji typewriter’iai. Męs parduodame visokeriopus 
valgymo dalykus pigiausiai kaip Philadelphijoje galite pirkti ir 
sučėdinani perkantiems pas mus nuo 20 iki 50 nuošimčių. Pas 
mus perkami valgymo dalykai yra visiškai tyri, kogeriausi ir 
košviežiausi, kas yra užtikrinama. Męs pasiunčianie pas mus 
pirktus daiktus kur tiktai reikėtų. Visokį daiktai parduodami pas 
mus kopigiausiai. Parašykite laišką arba atvirutę ir męs pasių
sime jums mųsų illiustruotą katalogą dovanai. Palyginant mų
sų kainas su kitų jus lengvai persiliudysite, kad męs galime su- 
čėdyti jums gana daug pinigų, jeigu viską pirksite pas mus. 
Rašykite mums teip:

W; E. WOODWARD COMPANY Dept 3 
253&255 N. Front st., Philadelphia, Pa. U. S. of A
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Kas gal apsakyti, kaip 
linksma ganyti?

Dar tik breezko, o jau vytu
riukai, pakilę augsztai, savo 
skambaneziomis dainelėmis ap 
reiezke žmonėms ir kitiems gy 
viems sutvėrimams, kad jau ne 
beužilgo saulute užtekės. Ir 
ieztikruju neilgai trukus pasi
rodė isz užu miezko ji raudo
na, kaip ūkininko veidas, kad 
tas vasaros metu griežta po 
sunkaus darbo ilsėtis, ir gau
siai apibėrė auksiniais savo 
spinduliais, viską, kas tik pa
sitaikė ant kelio. Keletas spin 
dūliu, įsiveržusiu per langa, 
pataikė tiesog Antanukui in 
veidą. Antanukas, pajutęs 
spinduliu buejiavima, greit pa 
szoko isz lovos, apsirenge, su
kalbėję poterius ir skubiai isz- 
bego pas Pranuką.

Pranukas jau buvo atsikė
lęs.

— Ar jau tu po pusrycziu?
— klausė jis Pranuką, ka-tai 
veikianti kieme.

— Dar... O tu jau ?...
— Asz teipogi dar...
— luojgal gisiva? — klau 

se nenmastaudamas Antanu
kas.

— Žinoma. Po pusrycziu 
galesiva ginti. Ko ežia ilgai 
laukti.

Antanukui sugrįžus namon, 
jau buvo pusrycziai ant stalo. 
Antanukas papuerycziavo ir 
jau rengėsi ginti, bet motyn a 
ji subarė, sakydama:

— Kur taip anksti gisi. Pa
lauk, tegu nore indienoja.

Pranuką taip-gi tėvas su
draudė, kad taip anksti negin 
tu.

Ilgu, neapsakomai ilgu bu
vo musu piemenaieziame lauk
ti. O ežia kaip tyczia veverse- 
liai, iezkile augsztai, tik cziul- 
ba, tik skrajoja padangėmis. 
Dangus toks tyras, niekur jo
kio debesėlio nematyti. Sau
lute viena, tartum kokia ka
ralaite, plaukioja begalinėse 
dangaus erdvese, gėrisi be- 
eprogstaneziais medžiais, be- 
atgemanezia gamta ir siunczia 
visiems kodaugiausia savo si
dabrines szvieeos. Ant galo, 
saulute, lyg kad norėdama ge
riau viską pamatyti ir tarytum 
stengdamos daugiau suteikti 
kiekvienam gyvūnėliui savo 
gaivinaneziu spindulėliu, pa
kilo gana augsztai. Ir musu 
piemenukai iszvarinėjo gyvu
lius isz tvartu. Gyvuliai, ypacz 
avis, iszeje pirmu kartu isz 
tamsiu ir tvankiu tvartu, be
galo nudžiugo: ėriukai szoki- 
nejo, avis bliovė, karves mykė 
ir kojomis kapstė žeme.

— Pasiilgot oro, kaip kate 
lasziniu — pamanė Antanukas 
ir, suszmigaves botagu, suriko: 
“olio, olio, olio!”

— Olio, olo, olio —suskam 
bėjo ir Pranuko balsas.

Už keliu aky mirksniu An
tanukas su Pranuku pasijuto 
gale sodžiaus.

— Olio, olio, ko ežia susto
jote, iszsikaeyte vietoje, — su
riko Pranukas ant karvių, ku
rios sustojo pas tvoras ir eme 
kasinėtis.

— Pranuk, Pranuk, žiūrėk, 
kaip mano Margis kapsto že
me ir žiuri piktai in tavo Gel- 
guta. Ar neis tik jiedu galy- 
nen? — linksmai suriko An
tanukas ir paskui dar pridėjo
— buksz, buksz!

— Liaukis, ka ežia juos 
gundai. Kaip susirems, gali 
dar kas bloga atsitikti, — su
barė Pranukas.

— D'delis daiktas, kaip ma 
ty iva kad negerai, tai skirsi- 
va, — juokdamasis kalbėjo 
Antanukas.

Jiems bežiūrint in besiren- 
gianezius galynėtis bulius, tik 
sztai už pccziu pasigirdo bal
sai: mu-u-u, mu-u-u-u-u! 
Be-e-e-e! Jiedu atsigrįžo ir 
nustebo: atsiveja asztuoneta 
karvių ir pulką aviu Mikaicziu 
Jonukas.

— Tai man draugu, tai 
draugu! — tarė uždusęs ir su- 
sz'les, raudonu veidu Jonukas:
— kas buvo ir man pasakyti...

— Kad mes, Jonuk, nežino
jome, kad tavo tetuszis pave- 
ys tau taip anksti ginti, — 
teisinosi abudu kartu.

— Ot nežinojota, geriau sa-

kykita nenorejova, kad tu su 
mumis sykiu gintumei, — at
kirto sziurkszcziu balsu Jonu 
kas.

Antanukas su Pranuku isz- 
tikruju nežinojo, nes kas me
tai Mikaicziu vis paskiausiai 
iszgindavo.

— Na, tai ginkime!... — 
kiek patylėjęs, tarė Antanu
kas.

— Dar truputi palaukime, 
— perkirto Jonukas, — sake 
dar Szimu Stasiukas atsivary
siąs. Jis dar tiktai botago jesz- 
ko.

— Na tai gerai.
Neilgai trukus atginė ir Sta

siukas.
— Kodėl neatsivarai savo 

Palszio?—paklausė Antanu
kas Stasiuko.

— Kad tėvas neliepe, — at
sake tasai. Sako tegu dar pa
stovi tvarte, dabar pirmu kart 
labai galynėsis, gali dar viens 
kitam kur szona perverti.

— O-gi jau mea kur būtu
me, kad duotume gyvuliams 
badytis, — pastebėjo Antanu
kas.

— Olio! olio, olio! — suri
ko visi tris vienu balsu.

— Kodėl man vakar nepra 
neezete, kad jau jus rengiatės 
ginti ? — paklausė Stasiukas, 
privaręs gyvuliui prie pulko.

— Mes, mat, nesitikejome, 
kad tu taip anksti gisi. Tai-gi 
ir nieko tau nesakeva, — atsa
ke abudu sykiu Antanukas su 
Pranuku.

— Na, ale kurgisime? — 
paklausė Jonukas.

— Va mes su Pranuku va 
kar sutareva ginti Panosisz- 
ken, ten, sakova, jau bus sau
sa, taigi ir pažaisti bus patogu,
— atsake Antanukas.

— Na, tai gename.
Už kokio pusvalandžio mus 

piemenukai jau pasiekė pa
skirta vieta. Sustabdė gyvu
lius, piemenukai susėdo ant 
kalnelio. Saulute jau beveik 
grižosi in vakarus. Be-e-e, 
be-e-e! bliovė avis. —Be-e-e! 
be-e-e — antrino ėriukai.

— Ka mes ežia sedesime, 
kaip dienas pardavė, — suszu- 
ko Antanukas: — eime geriau 
pažaisti. t

— Eime! — pritarė kiti 
tris.

— Bet ka ežia žaistume? — 
paklausė Stasiukas.

— U-gi, kad ir karvelius 
vaikyti.

— Valio, karvelius vaikyti. '
Ir kaip bematai musu pie- 

meneliai linksmi užraudusiais 
veideliais žaide-begiojo.

Taip bežaizdami jie ne ne- 
pastebėjo kaip saulute taikėsi 
už kalnu pasislėpti.

— Bet-gi ir prisibėgiojau,
— tarė uždusęs Stasiukas.

— Asz net pailsau, — pa
stebėjo Jonukas, szluostyda- 
mas nuo kaktos prakaita.

— Ale vakaras netoli. Lai
kas jau ginti namo, — tarė 
Antanukas.

— Tiesa kalbi, Antanuk!— 
pritarė Stasiukas.

— Na, tai gename!
— Olio, olio namo! — su- 

szuko piemenukai, pritariant 
botagu szmigavimams.

— Ir rytoj czion atgisime?
— klausė Stasiukas.

— Žinoma, ežia, ne kur ki
tur.

Jau saulute siuntė paskutini 
atsisveikinimą žemelei, kai pie 
meneliai parginė.

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti 
Preke — lOo.

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

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

Preke — 10c

...Tiki'iauses Kabalas... 
Arba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

Pereiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10c.

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

W. D. Boczkow«ki-Co.
520-522 W.South Al; MJuoo, City,P*.

| Visiems, kurie yra pasi
ryžę gyventi Suvieny
tose Vaistuose, reikia 

pastoti piliecziais.
Suvienytos Valstijos yra lie

tuviu antroji tėvynė, kur kas 
metai atkeliauja apie 15,000 
žmonių, isz kuriu dauguma yra 
pasiryžę ant visados gyventi 
Suvienytose Valstijose, ir to
kiu tai visu priederme yra 
pastoti piliecziais, ingyti szalies 
teises, rupinties szalies gerove, 
kaipo ir turėti szalies užstoji- 
ma —protekcija, nes iszkelia- 
vus isz Lietuvos, tankiausia be 
valdiszko leidimo, iszeivis nus
toja savo teisiu, ir jeigu neingi- 
ja teisiu — pilietystes szalies, 
kurioje gyvena, tokis žmogus 
lieka be užstojimo— apginimo
— protekcijos ir skaitomas es
ti keleiviu-vandrauninku, be 
tėvynės.

\ įsiems lietuviams pilietyste 
arba ukesyete yra būtinai rei
kalinga, ir kiekvieno prieder
me yra pasistengti tapti pilie- 
cziu. Bet kad tapti piliecziu
— tai reikia skaityti, raezyti 
ir angliszkai kalbėti mokėti.

Pilietystes yra reikalinga 
kiekvienam isz daugelio atžvil
giu. Suv. Valstijų Federalisz- 
koji Valdžia prie visokiu savo 
darbu te priima vien pilieczius 
arba bent turinezius pirmąsias 
popieras. Pavieniu Valstijų 
valdžios irgi panasziai elgiasi. 
Tūli fabrikantai darbininkus 
tepriima vien pilieczius arba 
su pirmosioms popieroms. Tū
los unijas in narius tepriima 
vien pilieczius arba ir turin
ezius bent pirmąsias popieras. ( 
Ne pilietis negali gauti 
žios darbo, negali gauti 
goresniuose pabrikuose, 
Ii tapti unijos nariu ir 
negali gauti unijonisto 
negali gauti laike ligos 
streiko paezalpos, negali ne 
smukles — saliuno laikyti, ir 
laike rinkimo visokiu valdi
ninku ne pilietis negali balsuo 
ti, negali pagelbeti iszrinkti 
gerus valdininkus, negali da
lyvauti invesdinime geresnio 
draugijos surėdymo, ne geros 
tvarkos užlaikymo, negali gel
bėti atmainyme ar panaikini
me netinkamu gyvenime insta- 
tymu, kaipo ir invesdinime 
nauju, geru instatymu. Ne 
pilietis negali būti jokiu valdi
ninku, o Arizonos ir Kalifor
nijos valstijose neturintieji pir
mųjų popieru negali ingyti ne
judinama turtą, tai yra negal 
pirkti žeme, namus ir t. t.

Pilietyste yra reikalinga 
kiekvienam save gerbianeziam
— guodojaneziam žmogui.

Kiekvienas ateivis in Suvie
nytas Valstijas yra užraszo- 
mas, nepaisant, ar toks ateivis 
atplaukė laivu ar atkeliavo 
geležinkeliu, ar pesezias atėjo 
(isz Kanados). Visi norintie- 
jie gauti pirmąsias popieras 
turi pasakyti teisingai atkelia
vimo laika — menesi, diena ir 
metus ir kokiu keliu atvyko, 
idant natūralizacijos valdinin
kai galėtu lengvai surasti tuos 
atkeliavimo užraezus ir patik
rinti aplikantu pasakyma. 
Daugelis, vienok, aplikantu 
yra, užmirsze atkeliavimo lai
ka, o paprastai laivu vardu, 
niekad negirdėtų invairiai sve
timose kalbose vadinamu, visai 
neinsitemija, nes keliaujant ne 
mano — nemislija, jog tas bus 
jam kada reikalingas, neužei- 
raszo laivo vardo, ne nepasilie
ka laivo popieru — laivakor
tes; bet vėliaus, kada pradeda 
manyti apie pilietyste, kaip 
virszpi minėta, tai nežino ne 
kaip save bausti už padaryta 
klaida — nežiniomis, neužsira- 
szyma laiko atkeliavimo ir lai
vo vardo.

Pagal ateivystes instatymus, 
visu ateivystes stacijų— kasle- 
garniu virszininkai —commis
sioners suteikia visiems atke
liavimo paliudijimus — certi
ficate of arrival, — bet pirm 
iszdavimo tokio paliudijimo, 
kiekvienas praszytojas — apli- 
kantas turi savo praszyme pa
duoti savo varda ir pavarde 
lygiai, kaip buvo užsiraszes at
keliavimo laike —ant laivakor 
tęs, —laika atkeliavimo ir ko
kiu keliu— linija, ir laivo var
da, idant, suradus užraszuose 
ta pati varda ir kitus faktus 
sutinkanozius su praszymu, ir 
tiktai tada iszduoda “certifi-

vald- 
darba 
nega 
dėlto 

algos, 
arba

, cate of arrival”, o ne
Bet czionai atsiranda s^l U 

paines, kuriu virszininkai nU- 
gali apgalėti jokiu buAS. 
Pirm visko reikia imti in Crp- 
ma — atidžia, jog kas metaijjn 
Suv. Valstijas atkeliauja apie 
1,000,000 ateiviu, taigi milijo
nas vardu, o viena tarp ju su
rasti, tai reikia žinoti menesi, 
diena metus ir linija — laivo 
varda, be ko praszytojo var
do negalima surasti tarpe to 
milijono vardu. Priegtam lie
tuviai savo vardus ir pravardes 
tampo in lenku, rusu, vokie- 
ežiu ir anglu kalbas, o praszy- 
me paeiraszo grynai lietuvisz- 
kai, o ne taip, kaip buvo užsi- 
rasze atkeliavimo laiku.

Pagal tokius faktus niekas 
negali surasti laivo vardo, ir 
todėl visados reikia paduoti 
laiszkuose sziuos faktus:

Vardas ir pravarde—pilnai, 
kaip buvo paduota ant szif- 
kartes?

Laivo vardas ? —
Kokioje kliasoje keliauta — 

antroje ar treczioje?
Kokiame mieste sedote ant 

laivo: Antverpen’e? Bremen’e? 
Glaegow’e Hamburg’e? Lie
pojoje? Liverpool’yje? Sout- 
hampton’e?

Kurioje dienoje menesio ir 
metuose atkeliavote in Suvie
nytas Valstijas ir in kuria 
prieplauka —kaslegarne: New 
York’o? Boston’o? Baltimo
re’s? Philadelphijos ?

Isz kokios szalies —vieszpa- 
tystes paeinate ?

Kiek metu turite dabar?
Paduokite vardus ir pravar

des 2 ar 3 žmonių, kurie su ju
mis sykiu atkeliavo ant to pa
ties laivo ?

Ir tikslą, kam tokio liudiji
mo reikalaujate ? (Žinoma, ga
vimui pirmųjų ir antrųjų pi- 
lietystes popieru).

Angliszkai tie faktai sziaip 
reikalaujami.

Name given at time of 
sailing from foreign country, 

Name of vessel on 
voyage was made,

Cabin or steerage,
Port from which 

sailed,
Date of arrival in the 

ted States,
Native country, 
Present age, 
Name of persons who 

rived on same vessel,
Purpose for which certifi

cate is desired,
Daugelis sėda ant laivo Lie

pojoje — Libava, Hamburge 
ir Bremene, ir plaukia Angli- 
jon; in London’a, Hull ar 
Glasgow’a, o paskui geležin
keliu isz Hull ir London’o in 
Liverpool’! arba Southamp- 
ton’a, ir isz tu miestu sėda ant 
didžiųjų laivu ir plaukia in 
Suv. Valstijas ir tokiame at
vejyje reikia paduoti ne Lie- 
pojaus, Bremen’o ar Ham- 
burg’o miestus, bet jau Liver
pool’™ (Cunard Line arba 
White Star Line), Southamp- 
ton’a (American Line) arba 
Glasgow (Anchor Line.) 
“Saules”.

Asz apsiimu visiems skaity
tojams pagelbeti surasti laivo 
varda. Raszydami, paduoki
te faktus apie atkeliavima kaip 
virszui reikalauta, ir pridekite 
už 2 centu stempa atsakymui.

P. Mikolainis.
120 Grand Str.

Brooklyn, N. Y.
(P. S. Del stokos vietos su

trumpinome szi straipsni R)

KUR BUNA
Mano tikras brolis Mikas Jaskovi 

kas 14 metu Amerike 4 metai adga- 
lios gyveno Windber, Pa. dar girdė
jau kad buna netoli Pittsburgo. Pa
eina isz Vilniaus gub.. Traku pav. 
miestelio Semeliszkiu. Tegul jis pats 
ar kas kitas duoda žinia ant adreso 

Juozas Jaskovikas.
438 W. Poplar St, 

Senandoah, Pa.
(et- <n)

Mano vyrai Stanislovas Sziksnis pa 
eina isz Kauno gub., Szauliu pav. 
Szauliu para., Notiniszku kaimo jis 
pabėgo no mines su ženota motete 
Viktorija pernai buvau suradus jin 
Peoria,III. pabuvo pora menesiu su 
manim ir vėl iszbego, jisai yra 30 m. 
amžiaus, praszau atsiszaukt ant ad
reso (yp ‘oy)

Mrs. S. Sziksniene, 
46 Morris avė. Chicopee Falls, Mass.

Petras Kickunas paeina isz Kauno 
gub., Panevėžio pav., Ramigala kai
mo, praszau ateiszaukt ant adreso.

J. Kiszkun
4564 Penn avė. Pittsburgh, Pa.

Mano uoszvis Juozas Wabola apie 
3 m. adgal gyveno Shenandoah, isz 
ten iszvaževojn Chicaga, dabar ne 
žinau kur jis pats ar kas kitas pra. 
szau duoti žine ant adreso.

A. Rudaitis
Silver Creek Pa,

Mano dede Aleksandra Gilwickas 
paeina isz Kauno gub., Raseinių 
pav., Widukles para., jis pats ar kas 
apie jin pranesz man ant adreso ap- 
laikys $5 dol, nagrados.

Jos. Gilwickas
103 Centre st. Pittsburgh Pa.

Mano draugai Justinas Langauda 
Ignacius Karalius ir Ona Gedremai. 
te visi paeina isz Kauno gub., Jlakio 
para., Telsziu pav,, praszau atsiszaukt 
ant adreso,

Jos. Brasas
10 Kelly st. Rochester N. Y.

Mano sesuva Agota Lecetskiene 
po tėvais Daugeliute, paeina isz Sa- 
valku gub., Ludvinavo pav., ir pa
ra., Rainiu kaimo, apie 7 m. kaip 
Amerikia, ji pati ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso: (gy- o;)

M. Dwiliene,
Forest City, Pa.

which

vessel

Uni-

ar-

Maną,tikra sesuo Maryona Baltru- 
szaieziute, 17 metu kaip amerike že- 
nota su Petru Pupkie 16 metu adga- 
lios gyveno Mahanoy City Pa. dar 
nežine kur randasi .josios pajeszko 
Elzbieta Baltruszaicziute kuri nese- 
nei pribuvo isz lietuvos. Tegul ji pat 
•r kas kitas duoda žinia ant adreso.

(8F °1) 
Mrs. Elzbieta Szatas,

417 W. Spruce St, Mahanoy City Pa

Mano draugai Kazimieras Tamu- 
szauskas, Franciszkus Lunozko, An- 
tanas Duczman, Gaspara Ulczna ir 
Petras Mikalska, visi paeina isz Kau
no gub., Szauliu pav., praszau atsi- 
szaukt ant adreso:

Kaz. Danelaitis,
4OJ4 Canal Str. Nashua, N. H,

Mano pusbroliai Simanas Jukevi- 
czius paeina isz Vilniaus gub,, žež- 
mariu volost, Bubliu kaimo, girdėjau 
gyvena Racine Wis, antra jau syki 
kaip Amerikia, teip-gi mano draugai 
Aliszauskai, paeina isz Kauno gub,, 
Rumszkiu volos. Praveisiszkiu kai
mo girdėjau kad gyvena Racine, 
Wis. praszau atsiszaukt ant adreso.

And. Kalvinas,
1634 Missouri avė.

So, Milwaukee, Wis.

brolis Lnurinas Kazakevi-Mano
ežius paeina isz Suvalkų gub., Gu
deliu gmino, Grigalunu kaimo, 11 m, 
kaip Amerikia, pirmiau gyveno Chi
cago, I’ll o dabar nežinau kur jis 
pats ar kas kitas, praszau duot žine 
ant adreso: o;)

1808 Fire avė Str,
Niagra Falls N. Y,

Jonas Laurinas paeina isz Suvalkų 
gub., Vilkaviszkio pav. Wisztyczio 
gmino, Angliszkiu kaimo, praszau 
atsiszaukt ant adreso: (gp oą)

Mrs: Ona Geniene,
142 Jersey Str. Ansonia, Conn.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

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

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

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 įjį't 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto I 
greicziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes anl lįL 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus JĮEJ] 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russijos.

WIUWCLFHIA ]

MCOICAL CLINIC J

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ
Kuriems buvo pirmiaus gyvenimas pilnas kan
kinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
bių, pakartęs; besant išblyškę, išbalę, sulinkę, 
sukniubę, vos kojas pavilko, bet kad atsišaukė 
prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, THE PH. 
M. CLINIC, aprašant arba apsakant ligą, kas 
kenkia, tad tapo pamatiškai trumpam laike 

išgydyti ir dabar yra sveiki, 
ia>m*nS*' >r *š gilumos širdies 
dėkingi, taip sako išgydyti: 

ESWtIW UŽŠVIS SAULELE
I M I MUSU LANGELI!

GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas Nekarštas vartojant vis ir vis sveikata ėjo geryn ir 
lengvyn, o ta užsenėjusi mano liga, nuo Jūsų tikrų galingų gerų liekarstų, kaip sniegas nuo 
saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai sveikas, nes krūtinė Ir galva nustojo skaudėti 
teip Ir kosulys visai išnyko. Pirmiau buvau silpnas, suklhiręs-sukumpgs, o per galybg augft- 
Ciausio mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantis tik I’hiludcl* 
phios M. Klinikai. Su guodono M. P. Sąkalauskas, 3231 Emerald Ave., Chicago Ill. *

Mrs. Petronėlė Bakutėnė, 125 2nd st. Somorvlllo, N. J. Teipat dėkavoja už išgydymę, nes 
pirmiau ję gydė didžiausi New Yorko daktarai, kurie negalėjo pagelbėti, o vienok Philadelphi> 
jos M. Clinikas, atsakančiai Į trumpę laikę, moteriškę padarė sveika nuo labai didelės ir npse- 
nėjusios sunkios ligos. Mr. M. Kazioras, 1612 Chestnut st. Trenton, N. J. Nemažiau yra dėkin
gas už isgelbėjimę jo gyvasties ir iffgydymę nuo nervų, krutinės skaudėjimo, silpnų plaučių, 
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliavimo. Lygiai labai dėkavoja Mr. J. Rusiks, 333 15th av. 
Newark, N. J. Mrs. D. Karasevičla 63 Bouth st. New Britain, Conn. Mr. Julius Blrsenas, 318 
Franklin st. Port Washington, Wis. Mr. Jonas Tamulis, R. D. I. Malboro, Mass. Mr. Jos. 
Jurevlče, 147 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Čeras, 858 So. Swanson st. Philadelphia, Pa. 
Ir tūkstančiai kitų, kurių negulime į laikraštį sutalpinti.

Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laike tikrai nori išsigydyt, tad kreipkis čion, kur tūk
stančiai kaip Į pamačlyvę vietę traukia ir tampa išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
viškai, nes gromatnešis su mandagumu priduos laiškę;kas kenkia, o busi išgydytas. Džiaugsies 
pasilikdamas sveikas Ir laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokia liga sergate ir kas kenkia, 
nes jeigu speciališkai profesionališkas daktaras Kliniko pripažins, jog gali būti išgydytu, tai 
gali tikėti, kad apturėsi tikrę pagelbę; be peilio be operacijos, bet su tikroms liekarstoms nuo: 
inkstų ligos, skaudėjimo sęnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimą, 
skaudėjimę ir nedirbimę vidurių. Galvos skausinę, širdies, kepenų, kosulio ir plaučių ligas. 
Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo abelno sveikatos nusilpnėjimo, 
dyspepsijos, neuralgijos bei nervų ligos; teipat nuo jaunystės išdykumo klaidų, sėklos nubė- 
gimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų ligų. Teipat moteriškų li> 
gų, kaip: skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ligų, kurios tik varginimui žmonių atsiranda. 
Rašant visada reik adresuot teip: K

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

Atsilankantiems asabiškal ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 išryto jki 4 po p. 
Nedėlioj nuo 10 iki 3, o U ta r. ir Pėtn. vakare nuo 6 iki 8. *

Teipat reikalauk nuo Kliniko knygos „DAKTARAS“, o bus prisiųsta.

BISCHOFF’S
287 Broadway

AetP York, N. Y.

Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefono*.- Worth 2822.

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 184Sm.

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 Linija In ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kehaujeneziu in Kraja pastorojame nereikalaudami 

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka ^teisingiausiai.

—: Del vygados Tautflšoziu 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 greioziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

KTUDG KORKINEIS 
{y EdU galais C igaretai

Kožnas Ruko

NEBO 
Cigaretus

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

—

* H f. kl

Garsiausi ’ 
Amerikoje I 

už tai kad 
esą geri.

(760 $

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

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijallškų gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių Ilgas.
Tarpo kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: >

PUIKUS 
SKAITYMAI

NAUJOS
KNYGOS

2 Istorijos, apie Parižiaus Nu- 
skureli; Tngrabanas; 259 pus. 
Preke.................................50o,

7 Istorijos, apie Dorybe ir Mi- 
laszirdingumas; Paskutinis Pini
gas; Laisve; Pražuvę Miszkai; 
Apleista’NaszlaitejJieszkok Szi- 
rdyje; Lape ir Vynuoges; 120 
puslapiu, preke - - - 25o.
8 Istorijos, Keidosziu Onute; 
Kaimynai; Kuo baczka prismirs 
tuo ir dvoks; Sena boba kitresne 
už velnią; Navatna lyga na- 
vatna gyduole; Du medejei; In- 
žeidingas neatbolnumas; 124 
puslapiu, preke - - - 25c.
9 Istorijos, apie Barbele- Mo
kytoja; Velniszkas tyltas ant 
upes nemuno; Auklėjimas svei
ko ir serganezio kudiko; Hero- 
dos boba; Kas nepažinsta Dievo 
tas nepažinsta tėvu, Per tamsy
bes ir szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio; 
121 puslapiu, preke - 25c.
13 Istorijos, apie Kupcziaus au
nu jurgi; Kapitoną tumka ir jio 
denezika joremka; Vargingas 
gyvenimas irsmertis; Javorovas 
ir jo kliūtis; Gaidžio pamokslas; 
Nebūtus daiktas; Tris raiezius; 
Tris pamokinimai; apie žmogų, 
velnią ir dundeli; Dusze paku- 
tavojeneze liepoje; neszvaru; 
labai dideli szelmi; Sidabro 
stikline arba sakyk visada 
teisybe; 108 pus. preke - 25c.
3 Istorijos, Sūnūs malkiaus; 
Geras medėjus; Iszklausyta 
malda vargszo; 64 pus; - 15c.
Vaideliota, apisaka isz lietuviu 
senovės gyvenimo su paveiks
lais, 177 puslapiu preke - 35o.

3 Istorijos, apie Nevaloje pas 
maurus; Vieszkelio duobies; 
Karalaitis žmogus; 112puslapiu 
preke - - - , . - 25c.

Savizrolas, didis klasterius, la
bai juokingas, 46 pus: - 15c.
Prakeita, pukus apraszymas, 
202 puslapiu, preke - 50c.

Jonaszas Korczakas, puiki istor.
262 puslapiu, preke - 35c.

2 Istorijos, apie Szakinas nedo
ras žydas; Du draugai; 136 
puslapiu, preke - - - 25c.

Skaitykite...
Iszsirinkite virszminetu 

■T knygų vertes už $1.25, 
W prisuskite mumis tik $1 
I L. o aplaikysite per paczta 

arba aiszkant sakant, kas prisius 
$1 gaus knygų vertes už $1.25. 
Mes siusime knygas per paczta 
ir apmokame visus kasztus. 
Galite pirkti kieknorite. Visos 
knygos yra geros ir kožnam jie 
patiks. Raszykite szendie!

W. D. Boczkowski-Co. 
Mahanoy City, Pa.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

638 Penn Avė.
Pittsburgh, Pa.

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir tari 
javo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti* 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
iigonbutyje švento Lozoriaus, kur cydo tik pri' 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILI išlydau vartodamas gyduolę 606, dide- 
tj išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu 
kenti išbėrimas ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
Ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar- 
os tavyje. Nelauk, kol visai snblogsi ir kitos 
ižkrūsi savo liga.

Ncnaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba
lais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPERI 
r kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigus 
.ngrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGySTES prašalinu j «8 dienas. 
Kr jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškos 
įpikos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok. 
>a nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
jūti vyro.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka- 
jalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo,

U YDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydan 
j 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
Regimas kryžiuje ir kirkŠniuose, apsunkinimas 
lusišlapinimo (peršėjimas) irdesetkai kitų ženklų 
įpie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogas, šunvotes, peraugas 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas 
idos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo 
.šgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per- 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8:30 vatarta
Pėtnyčiomis iki 6 popiet- Nedaliomis Ik) 

popiet. Ateikit tuojaus.

V WW 9W9 9-999 9 9^999Ofa

NAUJA KNYGA t
-PO VARDU-

PRIEJGIAUSES
MOKSLAS

ANGLISZKO |
LIEŽUVIO BE

PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktioinitnse K»7g> 
kokis* lig Biiol Lietuvei turėjo.

Ir taip eudeta, jog k* tiktai 
prlbuviae Griaoriu iee Lietavoe 
geli ia trumpa laika pate per 
■av* hzmoktl Angelakai aaiek S 
tiek kalbėk-

Toji Knyga druoaei apdarita 1

b keeetaoje tiktai J ], Yiitaea

DIDELIS
UETUV1SZKAS

DAINORIUS

SUSIDEDANTI ISZ

...390...
DAINIU

Kraujo Valytojas .............................$1.00
Gyvasties Balsamas........................75c
Nervų Stiprintojas............ 50c ir $1.00
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir $1.00 
Nuo kosulio.............................25o. ir 50c
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50o 
" ” ' ’ ”  $1.00

į...................... 25c
no ...................25c
.... 10c. ir 25c 

'.............................10c
...........................25c 
.... 25c. i r 50c 
»elleris .... 25c 

25o 
,25c

Skilvinės proškn® 
Pigulkos del k> 
Nuo galvos ska 
Nuo kojų nuosi 
Nuo dantų gėlin 
Nuo persalimo. 
Plaukų stiprintoj 
Linimentas arba 
Anatharynas plovimui . 
Nuo kirmėlių....................

Del išvarymo soliterio.............. $3.00
Del lytiškų ligų..........50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00
Nuo kojų prakaitavimo..............25o
Gydanti mostis................................ 5Oo
Antiseptiškas muilas....................25o
Antiseptiška mostis ...................... 25o
Nuo dusulio...................................... 50c
Proškos del dantų ........................ 25c
Nuo kosulio del vaikų...............25o
Kastorija del vaikų ... ,10o. ir 25o
Nuo viduriavimo............................ 25c

 50c 
50c ir $1.00

............50c 
............. 10c 

............... lOo

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviizlou

D. T. BOCZKAUSKAS.

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co. 
Mahanoy City, Ea.

Kraujo Stiprintojas.
Gumbo Lasai............
Nuo plaukų žilimo.
Blakių Naikintojas 
Karpų Naikintojas.

U

1 Pi 
įku, 
okel

368 Pm. 6x9 col. Dydurno

PREKE §1.00
Nusiuntimo kasztus 

mes apmokame.

W. D. Boczkowskl-Co. 
kilni) City, I a.

Speeijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c 
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žoles, šaknįs ir 1.1., kokios 

tik yra žinomos Ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

KrelpiantiemsJ^ms per lalšk'.is arba asmeniškai duodame tikrai sęžiniškus Ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

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

VINCAS J. DAUNORA^
_ APTIEKORIUS

229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y,

ir Skaitai Kadi Laikraštį “LIETUVI?" 

Gal nežinai kur |a gauti?

“LIETUVA”
Eina Jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčla Ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos Ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
lui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Hililed S)., CHICAGO, ILL



W. RYNKEW1CZIUS
__ .. NOTAR IUSZAS..

233-235 W. CENTRE ST., -:- MAHANOY CITY, PA.

Antras Fhiladelphijos cu- 
kcrninku iitsiszuu ki
nius in visuomene.

PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU 
........l’O PKIZl'RA KASl.OS.......

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

Paszportus del keliaujaneziu pa
mpinu.

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. 
Apsaugoji! 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- 
szonie ateiti ir peržiureti o jaigu pirksite tai busite 
užganedyti.

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

— Apvaikezcziojimas “Die
vo Knno” likos perkelta ant 
N edelios.

— Tegul visi tieje, ka turi 
papratimus metinti ant ulicziu 
visokias szaazlavae, butelius ir 
stiklus atsimena, jog tai yra už 
drausta per perėjusia tomis 
dienomis nauja prova. J ago 
kas tokia ypata suymtu, tai už 
toki prasižengimą užmokės 
nuo $10 lig $100 bausmes ar
ba ejs in kalėjimą.

— Utarninko ryte iszkelia- 
vo atlankyt tevynia Lietuva p. 
Antanas Kubilius isz Park 
Place ir p. J. Alanskas isz Ma 
Hanojaus. Abudu ketina su
grįžti už keliu menesiu adgal 
in laisves szali Amerika. Lai
mingos keliones.

— Utarninke Park Place 
kasiklosia likos užtroezkintais 
du rusnakai per “dorta” kurie 
gavosi isz kitos gengves. Ne
laimingi yra: Jonas Kubelko 
29 metu, pacziuotas su kudy- 
kiu ir Szimas Javelak 47 metu 
pacziuotas su dviems vaikais 
tevyneje. Po szeeziu valandų 
pasisekė juos surasti.

— 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. (•} •))

— Artinasi menesis Sep- 
temberis kuriame tai menesije 
atsibus muso miestelije dyde- 
lis triukszmae vadinamu “Old 
Home Week” ant atminties 50 
metu nuo kada muso miestelis 
pasiliko “miestu”. Visos drau
gystes dalibaus tame apvaiksz- 
cziojime ir tikisi pribuvimo se
nu gyventoju atlankyt savo 
gymtine szali. Žmonis links- 
minsys per visa nedelia, mies
tas bus puikei papuosztas ir 
visi turės “good times”.

— Anglekasiklos Skulkino 
paviete dirba gerai, kožna die
na. Kaip rodos per visa vasa 
ra teip dirbs.

— Panedelio vakara Mar
gelio saleje atsibus pirmas su
sirinkimas naujos draugijos 
“Loyal order of Moose”. Visi 
tie kurie prisirasze privalo 
pribūti o ir tie kurie nori pri- 
siraszyt gali teipgi ateiti.

Aut pardavimo.
1 Trijų lubu namas ant dvie
ju familiju po No. 101-103 
W. Pine uliczios Mahanoy 
City, Pa. Ant kito galo loto 
randasi drukarne ir kalviu sza 
pas. Dasižinokite apie dau- 
giaus ant adreso: (g^ oy)

Mrs. Emma Davis,
101 W. Pine St. 

Mahanoy City, Pa.

Parsiduoda Namai.
Parsiduoda szitie namai 

Mahanoy City, Pa. 436-438 
W. Spruce St. 212-214 W. 
Spruce St. 216-218 W. Spruce 
St. 605-607 W. Centre St. 
Dasižinokite “Saules” ofise.

( J 1)

SHENANDOAH, PA.
— Baise ir netikėta mirczia 

pražuvo Adomas Linkeviczius 
apie 30 metu senumo. Iszsi- 
traukes isz szapto Shenandoah 
kasikiu po darbui su kitais 
darbininkais, kokia tai nežino
ma priežaste puolė adgal in- 
gylu szapta 400 pėdu žemyn. 
Niekas apie nelaime ne nesap
navo o kada jin surado, nega
lima buvo pažinti. Nes in ka
les dienas, po suskaitimui dar
bininku pasirodė, jog tai Ado
mas.

— Teip-gi pražuvo baisia 
mirczia da jaunas vyrukas 
Aleksandra Mizura 19 metu 
jaunikaitis, kuris likos sumal
tas per “skreperi” St. Nikolas 
kasiklosia. Paliko dydeliam 
nuliudime tevelus, brolius ir 
seseris. Laidotuves velionio 
atsibuvo ketverge.

Shamokin, Pa. — No- 
rints czionais randasi gana dy- 
delis būrelis Lietuviu, bet ne
galėtum juju surast ne su ži
binte. į

— Antanas Povilaitis likos 
nubaustu Sunbury sude ant 
užmokėjimo $100 bausmes ir 
tris metus in kaljjima už ne- 
sziojima ginklu ir szovima in 
motere Madiene.

— Isz priežasties prisiarti
nimo arti prie ugnies, Stepo 
Lubeckio, 4 metu senumo, už
sidegė szlebukes ir teip apde 
ge, jog in valanda po tame mi
re dydelosia kankese.

— Kazis Riszkovskis kurie 
randasi Sunbury kalėjime 
bandė isz tenais pabėgti, nes 
likos in laika užtiktu, lezka- 
se jisai skyle savo kambarį per 
kuria ketino iszsprugti.

— Lenkiszkas skvajeris Ka- 
zis Krzykwa, ( likos pripažintu 
kaltu už siuntimą neteisingu 
teismu in suda kad tik gauti 
užmokėt.

— Jonas Hauten už užsi- 
keisejima ant 14 metu Laura 
Caseman su mienu iszžagejimu 
josios likos apsudintas ant 5 
metu $100 bausmes.

Harrisburg, Ill. — Dar
bai ejna blogai, No. 4 kasi- 
klos likos uždarytos, o katros 
kasiklos dirba tai labai ma
žai, Pribuvusiems sunku dar
bus surasti — apie 400 randa
si sziam laike be darbo.

— Lenke Ona Oetrowska, 
kuri laike “spikize” arti Dor- 
risville, pas kuria praejta Kova 
pasidarė musztine kuriuoje li
kos nužudinti Adomas ir Alek
sandra Abramavicziai ir Ado
mas Ramanauckos likos nu
bausta ant 14 metu kalėjimu o 
Vincentas Sora kuris per josios 
paliepima augszcziau minėtus 
užmusze, aplaike 99 metus ka
lėjimo. Toji ragana buvo sn- 
sineszus su Sora, nes savo vy
ra pamėtė nuo praejto straiko. 
Ramanauskas paliko paczia ir 
6 mažus vaikuczius.

Draugai Darbininkai!
Gal ne vienas esate girdoje 

ar mate trm atsiszaukima lai- 
kraszcziuosia. Ž'not priežasti 
iszejimo in straika. Todėl ne
besinorėtu viską ieznaujo ap- 
raszyti, bet jei kas nežino, da 
reiketu pasakyti, kad, nebga- 
ledami darbo aplinkybių iez- 
laikyt ir neprisirenge, iszejom 
straikan. Jau virsz 25 metai, 
kaip Spreckel cukraus dirbtu
vėj nebuvo straiko.

Mes, nerasdami kito budo 
pagerint gyvenimui, pradėjom 
raszytis prie I. W. W unijos.' 
Tuomet sznipams daneszus 
apie ta, tuojau kompanija pra
dėjo iszvarinet prisiraeziusius, 
ir darbininkai, užstodami už 
juos, iszejo in straika.

Ir sztai prasidėjo sunki ko
va už duonos kąsni; darbinin
kai — k-diu tautu, bet greit 
susivienijo, susirasze prie uni
jos ir visu smarkumu griebėsi 
kovot. Vienok kova ta per
sunki. Kompanija apstatė sa
vo dirbtuve policija, automo
biliais vežioja skiabus ir invai- 
riais budais stengiasi sulaužyti 
straika.

Darbininkai tvircziausiai lai 
kos, piketuodami, neprileidžia 
skiabu, bet tie žvėris puolasi 
in darbininkus, nors ramiai ei- 
nanczius, sumusza ne tik vy
rus, vaikinus, bet ir moterie, 
kasdien-straikerus desetkais 
aresztuoja, tik spėja nuvožt in 
policijos stoti, tuojau nubau
džia pinigine pabauda ir ka
lėjimu, o kitus po didele kau 
ei ja pastato.

Mus straikas prasidėjo nuo 
30 balandžio ir per ta laika'
labai daug buvo areeztu. Tad C. P. HERMA R. PH.,”Vbi«į$aii.i,e‘

Szaukia Pagialbos. . .^5 Grafafonas už $21 
Daugybe Mahanojaus žinlTy 

niu szaukia pagialbos. ?
Jiu skaitlis kas kart mažinasi.< 

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

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

(su 16 Dainomis)
ŽIŪRĖKITE KAIP MES AUGAM

$103,000 PRIAUGIMO PER VIENA META.

Visiszkas Turtas Gegužio (May) 3, 1912 - - $751,192.63
” Lapkriczio (November) 1912 - 790,858.99 

” ” Gegužio (May) 1, 1913 - - - 854,209.58
Pasidaugino Turtas per Meta - - $103,006.95

Kožnas gal iszmokti būti Balberium 
tiumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu. Raszykite apie daugiaus pas 

Nossokoff's Barber College l8“P4i,u";rjbX

Lietuviszkas Agentas 
.SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

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

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

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

Jaigu ne turi mano kataloga tai 
prisiusk už 2c. pacztinia markia o 
apturėsi didelipuiku kataloga kuria- 
mia rasi visokiu gerinsiu 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

Sutrumpytas Raportas Banko 
MERCHANTS BANKING TRUST COMPANY 

Mahanoy City, Pa.
Nog prisiegto Raporto Gegužio (May) 1, 1913

ASSETS.
Pininginis ir Rezervinis turtas
Priguli nog Bankuo

In vestmen tai
Rakandai ir Fikszežerei
Overdraftai

'Total Assets

Paskola
Bondsai

LIABILITIES.
Kapitulas Inmoketas
Geležinis turtas -
Profitai . -
Depositai
Neiszmoketi Dividendai
Skola Bankams

MIELE BROLEI LIETUVEI 
NEGIRDĖTA NAUJENA!

C. P. HERMA, R. PH:
Tszrado 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 pagini* 
ba, moteris ir vyrai, raszykite Liet- 
uviszkai ant adreso:

DEL REKLAMOS 
LAIKRODĖLIS 

DOVANAI.
Del reklamos iszleisim 

tarp musu ^emaicz:uSuvie- 
n i tose Steitose ir in Kanada 
vysai dovanai 1000 prepui- 
kiu Laikrodėliu 11 karatu 
aukso ir ant 20 metu 
gvarantuotu.

Ra>zvkit dar szei dien ir 
atsiurbkite 12c. štampu ant 
persiuntimo n:

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

$69,544.66

657,715.04
318,354,38

3,220.00
_ 39.17

8S54,209.58

$125,000.00
75,000.00
18,645.59

40.00
3,876.36

Isz viso 8854,209.58
D. F. GUINAN, Kasierius.

Geras patarnavimas muso Banke atnesza kas-kart dau
giaus Depositeriu.

Užsimokės jumis turėti piningiszkus reikalus su szita 
Banka. Pennsylvanijos Valstija ir Mahanojaus miestas laiko 
piningus szitam Banke.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

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

...DIRECTORIAL..
C.L.Adam, Vice-Prezidentaa.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

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

jau, Draugai, nebeietengiam 
mes iezeimoket, kadangi nebu
vo kada mums prisirengt. To
dėl nutarėm atsiezaukt antru 
eyk in Draugus Darbininkus 
visu pramoniju, kad suszelptu- 
met mums nors keliais centais, 
o straika mes, tikim, iszlaime- 
sim. Tuomet neužmirszim ir 
kitu straikieriu.

Taipgi atsiezaukiam in lie- 
tuviezkus laikraszczius ir mel
džiam talpinti mus žinias ir 
prisiųsti savo laikraszcziu nors 
po keliata egzempliorių, nes 
lietuviu straikuoja viisz 300

Laikraszczius malonėkit 
siusti Presos Komitetui, aukas 
— ar Unijos Komitetui ar per 
“Kovos” Redakcija.

Presos Komitetas.
Pirm. R, Merkis, 

1815 E. Moyamensing Av.
Sekr. J, Grigaliūnas,

316 Wharton St.
Kas. L Vdarlas,

1327 So. Front St. 
Philadelj hia, 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- 
ninmkas turi kanecz apleisti 
miestą, todėl pasiskubinkite 
ba kas pirmesnis tas geresnis. 
Apie daugiaus atsiszaukite in 

“Saules” ofisą. ('j }) 
Mahanoy City, Pa.

Parsiduos pigei.
Namas 16 pėdu plcczio ant 

West Mahanoy St. Mahanoy 
City, Pa. Galima tuojaue insi- 
krauetit. Atsiszaukite po No. 
238 W. Centre St. Mahanoy 
City, Pa.

Ant Pardavimo.
“Keller House” po No. 136 ir 
138 East Centre St. Mahanoy 
City, Pa. Parsiduos namas, 
laisnei, fikezczerei ir t. t. Vie
nas isz geriausiu salunu Maha- 
nojuje. Dasižinokite ant vie
tos. (g? o))

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietaviszkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BoczkowskLCo. 
Mahanoy City, Ba.

KARPETAI

Far mos—Far mos.
Jaigu norite pirkti farma, 

tai pirkite tieeog nog savinin
ko. Abz prirodysiu farmae 
nog $12 lig $35 už akeri. Par
siduos ant lengvu iezmokes- 
cziu. Žeme ir oras kaipdr Lie
tuvoje. Apie daugiaue raezy- 
kite pas o,)

Ben Diokae Irone, Mich.

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.

1 n i Mahanoy City, Shenandoah,
VJilllIIcLH S Mt.Cannel,Landsford.

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. (gf o;)

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

DYKAI
Szitie Dubeltavi Rekorderei, ant 

vienos puses gra jina muzike ant kitos 
puses dainuoja. 1 Juosimo dykai tiems 
kurie atsiszauks pas mus ir kurie turi 
Fonografus,
HOFFMAN BROS.

S. Norkewicz
4(18 Wa:t Kiliam lu

Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka____

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežio gausite ir visokii 
kitu gėrimu. Ateikyte dab»i 
priesz laika, duokite savi 
orderi o bus jums pristatyti

kolei

HO. 6
Visan

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

Vienintele Lietuviszka Panka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suczedinimu, 
pradedant nuo f 1.00 ir (langiaus. Mokame 4 procentą už budėtus posmus pinigus, 
pribkaitant kas pire metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir šute kiam vi-okm- rod si« kt-lionei. Iszdirbam visokius Rejentalnusdokumentus.Lietuvai  
reikaluose ju u. kivi kites pr.e vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad 

jau asz neiti daugiau nelocniniku ne virazininku,ne darbiniku 
dabar“All Nations Lankoje ant 12-tos. gatves” ir kad 

atidariau ofisą mano naujoi vietoi
Kampas 22-nd. & Carson Streets 

(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos) 
Reikaluosia me'džiu kreiptis prie^savo seno pažįstamo ] 
tokiu adreso-

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

po

Naujas Pavasarinis Tavoras

Dr. Jonas C. Milleris
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

WILKIN80N0 NAME 
Kampas Main ir Lloyd Sts. Shenandoah, Pa.

PRIIMA f pop?eJK
LIGONIUS Į 7 iki 8 VAKARE

BELL TELEPHONAS

LietuviszkasĮ? otografistas

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

Indeda Fotografijas in Špilkas 
Kompasas ir t.t. raikei natraukincja 
Post-Kartes, Parduoda Raimus ir t ♦RUPTURA

VYRU - MOTERIŲ - VAIKU

IR JOS ISZGYDIMAS
BE PEILO - BE OPERACIJOS 

BE PATROTIJIMO LAIKO.

Asz kožna diena gaunu paliudijimus 
nog iszgydytu, ka porodo kad be- 
abejones mano būdas gydimo Ruptu- 
ros ira vienatinis spasabos del iszgydi 

, mo ligos. ManoCHEMIC-ELECTKO 
Spasabas del gydymo Rupturos yra 
dar placziai žinomas kaipo geriausias 
spasabas del gydimo Rupturos ir 
ypatos kurie kentėjo su taja liga dar 
gal rasti pagialba. Nerandasi 
jokio namino iszgalbejimoper paczta 
arba per nesziojimo diržio. Ta visi 
žino. Iszradimas mano spasabo 
gydimo ant visados visokiu sztamo 

( Rupturos yra tai didžiausias iszradi
mas lig szitam laikui* Kožnas vyras 
motere ar vaikas gal but iszgyditas 
be senoviszku budu baisos operacijos 
asz iszgydu be oparacijos, be peily, 
be patrotijimo laiko. Atsilaukykife 
arba raszykite o gausite knygutę 
apie gydimo Rupturos. S

Atsiųskite 2o. stempa. » 

DR. ALEX. O’MALLF Į 
'158 So. Washington S •

Wilkes-Barre, Pa. ’
Kur Lietuviukai ir Lenkiukai susikali I 

. ir susimsionuL .

FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

PRADEKYTE 
dėti Piningus 

iu szita Banka 
ir mokekekite viso
kius mokesezius su 
Czekeis, tada turė
site rokunda kiek
vieno iszduoto dol
erio. Galima 
pradėt czedyt bile 
kokiam laike.

Seniausia National Banka 
Schuylkill Paviete.

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 gerinus pirkti negu 
kitur.

(Ilin Dink n ( ^Paa mus dirba Lietuvaites. Į 
I K T K i 122 W. Center Str.
HIU UlUUU I K/lahenov City. P®

Pora Auskuriu, Špilka, Žiedas, Brouzoletka su 
puikiais akmenukais ir gvarantita grino aukso, bus duota drauge 
su $100 dovana tiems kurie prisius tikra isyrit-zima žemiaus padėto 
pozelio ir jaigu pirks nog mūs 4 lotus kurie parsiduoda po $50.00

ISZRISZIMAS ISZ 15
Sudekite numerius no 1 l:g Olangutese krftl skaitant isz 
visu pusti iszeitu 1 gei 15. Kožna numeri variuojant 
tik tyki. Prisiuskite iszriszima ne vėliaus kaip už 15 
dienu. Ypatoms žemiaus 18 mttu ne vale imti dalybas 
iszriszime. Suraszykite aiszkei savo adresa. Prisiuskite 
tikra iszriszima, drauge praszvkite kad prisiustumeju
mis inapas su informacijoms kaip gauti dovana.
Mall Order Dent. S. 63 Park Row Room 1013 '"V?r.k

29 MOTERIŲ GRAŽYBES

Tikiai artistiszkus paveikslus 
gražiausiu moterių, mes siun- 
oziame uždarytame laiszke 
už 42c.
B. AUTUR1 '‘yV^rA.8*-

RUSSIAN - AM ERICAN LINIJA
Laivai plauke tiefog tarpe Rusijos 

ir Amerikos. Didžiausi, puikiausi 
ir greieziausi Rusiszki Imperaliszki 
Pacztavi, nauji dubeltavi szrubinei 
laivai.
KuknIu, 16,000 tonu. K u rak, 13,500 tonu, 

t'zar, 13,000 tonu.
In Botterdunia iii 9 diena* be perscdlmo. 

II dienu be perscdlmo in l.lbata.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA 

$31.00 Treczloa KlaNON $33.00 
$4 5.00 AntroH KIunos $50.00 
$65.00 1’irmoN KlanoN $75.00

Laivai lezelna kae antra Subata.apie dau
giaus informacijos kreipkitės pas
A.E.Jolinsoo,GeneralP.Agt. 27 Broadway
New York,N.Y. arba pas vietiniiiN agentus

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, gels- 
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.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS- 

Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVilsti.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkos Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galetujiuri- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Szlominkai 
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., 60c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................... 35c.
Meszkos Mostis..............................25c.
Trejanka.........................................25c.
Linimeutas vaikams.....................25c.
Gyduoles uuo Kosulio..
Liepiu Balsamas............
Anty-Lakson del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusia 35c. 
Vanduo nuo Akiu........................,25c.
Ugniatraukis...
.Skilvio Laszai. ____ ___ __
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir 

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

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

Kojų............................................25c,
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Lapauto................. 15c.
Gyd. nuo Grippo......................$1.25.
Plauku apsaugotojas................... 50c.
Muilas del Plauku..................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų. 
Rožes Balsamas...........
Kinder Balsamas.........................25c.
Bobriaus Laszai.......................... 50c.
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas.......................$2.00.
Nervu Ramin tojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimu

pas Vaikus............................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo).............. 25c.
Pamada Plaukams......................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausine..... 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 skarbutia $1.25. 
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

,25c
.25c.
,25c.

,25c.
.25c.
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Naujas Iszradimas
Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas 

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

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 2Oo 
Nuo Komu užtrinu tik 10c. Mes 
turime apie puse milijono laiszku su 
padekavonenrs nuo žmonių visokia 
tautyscziu. Raszykite tuojaus ant 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brund/a & Co.
B’d way & So. 8-th. BrookIyn.N.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriška Knyga

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

Apszvieta, apdaryta $1.25. 
Mainieris ir Leberis su 00 pus. 10o.

Gaunama pirkt tik pas:

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

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in

B RAGAŽINSKAS W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

4-graborius^

JUOZAS OKINSKA8
(LOCN1N1NKAS)

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

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

B

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Fa.

Sziomis dienomis maso tautietis
Ragažinskas pargabeno visokiu 

garimu, AmerikoniszKU ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielka,, Vynia 
Arąko, Kimelio, Dzinia ir t. t
Teipgi skambanozio Alaas ir Porterio

Duokyte dabar orderi o bas^jamls 
pristatyta In narnos.

54-56 N. Main St,
Mahanoy City.

Del Visokiu
Pasilinksminimu

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

Fr. Strawinskas
1807 Canon Si., PiUibiurg, Pa.

Laidoja Kunus Numirusiu. FafPDtJo 
Piginus ir Vežimus del Pasivaž/Dfj'iro, 
Krausto Daigtus ir L L Viską atlieta ki 
nogeriause ir puikianse. Suvirai mineln 
reikalais kreipkitės pas jin o busite vi fira 
užganėdintais.
620 W. Centre St., Mahanr j City. F»




