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KAS GIRDĖT?
Popiežius ana diena palai 

mino garsinga detektiva W. 
J. Burns ir jojo paezia kurie 
pribuvo isz Ameriko. Detek- 
tivas Burns tvirtino, jog da 
pirma karta savo gyvenime 
yra mates teip malonu veidą 
koki turi popiežius Piusas X.

Detroite, Mich, susitvėrė 
kompanije isz ženklivesniu 
Lenku mierije iždavimo dien- 
raszczio, sudedami $30,000 ant 
pirkimo spaustuves. — Ar-gi 
Lietuvei panaszei negalėtu pa
daryt, sutverdami kompanije 
isz 30 turtingu vyru kurie su
dėtu po tūkstanti doleriu ant 
inrengimo dienraszczio. Bet
jago ne tas prakeiktas užvide- 
jimas terp muso tautu ežiu, tai 
jau senei turėtumėm savo dien- 
raszti.

Jago Lietuvis nusiduoda in 
svetimtautiszka saluna ant stik 
lo alaus ir ižgere vietoje alaus 
stiklą pamazgų, tai ižgere 
gardžei, nuszluosto lupas su 
skvernu arba rankove, užmo
ka penktuką pasako “gudi- 
mis” (kad ir ritmetij?) ir isz- 
ejna kaip zuikutis szvelnas; 
jago kas nusiperka svetimtau- 
tiszkame valgomu tavoru kro 
me bakeuka supuvusiu žuvu, 
pasmirdusi kumpi ar kitokį 
niekam neverta tavora, tai be- 
daryb'.u užmoka ir iszejna au
sis suglaudias. O kaip parsi- 
neszias in stuba apžiūri ka nu
pirko ir norint iszmeta laukan 
toki pirkini, tai vienok nene- 
sza adgal ir niekam apie tai 
nepasakoje. Su lietuviszkais 
biznieriais suvis kitaip apsiej 
na: jago nepatinka ((katram 
alus, tai tuojaus pasipyla jaw- 
ni ir seni velnet ir t t. o tegul 
tiktai ka nužvelgė groseriniam 
tavore, tai bukie sveikas, — su 
purvais sumaiszo ir visa pekla 
augsztyn kojom iszvercze.

Dabar ymsime isz kitos bacz 
kos: Angliszki kaikraszczei 
tankei yra pripildytos bjau- 
riauseis straipsneis apie Lietu
vius — apie kopūstus raugy- 
tus, apie bjaurus darbus, musz 
tynęs ir t. t. paduodami tiesiog 
pravardes, tai Lietuvei tyli 
kaip szeszkai ir nepakele 
priesz tai protesto. O tegul 
tiktai ka toki nužvelgė lietu- 
viezkam laikrasztije, tai tuo
jaus net keli atsiranda, ka at- 
siezauke su kerszinimais: “Li
gi kas tokis mane padavei — 
duokit man jo pravarde o asz 
jin pamokinsiu o jago ne, tai
skunsiu redakcije!” Teip, 
muezk in stala o žirkles atsi
lieps, arba ant vagies kepure 
dega.” Tankiause lietuviszki 
laikraszczei payma žinia isz 
angliszko laikraszczio žinutes, 
sztai pasikėlė tuojaus kerezini- 
mai, rodos tai dydžiausias ma
jestoto prasikaltinimas.

Amerikoje laikraszczei yra 
tai didžiausi stulpai politikoje 
o kas priesz laikraezti pasike- 
lineje su kokiu norint skundu, 
tai baisei nusiszutina, kaip tai 
patie amerikonai jau persitik
rino daugeluosia kartuosia. 
Ant galo pasisako, tas, jog re
daktorei laikraszczio labai ge
rai ž no apie savo privalumus, 
— žino ka raszyti, kaip raszy- 
ti ir kas tinka, o kas netinka 
in laikraezti — ir ne, vieno ne- 
siklaus kaip turi rėdyti ir ra-
Bzyti laikraezti.

Szendien, jago isz bloznisz- 
ko proto neiezauge, tai nuže
mina save visame akyse sve- 
timtaueziu. Ar kitosia tau- 
tosia tokie siundinimai ant 
vieni kitu turi vieta? Nieka
dos!
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Metas XXV

Dagirdome nuo ženklivu 
ypatų, jog netrukus Skulkino 
paviete slankios po karezemas 
slapti eznipukai, kuriu priva
lumu yra dažinoti, katram sa- 
lune gembleriai susirinkineje 
lofzti isz kaziru, katrie parda
vinėję moterims gėrimus ir in 
katruos atsilanko milemos po
reles! Muso privalumu yra 
persergeti visus saluninkus. Ir 
da kas: katras ant saluniko 
ludins ir davės, tai aplaikis 
puse bausmes užmokėtos per 
nubausta saluninka! Bukite 
atsargeie! — dydžiause baus
me yra už papiktinanezius pa
sielgimus ir gemblerista.

Daugelis tvirtiua, buk atej- 
viai isztarnave amerikoniez- 
kam vaieke lieka pilnais ūke- 
sais szio sklypo. Tame turi 
dydele klaida, nes pagal uke- 
siszkos tiesos sekcije 2166 
(Title XXX) skelbe: Vienati- 
nia privilegije, kokias turi 
isztarnaves kareivis ameriko- 
niezkam vaiske yra tie, jago at 
siszauks ukesiszku popieru, ap 
laiko taisės po metu pergyve
nimui czionais be sudėjimo pri 
siegos, tai yra tik pirmutines 
popieros. Daugelis isz Lietu
viu, kurie ieztarnavia vaiske 
yra tosios nuomones, jog yra 
pilnais ukesais ir isz to pasinau 
doje laike rinkimu, pirkimo 
biznio ir t. t. Toji nuomone 
yra klaidinga ir privalo iszymt 
kagreieziause pilnas popieras 
nes prieszingai gali papult in 
daugeli ergeliu.

Tai jau užsibaigė Brooklyne 
28-tas seimas S. L. R. K. A. 
ant kurio buvo suvažiavę apie 
83 delegatai ir 25 kuningai. 
Centro valdybon ateinancziam 
motin iszrinkta: Pirmininku 
V. Lapinskas isz Mahanoy 
City jo pedeju K. Kruszinekas 
isz Brooklyno; sekretorium J. 
Vasilauckas isz Baltimore; ka- 
sijerium P. Burba isz Ed 
Wardsville; kasos globėjai M. 
Milukas isz Philadelphia ir M. 
Kadzevskis isz Chicagos; knin- 
ginu kun. S. Struckus isz Wa- 
name. Augszcziausiu Teis
man: J. Adomavicze, kun. A. 
Milukas, Kundrotą, P. Mika
lauskis, J. Riktoraitie, J. Vie- 
raitis, S. Cibulskis ir S Pilec 
kas.

Kitu metu seimas bus Water
bury, Conn.

Piningu turi S. L. R. K. A. 
$36, 267, 55, geležinio kapita
lo piningai sudėti ant procen
tu bankose: Mahanoy City 
$15,042,37, Edwardsville $7, 
990,00 Plymouth $8,756,07.

“Draugas” pasiliko organu 
ant toliaus dydumu balsu.

Burtai terp žmonių.
Kad nustotu lyt ir kad butu 

oras gražus, iszkasi mužikai 
Veržbovciu, paviete Kossov, 
lavona mergynos, nukirto gal 
va ir padėjo gale kojų ir velei 
graba uszkase. O kad in kėlės 
dienas tikrai nustojo lija, tai 
žmonis intikejo, jog tas spasa- 
bas pagelbėjo. — Valdžia pa
trauks in suda tuosius mandra 
lūs.

Navatnas sueymas iii po
ra

Sioux City’e priesz deszimts 
metu nužudi kupezius tenaiti 
nis Roye patogia naszle Nellie 
Patton, kuri ne norėjo už jojo 
iszteket. Po nužudytai likos 
sierata 10 metu, o žudintojas 
likosi apsūdytas ant 20 metu 
in kalėjimą o del to, jog gerai 
per 10 metu elgesi likos paleis 
tas na ir dabar priesz kėlės die 
nae apsipaeziavo su duktė re 
tos kuria nužudė.

ISZ AMERIKOS.
Rodantis križius

Weaugna, Ariz.— Kas die
na laike tekėjimo saules, ant 
czionaitines bažnyczios pasiro- 
dineje szeszelis križiaus ant 
muro o in puse valandos po 
tam, križius pamaželi nyksta. 
Artimose bažnyczios nesiran
da jokio medžio ydant galėtu 
norinte kokio szeszelio mest ant 
muro bažnyczios. Daugelis 
žmonių isz visos aplinkines su
sirenka reget taji nepaprasta 
regėjimą.

Pirko “seifu” nž 87, rado 
83,324

Sweukeville, Pa. — Edwar 
das Marion pirko ana diena 
sena geležinia kassa (seifą) ant 
licitacijos už kuria užmokėjo 
septinis dolerius. Po atydari- 
mui, rado joje 3,324 dolerius. 
Kassa prigulėjo kitados prie 
Jono Berstono o kada jaja 
Marion sudaužė, rado terp 
stalcziuku augszcziau minėta 
suma bumaszkuosia.

Apsivedė su katinu.
Wankessa, Wis. — Sekantis 

atsitikimas ne yra ne szposu ne 
iszmislu, tiktai tikra teisybe. 
Sena pana Pearl Appelton ap
sivedė su savo milemu katinu 
del to, ydant po mirezei turėtu 
kam palikti savo palikimą, o 
kad katina už vieką labjau mi
ll, del to tiktai jam vienam pa
liko savo turtus. Katina va
dino “Jake” ir druezei tikėjo, 
jog jame yra dusze mirusio jo
sios jaunikio Jake Mayhlin. 
Pastoris nesutiko suvinezevot 
jos su katinu del to turėjo ejti 
pas ekvajeri. Vienas isz jos 
prieteliu atsakinėjo už katina 
žodžn’s, kuriu reikalauje toji 
ceremonije. Tokiu budu ka
tinas pasiliko vienatiniu im- 
pedžiu jos turto, nes viską ant 
katino užraeze.

Gyminee taji testamentą ke
tina sulaužyt, nes tvirtina, jog 
Pearl buvo nepilno proto.

Rado auksa paduszkoje.
Mauch Chunk, Pa.— Adol

fas Fredericks, gyvenantis 
czionais, laike iždžiovimo pa- 
duszku, užtiko vienoje ka to
kio kieto. Kada paduszka isz- 
arde, rado kampe josios surisz- 
ta in skepetaite $300 aukse. 
Tvirtina jisai, buk tai jojo ne- 
baszninke motyna turėjo tuos 
piningus insiut in paduszka, 
užslėpdama priesz jin slaptin
ga kavone.

Iii Sau Pranciška pekszti.
Shamokin, Pa. — Vakar ap

leido ezi miestą du jauni vyrai 
Clyde Miller ir Howard Mil
ler, mienje atlikimo ilgos ke
liones pekszti. Brolei apsiėmė 
keliaut pekszti isz czionais in 
Sa'n Francisco in laika 155 
dienu — 3000 miliu. Stums su 
savim maža vežimėli kuriame 
rasis audekline budyke, bludai 
ir maistas. Maitinsis kelionėje 
nuo uždirbtu piningu parduo
dami savo fotografijes. Kelio
ne atliks per sekanezius atei
tus: Pennsylvania, Ohio, West 
Virginia, Indiana, Illinois 
Missouri, Kansas, Colorado, 
Utah, Nevada ir California.

Navatna mirtis kudykio.
Janesville, Pa. — Juozukas 

Anstock, keturiu metu vaikiu
kas, turėjo papratima nutrau- 
kinet czebatus del burdingie- 
rio kada tasai sugriždavo nuo 
darbo. Paskutini karta kada 
nutraukinejo, parpuolė adbu- 
las in verdanti katila vandens, 
kuris užpakalije stovėjo ir teip 
baisei apsiszutino, jog trum
pam laike mirė baisiosia kan- 
kese.

Moczeku priežaste nupuo
limo savo podukres.

Harrisburg, Pa. — Priesz 
skvajeri Bayley buvo iezklau- 
sytas akyvas teismas apie mer- 
gyna, kuriuos moezeka yra 
priežaste josios nupuolimo isz 
doraus kelio. A. P. Scott isz 
Slaterio, kuris in czionais 
kraustėsi, patiko ant uliezios 
savo 17 metu senumo duktere 
Berta, kuriuos nebuvo mates 
per szeszis metus, nuo aplei
dimo savo paezios. Tėvas pri
spyrė mergyna ydant pasaky
tu jam, kur per taji laika ra
dosi. Toji prisipažino, jog jo. 
sios mcczeka buvo nusiuntus 
in narna paleistuvystes in 
Harrisburgs, kur turėjo but*, 
nes moezeka kerszino užmuszi- 
mu josios jago kada sugrįžtu 
namon. Tėvas apskundė duk
tere už paleistuvinga gyveni
mą o kaip rodos bus nusiunsta 
in narna pataisos.
Pauostimas kasztavo 24 

dolerius.
Nanticoke, Pa. — ' 'auosti- 

kie, o tuojaus nustos t skau
dėjimas galvos,” teij raibėjo 
kokis tai keliaunantis agentas 
gyduolių in Mika Grėbk cki, 
paduodamas jam bonkute. 
Grebleckis pauostė gerai nes 
tuojaus ir užmigo, o kada at
sikėlė in puse valandos vė
liaus, nerado kiszeniuje 24 do
leriu, kuriuos agentas buvo 
paemias. Grebleckis davė ži
nia policijei, kuri suėmė apga
viką, o kurie pasidavė kaino 
A. W. Gasto isz Johnstown, 
Pa.

Szuo nurijo 50 doleriu.
Cumberland, Md. — Szuo 

prigulintis prie Mrs. Minnie 
Shreider, nurijo 50 doleriu bu- 
maezkome. Shreideriene bu
vo iszemus isz kaesos 50 dole
riu bumaezkome ir padėjo ant 
lovos o kada buvo ateigrižus, 
szuo ezoko ant lovos o sukram
tas bumaszkas nurijo.

Gudbai dinerkes ir 
uzbonai.

Harrisburg, Pa.— Senatas 
sziomis dienomis perleido bila, 
kurie uždraudže saluninkams 
pardavinėti alų, porteri arba 
eliu su dinerkem, uzbonaie 
arba kitokeis indais. Tasai 
teismas yra žinomas kaipo 
“anti-growler bill”. Guber
natorius patvirtino taji bila. 
Inneeze jin daugiause kunin
gai, wholeselerei ir ealuninkai. 
Nelaime kasiklosia— du 

užmuszti kelioleka ap
degino.

Shamokin, Pa. — Baisi eks- 
plozije gazo pakylo Scott ka- 
siklosia apie pusiau deszimta 
subatos ryta. Explozije paky
lo antram lifte kur radosi 
daug gazo o darbininkai dirbo 
tik su seifti žibintam.

Užmueztais yra: Jurgis Sa- 
dauckae iez.Montkamu, Stepas 
Vargas isz Kulpmont.

Mirtiniai sužeistais ir apde
gintais yra: L. Harris S. Jedi- 
naviezius, D. Harris, Viktoris 
2ilkowskis isz Kulpmont ir 
Ed. Bekeris isz Montkarmu. 
Asztuoni likos apimtais per 
blackdamp. Ant [gilukio ka- 
siklos neužsidege ir likusius 
anglekasius ižgialbejo.

—Vienas isz amerikoniez 
ku rasztu teip raszo apie viso 
kės tautas. Naujej atadengtam 
sklipe: lezpanas priesz vieką 
budavoje bažnieze, Prancūzas 
teatra, Anglikas etojne, Ame
rikonas uždeda gazieta del 
reklamos Valakas paveliheja 
saulei idant degintu jam spran 
da. Kas prie Lenko ir Lietu
vio, tai tie samdosi pas kitus 
ir procevoje kaip jautis!!!

Isz Kosijos Lietuvos 
• ir Lenkijos.

Žveriszkas pasielgimas 
vyro su savo motere.

Kijevas. — Palicije atiden
gė baisu pasielgimą vyro su 
savo motere. Kaimuotis De- 
norovas, nuo trijų metu turėjo 
savo paezia pririszta ant lenciu 
go ir net tik tada jaja paleisda 
vo.ant luosybes kada to kanecz 
buvo reikalinga. Priek tam 
kankino jaja, muszdavo su bo
tagu in kuri buvo inmegztas 
dratas o teip-gi degino jaja su 
inkaititom geležimis. Tasai 
r^ftalis likos suymtas ir nuga
bentas in kalėjimą.
Baisi nelaime — 200 na

mu užgriuvo.
Saratovas. — Praeta nede- 

lia atsitiko czionais baisi nelai
me. Arti Saratovo, nuslido 
kalnas Sokol, kuris paėmė su 
savim suvirszum 200 namu. 
Tūkstantis ypatų pasiliko be 
pastoges o kelioleka'rado mir
ti terp griuvėsiu.

’Pardavimas paezios.
\Varszava. Kokis tai Szlama 

F> ydmonas kuris apsivedė 19- 
mete Czenstakave su H. 

Freidmoniene paymdamas už 
kelis szimtus rubliu pasogo.

In du metu pagyvenus terp 
save Szlama isz priežasties pri
kalbėjimo vieno isz savo gimy- 
niu, nusidavė in Londoną pas 
koki tai Markavicza, kupeziu 
gyVojo tavoro; kuriam parda
vė savo paezia už 4,000 rub
liu.

Czenstakave pasklido paska
las, buk pati Szlamo likos par 
duota in paleistuviu namus in 
Buenos Ayres. Tirynejimas 
palicijos ta užtvirtino.

Su pagialba palicijos ir mo- 
teryszkos drauguves pasisekė 
iszgauti vargsze isz ranku pa
leistuvystes.

720 milijonu laiszku.
Krasa duoda 77 milijonus 

r. pelno, isz kuriu 71 imamas 
nuo markiu.

Prastu laiszku iezsiunczia- 
ma in metus 662 milijonai, ap
draustu — 58 milijonai.
95 ir puse milijono kibiru 

degtines.
821 milijonas rubliu in- 

plauks iždan už 95 į milijono 
kibiro degtines, kuri turi būti 
iszgerta 1913 metais.

Pastebėdami, jog degtines 
vartojimas' kasmet užauga 
5,000.000 kibiru, pabreszime, 
kur visudaugiaueia geriama

Pasirodo, kad Maskvos gu
bernijoje visudaugiausiai deg
tines iszmaukia. Czia isztusz- 
tina apie 5 milijonus kibiru in 
metus Paskui eina Peterburgo, 
Kijevo, ir Ekaterinoslavo gu 
bernijoe.

Vieumažiausiai geriama Pa- 
baltijoe kraszte ir centralineje 
Rusijoje.

20 milijardu papirosu.
Žymi inplauka — 72 mili

jonu r. duoda tabakas. Žingei 
du pastebėti, jog nesenai uždė
tas akcizas ant papirosu pope- 
rio ir gilzu kasmet krenta. Ta 
galima paaiszkinti tuomi, jog 
kasmet iezleidžiama vis dau
giau ir daugiau gatavu papiro
su. Tai pavizdin, 1913 metas 
bus iszleista 20 miliardu papi
rosu.

RYGA.
Apiplesze ir nuskriaudė.

Nežinomi žulikai 15 metu 
mergaite, atvažiavusia isz 
Szventenu in Ryga vietos jisz- 
koti. Minėta mergaite gyveno 
Did. Maskvos gatv. No 101 
Policija seme du tame bjau
riame darbe intartua bemokus.

Girtuoklybes auka.
Gospodskos gatv. No 33 

užsidegė rūsys. Ugnagesiai 
atbege begesindami isztrauke 
apdegusi apigirti žmogų, ku
ris turbut papirosus bedegda
mas uždege rūsyje sziukszles 
ir pats užmenko biekio vos tik 
neiszkepe.

Apdegus mergaite.
12 metu tapo atgabenta in 

miesto ligonbuti. Pasirodo, 
kad ji atvežta isz Nabarežnos 
gatv. No. 7., kame kambaryje 
plyszo spiritine virtuvėje ir ja 
skaudžiai apdegino.

Philadelphia, Pa,

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Jūžintai.

K. g. Pas mus per Velykas 
tarpu girtu žmonių buvo kru
vinos mueztynes. Po muszty- 
niu, prasipagirioja, pasidavė 
in teismą, o vienas —pasimirė. 
Kaip jums, vyrueziai, negeda, 
kad apie tokius jusu darbus net 
laikraszcziai raszo.— Pro mus 
praėjo smarki vesula, kuri 
daug trobų, medžiu ir tiltu su 
gadino.

Laukava.
K. g. Pas mus kovo 26 d. 

Krantauskines miszke rado pas 
maugta, žmogų, kuris pasirodo 
isz Degucziu, kaimo J. Kuz- 
minskis Tyrinėjant pasirodė, 
kad priesz ta diena nabaeznin 
kas su draugais girtuokliavo 
pas savo szvogeri J. Kiszku ir 
vienas iszejo namon. Vienas in- 
tarias užmuszime aresztuotas. 
Pažiūrėsime, kas per teismą isz 
siaiszkis. Nesenai Laukuvoje 
traktierių atidarė, o jau du žmo 
nes per giruoklybe pražuvo 
Kuomet-gi mes susiprasime ir 
panaikinsime tuos pragaro liz 
dus — smukles

Troszkunai,
K. g. Po musu apielinke pri

viso vagiliu. Tai turbut mani
festo pasekmes. Vieno, ūkinin
ko Stukoniu kaimo iszplesze 
kieti isz kurios isznesze daug 
rubu ir 40rub. pinigu; o klum 
piuose vien sedžio taip- gi ta 
po iszrubavota kietis, iszneszta 
rubai ir 80 rub. pinigu. Neužil 
go po to 3 žmones intarti vagys 
teje tapo suimti, bet nėra tikros 
žinios, ar jie kalti.

Dauksziai,
(Žagar. vai.). Čionai jauni

mas truputi apsiszvietas: skaito 
knygas ir laikraszczus, taipogi 
tankiai surengia szeimaniszkus 
vakarėlius. Bet daug kalbu pri 
siklauso jaunimas nuo tu “bo
belių”, kurios save vadina “da 
vatkelemis” arba “puedavat- 
kelemis”. Mat jos tankiai pa
leidžia nebūtas kalbas in žmo
nes, o kartais net pasiekia ir 
kunigėliu ausis, o tie ir pa- 
tauszka isz sakyklos liežuvius, 
kuriuos gauna žinoti nuo “da
vatkėlių”.. ..

Bet gal jau neužilgo atsibos 
ir joms veltui liežuvius laužyti 
ir tada ateis laisve dienele 
mums dauksziecziams, tai mes 
galėsime spareziau pasidarbuo
ti delei savo ir kitu labo.

Szakiai.
Su v. g. Pas mus atsitiko ne

laime, Gegužes 6 d. viena mo- 
teriszke atvykus ir dvaro Gud- 
lankiu in Szakius, mėgino iez- 
neszti isz žydo Z. G. krautuves 
keletą arszinu medžegos. Krau 
tu ves savininkas Z G. suėmė 
moteriszke ir gerokai apmueze 
po tam padavė moteriszke poli 
cijai. Moteriszke už valandos 
sunkiai apsirgo, nes ji buvo 
neszczia ir ne laiku pagimdė 
negyva vaisiu. Ta paezia die
na krautuves savininka Z. G. 
policija aresztavo.

Cukerninku straikas."
Cukerninku straikui nuo pir 

mos jo dienos reikia paszalpos 
nes tai buvo neorganizuoti dar 
bininkai pinigu savo ižde jie 
nie kiek neturėjo, o apie strai- 
ko vedima suvis nesuprato. 
Straikuot prispyrė juos vargas. 
Todėl juos reiktu sziandiena 
sželpti ne tik pinigiszkai, bet 
ir dvasiszkai; juos reikia mo
kyt, kaip vest straika ir pakelt 
ju upa. Bet kas gi tuomi rū
pinsis? Visuomene ligziol szal- 
tai žiurėjo in musu cukerninku 
atsiszaukimus; maldaujanczius 
paszalpos; dvasiszko sustipri
nimo isz visuomenes taipgi ne- 
apturejome:

Sprekle cukernes darbinin
kai, kad butu patogiau vest 
kova su savo darbdaviais szau- 
ke straikan ir McCahan cuker- 
nes darbininkus, liesa, tas ne 
nusisekė. Iszpradziu McCahan 
cukerne savo darbininkams 
pakele po du centu in valanda 
kad jie nestraikuotu ir jie at
sisakė straikuot.

Nors buvo tikėtasi tuojau 
iezaukt Brooklyno cukerniu 
darbininkus in straika, bet lig 
sziol tas nepavyko. Nepavy
kime priežastis matome tame, 
kad tu cukerniu darbininkai, 
kuriu yra apie 8000, susideda 
isz daugelio invairiu tautu.

Philadelphiecziai straikuo- 
jantiejie cukerninkai buvo nu
siuntė savo delegatus del isz- 
szaukimo straikan brooklynie- 
cziu cukerninku, bet Philadel- 
phijos Sprekelio cukernes su- 
perintendentes Petersonas pa
siskubino in Brooklyna ir pa
skleidė tarp cukerninku pla
katus, atspaudintus invairiose 
kalbose, kuriuose tai plakatuo
se persergejo darbininkus ne- 
straikuot ir melagingai prisigy 
re jiems, kokios yra geros 
Brooklyno cukernes del savo 
darbininku, o teipgi baugino 
darbinikus, kad jie straiko ne
laimes, nieko gero negaus, o 
tiktai savo puikus darbus pra
ras. Vienok paskutiniu dienu 
Brooklyno cukerninku dvasia 
rodo, kad ir jie straikos, ir gal 
suvis neužilgo.

Kapitalistu tarnams labai 
rupi nuslopint Philadelphijos 
cukerninku straika, ir jie visur 
garsina, buk straikas jau krin

ka ir buk darbininkai grižta 
in darba. Bet, po teisybei tai 
etraikuojantiejie musu cuker
ninkai negrįžti, ir suvis nema
no grižti nieko nelaimėje.

Vienok vienas dalykas pa
klibino Philadelphijo cuker
ninku, dvasios tvirtuma. Tai 
dingimas J. Szmito. I. W. W. 
organizatoriaus, kuris vede 
straika. Jau tris sanvaites, kaip 
jis kasžin kur prasiszalino, ir 
lig ežiam laikui jokios žinios 
nuo jo nesulaukta Darbininkai 
buvo nuliude, manydami, buk 
jau yiskas žuvo, ir visas ju var 
gas nueis ant nieku. Paskui 
kreipėsi in 1. W. W. centra 
praszydami, kad kita organiza 
toriu atsiustu, bet ir isz ten d a 
atsakymo nesulauke Tacziaus 
vietiniai eocijalietai, kiek 
galėdami, gelbsti straikeriams. 
Kasdien kas-nors isz ju kalba. 
Y patingai straikeriams gera 
proga duoda L. S. S. Susiva
žiavimas, kurio delegatai sako 
jiems prakalbas.

30 gegužes kalbėjo jiems 
draugai delegatai Michelsonas 
ir I. Szukys.

Visgi straikieriai neperge
riausiai jaueziasi be tam tikro 
organizatoriaus ir vis tikis jo 
susilaukti.

Pinigiszkos aukos jiems la
bai reikalingos, bet kol kas 
mažai tegaunama, ir jei kiek 
gaunama, tai tik isz vietiniu 
draugyseziu ir darbininku. 
Kasžin kodėl visuomene neau
kauja: ar todėl, kad leidžiama 
gandai, buk darbininkai jau 
grižta in darba, o gal isz dalies 
todėl kad senojo presos komi
teto narys J. Alekna buvo ap- 
szmeižes R. Merki.

Aukas malonėsite siusti per 
“Kovos” Redakcija, o laiszkus 
sekretoriui J. Grigaliūnui 318 
Wharton st., Philadelphia, 
Pa.

— Pluksnas pienines iszra 
do mechanikas Prancūzas Are 
naux’as 1750 metuos, plunks
nos vienok metalines jau buvo 
naudojemos pirmiaus priesz 
tai, ba patrijarka Bizaucyum- 
mas pasiraszinejo aukso plunks 
na. Senovės laikuose naudojo 
prie raszimo szepetuku (pendze 
lu) plunksnų lendriniu arba 
kauliniu prietajsu vadinamu 
stilejs: plunksnos paukszcziu 
buvo naudotos pradžioje muso 
erijos.
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Mokslaine del kureziu ir neregiu Newawe, 
Vokietijoj.



Jonas ir Petras Aukarai buvo laivoriai,
Savo dinstus pildė dorai, 

Už ka aplaike nvo kapitono urlopa, 
Dabar linksminasi gerai, hop la!

Kur Petras?

BURTAI
Apisaka apie būda žmonių 

gyvenancziu praeitam 
szimtmetije.

Bado poną Bužalska sėdin
ti sodelije savo prie mano, pri- 
sižiurinejenti in drugelus lėkio 
jenczius no vienos kvietkeles 
ant kitos. Sodas buvo nor ne 
didelis nes labaj gražus rupes- 
tingaj užlajkitas. Motina ir 
duktė rupestingaj dabino jiu.

Isz abieju szalu traukėsi re 
dajs medžej vajsinej o tarp jiu 
cieli klobaj visokiu kvietku, 
susoditu in visokes formas, vi
sokiu koloru. Buvo tai tikra 
linksmibe kvėpuot jiu kvepė
jimu ir žiūrėt ant pujkios gro- 
žibes kvietkelu ir tokio rūpės 
tingo iszdirbimo.

Kitam gale sodo pavesije 
didelu medžiu radosi suolelis 
del atsilsio ir czionais ponas 
Bužalskas pralejsdinejo dau- 
giause lajka, no lajko savo li
gos.

Kalboje ponas Motiejus, ku
rie dabar kalbėjo su Bužalsku 
apie visokius dalikue, kaip tai 
sakos, apie viską, paklausi jio 
ka mislina daritie su savo dūk 
tere Barbora, ba jau tai žino
mas dalikas, jog vajto isz Slov 
no ne nori turėt savo viru usz 
jokius ekarbus sviete.

Ponas Bužalskas sudrėbėjo 
ant tos netikėtos naujenos, nes 
ir ponas Motiejus ne mažiau 
nusistebėjo tuom nesuvaldimu 
savo liežiuvio.

— Barbora, tamista—ne no 
ri vajto isz Slovno ? O kas ta 
mietai paeaki?

— Galema pasakit.... gale 
ma pasakit—stenėjo ponas Mo 
tiejus ne žinodamas ka turi ant 
to pasakit.... kalba teip žmo 
nis mieste.

— Žmonis mieste? Nes kas- 
gi tamistaj ta naujena daneszi. 
Juk žvirblej ant krejgu apie 
tai ne pasaki tamistaj.

Privirė ne mažaj sau ponas. 
Motiejus alaus. Nebagas uszsi 
ergelavime, kajp-gi dabar isz 
sisukt isz to ne mielo vejkalo, 
pradėjo prakajtuot ant viso 
kūno.

— Tai bene.... galema pa 
sakit, mano pati buk kur gir
dėjo ir man pasakojo.

— Ponas Mikolas buk.... 
galema pasakit.... iszsispa- 
viedojo prieez jaje.... mili ja 
je galema pasakit kaip savo 
locna motina. Pasaki mano mo 
terej jog be Barboros ir givent 
ne gali. Kvajsta buk, kalba jie 
kada tik pamislina, galema pa 
sakit apie taji va j ta isz Slovno 
kuris turi but galema pasakit 
geresnis no jio nor ir vajtas o 
tai da gimine burmistro, mano 
Mikolos kriau ežius.

— Ne kalbek-gi tolaus ta 
mista ponas Motiejau, kajp 
Dieva milu, ne esmių jau tom 
paežiu Bužalsku ka seniau bu
vau —kas ne taj ne.

— O, tai neatstuminejete-gi 
ir mano milemo Mikolo!— pa- 
szauki susijudinęs džiaugsmu 
doras ponas Motiejas:— Dieve 
jum užmokėk usz taj. Matote 
galema pasakit, tejpos-gi tik 
viena Mikola insimilejo ir del 
saves aprinko.

— Jago teip, tai ka norin 
giause duosiu jej savo teviez- 
ka palajminima. Nes ka-gi ant 
to pasakis mano pati? Pave-

linkite-gi, idant pirmiau su 
jaje pasikalbecze. Dz tikro, 
gal jau ijje žinos kaip dalikas 
stovi ba žinote, jog moteres to
kiuose vejkaluose geriau susi
pranta, negu mes viraj.

— O szventa taj tejsibe, ga
lema pasakit, isztikro! Pasa
kau tamistaj, jog jau asz senei 
supratau, jog Mikolas no ne 
kurio lajko stojosi kaip tai ma 
žej kalbancziu nuolatos uszsi- 
mislinusiu. Mane, galema paša 
kit, divino tas labaj. Klausiau 
si kas jam kenke, nes mielinau 
kad serga, klausiausi ar ne rej 
kalauje daktaro, jog ne. Kas- 
gi jam tada po knipelu gali 
but mielinu sau. Pastanavijau 
pasiklaust paezios, ba kaip ži
note, galema pasakit, Mikolas 
prie jos turi didesni prisiriszi- 
ma, negu prie manės ir jej vi
sados geriau tiki negu man. 
Motere iezpradžiu krėtė pe- 
czejs jog nieko nežino, nes asz 
jej ne tikėjau ir priverstina] 
klausiausi. Ant galo prisipaži
no man, jog jej Mikolas pasi- 
eaki jog insimilejo in juso dūk 
teri ir jog dusauje ir keneze 
isz tos priežasties, ba mielino 
jog jus j>o ne norėsite turėt sa
vo žentu.

— Kas tejsibe —atšaki Bu
žalskas —prieez ta atsitikima 
man gejdau, idant savo duk
terį matitie pone vajtiene, ir 
atiduoeze usz taj visus mano 
turtus. Szedien vienok suvis 
kitajp mistinu. Ar-gi ne žinote 
kajp rupeetingaj dažiurinejo 
mane mano ligoje? O, asz ge
rai jaueziu, jog Barbora bus 
su juom lajminga. Szedien da 
pakalbėsiu su mano paeze, o 
jus tuolajk ponas Motiejau nie 
ko Mikoluj ne eakikite apie 
taj apie ka, mes czion kalbėjo- 
va. Tegul asz pats apie taj su 
juom pakalbėsiu.

Ir du szirdingi prietelej da
bar atsisvejkino; ponas Bužais 
kas sugrįžo in stuba kur moti 
na ir duktė trusesi apie gaepa- 
donsta, o ponas Motiejus nu
ėjo namon.

— Na ir ka Barbute! —pra 
dėjo balsu szirdingu tėvas, ku
ris da lig sziol ne buvo pas jin 
paprastinu. — Pasakik man 
szczirej tejsibe, ka turiu tau 
padaritie do džiaugsma, usz 
taj ka mane ligoje dažiurinejej 
tejp rupestingaj.

— Barbora paraudonavo net 
lig paežiu ausu ir priėjus prie 
jio pabuezevo jio ranka. Moti 
na jos tuolajk žvilgterėjo su 
nusidivinimu ant viro. Ponas 
Bužalskas patemijo taj ir nusi 
juoki ženklivai.

— Nes isztikro tejp visados 
prie tėvu ne norėtum būtie ?

Barbora ne atšaki ant to nie 
ko o tik kas kart labiau užsier 
geluodama žiurėjo ant tė
vo.

— Žinau asz tai, jog pas ta
ve ir jau szirdis pradeda gar
siau atsiliepinet. Rodos man, 
jog nevet žinau ir in ka.

— Teveli asz noriu pasilikt 
ant visada prie tavęs — tari 
Barbora —ba buvo tvirta jog 
gatavas isztart pravarde vaj
to.

— Na! o ka-gi tada ponas 
Mikolas pasakitu ant to? Bar 
bora ant tu žodžiu paraudona
vo kajp viszne. Stojo kajp 
liepsnose. Vieko tikėjosi, nes 
niekados to sau prilejet ne ga
lėjo idant tėvas ka tokio žino
tu, jog pamilejo Mikola, o tom

.v.;;-.;

labiaus jog niekajp negalėjo 
tikėt m taj, jog tėvas tejp isz 
kart bus prilaukus prie to susi 
riszimo jos su Mikolu.

Lz pradžių ne žinojo ka tu
ri ant to pasaki*, toki atšaki- 
ma tėvui duot. Per įtaigai usz 
szoku su tuom klausimu. Jau 
isz kart t->kia galibe laimes, 
jog usztami jej akiee ir butu 
>sztikro parpuolus, jago tėvas 
butu nesulaikęs jos.

Su privertom akimis nuko 
re galva Barbora ant krutinės 
tėvo, kurie susijudinęs pradėjo 
veidą savo paklusnos ir dorei 
paveizdinges dukteres apipili- 
net szirdingais pabnezevimais. 
Pamaželi pradėjo Barbora at-
sipeiket ir pirmutiniu jos dar
bu buvo pult tėvui prie kojų 
ir padekavot jam usz apteiki- 
ma tokios laimes.

Ta p»cze da diena radosi ir 
ponas Mikolas pas Bužalskus. 
Nes igi kol spėjo ponas Bužais 
kas, iszreiszkt Mikolui savo 
velijimus, jau Barbora, pasi
skubino greicziau apreiezk 
jam jog tėvas noringai, nori 
matit jin savo žentu.

Kita nedele atsibuvo iszkel- 
mingos sugertuves abieju teip 
dideles prieszinibias pergaleju- 
su jaunu žmonių. Susirinko 
daugelis abivatelu isz miesto 
ir aplinkines pažinstamu geru 
pono Bužalsko, idant sudėt veli 
jimus primiause jam vinezavot 
geros svaikatos, o po tam viso
kiu laimiu atejnanczem giveni 
me stone moteristes jauniem 
Mikolui ir Barborai.

Didžiausius velijmus sude 
dinejo ponas Motiejus. Mile 
jo Mikola labai kaip Iccna sa 
vo sunu ir del to-gi labai 
džiaugėsi jo didele laime.

— Asz tamistai isz cielos 
szirdies veliju, idant tau, gale 
ma pasakit, ant szio svieto ka- 
nogeriause vestųsi visame. 
Mano Dieve kaip tai žmogus 
sau primeni jaunas dienas, 
tuos metus, kada apie savo Ma 
riuka rūpinausi, su kure gale
ma pasakit jau arti ketures 
deszimts metelu laimingai gi- 
venu! Ne teisibe Mariuk? Pra
leidom, galema pasakit viso
kiu dienu ir geru Ir szlektu, 
nes viską prieminejova su pa
sidavimu vale Dievo Dievas 
davė smutka buvo gerai links- 
mibe-da geriau Dieve tau dė
kui dagivenome senatvės su
laukia.

Visi su susijudinimu klausi 
to apsakimo doraus pono Mo 
tiejaus, kuris nor turėjo blogus 
papratimus bet ne didelus, no 
kuriu-gi jokie žmogus pripra
tęs no jaunu dienu atprast ne 
gali, bet buvo guodotae mieste 
kaipo abivatelus ir meisteris 
kraucziszkas. Niekad da nesi 
state save augsztesniu no kitu, 
kaip daro kiti, su kožnu milejo 
givent sutikime, del to visi jin 
milejo.

Nes baigkime mes savo ap 
sakima.

Mikolas, geide dabar uždėt 
ant savo ranku Gnezne krau- 
cziszka varstotą ir ten invest sa 
vo numileta Barbora vienkart 
paimt su savim jos gimditojus 
kuriem, kaip jam rodėsi sunku 
butu skirtis su duktere. Norė
jo vienok apie tai pasikalbėt 
su atejnancziu savo uoezviu.

— Ponas Bužalskis milemas 
teve, jago man jau vale teip 
poną vadint-atsileipi vienkart 
vakare, kada po prccei cielos 
dienos atėjo pas juos atsilankit 
o ipatingai pamatit savo numi
leta Barbora. Sztai geidžiu 
būtie vertu žentu Tamistoe ir 
surengt pagal galibe mano, 
laiminga ateijte Barborai o ir 
jus milemi gimditojei geidžiu 
turetie prie saves Noriu persi
kelt in Gniezna ten uždėt ant 
Iccnu savo ranku varstotą 
kraucziszka ir savo amata usz- 
siimtie. Butu didžiause mano 
laime, jago drauge su manim 
persikialtumet in Gniezna ir 
ten pakajuje prie szalies savo 
vienturtes pagivent paskirtus 
no Dievo metus.

— Ne brangus Mikole asz 
sodibos mano aplaikytos po 
tėvu apleist ne galu ir ne mieli 
nu. Czion gimiau, czion užau
gau. czionais gražiausee dienas 
mano jaunistos praleidau, czio- 
nais laimingam givenime stone 
moteristes praleidau, savo me
tus sulaukėm senatvės, czion ir 
geidžiu, kada mane Dievas 
paszauks pas save, sudėt mano 
kaulus.

— Kas jus czion dažiurines 
ant senu jus metu, o mums am 
žinai lig ko štokuos kada prie 
saves jus neturesiva.

— Dievo didele Apveizda 
milimas Mikole. Da turime 
Dievui dėkui prietelu, su ku 
reis pergivenom ir geras ir 
blogas dienas muso givenirae. 
Turime da dora poną Motiejų 
su kuriom esame eurisze szir 
dingą prieteliste.

Laike tos kalbos inejo in etų 
ba ponas Motiejus.

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus:

— Ant amžių amžinųjų 
Amen. — atsakita.

— Apie ka tai Tamistoe ga
lema pasakit, teip sau szneku- 
cziuojete. Ar galema ir man 
paklausit?

— Tamista, ponas Motiejau 
isztikro pribuvote in pati laika 
tari Mikolas. — Sztai prane- 
sziau ponui Bužalskui apie sa 
vo užmanima, noriu persikelt 
in Gniezna ir ten sukriaut sau 
lizdeli.

— Ponas Mikole, tas tamis 
tai mislinasi ar-gi jau, galema 
pasakit, mieste Kiszkove ne 
galema to padarit ir sau duo
na uždirbtie,? Kas mate-gi 
apleisdinet savo geredejus, 
piietelus ir savo galema pasa
kit tėvus, ant senu metu Jąu 
asz apmislinau padarit tamis
tai ne tikėtina. O tamista usz 
simanei apleietie mus. Ar tai 
senas Motiejus galema pasakit, 
kuris poną Mikola taip milejo 
ir mili kaip lecia savo sunu, 
neneuezsipelnijo ant to, idant 
apsakitum jam savo užmani- 
mu.

Mikola sujudimo didelei tie 
žodžei kolojenti savo duonda 
vio. Nutvėrė ranka pono Mo
tiejaus ir su guodone pabueze 
vo. <

— Ne ponas Mikole, man 
rodos jog tamista pamirszti ne 
vet apie savo poną Motiejų.

Mikolui akise aszaros pasi- 
rodi ir gerkle sprangino, o Mo 
tiejus trauke tolaus.

— Mislinau asz, jog kada 
apsieziuosi, pasiliksi czionais 
Kiezkove. Asz Tamistai apmis 
linau pavest savo varstotą ir 
pate ant senu metu atsilset.

— Ponas Motiejau duonda 
vi mano mielas! Per didele 
del manes malone juso. Asz 
ne esmių vertas tos geredejis 
tęs.

— Ne kalbek-gi tolau ta- 
mieta. Tamista mane ne mili, 
ba kitaip pasiliktai czionais 
pas mus galema pasakit Kisz
kove. Ne apleietum savo seno 
prietelaus Motiejo ant senu me 
tu.

— Na tai jau pasiliksiu. 
Kuom vienok-gi asz uezsipel- 
niau ant tiek laimes?!

— Tamista visados buvai 
man paklusnu, doru paveizdin 
gu darbininku, esi puikum jau 
nikaieziu. Tegul-gi Dievas 
tolesniam givenime Tamistas 
laimina!!

Motiejus teip injauslintas 
nutvėrė Mikola in glebi.

In menesi velau guodotinas 
kuningas prabaezczius vieti
nis suriszo rankas Mikolo su 
Barboros mazgu amžinu mote- 
ristes, idant ant visada prigu 
lėtu vienas prie kito.

Ponas Bužalskas ilgus da 
metus džiaugėsi laime savo 
duktes, o kada numiri givento 
jej Kiezkovo ir iezaplinkines 
susikuopino ant jio laidotuvių 
idant ataduot paskutini pritar 
navima guodotinam meisterui 
szaucziszkui ir abivateluj.

Ponas Motiejus keleis me
tais pirmiaus usz savo prietelu 
Bužalska persiskire su szuom 
svietu.

Mikolas su Barbora-gi give 
no da ilgus metus laimėje ir 
linkemibeje, apsiaubti burelu 
vaikelu, o ant senatvės ir anų 
kais guodojemi ir mileti per 
visus.

Jus rūteles ant manias pyks
tate, 

Ir visaip plustate, 
Jog asz ant jus užstavoju, 
Ir kaip ant katrų palojo.

Asz aut geru nieko nesakau, 
Tiktai ant niekszu užsipuolau,

Ne vienas vyrelis raszo, 
Su aszaromis manės praezo: 

Baltruvienele ratavok, 
Pribuk, o mano bobai duok, 
Ir kiek intilps pakoeziok. 
Tankiause, kaip vyrai buna 

darbe, 
Tai bobeles gazieta griebe,

Baltruviene perskaito, 
Ir gazieta paslepia laiko. 

Vyrai turi liežuvius dilyt, 
Kad gazieta nuo ju Lzpraszyt, 

Bet tegul tik Taradaika, 
Apie vyrus patalpina kokia 

baika, 
Tai net isz tolo pasitinka,

Visa giarkle suklinka: 
Žturek, ka Taradaika pa 

duoda,
Augsztyn szoka, rankom 

ploję. !
Viena kitai pasakoje: 

Tai gerai Taradaika padare 
Kad tyrus in gazieta padavė!

Vyrai nusikalsta mažai, 
Tai žinote gana gerai, 

Jiejenesedi per dienas stu- 
bosią, 

Dirba mainosia ar szaposia, 
Daugiause triksu iždaro bobos,

Isz tu atsiranda nelabos, 
O jagu szlektąi d-.ro, 

Tai ir pykti neprivalo, 
Jago Baltruviene katra pa

bara,
Turi palaikyti už giara.

Jagu asz del jus g'aro neve- 
lytau,

Tai nesitrankytau
Ir nemokytau. 
* * »

Niuhemszeres gubernijų 
Bjaurus trikeas atsiejo, 

Tris mergynos už vaikinus 
susikivirezino, 

Ir jau mueztis pradėt norėjo.
Dvi baltplaukes,

Užpuolė ant juodplaukes, 
Kada vakaras atėjo, 

Baltplaukes ant josios tikojo;
Uszkaborije stovėjo, 
Pro kampa žiurėjo, 

Viena buteli, antra plitgali 
turėjo.

Kada užėjo mergyna, 
Uezklupo viena ir kita, 
Mergynai galva sužeido, 

Vos gyva apleido.
Žmonis nuo strito paėmė, 

Ir in szapa innesze,
Daktaras galva susiuvo, 

Ba net kelios skyles galvoje 
buvo

Razbaininkes likos areszta- 
votos, 

Priesz sudže pastatytos,
Bausmes po deszimtine užsi

mokėjo,
Ir da dydele sarmata apturėjo. 

O ka, ar puikios mergynos?
Ar-gi tai ne raganos?

O jagu tokios apsivyruos, 
Ar-gi vyrui pipyru neduos, 

Nuo pavietres ir tokios mergos, 
Saugok Dieve visados!

* * *

Tūlam miestelije kriksztinos 
buvo,

Ant kuriu ir židelis pribuvo 
Tai mat tokia mada virto, 
Jog nekurie in židbernius 

pavirto,
Juk tai ne yra piktu daigtu, 

Jago ir židelis pribūtu, 
Juk tai ir žmogus tekis, 
Kaip kožnas, nekitokis.

Ir iszmete bobai doleriuka, 
Paskui dvigubai nusuka,

W.D.Boczkowaki-€o., Mahanoy City, Pa.

O kas su Lietuveis sebrauje,

DAINOS
SURINKTOŠAsE LIETUVOS

Yra tai rinkinaa gražiu Dainelių. 
78 pus. 6x9 col. dyd. Preke 25c.

Tasai ir ponauje.

—

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

arabiszkos istorijos 
Perdėjo Lietnviszkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. Boczkowskl-Co. 
Mahanoy City, Ea.
—

Kožna Motere Privalo Turėti
(ALIEJINI PECZIU PO VARDU)

2Vew Per/ėctiort
W1CK BLUE F1.AME

Oil Cook-stove
Tas reiszke vesi ir czista kukine, mažiaus darbo, geresnis Kepimas. Nereik 
malku—nėra pelenu—nėra durnu—nėra suodžių.

Padirbtas su J, 2, 3 ir 4 ugnevietems. 
Indikatoris (žiegoris) parodo kiek 
aliejaus randasi bleszineje.

Pardavejei randasi visur; arba raszykite o gausite katalogu, adresavojant

THE ATLANTIC REFINING CO.
PHILADELPHIA PITTSBURGH

50,000 KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knygele. Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus 
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigelės. Ta knykelė ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygele yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokam ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, o mas 
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygelė.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER A CO., L.700 Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, Ill. 

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygele.

Vardas ir pravardė..............................    •
& ©

Pačta.................................................................................................Statas..................................................................................... . ........

KUR BUNA
Petrone SLvvicki .t-*, pirmiau gy

veno Br ><>klynn ■ dabar nežinau kur, 
ji pati ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso.

M, Remeitis,
38 Niccoll St. Sebas. Pittston. Ph

Mano draugas Motiejus Lelingis 
paeina isz Suvalkų gub., Starapoles 
pav., jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adre o.

S, Balczunas.
15 Millbury St, Worcester Mass.

Mano brolis Ignacas Minalga, du 
metai adgal gyveno Stongbton Mass, 
o dabar nežinau kur, jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso 

Agota Minalgyte.
331 N. 9-th St. Philadelphia.Pa.

(-8F °l)

Pajieszkau gero buezerio kad mo
kėtu lietuviszkai lenkiszkai ir angels- 
kai kalbėti, darbas ant visados, mo
kesti gera praszau ant adreso.

(•91 °!) 
J- Puczkus.

500 E 3-rd St. Wilmington, Ill.

Kazimieras Waidulis paeina isz 
Kauno gub., Raseinių pav., Kražių 
volost., pirmiau gyveno Pittstone, o 
dabar nežinau kur, praszau atsiszaukt 
ant adreso. (‘09 o;)

J. Waidulis.
Box 430, Stellarton N. S. Canada.

Mano brolis Antanas Bastis du 
metai adgal gyveno Worcester Mass 
teipgi ir mano pus brolis Francisz- 
kus Bastis ir Franciszka Baszczuke 
visi paeina isz Suvalkų gub,, Vladys 
lavovo pav., jie pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso.

F. Bastis
1327 Victory st. Waukegan III

Mokikloje.
Darak toris:— Del ko Ado

mas nukando obuolį paduota 
per Eva?

Waikas:— Ba ne turėjo pei- 
lo nupjaut.

Apsieisu be bulvių.
Poni in kukarka:— Nes tu 

Ona žinai, jog szedien turime 
kepta žasi, o tu teip mažai bul 
viu verdi?

kukarka.—- Tiekto, poniule 
le man uszteks žąsies, apsieisu 
be bulviu, o del pono ir ponios 
bus invales tuju bulviu ka 
verdu. I

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

P. V- OBlhCUNAS IR KOMPANIA
Cor. 12-th. & Carson St., S.S. Pittsburg, Pa.

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

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

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.
IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.

Katalikas yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas 
geriausių redaktorių. •

Katalikas netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
mams, bet lietuvių visuomenei.

Katalikas nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
kinantis lietuvius išeivius.

Katalikas talpina visokias žinias iš visos Lietuvos; Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.

Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus. .

Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2, pusei metų $1 
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.

Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.

Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numerį pamatyti veltui. 
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pašto 

Money Orderi arba pinigus registruotam laiške, adresu.*

• J. M. TANANEVICZ, 9
3249-53 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.
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SKAITYKITE

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. Vaisi. Randa, turi musu banke Budėtu piningu.

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

9-ad. ryte lig 3 popiet. 
8u balomis 9 lig 12-ad.

.. HARRISON BALL, Prezidentą*.
;! F. J. NOONAN, Vice-Prezidenlaa.
;; W. H. KOHLER, Kasieriua
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Milaszirdinga poni.
— per —

Viskupa Motiejų Wolonczauaka.

Gale asztuoniolekto amžiaus 
ne toli no Titu venų giveno sa
vo dvarelije bevajke naszle, 
vardu Elzbieta. Ta kažin kuo 
met važiuodama in Rasejnius, 
apsistojo ISzidlavoj ir tarė važ- 
nicziaj: lai arklei atsilsi, asz 
truputėli pavaikszcziosiu. Bu
vo tuokart vasara, jau gerai 
po \ pietų. Bevaikszcziodama, 
pamacziusi bažniczios durie 
atdaras, tarė: ejeiu stebuklin
gos ezvencziaueios paneles pa- 
svejkinti. Inejusi atrado kele
tą bobelių po viszkomis be 
klupancziu ir beskambinan 
ežiu bu agnasais ražaneziu sa
vo. Tolinus žengusi, iszvido 
gret didžiojo altoriaus, tris ku 
ningus isz vienos ir tris iez an
tros puses bekalbanczius pa
kartomis poterius. Tarp tu bu 
vo ir kuningas Tadeuszas Bu- 
kota, paviskupe impuluotas. 
Elzbieta, sukalbėjusi svejka 
karaliene, pamielijo: geraj ežia 
but melstis, bet reik man jau 
važiuoti, todėl kėlusi laukan 
tvilino. Iszejdama pamate pa- 
szaliaj bažniczios mergelia, su 
juoda jupele apvilkta, besime! 
dž'anczia ir beverkenezia. Pri
siartinusi tari- mergele, eiksz 
su manim, bažniezioj neprider 
szneketi, lauke pabilosva. In 
sz ven toriu iszejusi klausė: ko 
tu, mano vajks bliauni? Szi 
atsake: eik ponitele, ka dirbsiu 
nebliovusi, pirm metu palai
dojo mano teveli, o dabar vos 
szeszta diena, kaip mano ma- 
tntia in zemelia inkiszo; pasi
likau viena pati kaip pauksz- 
tutis. Klausi poni: ko meldej 
nugis no Vieszpaties? Szi at
šaki: meldžiau, kad per užta
rimą szveneziausios paneles 
manias neaplejetu. Tarė poni: 
jug turi turėti giminia, ta ne
apleis tavias? Szi atsake: ko
kia gimine, esmi rods bajoraj- 
te, vardas mano Liudve; teve- 
lei turėjo savo teviszkelia, bet 
toj given senio mano, kuri, 
kaipo tekėjusi, turi jau treje
tą vajku, o^ezvogeris vien man 
sako: eik sav, kur nori, tejrau- 
kies bene priims kas tavia 
kiaulėms ganiti. Kur asz tej- 
rausios! Taj pasakiusi pradė
jo didžiai verkti. Elzbieta gla 
monedama apsizluoste aszaras 
ir tarė: neverk, mano vajkas 
rasi, Dievelis jau tavias isz- 
klause, nepragajszi.

Sziemdviem bebilant, ku- 
ningaj poterius pabaigia na
mon grižo. Elzbieta su Liud
ve priėjo prie paviskupes ir 
klausė, taridama: Jo milistele, 
ar pažinsti ta [ mergelia, radau 
•bažniezioje beverkenezia, sako 
nelaiminga esanti! Vyskupas 
pasaki: eik szian, vajkas ma
no. Atėjus tarė: keno esi? Szi 
atsake: esmi Liudvele, Rėks 
tienes duktė. Kiek turi metu ? 
Szi atsake: matute kažin kuo
met pasakojo mania jau de- 
szimtus ejnant. Tarė Visku- 
pae: e, e, Rekstienes, tatai tavo 
matuszia ežioj nedelioj palai
dojom ? Szi verkdama atsake: 
mano, mano! Tari toliaus Vis- 
kupas: tejsibe, gerai pažinau 
Tamosziu Reksti, padorus bu
vo ūkininkas, mano Susiedas, 
visuomet blaivus, visuomet tei
singas, didžiaj ana milejau. 
Motina, amžina atilsi, dar buvo 
dievobaimingesne, kas žino, 
del ko anuodu Vieezpats teip 
vejkiai atėmė, matiti, kad Jam 
buvo malonu. Suprantu padė
jimą, Liudveles, žinaj žentas, 
svetimas žmogus in namus in- 
vestas, rasi ir neužkencz gen
ezių moters savo, jej Poni pa- 
darisi anaj ka gero, atrasi pas 
Vieszpati užmokesni. Atsake 
Elzbieta: tataj, Geradeji, ne
turėdama savo vajku ketino 
pasavinti Liud velia ir būti jos 
antra motina. Tari toliaus Vis 
kūpąs: nu. geraj, važiuok tams 
ta in Rasejnius, kaip keti, asz 
tuotarpu duosiu žinia namisz- 
kiams, kad netartu Liudvelia 
prapuolus. Lig tamstaj sugrįž
tant laj ana pas mania paliekt.

Elzbieta teip suderėjusi, va
žiavo in Rasejnius, o diena pra 
lejdusi sugrįžo in Szidlava ir 
iszsiveže Liudvelia. Namon 
parvažiavus, szejmina klausi: 
kur Poni gavaj ta mergeliai 
Szi atsake: Vieszpats Dievas 
davi, ira taj mano vajkas, to
dėl ir noriu, kad miletumet

kaip mano dukteri. Keletaj ne 
dėlių, praėjus Poni gavo mo
kinta bajorajtia, vardu Teklia 
ir insaki mokinti Liudvelia 
raszto, siuvimo ir viso kas mer 
geliaj neturtingai rejkalinga. 
Ta visupirmu indave Liudve- 
lej lementoriu, paskui kninga, 
o iszmokus geraj skajtiti, rode 
anai siuvinius. Ilgajniu Liud 
vele pramoko marszkinius su- 
režszti ir pasiuvti, jupeles kirp 
ti ir siuvti, žekes su pireztine- 
mis nerti, plonai ir dailiai 
verpt', apmesti audeklus, mar
ginius, dviniezius, triniezius, 
deszimtiniczius, cvilikus, ab 
rusus kilimus ir kiečius austi.

Liudve, paaugusi in pilna 
mergelia, tapo labai graži, bu 
vo būtinai svejka, riebi ir ma
loni. Besimokindama su visa 
szirdžia prisiriszo prie ponios 
savo, milejo ana regis juoba 
(labjaus), nekaip tikrąją mo
tina. Nelepema dirbo ka tik 
pagavo, o niekuomet veltuo 
netruko. Poniai dar nekėlus, 
iszpuste jos drabužius ir vienoj 
vietoi sudėjo, iszvire kava ir 
prie lovos nuneszi; žodžiu sa
kant, vis tai dari, 'ka tik ge
riausias vaikas tevams savo ga 
Ii dariti. Dviem metams pra- 
slinkos, sena poni insirgo; 
Liudvele užvis jia privejzejo, 
per kiauras naktis nemiegoda
ma, sėdėjo prie jos lovos, kož- 
na jos mosterejima iszpildi, 
duris lengvai daro ir vaiksz- 
cziojo netraukiai, kad užsnu- 
dusios ponios nepažadintu. Po 
niai ilgai nebgijant, parvedino 
kuninga ir su szventais sakra
mentais aprūpino. Kažin kuo
met pone tarė: Liudvele,'ma- 
taus nebgisianti, suprantu mej- 
lia tavo, nieks už ana negal už 
mokėti, vienok ne užmirszau 
tavias. Man mirus, rasi testa
mentą ir žinosi, ka tav užra- 
sziau. Szi tuojaus pradėjo di
džiaj verkti ir tarė: matuszele, 
asz ne piningus, bet tamsta 
miliu, nemalonu man piningai, 
be tamstos todėl diena isz die
nos meldžiu Vieszpaties Die
vo ir Motinos szveneziausios, 
kad tamstai amželi pratęstu. 
Jaunas žmogus gal, senas turi 
mirti, todėl ir Elzbieta neiszsi- 
suko nemirusi. Pradėjo kas 
kartas labiau silpti ir numirė. 
Jos nebtekusi, visi namiszkiai 
gailėjosi, bet užvis Liudvele, 
kuri alpuliavo iez gailetczio. 
Gimine, palaidojusi poni, ati
darė testamenta,' kuriame rado 
ežiuos žodžius: “Liudvej Rėks 
taitei užraszau pustreczio tuk- 
stanezio musztiniu ir dalejdžiu 
paskirties isz viso mano turto 
viena tinkamaji pataika.” Gen 
tie mirusios atskaitė piningus 
Liudvej, o szi atidavė ant pro
centu p. Micevicziai, Rasejnu 
pavieto Marszalkai. Paskiaus 
gimė bruko anai: .jupa gražiai 
brangu žiedą ir puikia skepe
ta; o szi atšaki: imsiu ežia Die 
vo muka, kuria antra motina 
mano mirdama rankose turėjo 
ir bueziavo. Tas križius bus 
geriausiu atminimu ir palajku 
geradejos mano. Gimine su 
džiaugsmu beregiant ta atida
vė.

In Liudvia turtinga tapusia 
jaunumene pradėjo su malonia 
akta vejzetie. Neužilgio Petras 
Rauktinis užsigejde imti ana 
už moteri. Szi neateake, nes 
Rauktinis buvo jaunas, pado
rus bajorajtia ir turėjo tevisz
kelia be jokiu skola. In pared 
ka atvažiavo jos sesuo, ir visa 
Rekszcziu gimine, kuri pirma 
jos už genti nenorėjo skajtiti. 
Szliuba eme Tituvenuose. Teip 
nors vadinos Rauktuviene, te- 
cziaus buvo turtingesne už sa
vo seseri. Jug ir ne tuszczios 
rauktines niekas nespardo.

Isztekejusi padoriaj giveno: 
su lauke trejetos vajku, tie 
svejki augo ir viskas klojos- 
Bet ežioj pasaulej kloties ne- 
kuomet neira be perglitos; vie 
nas bernas pipkininkas, kulia
mame lajkia krapszte ugni ir 
uždegė jauja. Didis vejas pu
te tiesiaj ant kitu trobesiu, 
gajerae sudegino nevien jauja 
su javais, bet ir narna ir troba 
ir kūtes su visais givuliaie.

Staiga nupliktas Rauktinis 
tari moteriaj: kas bus, duszele! 
nebteko nej arklio nej karves 
nej namu; reik mudviem atim
ti tūkstanti musztiniu no p. 
Miceviczics ir pirkti, ko netu
rim. Szi atšaki: o ka padarisi, 
kad reik. Teip pasibilojas,

Po vestuvių dukters, kieseris apvaikszczios 
sidabrini jubileju.

Vos užsibaigė vestuves keiserio vienatines dukters Vikto
rijos, tai dabar Vilhelmas apvaikszczios sidabrini jubileju nuo 
užėmimo vokiszko sosto. Jubilejus atsibus szi menesi.

Petras važiavo pas Micewiczia 
in Viduklia ir meldi Spiningu 
savo. Tas ne skatiko nedave, 
bet dar isz jio tieziojos ir tari, 
ein prova, rasi kuomet už sa 
vo piningus gausi koki lopeli 
žemes mano, piningu dabar ne 
turiu ir neduosiu. Sugrižo Pet 
ras verkdamas, paskiaus mote
ris tari: žinau, ka padarisiu, 
Szidlavos motina szveneziau 
šia gelbėjo mane kudikisteje, 
ejeiu ir dabar melsti jos pagel- 
bos. Tai pasakiusi, eme križiu 
no ponios gauta ir iszejo pekez 
ežia, poterius kalbėdama. Nu
ėjusi klaupus bažniezioj, verki 
ir bueziuodama Dievo muka 
meldi pagelbos. Bebucziuoda- 
ma ir bežliaugdama sudrėkino 
savo križiu teip, jogiaj tas, bu 
damas iez daug lentelių sukli
juotas, atsiklijavo, Liudve, at 
emus užpakalinia lentelia, pa 
mati vidui brangu sudejman- 
tais aptaieita križiu. Iszvidusi 
pati persigando, tarsi monue 
matanti, uždėjo vėl lentelia, su 
aszaromis pasaki aeziu Vieez 
paežiu j Dievu j su Motina 
szveneziausia, grižo namon ir 
parodi viruj radibas savo, lae 
prasidžiaugias nusamdi vežimą 
ir lejdosi in Vilnių, kame par
davė raetaji križiu už keturis 
tukstanezius.

Sugūžiąs namon, pastate tro 
besius, prisipirko galviju ir 
atkuto, it muse pavasarij.

Teip Vieszpats globsti visus, 
kurie savo rejkaluose pas jin 
glaudžias. O Szveneziausia Pa 
nele Szidlavoj visuomet ira ste 
buklinga. Petras su Liudve il
gai pateko, dukteris dajliai 
iszleido, visu viresni sunu pas
kiri in savo inpedini, antras 
iszvažiavo in Varnius ir tapo 
kuningu, trecziasis iszejo ka- 
ralui tarnauti.

Mėgino,
Ponas.— Kaip tu czistinai 

mano drabužius, ar ne radai 
brusloto kiszeniuje dolerio ?

Lekejus:— Ne szviesus po 
ne ne radau, tiktai radau kieze 
niukije skilę.

P.— Toi skilę ne ira teip di 
deli, idant doleris iszpultu.

S.— Asz mėginau, tai leng 
vai doleris iszpuola.

Da ne žino.
Atvaževo teta in sveczius su 

didelu pundu pasisvej kinus, se 
do ant kėdės ir klausė mažo 
Vincuko, kuris prie josos prie 
linko:

— Na ka, Vincuk ar tu ma 
ne laukei ar mili tu mane.

Vincukas:— Kad da ne ma-
cziau ka saitam pundelije turi, pranaszavimus.

CIGONKA
— Ne mama! Ant mamos 

velijimu ir noro jokiu spasa- 
bu tiktie ne galu. Ponas 
Splavskas ira isz tikro geru ir 
priek tam turtingu viru, nes 
miletjin.... niekaip, ne ant 
to niekados ne tiksiu ir ne 
galu.

— Žinoma, nes misles tavo 
tiktai ant to daktaro Michal- 
skio. Nes žinok duktė mano, 
jog isz to ne bus ne bus! Pamik 
sau gerai tai mano Jadvise!

— Gerai! tokem karte su
vis usz viro ne ejsiu!

Tokis atsakimas da labiaus 
neužganadino motina.

— Kaip sau nori! — tari 
su didelu kartumu szirdije mo
tina — asz ir teip vienatine 
esmių, pasilik prie manės lig 
smert ir buk sena pana. Ge
riau butu kad paklausitum ge
ros rodos persitikrinusios mo
tinos tavo, kuri tau blogo ne 
velija, o kuri, jau szio svieto 
givenima geriau numano usz 
tave jauna nepertikrinta mer
gina.

Ne mielas tas pasikalbėji
mas gal da nemeilesni gala 
priimtu, jago ne tarnaite butu 
jin pertraukus, inejdama su 
žine, jog po durimis stovi ei- 
ganka ir praszo kad galėtu 
stot priesz pones ir iszguldit 
isz kaziriu apie ateinanezes 
laimes kurios no žmonių ira 
paslėptos.

— Ciganka? — paklausi 
akivai motina, kuri da lig 
sziam laikui ne mate areziau 
perstatitojos slaptingos tosios 
žmonijos, kurie žino slaptas 
givenimo ateinanezio. Toje va 
landoje inejo in pakaju sena 
juoda-plauki motere, basa su- 
pliszusiose drabužiuose ir pasi 
kloniojus žemai pradėjo isz- 
destinet savo kazires ir ža
dint norą prie gilumo slaptin
gos ateites abieju poniu.

— Prie ko tas mum — ta
ri Jadviga.

— Prie ko? — atšaki nu- 
įidivinus motina — idant tau 
ateite tavo atadengtu. Dasiži- 
nosi kas tave lauke ir gal tik
si ant noru mano, o pamesi sa
vo uszsispirima.

— Jadviga nusiszipsojo.
— Bet mama, jago nevet 

ir ka man pasakis, butu tikra 
teisibe tai ar-gi mus galibeje 
ira tas kad atinainint no Die
vo paskirtas mums laimes?

— Nieko ne kenke! Noriu 
žinot kas tave lauke, ipatingai 
dažinosiu kaip priesziniesi ma
no planams. Laime ar nelai
me.... Noriu apie tai žinot!

Ciganka iszdejo kaziras tuo
laik savo jau senas sutrintas 
ir nelaukdama pavelinimo Jad 
vigos; pradėjo; paemi ranka 
josios isztirinejus randukus su
pintus ant delno apžiurėjus 
juos pradėjo apreiszkinet savo

— Panuke labai mill viena 
vira kuris panuke teipo-gi la
bai numilejo. Yra tai j tunikai 
tie augszto ūgio tamsiu plauku 
juodu akiu, o savo iszminte 
praylgineja žmogiui gyvasti 
Meile toji ne nueis užniek, ba 
ne poilgam uezstoe susiskiri- 
mas abieju mileneziujiusiu 
tuolaik da yra nekuri ypata ne 
verta panaites, kuri stengėsi 
perszkadit tame panaitei, nes 
panaiti pergalėsi taja nedora 
motere o kuri stosis po tam 
prietelka panaites, viskas kaip 
rodo kazira payms laiminga 
gala Panuke po inžengimui in 
stoną moteristes su jaunikai 
ežiu kuri, kaip rodo kazira, pa 
nuke labai mili ba vis apie jin 
mielini, kaipo ir tas jaunikai
tis apie panuke, busi labai tai 
minga su juom, nor ir stengėsi 
teipo-gi vienas vyras turtingas 
apie ranka panukes, nes jio 
stenginimai nueis užniek. Vi- 
ras ateinantis panukes, kuris 
ira no Dievo paskirtas gal del 
panukes nepoilgam po inžengi 
mui in stoną moteristes, aplai- 
kis didelus piningus palikime 
po smert kokio tai žmogaus isz 
giminiu, kaip szita ot kazira ro 
do, tada panuke gyvens ant 
szio svieto spakainei givens 
ir givenimas panukei ne nu
bos su tokiu viru, ir laimi pa
nukei žiuri in akis visame.

Mama Jadvigos net sudrėbė 
jo iez nusistebėjimo girdėdama 
toki paniekinimą josios planu 
teip labai numiletus, per taji 
slaptinga pranaszavima. Nes 
netrukus apsispakajino biski, 
tikėdama druezei tam, apdova
nojo gausei ciganka ir iszleido 
jaje.

— Po iezejimui cigonkos tos 
slaptingos moteries pakajuje 
per koki taika vieezpatavo di
dele tiluma, ba kožna isz mote 
riu dabar buvo užimta savo 
locnoms mielimie. Ant galo po 
gerai valandai atsiliepi motina 
in dukteri:

— Girdėjau visados, jog po 
ra liekasi iezrinkta ir sunszta 
Danguje. Gal ir tai isztikro bu 
vo ženklu dangaus, jog toji ci
ganka pribuvo pas mus, idant 
usztvirtint taji iszrinkima Die
vo ba jios pranaszavimae ira 
nepaprastinu, ir tai ne ira bur
tas ir apgaviste, tame ne ira 
abejones.

Ne esmių teip lengvai bile 
in ka tikeneze, nes niekaip ne 
galu sau suprast, kaip toji mo
tere, nežinodama suvis muso 
veikalu, ba suvis ne pažinsta- 
ma mums, teip prigulenczei, ne 
tai ka ateiteje, nes dabartini 
visa tavo padėjimą apsakit 
galėjo. Tai ne apsiėjo be paje 
gu nepaprastiniu! Motere toji 
apteikta dovana pranaezistes, 
o jos tas pranaszavimae ateites 
kaipo ir pastakimas visko to 
kas buvo ir kas ira, ira ti- 
kriauše teisibe. Tai ir asz ne 
noriu būtie tolaus perezkada 
tau ateiteje laimingoje, kada 
tas man nieko nevet ir ne ma- 
czitu ba dangus kitaip paskiri. 
Apart tai lauke tave milema 
mano kūdiki ateinanezem gi- 
venime stone moteristes su dak 
tarų Michalekiu, — jis-gi ira 
tuom paezium jaunikaieziu 
augszto ūgio tamsiu plauku ir 
juodu akiu, ka žmogui givasti 
prailgineje, —laiminga ateite. 
Apsiporavimas juso bus labai 
laimingas o daktarui gausis 1a 
bai didelis palikimas. Dabar- 
gi sau atsiminiau, jog jie man

vienkart apie labai turtinga ko 
ki savo dede pasakoje, kurie 
Amerike milijonas surinko, o 
vaiku ir artimesniu giminiu 
ne turi, kaip ir paezios. Del to 
ir tame punkte tinka su nutari 
mu tos stebuklingos moteree, 
viskas ka tik pasaki ira tik- 
riause teisibe. Nera-gi ir jo
kiu prieža‘cziu, del ko-gi ne 
galėtum eit usz daktaro Mic 
halskio? Milekitee, o jis ira 
ant reszo viras labai puikus 
cielam to žodžio ženklime.

— Nes, brangiausi motinė
lė, asz suvis-gi nesiprieszinu 
tam. Tai-gi asz jin teip labai 
milu, jog su visoke vilcze atej 
te mano jam pavedu!

Tikiu, tikiu! mano Jadvise! 
Parengsiu viskas kas bus ma
no galibeje. idant sugertuves 
ka nogreieziausei atsibūtu. O 
ka prie muso daktaro usztvirti 
nu, jog apie pavelijimą atada- 
vimo jam tavo rankos, ne tru
kus das:žinos.

— O teip, teip!— paezauki 
Jadviga, o suspausdama szir- 
dingai motina dekavojo apipil 
dama josos rankas ir veidus 
karsztais pabuczevimaie usz 
pavelijimą teket usz Michals- 
kio.

In dvi nedeles vėtau ap- 
vaiksztineta sugertuves Mic- 
halskio su pana Jadviga. Tik
ra laime malavojosi ant veidu 
jaunos poras kurie nepatemi- 
jenezei per visus linksmus sve- 
cziuB užymtus gėrimu links
mom kalbom, iszejo iez paka- 
jaue, nusiduodami in puikei in 
taisita sode altana, idant ten 
sau pasikalbėt apie savo meile 
pasidžiaugt vienas kituom spa 
kainei nor kėlės valandėlės pra 
leist.

Jadviga pertrauke antritae 
prisiegas amžinos meiles sude- 
dinetas per daktara kaip pras
tinai didelei insimilejuei, biski 
paraudonavus Jadviga tarė:

— Ne teisingai pasielgėm 
su muso motina, milemas Ka
rdau mano, apkvailinę jaje ta- 
je ciganka!

— Nee-gi brangi mano, buk 
geros mieles, apsispakajink, ne 
sunkik ne reikalingai, mile- 
miauee mano, savo czietoe sau 
žines! Nes neatsimainis niekas 
nor tai apie ateite ne pasakė 
tikra ciganka, o tiktai mano 
tarnas. Matai pati brangiausi 
mano jog dalis to nutarto jau 
iszsipilde, o daugiau isz pasky
rimo Dievo teipo-gi iszsipil- 
dins. Be to ne butai, milema 
mano, niekados mano ir nieka
dos nedastotum muso merio. 
Tas vaikinas puikei atgrajino 
savo rota burtininkes cigankos, 
už tai priguli jiam gausei atsi- 
moket man, ir dekingyste atei- 
nanezios savo ponios!

Teip yra.
Sztortinkas, kurie jau eu- 

virsz 25 metus buna Amerike, 
o pas kuri turi žmonis padeja 
daugeli piningu ant amžino ne 
atgavimo klausė kitas Bztornin 
kas kuris no 10 metu buna 
amerike:

— Ko tu teip nuludias?
— Ka ne ludeti, turėjau pi 

ningu padėtu per žmonis, kaip 
dabar szlekti taikai ir da tas 
straikae, tai visus iž daviau ir 
ne žinau ka padaritil....

Senas etorninkae: —I tu 
kvaili! kam tau rūpintis? Te
gul jiejei rūpinas, jog ne gali 
savo piningu atimti. Pas mane 
tukstanezei žmonių padėti, vis 
ka ant paezios užraeziau o bet 
ne jokio rupeeczio ne turu.

TAI SENIAUSI IR TURTINGIAUSI
AMERIKOS LIETUVIU PAŠALPINE DRAUGIJA

ĮSTEIGTA 1886 M.
Moka pašalpą ligoje po $6.00 sevaitčje ir 

turi keturis pomirtinės apsaugos laipsnius: 
$150.00, $300.00, $600.00 ir 1000.00.

Kiekvieno lietuvio privalumu yra dėties prie tos Organizacijos.
Iki 1 d. Sausio 1913 metų Susivienijimas 

išmokėjo: našlėms ir našlaičiams pomirtinių 
pašalpų — $72.469.33. Lietuvių apšvietos 
ir kultūros reikalams — $8.651.82. S.L.A. 
turtas išneša (1 d. Sausio 1913 m.) $52.517.97.

Tuojaus prisirašyk prie gyvuojančios tavo mieste S.L.A. 
kuopos. Jaigu kuopos nesiranda, klausk informacijų pas Cen
tro Sekretorių žemiaus paduotu adresu, o gausi paaiškinimus 
kaip suorganizuoti kuopą.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30-th St. - New York, N. Y.

DR. K OLE R, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai rieDitiala gyditojaa Pittsbarge, diplomavotae 

Vareaavoia, kuria turi anviru 15 meta iazbandūmų 
gydime visokiu li^u. lezgydo viaokea ligų nepaisaat iaa 
kokios priežaatiea paeinu kaipo tai: Naktiniu Trotimoa 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydą 
Savvalissku Ligas. Jiojo speoialiezkumas yra gydimu 
Utsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, PlancaU, 
Utdegima* Nupuola. Silpnybe b Kraujo Nubegima. 
Utaėuojuua Ligas kad b najinanerioa neg Tava.

Reurab raasyUto aat adnan

r oa ESKMt*
'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, III.

BISCHOFF’S
287 Broadway 

New York, N. T.
Kas reik&launa teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas.- Worth 2822.

Seniausi
Bankini

Nania
Uždėta 1848ni.

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

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

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisingiausiai,

—: Del vygadoe Tautlėoziu laikome atydaryta J— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nuo 10 iki 12 ad. 

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per kiszka Ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalas greioziaaiei« teUangiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

> P. S. Nesiunčiu katalogą j užrube^ius ne į Cliicagos

Adresas; Steltas.

50,000

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili.nubiegima sieklos, patrotitu stypribe.pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kode! jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus turo žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjam tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, irjadresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena. k

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 900 22 Fifth Avenue, Chlcum

Godotinas Tamlsta: Parai Tamlstoa prlžadiejma, aš norlečjau 
jogTamista prisiustuiuei man vysai dykai vfina jusu knyga del vyra..

i Vardas................................     |

'.Wada imniuR anų unn
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes $12,000,00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko* 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip 
A. J. KEYDOSZ1LJS, 202 T r oy St. Dayton, Ohio.

TŪKSTANČIAI ŽMONI&

M CDJCAL CLINIC 'Į

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 ligų, kas 
kenkia, tad tapo pamatiškai trumpa.m laike 

išgydyti ir dabar yra sveiki, 
laimingi, ir iš gilumos širdies 
dėkingi, taip sako išgydyti:

UŽŠVIS SAULELE 
Į MUSU LANGELI!

GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas liekarstas 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 krutinu ir galva nustojo skaudėti 
teip ir kosulys visai Išnyko. Pirmiau buvau silpnas, sukllurgs-sukumpgs, o per galybg augS- 
čiausio mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantls tik Phllodel- 
phios M. Klinikų!. Su guodono M. P. Sakalauskas, 3231 Emerald Ave., Chicago I1L

Mrs. Petronėlė Bakutėnė, 125 2nd st. Somerville, N. J. Teipat dėkavoja už išgydymą, nes 
pirmiau ję gydė didžiausi New Yorko daktarai, kurie negalėjo pagelbėti, o vienok Philadelphl- 
Jos M. Clinlkas, atsakančiai į trumpę laikę, moteriškę padarė sveika nuo labai didelės ir apse- 
nėjusios sunkios Ilgos. Mr. M. Kazloras, 1612 Chestnut st. Trenton, N. J. Nemažiau yra dėkin
gus už išgelbejlmę jo gyvasties ir išgydymų nuo nervų, krutinės skaudėjimo, silpnų plaučių, 
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliavlmo. Lygiai labai dėkavoja Mr. J. Rusiks, 333 15th av. 
Newark, N. J. Mrs. D. Karasevičia63 Bouth st New Britain, Conn, Mr. Julius Birsenas, 318 
Franklin st. Port Washington, Wis. Mr. Jonas Tamulis, R. D. I. Malboro, Muss. Mr. Jos. 
Jureviče, 147 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Čeras, 858 So. Swanson st. Philadelphia, Pa. 
Ir tūkstančiai kitų, kurių negalime į laikraštį sutalpinti.

Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laike tikrai nori išslgydyt, tad kreipkis čion, kur tūk
stančiai kaip Į pamačlyvę vietę traukia ir tampu išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
viškai, nes gromatnešis su mandagumu priduos laiškęikas 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 tikrų pagelbę; be peilio be operacijos, bet su tikroms llekarstoms nuo: 
inkstų ligos, skaudėjimo sęnarlų, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir Šonų. Užkietėjimą, 
skaudėjimų ir nedirbimų vidurių. Galvos skausmų, 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. Ttįpat moteriškų Il
gų, kaip: skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ligų, kurios tik varginimu?4wuių atsirSnda. 
Rašant visada reik adresuot teip: 1r

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

Atsilankantiems asabiškai ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 išryto |kl 4 po p. 
Nedėlio] nuo 10 Iki 3, o U ta r. Ir Pėtn. vakare nuo 6 iki 8. ’

Teipat reikalauk nuo Kliniko knygos „DAKTARAS", o bus prisiųsta.»
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W. RYNKEWICZIUS
.. NOTARIU-Z.VS..

233-235 W. CENTRE ST., -:- MAHANOY CITY, FA. 
PRIVATISZKA BANKA ANT SIUIEJIMO PINKU

...... re i-RizriiA basuos

Mano Priva'is-zka B..nka yr" P° 
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir 
pinigiszkus reikalus galima pas m ne 
be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus dvi keliaujanez u | a- 
rupinu.

Didžiause J.ietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Palis 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, Kartinas, 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- 
szome ateiti ir peržiureti o jaigu pirksite tai busite 
užganedyti. v

Žinios Vietines,
— Vakacijos jau prasidės.
— Užbaigimas publicznu 

mokslainiu užsibaigs seredo.
— Užėjus vakacijei, p.

1 homae (su barzdele) atlankis 
visas ezeimynas ir suraszines 
visus vaikus, kiek randasi tin
kamu lankytis in mokslaine 
ateinanti terminą. Bukyte jam 
prilaukus ir atsakinėkite ant 
klausimu.

— Redingo kompanije isz 
kasė per Moju menesi 1,123,- 
000 tonu kietųjų anglių o 1,- 
358,002 minksztuju anglių.

— Garnis paliko puikes do
vaneles praejta nedelia del: p. 
Lapinsko saluninko ant 
Spruce uliczios drūta barten
der! — aunu o p. Ant Sza- 
brinskui barberiui, patogia 
dukrele. Motynos ir vaikai 
sveiki.

— 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. (j 4)

— Parsiduoda namas su sa- 
lunu, vidurije miesto, biznis 
gerai ejna. Kas nupirks galės 
tuojaus apimti bizni. Atsiezau 
kite in “Saules” ofisą, (oę 04)

— Užteminom angliszkam 
laikrasztije, buk likos nutarta 
per parapini (?!) komitetą, kad 
ja go kas neužmokes $2,00 už 
lonkas bus ižbrauktas isz para
pijos Szv. Juozapo. Kas iždą ve 
taji ukaza tai nežine, nes mo 
keeczio už lomkas czionais ne
siranda o kas kiszasi ižbrauki- 
mo isz parapijos, tai ir negali 
mas daigtas. — Paliaukite nore 
karta kudykiezkue pasielgimus 
ir nedarykite tautai sarmatos! :

<— Nedeloje priėmė dauge- 1 
lis mergaiczin ir vaiku pirmu- 1 
tine Komunije Szv. Juozapo ’ 
bažnyczioje. Nesenei pribuvęs ] 
isz Lietuvos kun. Augustaitu 
pasakė vaikams ir tėvams pui- ( 
ku pamokslą, kuris sugraudi- I 
no szirdis klausytoju. Po piet I 
visi vaikai likos nutraukti per < 
fotografista. I

— Per nupuolimą anglies j 
Hillso kaeikloje, likos sunkei 1 
pažeistas Adomas Urbanavi- ’ 
ežius gyvenantis po No. 408 1 
W. Pine uliczios. Pažeistasis ’ 
gydosi namie. f

— Parsiduoda naminei daig- * 
tai beveik kaip nauji. Gera 
proga jaunai porai invykti 
daigtus už pigia preke. Kas 
pirks gales parandavoti ir stu- ' 
bas. Atsiezaukite pas Juozą * 
Ražaiti 528 W. Centre St. ‘

(8T oi) 1

Metinis susirinkimas.
. — Seredos vakara 7 valan
da ant Mokslaines atsibus me
tinis susirinkimas Sz v. Juoza
po parapijos, Tik tie parapi- 
jonai bMlnleidžiami kurie yra 
užsimokėjo metine randa už 
1912 ir 1913 metus. Per pa
liepimą prezidento Adomo Sa
dausko,

Dvasiszka valdžia 
Krokavos.

kad
su-

pat-

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

Carbondale, Pa. t Atei 
skyrė su szuom svietu 10 d. 
Mojaue Wincentas Kalasaus- 
kas senas amerikos pilietis, 62 
m. amžiaus, paliko sunu Vin
ca, Najorko steite ir ženota 
dukteri E'zbieta, ir broli An
taną Illinojaus steite.

Velionis paėjo isz Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., Janavo 
gmino, Lai silsisi amžinam pa- 
kajuj.

Canton, Ill. f Atsiskyrė su 
szuom svietu Juozas Kalėda, 
16 d. Mojftus, likosi palaido
tas 18 d. ant Canton kataliku 
kapiniu, reike ir tai pritnyt 
jog velionis buvo skaitytojas 
Saules.

Telhvride, Colo. — Szitas 
miestelis stovi tarp augsztu 
kalnu ir nesiranda jiokiu dirb
tuvių, tiktai aplink yra daug 
aukso kasyklų, kur yra kele 
tas lietuviu, tarp tu sutikimas 
vieszpatauje.

ISZ VISU SZALIU
Tragiszka deszimties 

nuoliu mirtis.
Taichoni, hermozoje. 

neszama apie tragiszka de- 
szimties budistu vienuolu mir
ti. Pas juos jau seniai buvo 
pastebiamas tikejimiszkas pa- 
miszimas. Pagaliaus jie už
degė Sekisamijos maldykla, ir 
kuomet ji užliepenojo, visi 
puolė ugnin, balsiai giedoda
mi. Manydami kad kankiniu 
mirtie nuves juos tiesiog in 
dangų, fanatikai kantriai per- 
nesze baisias kanezias ir visi, 
kaip vienas, žuvo ugnien.
Adgijo po palaidojimui.
Viednius.— Praejta nedelia 

mirė czionais pati tūlo maezi- 
nisto ir in tris dienas po miri
mui likos motere palaidota ant 
vietiniu kapiniu. Kada po 
pabaigtai ceremonijei lidetojei 
kūno nuėjo namon, ant kart 
dažiuretojas kapu ižgirdo vai
tojimą daejnanti isz szalies, 
kur kūnas moteres buvo palai
dotas. Persigandęs paszauke 
tuojaus darbininkus kurie at
kasė nesuvis da užkasta graba 
ir kas do nusistebėjimas ju 
buvo, kada atplesze antvožą 
nuo grabo paregėjo gyva mo
tere. Prisikėlusia isz numiru
siu tuojaus nugabeno in grin- 
cze sargo kapu, po tam, kada 
visiszkai atsipeikėjo ir atgavo 
visas savo pajėgas, likos nu
vesta namon pas savo gymines 
kur gyveno priesz savo neda- 
ejueia mirte, o lengvai galima 
dasiprast, jog ir ten nemaža 
nusistebėjimą iszvere ant visu.

vie-

Pra-

Trupinėki.
Ėmėsi tebirem laike prie su- 

skirimo Filipiniszku salų su 
pagelba povandeniniu telegra- 
fieznu dratu.

— Augezcziausia stovila 
ant svieto ira pomnikas Jurgio 
Waehingtono, ba ira 555 pėdu 
augszczio.

* Egipte randasi dvi mote- 
res advokates.

Lenkiszki laikrastcziai rūs
tingai atsiliepia ant Krokavos 
dvasiszkoe vyresnybes 
anoji ne isz szio, ne isz to 
randa priežastis stabdyt 
ryotizma.

Būnant gyvam atfuomet 
Krokavoj kardinolui Puzinai, 
lenkai patryotai užsimanė per
kelt kuna garsaus SKwsckio 
in kapinyną vadinama Wa- 
wel kur guli mirė lenku kara
liai, vyskupai ir kiti didžiūnai, 
ir tarpe ju vienas tik M:ckevi- 
czius biednas ten paguldytas. 
Kardinolas Puzina buk kur 
suradęs senovės užraszuos, kad 
Slavackis buvęs katalikas ne- 
isztikimas, Slavackio kuna 
perkelt in Wawriiu nedaleido. 
Nors lenkai dare visokius pro
testus, tas nieko negelbe.

Po mirimo kardinolo Puzi- 
no, užėmė jo vieta vyskupas 
Sapiecha, dabar lenkai krip 
visada apvaikszcz:oja paminė
jimą konstitucijos 3 d. Mojaus, 
tai vyskupas Sapiechi uždrau
dė kad aiptol nezvanytu laike 
iszkilmiu varpai Kroką riszkos 
katedros.

Tas uždraudimas lenkus la
bai papiktino ir jie sako: 
“Stolica biekupia w Krako- 
vie jest od dlnž zego czasa na- 
der Tražlyvva”. (“Sostine 
vyskupiszka K roką wo j yra 
nuo ilgesnio laiko per virez ar- 
zinanti”)

Austrija kada jautėsi kad 
gali iszkilt kare su Maskolija, 
lenkams simpatizavo link 
kerezto priesz Maskolija, da- 
leido Sokolams ir kitoms ka- 
reiviezkoms lenku draugystėms 
galicijoje daryti visokius ka- 
reiviszkus prasilavinimus su 
ginklais, daleido net manevrus 
daryti; dabar kada bužyi ka- 
riizkas jau nuslinko, valdžia 
Austrijos jau nenori pavėlinti 
su ginklais lavintis ir rengtis 
in mnezi.

Valdžia rengėsi daleist ant 
20 jaunu šok olų tik viena ka
rabiną vartoti.

Taigi visi lenkai Hiprato 
kokia yra Austrija lapute 
link Lenkijos žmonių.

Pirmiaus Austrijoi davė len
kams proga lavintis prie gink
lo idant kitus vainai Austrijos 
su Maskolija greitai sukeltu 
lenkai revoliucija vidui Len
kijos ir Maskolijos, tokiu bu- 
du pasidarė but MaskoJijoi ne
maž klapotu, o Austrijai lengs 
nis su Maskolija karevimas. 
Dabar viską lapute Austrija 
permainydama pasirodė kuomi 
del Lenkijos be esanti.

Nors Austrija lenkams pa
sirodė melage, bet lenku jau
nimas nenustoja musztruos la
vinęs! net manic wrus daryda
mi. Lenku Sokolai rengia da
ryti manitwrus Liepos mene- 
sij Philadelj hi joj ant firmos 
prie Willow Grove Parko.

Pribus Sokolai ant maniew- 
ru isz: Delaware, Maryland, 
Jersey, New York.

Aukas revoliucijos kapita
lui vis lenkai deda, bet kaip 
laikraszcziai garsina, tai dalis 
dvasiszkijos pradeda jau tam 
darbui nepritart. S. K.

* Baroniene Tomory, kita
dos patogiause motere visam 
Viedninje, szedien grajina ant 
skripkos hotelije už $1 50 ant 
dienos isz to maitynasi.

Pasakyta Mahanojuje.
Gyventojas žinomas skai

tytojams kalba sziteip.

Gera proga ineiti iii 
apsimokama bizni

Parsiduoda puikiai ir gerai 
intaieyta dirbtuve temprenco. 
Kostumeriu daugybe, biznis 
randasi Shenandoah, Pa. ir 
oarsiduos labai pigiai ba loc- 
nimnkas turi kanecz apleisti 
miestą, todėl pasiskubinkite 
ba kas pirmesnis tas geresnis, 
kas nupirks tai locninikas isz- 
mokys kaip visa bizni varyt. 
Apie daugiaus atsiszaukite in 

“Saules” ofisą. (-j 4) 
Mahanoy City, Pa.

$25 Grafafonas už $21
(su 16 Dainomis)

ŽIŪRĖKITE KAIP MES AUGAM

l’arsiduos pigei.
Namas 16 pėdu ploczio ant 

West MshanoySt. Mahanoy 
City, Pa. Galima tuojaus insi- 
kraustit. Ateiszaukite 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, fikizczerei ir t. t Vie
nas isz geriausiu salunu Msha- 
nojuje. Dasižinokite ant vie
tos. (s p oj)

Ant pardavimo.
Parsiduoda krauezysta labai 

geroi vietoi, jeigu kurie krau- 
czius skursta prastoi vietoi, 
arba norintis pradėt ant savo 
rankos, tai nėra niekur gražes
nes ir puikesnes vietos kaip 
asz parduodu, kurie norėtu 
apie tai platesnes žinios raszy- 
kit laiszka ant adreso. (įp o)) 

A Josepson,
412 Honsdale St. Greenridge 

Scranton, Pa.

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

Jaigu ne turi mano kataloga tai 
prisiusk už 2c. pacztinia markia o 
apturėsi didelipuiku kataloga kuria- 
mia rasi visokiu geriasiu Armonikų, 
Skripku, Triubu ir daugybia kitokia 
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 
pedliorems parduodu visokius ta vorus 
labai pigei. Reikalaukitia visokio ta- 
voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus 
pas tavorus, adresas:

W.Waidelis,l28ri£'*.Y.

DYKAI
Szitie Dubeltavi Rekorderei, ant 

vienos puses grajina muzike ant kitos 
puses dainuoja. Duosime dykai tiems 
kurie atsiszauks pas mus ir kurie turi 
Fonografus,
HOFFMAN BROS.

$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 - - 8103,006.95

Sutrumpytas Raportas Banko 
MERCHANTS BANKING TRUST COMPANY 

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

ASSETS.
Pininginis ir Rezervinis turtas
Priguli nog Banku
T , , . f PaskolaInvestmentai < t> , •Į Bondsai 
Rakandai irFikszczerei 
Overdraftai

Totui Assets

LIABILITIES.
Kapitalas Inmoketas
Geležinis flirtas -
Profitai - -
Depositai -
Neiszmoketi Dividendai
Skola Bankams -

$69,544.66
5,336.33 

657,715.04 
1 18,354,38

3,220.00
-__ 39.17

8854.,209.58

$125,000.00 
75,000.00 
18,645.59 

631,647.63 
40.00 

3,876.36 
8854,209.58 

Kasierius.
kas-kart dau-

Isz viso
D. F. GUINAN,

Geras patarnavimas muso Banke atnesza 
giaus Depositeriu.

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

Merchants Banking Trust Go.
MAHANOY CITY, PA.

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

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

A. Daniszewiccia.
L. Eckert.

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

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” cf.se.

(J 1)

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

29 MOTERIŲ GRAŽYBES
Tikiai artistiszkus paveikslus 
gražiausiu moterių,mes siun- 
cziame uždarytame laiszke 
už 42o.
B. AUTUR1

Lietuviszkas Agentas 
iSZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

f \ , i,, n Mahanoy City, Shenandoah, 
v illlllclll S Mt.Ciirniel, Landsford.

L1ETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.

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

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

A. G. GROBLEWSK
Cor.Elm & Maib Sti. Plymouth, Pi. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuViliti.

Š

27m. SENAS LAIKRASZTI8 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZE1NA K/S SEREDA BROOKLYN,N. Y.

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

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

Paprasta numeri peržiureiimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

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

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

ir ežia

Rūpestinga motina.
Poni Frances Lebeda isz 

Holland, Mich, yra be abejo 
laba rūpestinga motina, spe- 
jant isz jos sekanezio laiszko: 
“Meldžiu atsiusti man puse 
tuzino buteliu Triner’s Ame
rican E ixir <f Bitter Wine 
Ju ieztikro yra geras vaistas, 
kurs turi rasties kiekvienuose 
namuose, Jus rodą
vaistas iszgyde mane, už ka 
meldžiu priimti mano szirdin- 
gas dėkas. Asz turiu du ma
ža vaiku ir kaip tik patemiju, 
kad ju apetitas nėra toks ge
ras, kaip paprastai, per kelia- 
ta dienu duodu jiems po arba
tini szaukszteli priesz kiekvie
na valgi ir vėl viskas eina ge
rai”. Motinos gali užbėgti 
už akiu daugeliui ligų ir jas 
iszgydyti greitai, sekant szi 
patarima. Vaistas yra geras 
lygiai seniems ir jauniems. 
Kaip tik pajusi kokia negale 
arba negerumą, vartok Tri
ner’s American Elixir of 
Bitter Wine. Aptiekose Jos. 
Triner, 1333-39 So. Ashland 
Ave., Chicago, Ill.

Atmink Triner’s Linimen- 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster-1 ta vartoti reumatizmui ir 
Milburn Co. Buffalo, N. Y, parda lneuralgijos skausmams. Jus 
vejai del Suv. Valstijų. laptiekoriiis parupya jums.

Mrs. Ida Fisher nog 1013 E Cen
tre St. Mahanoy City, Pa1 sako: Ka
da buvau 5 metu senumo, mane ne- 
sziojo ant paduszkos. Peozei buvo 
toki silpnus kad negalėjau vaiksz- 
cziot, Mano tėvai praleido daug pi
ningo ant daktaru, be jokios pasek
mes Turėjau dieglus pecziuose, bai
su skaudejima galvoje, kartais užei
davo svaigulis kad turėjau tvertis 
ko užsilaikyti no puolimo. Mete 
1897 svėriau apie 90 svarus Ant 
galo pradėjau vartoti Doan’s Kidney 
pigulkas ir szeszi baksukai mano isz- 
gyde. Neturiu jokio ženklo inkstu 
ligos Dar sveru du kart daugiaus 
negu priesz vartojimu Doan’s Kid
ney Pigulkas ir sziame laike turiu 
linksma gyvenimą.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
50o. baksukas. Nepamirszkite varda

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

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

fee

S. Norkewicz
40£ Watt Wahainv An.

No. 6.
Nusipirkite sau 
Batelio
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi czis gausite ir visokit 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savi 
orderi o bus jums pristatyti

kelsi

NO. 6
Visan

Dr. Jonas C. Milleris
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

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

PRIIMA j .‘nį,1“ pohe-J'K 
LIGONIUS j 7 IKI S VAKARI

BELL TELEPHONA8

FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

SAUGA IR PROCENTAS
RA tai seniausia 
Banku mieste.
Jaigu laikysite 

pinigus Bzitam Banke, 
tai gausite Procentą ir 
laikote saugioj vietoj.

Szita Bunka yra po 
priežiūra Amerikoni- 
szka Valdžios, prieg 
pridedant to Kapitola, 
Surplus, Stokholderiu 
atsakomybe suvirezum 
$365,000.00.

Uždėta 1864m.

Polithania State Bank
Corner 22-ntl. A Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele Lietnviszka Ranka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,’ 
pradedant nuo tl.cti ir daugiaus. ** 1 A 
priskaitant kas pire metu. “ 
ir suteikiam vi^okiH.s roil.r 1 
reikaluose j u u, kivi, k iri-

. Mokame 4 procentą už budėtus pas mus pinigus, 
Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 

o ne*'. Iszdirbam visokius Kejentalnus dokumentua.Lietuvai 
prie vieninteles Lietuviszkos Bankus viraz paminėtu adresu.

Garbus Tautecriai:
Laikau už gaYbe praneszti iums, kad 

įninku, ne darbiniku 
dabar

jau asz neju Jungiau ne locniniku ne virszii 
“All Nations Lankoje ant 12-tos. gatves” ir ka 
atidariau ofisą mano naujoi vietoi

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

Reikaluoeia me’džiu kreiptis prie^savo seno pažistamo po 
lokiu adreso*

PAUL V. OB1ECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; 8.S. Pittsburgh, Pa.

Dr. O’Malley’s Spasabas...
Iszgydo tukstanezius I

RUPTURES 
VAR1K0CELE 
HYDROCELE 
KRAUJA-TEK10

...Greitai—Ant Visados—Neperbrangiai... 

daigu negali atsilankyt tai raszyk ir tavo gromata bus 
laikyta slaptybėje ir atkreipsime ant jos greita atyda. 

ĮL Al?? D’MdlpV158 S’ Wa,Ein«ton St’ Wilke»-Barre, Pa 
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kentenczius nuo:

STRIKTUROS 
ISZBEGJMA1 
ISZTEKELIAI

) UZTRUCZINTA KRAUJA

Kiekvienas LietnvtBzkafl Sztorninkai 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles saro 
Sztoruose ant pardavimo, kad,musu 
tautieczei reikalaudami galėtumui- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokite 
musu tyras Lietuviszkas Gyduolei, 
kurias mes gvarantuojame.

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

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

Kruvinosios.................................75c.
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo f3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos 

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

Kojų...............................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto...................15c.
Gyd. nuo Grippo....................... (1.25.
Plauku apeaugotojas....................50c.
Muilas del Plauku.......................10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Rožes Balsamas..............................25c.
Kinder Balsamas...........................25c.
Bobriaus Laszai............................ 60c.
Sz velniu toj as....................................35c.
Kraujo valytojas........................ (2.00.
Nervu Ramintojas.................... (1.00.
Egzema arba odos uždegimas

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

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

DR.ALEX. O MAI LEY

B »N ffi U>_

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

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Pavasario. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaieziu 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus gerinus pirkti negu 
kitur.
iDL _ Hl -L - ( Pas mus dirba Lietuvaites.

Ufi h OnR 1 122 W. Center Str.
I UU U1UUU I MehBnov City. Pr

UlETUVISZKASp1 OTOGRAFISTAf

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

Indeda Fotografijas in Špilka? 
Kompasas ir t.t. raikei nutraukia* ja 
Post-Kartės, Parduoda Reimus ir t,t

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
Laivai plauke tiesog tarpe Rusijos 

ir Amerikos. Didžiausi, puikiausi 
ir greieziausi Rusiszki Imperaliszki 
Paeztavi, nauji dubeltavi szrubinei 
laivai.
HunnIu, 16,000 tonu. Kursk, 13,600 tonu, 

t'zur, 13.000 tonu.
In Kotterduniu in 9 dlenua be perxcdlino.

II dienu bo persedlmo in l.lbnvu.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA 

$31.00 Trcrzlos K tąsos $33.00 
$4 5.00 Antros Klusos $50.00 
$65.00 Pirmos Klasos $75.00

Laivai iezeina kas antra Subata.apie dau
gintis informacijos kreipkitės paa
A.E.Johnson.Generali*.Agt. *27 Broadway 
New York,N.Y. arba paa vietinius agentua

Sziomis dienomis muso tautieti, 
Ragažinskas pargabeno visokiu 

■imu, Amerikoniszkigėrimu, Amerikonišku ir Importitu 
Galima gani visokiu Arielka,. Vyniu 
Arako, Kimelio, Dainiu irt. t
Teipgi skambančio Alaus Ir Porterio

Duokyte dabar orderi o bua.jumli 
pristatyta In namus,

54-56 N. Main St, 
Malianoy City.

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozia ant geriausia Laiva 

in Lietuva ir atgaL Teipgi siunczia 
piningos až žemiaase preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu pininga paskirta siuntimai, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžia visa Lietuvio 
atsilankitie arba atsiszaaktie per 
laiszka sa minėtais reikalais.

Sa godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, l*a.

B RAGAŽINSKAS

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

Naujas Iszradimas 
Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti oolitu ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligų 

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

Gyduoles nuo Dantų,geriausios,20c 
Nuo Kornu užtrinu tik lOo. Mm 
turime apie puse milijono laiszko 80 
padekavonem's nuo žmonių visokio 
tautyseziu. Raszykite tuojaus 
adreso pas Specialistus:

Urs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn.!!-

•APSZVIETA' Moksliszkai Istoriszka Knyp 

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

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

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

Jaigu kada busite 
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in 
IETUVISZKA TZJ? OTELI

JUOZAS OKINSKAS 
(LOCN1NINKAS)

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

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

4-graborius->

Laidoja Kimus Numirusiu. Pažande 
Riginus ir Vežimus del Pasi va?)DO<n'0 
Krausto Daigtus ir L U Viską atlieka ki 
nogeriause ir puikianae. Su virta mindų 
reikalais kreipkitės pas jin o busite vi*fn> 
užganėdintais.

0 W. Centre St.,' Meheify t. i >




