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KAS GIRDĖT?
Su Dievo pagialba ir bran

giu muso skaitytoju žsngeme 
su dvideszimts szeeztu metu in 
tolimesne kelione pus-sz’mt- 
metinio amžio su iždavyste 
“Siūle.” Szirdingai geidžeme 
sulaukti tos dienos, kada ap- 
vaiksztinesim auksini jubileju, 
paseneym lig, tam laikui, isz 
mirs muso pažinetami ir mile- 
mos mum ypatos, bet stengsi
mės užlaikyti “Saule” ydant 
ant tolinus ezv'eitu del muso 
viengencjiu. Lig tam laikui 
galime tikėtis dydeliu permai
nų sviete o ir teip Lietuviu 
užeis nemažos permainos. Gal 
lig tam laikui rasis mažai lie
tu viszku laikraszcziu o gal ir 
ne bus reikalingi, jago Lietu
vei ymsis už skaitymo kaip 
szendien ymasi. Bet turėkime 
vilti, ydant ju butu kanodau- 
giause.

Isz iretiivos visi bėga in gar 
singa Amerika: bėga ūkinin
kai pardavia ar uzstatia lau
kus, bėga vargezai, bėga gas- 
pad< riai ir tarnai. Teip, bėga. 
O ko bėga? Ba Lietuvoje var
gingas gyvenimas o Amerikia 
szimtaropai geresnis. Tiek to, 
del žmogaus svietas, o svietas 
del žmonių. Žinoma gerai, jog 
stokas darbininku o ko lab- 
jausia stokas? — Stokas del 
mergynu jaunikiu bu kureis 
galėtu apsivesti. Sunkus yra 
padėjimas biednu mergeliu, o 
tuju yia daugybe kožnoje pa
rapijoje ir kaimelije. Netuii 
biednos ka veikti, neturi ma
žiausios vilties isztekejimo ir 
teip baisi atejtis persistato del 
daugelio mergynu.

Mes oze priversti esame pri
myki del apsigyvenusiu czio- 
nais Amerike gyminiu, o ypa
tingai del jaunikaicziu visokio 
amžio, ypatingai del tokiu ka 
jau smilkinei szarmoje ir ant 
virszugalvio menulis pilnai 
szvieczia, ydant pamislytu apie 
savo atejnanti gyvenimą ir ne- 
vilkytu parsitraukti sau isz 
Lietuvos mergeles ir naprapal 
pacziuotusi, ba žinote, jog pli
kis neinsigaus in dangaus ka
ralyste ir turės po smert ožkas 
ganyti.

Tik per menesi padekyte po 
10 doleriu, o ezimtais pribus 
isz Lietuvos mergynu.

O ir nesugrieszintumete, ja
go katrie turyte sesutes ir gy- 
minaites, nusiustumete szipkor 
tęs ir paymtumete in Amerika 
isz tosios Egiptines nevalos — 
Lietuvos. Ameryke yra vieta 
del mergynu. Del mergynu vi 
sur fabrikai atidaryti — visur 
priyma ir puikius piningus už
dirba. Szendien jau kaip kur 
ir stokas mergynu del tarnys
tes dydeeniuosia aj igarduosia, 
o tai del to, jog visos mergy- 
nos trauke in fabrikus, kur už 
dirba ant nedėlios nuo 3 lig 12 
doleriu. Ir gerai daro kad va
žmoje in fabrikus, kur sau be 
rupesties dirba ir buna guodo- 
jamos per darbdavius. Jau 
szendien ayr daugelis mergynu 
Masacziužes ir Konetike stei- 
tuosia, ka turi bankosia po 
tūkstanti doleriu, puikei pasi
rėdžius ir net turi fartapijonus 
ir yma muzikos lekcijos.

Siunskyte szipkortei del lie- 
tuviszku mergynu, o tuom dy- 
delei prisitarnausyte del lietu- 
viezkos tautos ir visuomenes.

Tieje, ka jeszko darbo ir 
gareei skundžesi, jog negali 
jojo suiasti, paliovė apie tai 
kalbėti, kada dagirdo, jog prie 
geležkelio Soo ant farmu rei- 
kalauje 9650 darbininku. Kas 
žin ar isz tuju rėksniu katras 
ejs prie to darbo.

Socialistai kariauja del yde- 
jos ligybes žmonių, delei to, 
kad vienos nebutu tnreziu, o 
kitas vargazu — graži ydeja!., 
Reikalauje jie, kad turtingas 
savo turtą, savo sayasti pada
lytu tarp vargszu.... — So- 
cialiszkas pasiuntinis Vokieti
jos Szneibel, nesenei aplaike 
keturis ezimtui tuketaneziu 
markiu, kaipo atmokesti už 
labdaryste padaryta pasimiru
siam Bavariji i kapitonui Kel- 
lermonui. Szneibelis turi giara 
laimiki, kadangi priesz tai lai 
mingu subegimu aplinkinybiu 
aplaike milžiniszka turtą. Pa
siliko dydžturezium, ir kaip 
duodasi girdėt perstojo būti 
dabar socialistu, kadangi savo 
turto nedalina terp vargszu 
žmonių....

Steite Georgia, palicije su 
eme nigeri Joną Thompsons 
už suteriojima baltos mergy- 
nos 15 metu Flora Menser. la
ime gyventojai atėmė nigeri 
nuo pabc'jos, iszvede in už
miesti - bet nepakore. No
rinti nebaga paliko gyva, nes 
viriszka ženklą atėmė ir pus
gyvi paliko. Palic’je radus gy 
va ir kenezenti dydelus sopu- 
lus, nugabeno in ligonbuti.

Gal toji barbariszka opera- 
cije atgrasys “juodus velniu
kus” nuo baltųjų mergynu ir 
moterių. Kad ir tai darbas ne 
kas, bet ant nigeriu geriausias 
būdas.

Ir ameiikonkos laikais megs 
ta beždžionkauti. Sztai Mays
ville, Md. jauna mergyna per 
6 metus nesziojo vyriezkus 
drabužius ir niekas ne nedasi- 
prato, jog tai mergyna, o va
dinosi “Billie Right.” Pasirė
džius mergyna ne tiktai paiki
no mergynas, nes ir apie mote- 
res glamonėjosi.

Dabar, ana nedelia su savo 
tupinejimu apie viena motere, 
patraukė ant saves aki užvidu- 
sio vyro moteres, kuris szoko 
ant “Billie” ir smagei apmu- 
sze. Prova nuėjo in suda ir isz 
to pasidarė navatnas atidengi
mas. Kada stojo priesz suda, 
Billie iszaiezkino buk yra 
mergyna.

fez pradžios niekas nenorė
jo tyketi tai pasakai, nes per
tikrino apžiūra per tam tikra 
motere. Norint audžia liepe 
mergynai numesti vyriszkus 
drabužius ir daugiau ne bez- 
džionkauti, bet mergyna nepa
klausė sudžiaus ir da szendien 
spacieruoje vyriszkuosia dra- 
bužiuosia, nes Tako, jiai sma- 
giause teip dirbti.

Musu “patrijotai” tiktai del 
suaugusiu kala apie.lietuvyste, 
o apie atejnante gentkarte su
vis nesirūpina, o ant kurios ka 
ro užlaikymas muso tautos ir 
liežuvio. Kitosia tautosia turi 
sutvertas draugystes isz jaunu 
vaikyneliu nuo 16 lig 18 me
tu, turi savo uniformas ir ka
da pasirodo ant kokio ap- 
vaikszcziojimo tai visi isz to 
gerysi. Pas mus retai tas gir
dėti, o ir niekam ant mįsles 
apie tai neatęjna. O gal del 
to, jog tuju vaikyneliu da yra 
silpnos pajėgos.... kiszeniu- 
je. Liūdna atejtys laukia Lie
tuvius czion Amerike! Neturi
me tikru “patrijotu” del kuriu 
rupetu atejte Lietuviu, — kož 
nas patrijotas gaivyna tiktai 
tarp tu lietuvyste, pas katruos 
skamba kiszeniuje dolerei lie- 
tuviszku prakaitu aplieti. Ar 
gal ne ? — Kokia nauda isz 
jaunu, jagu jie ne turi pinin
gu?

Liekanos nelaimingos Scotto’ expedieijos. ISZ AMERIKOS.
Adgijo po pakorimui.
Starke, Fla. — Henrikis 

Mitchell, nigeris, likos pakar 
tu ana diena už žudinsta savo 
draugo. Po pakorimui, in 38 
minutas, nutarė buk yra negy
vu. Po nupjovimui, kada li
kos indetas in graba — adgi
jo ir gyveno da tris valandas.

Dinamitas užuiusze 40 
darbininkas.

Laredo, Tex.— Ketureede- 
szimts darbininku likos už- 
musztais ir tiek sužeido, laike 
pataisimo National geležkelio 
arti Camerono. Vienas isz dar
bininku kirto su pikiu in pas
lėpta dinamitine bomba, kuria 
buvo užkasia meksikonai.
Gyrėsi, kad papilde 500 

vagyseziu.
Clrcago.— Palicije areszta- 

vojo jauna piktadari Vlada 
Novaka, 19 metu senumo už 
paszovima palicijanto Sowers 
Iszviso aresztavojo septines 
ypatas: tris vaikus ir dvi mer
gaites. Jaunas Novakas gyrėsi 
ant palicijos buk papilde in 
500 vagyseziu su savo drau- 

4 gaiš visosia dalyse miesto.

Londone dabar iszstatyta liekanos Scott’o prie Pietinio 
poliaus expedieijos, Scitt’as kaip žinoma, surado poliu, b<'J 
grįždamas atgal, žuvo nuo bado ir szalczio su keliais savo 
draugais. Paveikslas parodo szetra kur Scoot kūnas buvo I 
surastas, apaezioj yra armota kuri buvo ant laivo laike jo eks-5 
pedicijos.

Taikindamiesi prie ižduota 
nesenei tiesu Washingtone, jog 
pacztas nepriyma jokio laik- 
raszczio, už kuri ne yra isz 
virszaus užmokėta, del to tai 
priversti buvome sulaikyti lai- 
kraszti del tuju, kuriu laikas 
pasibaigė ir neatnaujino pre
numeratas. Mes reikalaujeme 
tiktai to, kas mums tikrai ir 
teisingai priguli. Daveme ži
nia del kožno, katram laikas 
pasibaigė, dabar tegul nerugo- 
je niekas. — Sauso niekas ne
klauso.

Szitame trumpame laike del 
“Saules” daugybe nauju skai
tytoju pribuvo, o tai isz prie
žasties tos, jog nepraszyti gera 
dejai darbezauje platindami 
laikraszti “Saule.” Acziu 
jums lig paezei žemei, gal ka
dai norints užsimokėsime o 
tuom laik atminteje turėsime 
visus savo milemus geradejus.

Mieste Londone valdže te- 
naityne visus tuosius, katrie 
tūnoję tamsiuosia sklepuosia, 
o tokiu yra daugybe, ketina 
iszvaryti del sanitarinio pared- 
ko. Baisus gyvenimas darbi- 
ninkines klasos tokisoe prisz- 
vinkusiose kelnoresia, kur ant 
trakniu ir priszvinkusiu skar
malu guli. Ypatingai del ma
žu vaiku oras užmuszantys. 
Tankiausia toKiose urvosia 
slapstosi visoki piktadarei, ku 
riu palicijei sunku surasti.

Kas szalis tai kitokis pa- 
redkas, Warezave, Parižiuje ir 
kitose dydeluose miestuosia, 
vargezai gyvena paBtrikeae — 
ne toli dangaus, o Londone 
kelnorese — ne toli peklos, — 
amžinosia tamsybėse.

Gubernatorius Pennsylvani- 
jos patvirtino nauja “ženybu 
bila” kuris uždraudže suejti 
in pora ypatoms serganezioms 
ant užkrecziamu ligų, bepro- 
cziu, pusgalviu, ar tokie ka ra
dosi paikszu namuosia.

Priesz iszemima laisnu kan
didatai in luomą moterystes 
turi prisiegt, jog ne turi augsz- 
cziau minėtu Ilgu ne priežas- 
ežiu. Teip-gi, jago po iszemi- 
mui laisnu aplikantas neapsi- 
paeziuotu tai laisnai po 60 
dienu negeri.

Aplaikeme gromata, ku- 
riuoje danesza mums, apie pri
buvusi neeenei isz Lietuvos tu
la lietuviszka kuningeli, kuris 
apsistojo N. N. steite, turėjo 
jis baksa ant paezto su kitu 
žmogum — iždrauges; žmoge
liui pareitinejo “Saule” o ku- 
ningeliui „‘ Draugas,” tai kaip 
parneszdavo abudu -laikraez 
ežius ir gromatas nuo paezto, 
padėdavo viską ant stalo ir ej- 
davo in kita ruimą, bet per 
skylele nuo rakto dirstelėda
vo in kuningelio ruimą, kuris 
pirmiause griebėsi už “Saules” 
ir su linksmu veidu skaityda
vo akyvai. Kada žmogelis (ne
va isz nežinių) ineidavo in ta 
ruimą, tai kuningelis mesdavo 
laikraszti in szali susiraukęs 
kalbėdamas, kad “Saule” nie
kai o tegul užsiraszo “Dran
ga” bet priežasties tasai “azi- 
norum” nekalbėdavo del ko 
niekai.

Tai mat, kokia iszmintis to
jo kuningelio ir su kokia tei
sybe apsigobiąs. Ar-gi galima 
toki dvasiszka teveli už giara 
krikszczioni palaikyti, kuris 
da ezipu atsiduoda ir nenuei- 
move žale skūra o jau pasiro
do kas tai aez! O tai kalbėjo 
del to, jog jam peike “Saule” 
Milemi muso prietelei?l

Davadni ir szviesus kunin- 
gai, kitaip sudije apie laikrasz- 
czius, o velei, kas kiszasi lai- 
kraszczio “Saules”, tai tegul 
neturi mažiausio rupesezio, per 
tiek metu nebludžiojo klaidais 
keleis o apie ka yra persitikri- 
nia visi Lietuviai.

Pravardes tojo “žalaskurio” 
ir miesto netalpiname, nes ne
norime daryti gėdos del jo 
konfratru.

Koloradoje užtiko miesteli, 
kuriame nesiranda ne advoka
tu, geležkelio, kromo ne kar- 
czemu. — Kas tai butu per 
sztamas žmonių?

ATSAKYMAI.
T. G. Uxbridge, Mass.— 

Karalių ir ciesorių dangiau 
randasi ne kaip prezidentu re 
publikų. Idant duoti tamistai 
surasza visu, užymtu daug vie
tos o ir mažai kas isz to pasi
naudotu.

Del keliu.— Aplaikeme ke- 
lioleka daneszimu ir korespon
dencijų be paraszu kuriuos sil- 
sysi gurbe. Jago neužteminote, 
nerugokite!

Nukirto galva bosui.
Wilkes-Barre, Pa. — Ta 

moszius Ilutchini, 45 metu 
senumo, bosas prie kasimo ka
nalo del vandenio, likos bruta- 
liszkai nužudintu per viena isz 
darbininku Miką Brekis, Ita-

Brekis kirto su špatu in 
llutchinsa, kada tas buvo pasi 
lenkias o vėliaus pagriebęs 
kirvuką nukirto jam galva. 
Žudintoju tuojaus suėmė, kaip 
rodos tai turėjo staigai pa- 
paikt.

Teip su visom nedorėlėms 
reiketu pasielgt-

Volo, I’ll. — Moteres szio 
miestelio nepaprastai atker- 
szino nedoiai paežiai kokio tai 
T. H. Richardeono.

Richardsonas kuris nesenei 
pažeido labai koja ir buvo 
paliegęs, jojo paeziule labai 
jin už tai nekente ir turėjo 
meilingus susineszimus su 
William Dunnilu, isz to paties 
miestelio.

Kada moteres užtemino su- 
sineszima nedorelee su kitu vy 
ru o savo apleidineje, nutarė 
rustai nubausti apgaudinga 
motere. Susirinkę kelioleka 
moterių pas Richardsiene, isz- 
vilko laukan, pasodino ant kė
dės ir apnesze po visa mieste
li spjaudydamas nedorėlei ant 
veido ir koliodami bjaureis 
žedžeis.

Ant galo nunesze jaja in 
szulini kuriame buvo mažai 
vandenio ir purvino, inmete in 
purvina maudykle. Toliaus 
isztrauke už plauku, apmėtė 
da purvinu ir liepe ejti namon 
o in trauki 24 valandas apleis
ti miesteli.

O kad Richardsiene neiszpil 
de paliepimo moterių ir neap
leido -miesteli, moteres vela 
susirinko vakare, paėmė su sa
vim smalos ir plunksnų mieri- 
je aptepimo nedorėles ir isz- 
gujimo isz miesto. Bet nega
lėjo gautis in grineze, nes lan
gai ir duris buvo užkaltos. Ant 
rytojaus vyras tosios nelabo
sios, susimilejo ant jos, indejo 
in vežimėli, nuveže in Wau- 
keegan, isz pirko bilietą ir pa
sodino in truki ejnanti in Czi- 
kaga pas gymines, liepdamas 
daugiau pas save nesugrižti 
Pats sugrįžo in savo kromeli 
toliaus vest tikumoje bizneli.

Prielaidynis tosios moteres 
turi paezia ir szeszis vaikus, 
suemes kiek piningu, teip-gi 
iždume po velniu.
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Musztinc straikeriu su 
sargais.

Charleston, W. Va. — Ke
turi anglekasiai likos užmusz- 
tais o kelioleka sužeido musz 
tyneje terp darbininku o sargu 
kasikiu Wake Farest Coal 
Co. kur straikuoje nuo Apri- 
laus 1811 meto.

Straikierei nedalinejostraik- 
laužius ejti prie darbo, sargai 
užklupo, na ir prasidėjo kru
vina musztyne.

Columet, Mieli. — Vario 
kasiklosia Capper Belt, terp 
15,000 straikieriu o palicijos 
ir szerifa. Daugelis ypatų li
kos sužeistos. Gubernatarius 
iszszauke vaiska ant apmalszi- 
nimo straikieriu.

Sulaužyta prisiega.
Vienamia kaime Lietuvoje 

gyveno su szeimynele labai 
turtingas ir darbizus žmogus, 
vardu Mikolas, ūkininkas 
sztant, ka mažai tokiu randasi.

Grinczioja szvarei ir dava 
das didžiausias, matomai Die
vas laimino tam namui. Kama 
roja niekad ne stokavo ne 
duonas ne miltu, ne laeziniu, 
ba gaspadorius su paezia dir 
bo no rito lig vakaro, dekavo 
damas Dievui už aplaikytas ge 
radeystee.

Pasivedymas geras bado 
akis kitu gaspadoriu, ne tiktai 
isz tojo nes ir isz kitu kaimu. 
Pavidejo jiam gerbūvio ir pa 
sisekimo, o ne norėjo to supras 
ti, jog kas su Dievu, tai ir Die 
vas su juom. Ne siki-gi, kada 
Nedeloja Mikolas ėjo su pa 
ežia in bažnyczia, tai szi ir ta 
motere žiurėjo ant einaneziu 
pavidžia akia, tarp saves kalbe 
josi:

— Žiurekitia, žiurekitia, 
teip pasipuezinus, jog ne szal 
tiszieni teip nesiredo, o jis tai 
kaip kurkinas pasiputias!

Tame ne buvo ne biskio tei 
sybes, ba Mikolas, norint už 
tektinai laikėsi, tai isz to nesi 
didžiavo, nes buvo meilus del 
visu.

Da buvo galema Mikola pa 
girti, jog ne geri arielkos. Re 
tai kada užeidavo in kareze 
ma ir ižgiardavo laszeli ariel 
kos, nes atlikias reikalą, tuo 
jaus ižszeidavo, ba jam kareze 
moję buvo troszku; paprasti 
e ai suskaudedavo galva ir per 
ciela diena ne tikdavo in dar 
ba, norint daugiau ne ižgiarda 
vo, kaip tik viena maža stik 
leli. Supratias jog jiam ariel 
ka np pritarnauja, ne viena 
karta Mikola užsižadinejo ne 
laszo na imti in burna.

Nes velnias, kaip tai žmo
nis sako, ne miega, turėjo aki 
ant musu Mikolo ir stengėsi 
gaut in savo žabangas.

Viena karta priesz pat piet 
atėjo pas Mikola no vaito prie 
saves ir tarė:

— Prisiuntė mania vaitas 
pas tave, Miko], ir prasze, 
idant ateitumei, ba turi svar
bu reikalą.

Mikola buvo lovinyku, jog 
turėjo nuolatos atsilankyti in 
urėdą, skubino numest kasdie 
ninius rubus, o apsiredi in 
szventadienius drabužius.

Kaip tai seniau buvo, jog 
po provai, jagu katra szalis 
iszlaimedavo, tai papraszidavo 
vaita ir lovinykus in kareze- 
ma, kad pavieszinti arielkelia 
ir padekavoti už padaryta pro 
va. Laikais atsitaikydavo pro 
va kokio turtingo gaspado 
riaus, tai žinoma vaitas su rodi 
nykais laiko szali turtingo ir 
tas laimėdavo, norint ne teisei, 
tada turėjo giara czesni. Ge 
riausia valeczius iszkirsdavo, 
jagu turėjo teisinga ir blaivu 
vaita!

Tamia valscziuje. kuriame 
Mikola gyveno buvo geras vai 
tas, teisingai provas sudyjo ir, 
po provu nesiskubidavo in kar 
czema. Teip ir tada buvo,, ka 
da Mikolas likosi paezauktas 
per krasava in kancelerija. Po 
provai priverti jin eiti in kar 
czema. Mikolas atsisakinėjo 
no to, ir jau užsuko eiti . na 
mon, kad sztai vienas isz lovi 
nyku priėjės tare in jin:

— Matai koks tu Mikol, 
kam tav purtitis, juk niekas 
už apikakles ne pils. Žinai, 
kad paskui tave apszneka, jog 
augsztin nosį keli ir tt. Tada 
da labiaus visaip tauzys. Asz 
pats, ne akvatnas ir kad nu 
eisiu, tai tik viena stikleli iž 
gersiu, nes sunku atsisakyti. 
Užeikiva, o da ant piet abudu 
in laika sugrižsziva.

Tai kalbėdamas, patrauki 
Mikola už skverno, o Mikolas 
nieko ne sakydamas nusiiri pa 
maželi in karezema. Teisybe, 
ne ilgai karezemoja usztruko. 
Iszsiskirsti visi in namus- nes 
Mikolas parejas persirgo.

Pati Mikolo niekad jiam ne 
buvo iszkalbejus, nes žinojo 
jog jiam gerymas kenkia. Da 
bar pastanavijo ne tileti ir 
grąžei jiam prikiszti.

— Mano Mikoleli! juk pats 
žinai, jog del tavęs ta biaury 
be arielka kenkia. Kam tu 
klausai tuju, kurie tave in kar 
czema viloja? Ana, net Jonu 
kas verke parejas isz mokyk 
los, kada dažinojo, jog tu ser 
gi, o ir man ne smagu ir skau 
du. Ne giark duszele daugifiū.

Mikolas teip tuom prive- 
džioymo susijudino, jog pa
stanavijo ižsižadeti giart ir in 
karezema kojos ne kelti. Atsi
klaupi priesz križeli sudėjo 
rankas ir kalbėjo:

— Visogalis, Dievia! prisie 
kiu Tav jog niekad jau in kar 
czema ne eisiu ne jokiu svaigi 
naneziu gerymu in burna ne 
imsiu. Jagu taje prisiega su 
laužysiu, tai nubausk mania 
Dieve 1

Tai prižadejas persižegnojo 
ir sėdo ant suolelio.

No to laiko praėjo 'api tris 
metai. Mikola buvo laimingas, 
sveikas ir linksmas. Prisiega 
užlaikinejo, arielkos neemi in 
lupas, karezemoje neviena kar 
ta ne buvo, hzpradžios szis ir 
tas kalbino in karezema, nes 
kada dažinoja, jog tai ant niek 
daugiau ne prasze ir Mikola 
no to buvo valnas.

Karta atsitaiki kaimia vesei 
le.

Už prasze daug svecziu, o 
terptųjų ir Mikola, o ve, pri
gulėjo ir jie prie kraitvežiu 
kaip tai kitados buvo paprati- 
mia Kraitvežei veždavo jauna
martes skrinias ir patalus in 
narna jaunavedžio.

Važuodami ne lenkdavo ne 
vienos karezemos, norint kož- 
nas isz kraitvežiu turėjo kisze 
nije buteli su arielka.

Mikola prigulėdamas prie 
kraitvežiu, ne norėjo eiti in 
karezema, vienok kiti apspito 
jin ir kalbėjo:

— Ne szi ne ta, na ar-gi 
tu ant vežimo sėdėsi! — Jau
nesni in rankas o senesi in vei
dus bueziavo. — Juk arielkos 
ne gersi, yra alus, tiktai valan
dėlė usztruksimia.

Na ir sugundi Mikola ir in 
trauki in karezema. Nes., vos 
slenksti peržengi, sudrėbėjo.... 
pabalo kaip drobe, [akie per
vertė .... ir puolė be žado ant 
žemes.

Visus apeini baisi baime, 
pagriebė apmirusi ir pasodinia 
ant vežimo nuveži namon. Tris 
dienas gulėjo suvis bežado — 
nežinodamas, kas api jin deda

si ir karszcziu apimtas ka toki 
murmėjo. Nes ant to jie pasi
baigi nelaime Mikolo. Taje pa 
ežia diena, kada apsirgo, puo 
le jiam karve, o ant ritojaus 
pervažiavo ant uliezios mer' 
giukia dvieju metu, kuri bovi- 
josi smiltise su kitais vaikais 
ir tai teip nelaimingai, jog il
gai duravo kol pasveiko. Mi
kola net in nedelia laiko vos 
atgavo pajėgas. Suprato kai- 
minai bauemia Dievo, kurios 
Mikola datyre o ir jiojo cielas 
namas už sulaužyta prisiega 
— o ir pats Mikola pripažino 
teisingyetia Dievo. Jagu ne bu 
tu karezemos elenksczio peržen 
giae, ne butu tosios bausmes 
datyrias.

J agu katrie prižadate priesz 
Dieva kokiama dalykia, tai 
turitia prisiega dalaikytie nes 
tai yra dideliu grieku, jagu 
prisiega sulaužo.

Isz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

Gamtiszkas 
apsireiszkimas.

Kijevas.— Nihalaiskoi gu
bernijoj nesenei kaimieczei 
turėjo nemažai baimes. Sztai 
po pusiaunakeziui, praėjus 
dydelei viesulai, tuojaus ant 
dangaus apsireiszke jiems dy- 
delis ugninis skntulis ir isz- 
palengvo o po tam kaskart 
smarkiau pradėjo pulti žemyn 
net galutinai su dydeliu smar
kumu nupuolė ant medinoo 
triobos, kuri tuezcze stovėjo 
arti kaimo. Po valandėlei 
pasidarė dydele eksplozije ir 
trioba akimirkenije tapo su
draskyta in daleles.

Trioboi ketino būti malū
nas, taigi turbut del to tam
sus gyventoje! aiszkino sau ta 
gamtiezka prajova, kaipo vei
kalą piktos dvasios, kuri, gir
di, matomai būdama neužga- 
nadyta isz malūno, sunaikino 
jia.

Tokie apsireiezkimai szaliee 
ekvatoriaus tankei atsitinka, 
bet szalyse muso klimato la
bai retai.

Gyva palaidota.
Petersburgas. — Laikrasz- 

czei garsina sekanezia žinia: 
“Netolimo! apigardoje. Novo- 
czerkasko, mirė žmona vieno 
isz tenaitinio kaimuoezio. O 
kad aplinkinėje nesirado gy- 
dintojaus, nebuvo kam persi 
tikrint ar moteriszke tikrai 
mirė ar tik letargiezku miegu 
užmigo. Naszlye, matydamas, 
jog isz [ priežasties karszczio 
kūnas pradės tuo gesti, pagal 
rodą popo tuo palaidojo. Bet 
netrukus potam atėjo pas po
pa praszyti daleidimo atkast 
kuna, nes jam rodėsi kad pa
laidojo savo paezia nepasimi- 
rusia tikrai. Popas galutinai ti 
ko ant praszimo žmogelio ir da 
leida da karta pareget lavona 
mirusios paczios.Bet kokie bu
vo nusistebėjimas ir užgastis 
tu, kurie atkasė graba ir atve
žus jin paregėjo apgaužtoe iki 
kaului rankas, apkruvinta 
veidą, pilnas saujes plauku, 
kuriuos pesze atgijusi velione 
pakol neužtroszko grabe be 
oro.

Tas atsitikimas padare aplin 
kinei dydeli inspudi ant žmo
nių.

Žiurkių apgraužtas.
Ryga.— Dvieju metu vaikas 

tapo atgabentas in Rygos Orio 
gelžkelio gydinyczia. Vaiko te 
vas gyvena Romanovo gatv. 
No. 96 kuris pranesze, jog tuo 
se namuose esą daugybe žiur
kių kurios jo mieganeziam vai 
kui nukando galiuką nosiukei 
ir apgraužė kakta.
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Antanėli, 
tu esi giaras 
gaspadorius. Introligatorne
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Apsiverkiąs valkiozas užėjo 
ant kiemo. Turėjo apsisuptas 
plona deki, supliszusius czeve 
rykus ir sena skribele ant gal 
vos. Ineidamas in grinezia, nu 
eieme skribele su nusižemini 
mu. Biaurus oras, lietus su 
sniegu, davėsi jam ne mažai in 
ženklaus. Ir tokiame tai laikia 
drebantis no ezalczio, pabėgo 
isz miesto o jieszkojo pnglau 
dos pas kalnu gyventojus Gali 
cijos ritines.

Argi jau Dievas suvis už- 
mirszo api tave vaikineli?

Iszrito suvalgi paskutini 
szmoteli duonos ir no to laiko 
nieko burnoja ne turėjo. Va
karas užėjo, buvo jau tamsu 
o vargszelie lig sziol da ne ra 
do priglaudos.

Buvo tai subatos vakaras, 
kada vaikinelis atėjo in kai
mą ir užėjo in pirmutine grin 
ežia.

Gaspadine stovėjo prie ka
mino. Iszgirdus lojimą szunies 
priėjo prie duriu, ir atidai ius 
dirstelėjo laukan.

Buvo teip tamsu, jog atsi
traukus no ugnies, nieko isz 
pradžios ne mate. Jis ijaje ma 
te isztolo nes ne driso prakal 
beti. Ant galo tarė:

-- Ne pikitia, jog cze už 
einu, esmių sierata ne turiu 
ne tėvo ne motinos. Jieszkau 
kur prieglaudos.

— Tai gal nori czionais per 
nakvot, szen galėsi nakvoti.

— Tegul jums Dievas už 
moka! Kalbėjo isz szirdies.

— Kur tu bludžioji in toki 
orą? Eikie areziau ugnies, 
suszilsi!

Vaikas no džiaugsmo 
pradėjo verkti datirdamas 
lia priėmimo.

No drabužio varvėjo, kaip 
no stogo.

— O, vaikeli, kaip tu per 
mirkias! Eikie su manim in 
kamara persiredysi in musu 
Jurguczio norint senus drabu 
žios. Paskui gausi ka valgyti, 
o ne trukus kalbėsime ražan- 
cziu.

Vaikiukas dirstelėjo ant mo 
teres su atida.

Nuvedi jin in kamara. Buvo 
tai puiki stubele su daugeliu 
abrozu ant sienos!

— Ach kokie gražus abro- 
zai! Džiaugiuosiu jog esatis 
katalikai o no džiaugsmo net 
jojo akės žibėjo. Gaepadine 
primaezijo vaikui persirediti. 
paskui sugrįžo su juom in kuk 
nia.

— Dabar seskie sau prie ug 
niee ir apszilkie Paskui nuve 
siu tave in stuba pas gaspado 
riu.

Po valandai inejo in stuba 
Gaspadoris skaitė gazieta, ku
ria ezedien aplaiki.

— Ar, žinai, motin, gazieto 
toja yra del tavęs puiki paša 
kėlė- O teip graži, jog kitos 
tokios ne rastumei niekur.

— Gerai tėvai. Tiktai tu 
dirstelekie, ka mums Dievas 
davė.

Gaspadoris padėjo gazieta, 
pasuko žiburi in szali ir žiūre 
jo ant vaikino.

— Ar žinai, atėjo permir 
kias ir suszales, praezidamas 
nakvynes. Biednas sierata; ne 
turi ne tėvo ne motinos Paša 
kiau jam, jog rasime vietele 
del jiojo.

— Gerai padarei, moliu! 
Aez ka tik esion perskaieziau 
Ka del kūdikėlio padarotia tai 
padarotia del Dievo. Ar jie se 
nei atsirad ?

— Prieez pusią adynos.
Vaikinelis prasze gaspado 

riaup, idant ir jisai priimtu ant 
nakvynes.

— Gali, vaikeli būti. Tokie 
oras, tai Dievas bausme užleis 
tu, jagu kūdiki ne priimti.

Gaepadine atneszi valgyti 
del vaikinelio. Tasai persižeg 
nojo ir da sukalbėjo maldele 
padekavones ir už sveikata ge 
ru žmonių.

Ne trukus atėjo ir Jurgutis 
sūnūs gaspadoriu, žiūrėdamas 
su dyvais ant svetimo vaikine
lio, kuris turėjo ant saves jojo 
drabužius.

— Buvo suvis permirkęs, 
tai daviau tavo drabužius — 
kalbėjo motina.

Jurgis palingavo su galva, 
; og gerai padare.

Priesz ejnant gult sukalbėjo 
drauge poterėlius.

— O kaip tavo vardas, vai- 
kia? — paklausė gaspadorius.

— Antanas.
— Miegok gerai Antanėli, 

o pabusk ritoi sveikas ir drū
tas.

Gaspadine nuvede vaikinu
ką in kamarelia ir tarė:

— Miegok gerai, o nesirū
pink, galėsi ir per ritoju pa
būti.

Kada inejo in grinezia, gas- 
padoris tarė:

— Tai meilus kokis vaiki- 
nelis, man patiso-

— O kaip grąžei moka po- 
teriaut ir turi atvira veidą 
Aez mielinu per rit diena gali 
jie pasilikti, tegul vaikinelie 
pasilsi. Ka tu ant to ?

— U-gi tegul buna. Juk 
nedėlioja ne eis jieezkot kur 
pnglaudos.

Abudu gaepadorei taje nak- 
ti ramei miegojo, jog biednam 
vaikinelui davė priglauda.

Nusidžaugi vaikelis. Pasi- 
j szkojo lopeta ir ėmėsi sma 
gei už darbo.

Gaspadyue ir merginos nuė
jo ant ankstybųjų nr'eziu Gv- 
padoriue su kitais ketino ejti 
ant sumos, pa mi su savim ir 
Antanuką.

Bažoyczioja atsiklaupi Anta 
nelis ezale gaspadoriaus, mel
dėsi isz duszios už savo geradj 
jus!

Pareja isz bažnyczios valg 
visi pietus Buvo jam labai ge
rai, kaip ne buvo alkanas.

Po piet sėdėjo grinezioja eu 
gaspadoreis

— Motin ? — tarė gaspado 
ris — ar tu skaitei ta grąže 
pasakėlė gazietoja? Jagu da 
ne, tai tuojaus perskaityt, man 
rodos jog tai tinka del mus.

Gaspadine paemi akyvumas 
Atsisėdo ir skaito. Buvo tai 
apraszimas api biedna vaikiu
ką, ka geri žmonis priėmė už 
savo.

Net apsiverki gera motere. 
Rodėsi jei, jog tai ijje pati, ii 
del josios toji ietorijele. Mieli
nu api Antanėli.

Nee ka pats gaspadoris pa
sakys? Jis geras žmogus, nes.

Gaspadoris žiuri ant paezios 
ir ta pati mielina, o norėjo la 
bai, kad ir pati butu tosios nuo 
mones.

Ir ant galo Antanėlis skaiti 
ir susigraudino nebsgdis, ba 
toji pasikeli buvo panaszi ir 
jin. Laimingas tasai vaikine
lis, rado gerus žmones, nee ii 
aez negaliu ekunetis ezidieu 
Dievulis man davė gerai, nei 
duos, kad ir ritoi no bado m 
numirsiu. Apimti visi tris vie 
nokiomi mielimi, gaepadoriue 
žiurėjo ant Antanuko, nes ne 
vienas ne norėjo prakalbėti ta- 
mia reikale, kas ant szirdies gi> 
Ii.

Antanukas perskaiti apiea 
kele ir ant galo apsiverki.

— Antanėli, — tarė gaspa 
ne, —neverk Dievulis ir tavęs 
ne apleis. Apeakykie mume 
isz kur paeini, kuom buvo ta 
vo tevae.

Vaikinelis apskaito, paskui 
pabalo.

Turėjo iszpažinti tai, kas 
jojo duezoja slėpėsi, kas la- 
bjause sopėjo.

— Nesibijok, 
man rodosi, jog 
vaikas, kalbeje

Vaikinelis svarstės! per va 
landele o paskui pradėjo:

Mano tėvas buvo biednas 
teiposgi ir motina. Tarnavo 
pas labai turtinga gaspadoriu 
N. Buvo turtingiausias cieloja 
aplinkineja ir ne vienas ne ga
lėjo eu juom susilygyti. Kaip 
mama numiri, turėjau asztuo- 
nis metus. Eitinejau tada in 
mokykla, o kada pabaigiau, 
primaezijau gaspadarystoja. 
Tasai gaspadoris ne buvo geras 
del mano tėvo, o kaip da ture 
jo negiluki su gyvuleis, tai pa

vari jin. Tėvas parėjo namon 
ir tari nusiminiau:

— Eiava vaikeli be kąsnio 
duonos. Tiek metu tarnavau 
jam isztikimai, o nelaime atsi
tiko uznežiniu. Sugnianžiae 
kumezeze kerezino: 
gaspadoreli guoduoliau, 
tau usz tai atlygyeiu 
g >1 tik a‘eis vidunakte

Antanėlis pertrauki 
delnais akis užsidengi no sar
matos, rodos kad tai jie ka pik 
to padar'.

— Ir ka padare tevae? — 
oaklame gaepadine.

— Api pueiaunakte visos 
triobos sudegi. Po teisybei 
daug ižgelbejo, nee mano tevae 
prisipažino jog uždegi. Tasai 
gaspadoris apekundi, jin pa
eini in kaleyma ant penkių me 
tu, aez pertai likausi be tėvo ir 
motinos.

Vaikinelie ne galėjo tolaus 
kalbėti. Paremi galva ant ran
ku ir graudžei verki.

— Tai tu Antanėli isztikro 
biednas eieratelie, tarė gaspa- 
dorius.— Patinki man, ba eei 
atviras. Ka tevae padare, tai 
ne tavo kalte. Gaila man ta
vęs, ir noretau tau pagelbeti 
Jagu nori, tai paeilik pas mue 
ant tarnystes.

— Ar pas jus pasilikti? — 
paklausė Antanėlis neisztike- 
damas.

— Na teip. pas mus vasa
ros laike bus reikalingas an
tras piemenukas, o ž emoja yra 
n valės darbo. Turi akvata 
dirbt', norint trumpai esi paė
mus, vienok maeziau.

— Noringai liksiu pas jue 
jagu tiktai priimate, tarė An
tanėlis, bueziuodamas rankas 
gaepadoriui ir gaspadinei.

— Kaip busi geras ir grą
žei /e i ei, tai eu laiku busi už 
berną.

Kada jau ėjo galt, tare gae 
padine in savo vira:

— Juk tu turi gera ezird', 
tėvai jagu teip puikei apsiejei 
su vaikineliu. Megdu, jin, ir 
pripažinstu tau, jog man bu 
vo labai gaila jojo, jagu butu 
isz mus iezejas.

Ir man teip pat, teip man 
rodėsi, jog tai buvo musu ku 
dikiu. Geras vaikas, o teip tu
ri patraukenti in swia veidą.

(Tolaus bus).

KUR BUNA

Molmnov Ciiv

Aysidirba šerti n th aknyges istorūn 
natos ir laikraszczei, k vi po tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagia Draugas, Tėvynė ir Lt. 
Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito B) 
kspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery,
Ild w. Mnraee. •"eit*.

Pirmutine vėliava ir namas kuriame likos 
padirbta.

Kaip Antanėlis pabudu ne 
deloja anksti, dirstelėjo per 
langa kamaros. Laukia, kaip 
tik akimi užmetti, buvo pri- 
enigia o da vis snigo ir puete.

— Kelkie, Juczji! — pa- 
ezauki gaspadorius ant berno, 
— reikia takus prakasti, juk 
per sniegą ne spasabas iezbris- 
tt!

Kada gaspadine norėjo bū
dyti Antanuke, jau jin rado 
atsikėlusi ir atsiklaupusi prie 
poteriu.

— Ar gerai Antanėli miego 
jei? — paklausė.

— Teip, labai gerai, da ant 
savo gyvasties teip gardžiai 
ne miegojau!

— Tai gerai. Busi szend'en 
per c’ela diena ir nakti gal pa- 
nedeli prasiblaivys.

Pasakius tai nuliude, kad 
vaikineliui reikee rito eiti per 
sniegą.

Ir vaikinelui pasidarė ant 
szirdies gailu, bet pamielino, 
jog Dievulis jiojo ne apleis.

Prieez narna ir ant kiemo nu 
kasinėjo sniegą bernas, gaepa- 
doris ir J urgis.

Antanukas pribegiae tarė.
— Ar galiu jums pamaezi- 

ti?
— U-gi gali, jagu nori. 

Dvi rankos prie darbo, tai jau 
daug giluoja.

Paveikslas parodo pirmutinia amerikoniszka vėliava kur. 
plėtojo ant drutvietes Fort McHenry, Baltimoreje, Sept. 13, 
1814, ir namas Philadelfhioi, kur toji vėliava likos padirbta 
per Betsey Ross ant paliepimo prezidento Waihingtone.
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Vyrnczei, jago katrie in kur 
iszvažiavote ir darbus gavote, 
tai laikykitės prie vieno dar
bo, ba
Ir akmuo ant vietos apauga, 
Žmogus in giarbuvi auga. 
Nemislinkyte, jog Lietuvei 

prie kitokio darbo netinka, 
tiktai nuolatos turi su pikiu 
pikiuoti ir sunkei uždarbauti 
požeme? O ne! Yra visokiu 
darbeliu: sliesoriniu ir stalori- 
niu, o ar Lietuviai prie to ne
yra tikia? Sziur:

Yra Lietuviu vargingu,
Yra ir labai turtingi,

Turi savo namus ir puiku 
apsiejimr,

O ir labai puiku gyvenimą.
Kaip tai kituosią miestuosia 

ana:
Brooklyne, Waterburi ir 

Cz’.kagp,
Tai sztant ponai, naj». 

Pilvus iszputia vaik-ztiuejo,
Vieni kitus atlaukim-jp, 
O anglekasiklosia kas?

Niekas!
Juk neva bizni daro, 

Pats stovi už baro, 
Atsilsio neturi. 

Šunie pelnyti tur', 
Sunkus gyvenimas saluniuko, 
Dirba sunkei o neturi nieko, 
Turtu isz to negali sud ti, 

O turi gana už baro trepsėti, 
Szuns žodžius g’rdeti, 

Da nemiegoti.
Kitur gyvenimas daug ge

resnis,
Kožnas žmogus yra links

mesnis,
Darbus visad gerus turi, 

Ant dydeliu uždarbiu ne žiuri, 
Puikei sau gyvena, 
Visko turi ir gana.

Ant kart daug nereike n< r^ti, 
Kad giara darba gauti,

Geri darbai visur užimti, 
Negali sau iiziirinkti, 
Koki gauni, turi ymti.

Teip, teip, vyruezei, tai ne- 
geriauses darbas anglekaseee, 
kur žmonelius mainu >sia lan
kei akmuo uždiegia ir pažei- 
dže aut viso gyvenimo. Juk 
neką gali padaryti tieje, ka 
jau nuo keliolekos metu dirba 
kasiklosia, tegul tiejei ir lai
kosi, nes jagu jauni ir da mo
ka sziek titk kalbėti angele- 
kai, tai isztikro gaila tuju vai
kineliu.

Veluk dydeliu uždaibiu ne
matyt,

Bile tiktai gyvaste užlaikyt,
Ir saules szviesa matyti, 

Ir “Saule” ramei skaityti.
Žinoma, jog ir czedyti reike, 

Nemetyti pininga kur nereike, 
O ir mažas uždarbis užtenka, 
Jagu gyvenant turi parandka. 
lezleisti greitai žmogeli iezleis’, 
Jagu savo prcc’os nesigailėsi,

O kad gersi ir kaziruosi, 
Paleistuviu neapsisaugosi, 
Tas tai daugiause muso jau 

numene naikyna,
Iszveda isz kelio, geiiiusia 

vaikyna,
la trumpa laika girtuokliu 

pastoje,
Visko iszsižada, nuo Dievo 

atstoję.
Toki turi in kur kitur neva

žiuot',
Pas davadaus žmonis apsistot', 

Ir niekszu nepristotl.
Piningu greitai susirinks, 
Dievas nuo nelaimes gins, 

Ir kaip Dievulis padss, 
Tuo bizneli koki užsidės 

Turite mamos k'an y i,
Už pikta ne, a'ailyti, 

Ba teisingai del jus kalbu,
Ir mokynu kaip galiu.
Gal nevienas pasakys,
Jog Tar. d.ika kvailys, 
Tegul ka nori tauziję,

Man tas suvis neszkadije.
Geras žmogus tylės, 

Szlekto ant manias nekalbės, 
Ir pasakys:

Taradaika ne kvailys,
O asz vis sakysiu, 
Vyrus mokysiu, 
Kol gyvuosiu, 
Nepasiduosiu.

Tai ir viskas ka turėjau pa. 
sakyti,

O jus eakalelti turyte klau
syti.

Mano dede Jonas Milauokas 19 m. 
kaip Amerike, paeina isz Suvaiką 
gub.; Wilkaviszkio pav., Gražyszkiu 
para., pirmiau gyveno Brooklyne o 
dabar nežinau kur teip-gi mano pus
brolis Steponas Gedvilukas paeina 
isz Kauno gub., asz Rozalijos Mi- 
lauokiutes duktė jie pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso, (gg oj) 

Julia MoMaley.
520 S HidasSt, Phila. Pa.

Mano tikras brolis Juozas Mazi- 
kauokas apie 23 m. amerike, girdėjau 
kad gyvena apie Pittsburga, 7 m. ad 
galios gyveno Homstead, paeina isz 
Suvalkų gub1 Seinų pavieto, Serijos 
parapijos ir miesto. Tegul ahiszau- 
ke ant adreso: (jg -oi)

Stasis Mazikauckas
Box 101, Frackville, Pa.

Mano sesers Barbora ir Maryona 
Skiriatės abidvi paeina isz Kauno 
gub., Raseinių pav , Skaudvilės pa
ra., abidvi pirmiau gyveno Chicago! 
o dabar nežinau kur, turiu svarbu 
reikalą, jios paezios ar kas kitas pra- 
szau duot žine ant adreso.

Pet. Adomaitiene
323 S Povlar st. Mt. Carmel Pa.

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS 

KRIMINALI8ZKAS

Verte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo 
DALIS I. 

MOTERE BE SZIRDIES.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
— LAIVAKOHC’ZIU SKYRUS—

. P. V. OBIECUNAS IR KOMPAN1A
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. 
tnuose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.

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

ANT KRASZTO 1’ItATULTlES.
Duris kambario Petro Kandai 

-atsidarė painaželi ir Mikolas, 
su |»luosztu,|K»pieru po pažaste, 
inejo smogei.

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

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

PREKE 50c.
Nusiuntimo kasztus mes apmokame

W. I). Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.

Sveikata flui
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PAT 
TINKANČIA DIRVĄ PASET SĖKLĄ; k. 
žlal sudygsta, puikiai auga ir gausius vai 
neSa, TEIP SUMANUS PROFESIONAL 
DAKTARAS, pažysta gerai ligą, pritalkoa 
čiai liekarstas prie visokių nesveikumų, 
bių, kurios pasėja vaisias sveikatos, pat 
ligų, užmezga išgydymų, s.ugrųžina pajiep 
augina puikių sveikatų ir drūtumų,kas si 
žmogui lalnig Ir linksmybę. PHILADEL 
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius i 
padare sveikais ir laimingais ižgydant nui 
kių ligų
C W C. IIZ n T n VRA tai didžiai d V t IR H 1 rt ĮURTAS.ZM0DM 
MES NE LINKSMYBES ANT SVIETO. R

Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie gr 
laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo iSsyk, o nedaro expernmentųant« 
člų. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotu 
kium Jau tik galima tikėti.

Prlvatiškoj LABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusiems sutaiso klekvl 
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, ku 
tik aukščiausias mokslas išrado pa geliui i žmonių.

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmonės rašo:
GARBINGAS I’II. M. CLINIC! Pranešu, lead liekarstas subaigėm ir esame labai t 

nėdinti už tikrų pagelbų; greitų ir gerų išgydymų. Mano moteris teipat jau yra sveika t 
siunčia širdingiausių padėkavong. Jūsų painačiyvų ir teisingų būdų gero gydymo,skeli 
tarp savo pažystamų, kadangi tik Jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekamedėkar 
misų moteria A. Antonickas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.

Mrs. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dėkavoja 
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjnsioslrn 
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth 
Worcester. Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192, Boswell, I’a. Mr. J. TYMCZUKAS, 3M( 
ter St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių Jokiu budu 
gali m:i_sutalp>nt i.
įSITEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visad 

KAD F^I NFWFIKA^ BET nori pastoti svedLAIMINGU, tad atsibūk] 
o Jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenk 
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų sveikatai kaip tilksta učiai, kurie jau džiaugiasi Ir dėk 
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisės 
Justas ligas nuo skaudėjimo- pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, p 
vos, šonų: išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėg 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,la 
mes, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų.Inl 
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų,nem. 
gos, neturėjimo apetit*. Imi peilio l>o pjaustymo be apa racijos, bet su liekarstome, kurki 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pagelta 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

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

VALANDOJ: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki3. Utam. ir Pėtny- 
Šiomis nuo U iki 8 vak. Reikalaukit nuo Klin:ko dovanai ir skaitykit knygų „DaktaruL

BISCHOFF’S
2S7 Broadway 

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

A GYVENIMAS VISU TOTU
S Didele knyga api 130!) puslapi) 
Į; Visos K dali- drueziai ir puikei 
i \ apdalyta. Kasztus nusiuntimo 
y mes apmokame. PREKE TIK $4 
z W. D. Boczkow*ki-C«.

MAHANOY CITY. PA.

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

leicionatj; Worth 2822.

Vysai Dykai
atidūlioma tur pa- 
iš tu stebuklingu

DIDELIS
LIETUVISZKAS

DAINORIUS

SUSIDEDANTI ISZ

...390... 
DAINIU

368 Pus. 6x9 col. Dydumo

PREKE 81.00
Nusiuntimo kasztus 

mes apmokame.

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

Seniausi
Bankini

Na m a
Uždėta ISISm.

Pinigus siunezime ir Krajn kno greiczianseL
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kure*.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausio Gaylaivia vlau Linija 1b iriu 

K rajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenozia in Kraju pastorojama nereOnlaūdimi 

jokiu pope ras.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitaa rejentaDazkaa Poperuin 

paliudyimu Konsulio.
Atjeazkojima Dalia atlieka teisi n gi ausiai

— : Del vygados Taaneozio laikome atydaryti >— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedėlioja nuo 10 iki 12 ad.

(Jžpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per lalszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtas reikalus greioziauaed. talaiagiaoael, Ir 
pigiausai galite atlikti.

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 centu marke, o 
tuojaus gausite mano naują iliustruo
tą katalogą No. 9, dykai, iš kurio ga
lėsit pasiskirti visokiu muzlkališku in
strumentų ir lietuviškų knygų bei ge
rų britvų. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
812-8 4 W. 33rd St. Chicago, III.

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

50,000

Kožnas vyras be 
reikalauti vieną 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mietą, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie no 
gale C nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma į trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

Dykai 
del 

Viru
Ta dykai Rauta knyga yra worths 

$10.00 kožnam sergančiam 
vyrui.

Ar Esat Kankinami
Užnuodijimu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abclnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu " 
Naktiniais 
Vyriškumą, 
Džiūsna,

Gyvastinės Skystibės, 
Išleidimais, Prastoimu 

, Lytišku Nusilpueimu, 
Užsiveržimu šlapiname 

Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitą, surugusi pyka, 
biauru skausmą galvos, tulžiuius pri- 
puolimus, i cgalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turėto gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku.

Tūkstančiais vyru atgava sava 
pilna sveikata su pagalba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra krau
tuve žinios ir talpina tam tykfltt 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, Lagotas arba bicd-

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
DR. JOS. LISTER & CO., L. 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago, ID.

Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai 
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vyaai dykai.

pavardė

SLcitaaAdresas

nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės 

vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink j tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varda medikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresą aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gausto tą knygą.
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Kurczias Kasperas

Ketureedeszimts metu per 
gyveno su savim Senas Kaspe 
ras ir jiojo pati Katre, labai 
taikei ir sutikimia. Kaip Die
vas piiiake. Per ta laika vis 
ko datyre ir gero ir blogo, vis 
ka kantrei nukenti priiminėjo 
be rupesties ka Dievulis ant 
juju užsiuntinejo. Katre buvo 
labai gera motere, kokios 
toli jeszkoti, buvo glamoni 
žmonele, jog ant pirezto ga 
lejei vinioti. Jagu viras pasa
kydavo, teip turi būti, tai ir 
jije sakydavo “teip” o jagu 
ne, tai ir Katre “ne”. Nie 
kadoe nes:g'nczino. Katre 
teipoe-gi turėjo linksma būda 
ir mokėjo visada sulinkemyti 
Kaspara, jagu turėjo koki 
ergeli, tai ir ne dyvai, jagu 
mylėjosi abudu

Ne toli no juju gyveno gar
si vaidinyke, visi kaimia vadi
no jaje “pekliezka” Jeva. Je- 
va turėjo viena koja trumpes- 
nia ir visaip jaje kaimia vadi
no: vieni “klivikaztu” kiti 
“dribszia’’. Kada būdavo Je
va savo liežuvi paleidžia, tai 
ne vieno nelenkia ne kuningu, 
ne szventuju, pradėjus no Szv. 
Petro, o pabaigus ant vaito ka 
tino. Ne galėjo etigoti ne va 
landeles, ne e? i, tai kita trauki 
per dantis. Viras ijosios jau 
per triedeazimts metu turėjo 
pakramta no savo bobos ir jau 
senei Iroszko persikialt iez že- 

dan-
savo

Jeva

•llflį

miszko czitcziaus in 
gaus karalietia už liežuvi 
bobos nelabos.

— Karta prislinkua 
prie Katr<s, kalbėjo:—Ar gir
di, tu nieko ne žinai, tu nieko 
ne matai. Tu mielini, jog tavo 
tas diedas Kasparas, tai yra 
szventas, ir jog ka pasako, tai 
jiojo žodzei yta ezventi? Tu 
tripineji no rito lig vakarui 
ap'e jin ir del jiojo, o tu mieli
ni jis yra del tavęs už tai dė
kingas? Oje, dėkingas! Jis da 
tave iezjuokia! Kad tu žinotu
mei ka jisai dirba nuėjės in 
karezema su ezinkarka! O ka
da sugrįžta, tai da tu jiam cze- 
batus nutrauki.

Katre norėjo užginti, jog 
tai re teisybe, nee Jeva tarė:

— Tu tilek ir klausyk, 
duok man pasakyt. Jie moka 
priesz tavia ižriteiaiti, o api ta
via ne paiso suvis. Jau sensti, 
pati ne turi paeilsio, tripi ir 
tripi no ryto lig vakaro, kaip 
arklys aleiniesioi. Jagu jis ta
ve miletu kaip tu jin mili, tai 
senei butu paemes mergina 
ant tarnyit is. O ka, neima, ba 
tai brangei kaeztuoje, tada ne 
turėtu už ka gerti. Tu esi per 
daug gera ir per daug kvaila, 
tiktai dūsauji ir lauki smerties 
o jie iez to džiaugėsi, ka;p tu 
pareziakae padž'auei. Ar tu 
mielini jis tavęs verks? O ne! 
džiaugsis, rodos ant ezimto 
arkliu užeis!— Kazoka szoke 
ant ta' o kapo. Ir da ka tau pa 
sakysiu, jog paderi rasztus, 
kaip pits saki karezemoja.... ir 
kaip tu mislini, ar tu ka gau
si.—Cze parodi ezpiga:— nie
ko ne gausi ne kruoputes! Szpi 
ga ir po visam! Tikekie man, 
ba asz tikra teieybia kalbu ja- 
gu nori, tai pasakiau kokie 
žmonis girdėjo.

Ižgirdue Katre tuosius žod
žius, net sudrėbėjo. Ne buvo 
ijje godi ant to, nes tokios ne 
dorybes iez szalies savo viro ne 
sitikejo; o teiposgi ne pamieli
no api tai jog pati gal pirma 
numirti; bet ezirdi jei sopėjo 
jog nieko ne užraezi.

— Jau asz žinotau, ka jam 
pasakyti, kad ajezkei supraitu 
tarė pekliezka Jeva.

,* — Ar ieztikro žinai?— pa
klausė atidusus Katre.

— Ne kalbekie jam kad del 
tavęs saki.—tarė Jeva, — bet 
duokie jam pamoksle, kad net 
per kulnis pereitu ir nieko ne- 
eibi jokie!

— Katre prižadėjo pakalbę 
ti i u viru pagal rodą Jevos.

Ant g luko Kasparo, viską 
girdėjo būdamas kamaraitėje, 
ka abidvi bobos kalbėjo. Ji 
sai buvo truputi knrezias, nee 
kad ir viską aiszkti ne girdėjo 
tai daeiprato. Klause ausis pa
tempiąs. Iszpradžioe norėjo 
iszpult isz kamaraites ir užda
ryti snuki senai ragenai nee 
eusilaiki iez akyvumo, kad gir
dėti pabaiga.

Kada Katre pereiemi tuom 
užraazu, nusiszipsojo senis ir 
apmislino plana kaip padary
tis.'

Taja diena Katre buvo ne 
smagi ir tilejo. Kasperas lau
ke nekanfrei pradžios vainos. 
Rodėsi jiam, jog ateis priesz 
vakara, nes pasibaigė ant ma
žo urzgeymo.

Anksti prie pusrieziu, Katre 
tylėjo kaip akmuo. Ant galo 
atsiliepe Kasparas.

— Kas tau, ar gal liežuvis 
pastiro, jog turi sueziaupta 
burna ?

Tiktai to leikejo.
— Jagu nori, tai pradesu,— 

paszauke Katre.—Norint karta 
turiu tau teisybe pasakyti: ne 
duosiu save už nieką laikyt 
asz esmių tavo pati o ne tavo 
szuo!

Kasparas ant kart apkurto 
ant didelio stebuklo.

— Katu sakai?—paklausė. 
Szedien mažai girdžiu—miego
jau ant kairio ezono per ciela 
nakte, tai man suvis ausi užgu
lė.... o ant deezines ausies 
teip kaip nieko ne girdžiu.

— Kad norint karta akie 
atidarytume! — paszauke Kat 
re.

— Tilek duszele, rito ture 
siu padalyt.

— Tu suvis ne paisai apie 
p?, ežia....

— Tai-gi duszele, karvele 
pasitaisys, radau ezirit tvarte 
staezia!

— A-z ilgiau ne vargsiu, tu 
galėsi imti slūgine— paszauki 
da garsiau — pajeez kokie ko
kia mergina.

— Tai-gi, toji padlina, kaip 
asz ijaje pagausiu tai kojas 
iszmueziu, tiek bulviu iszkni- 
so!

— Ar tu szedien suvis ap
kurtai ?

— Bus gerai Katriutia, gal 
da koki mttili pagiveneiu ir 
numirsiu.

— O kokius tu užraszus 
padarei — klikia boba.

— Gerai kad iszvarei, ba 
po lietui gražus oras, tai kar- 
vuke atsigriebs.

— Mes moteres turime am 
žinai rūpintis!

— Asz turiu duszele bobele 
atšaki Kasperas.

— Kad ir tu senas, vienok 
velne mielini.

— Teip, duszele, gali! Asz 
žinau kad tu tikus prie visko 
o kad asz numirtau, tai ir da 
jauna vaikina gauti gali. Žinai 
gana gerai, jog asz tave miliu 
ir lig smert milesiu. Prisiarty- 
kie, ba atz tavia ne labai gird
žiu.

Moterei net gerkle suskau
dėjo ir pradėjo Iccziau.

— Tau reiketu kitokios bo
bos, kad prilaikytu kaip ant 
virves.

— Ar isztikro mania nori 
pabuezuot: — paszauke senis 
—kad tiktai nori, sze artin du 
eželei

Kelione pas savo mile-
ma.

ponasSūdo rasztininkas, 
Burskis, laiki save už laimin
giausia žmogų visam kaime. 
Jo milema Mare, eu kuria susi
pažino ant veseilos kaime, ra- 
eze pas jin, idant atvažuotu 
pas jia susipažint su josos tė
vais.

Vakar nuraeze ilga gromata 
kad ateinanezia nedelia at va
tuos ir atvež jiai netikėta daig 
ta.

Atėjo nedelia. Burskis greit 
apsirėdęs szventadienime dra
panoms linksmas nusidavė ant 
ets cijos. Ant galvos cilinderie 
rankoi uždaritas parasolus.

Pribuvo ant stacijos, nusi
pirko bileta, ir kada maszina 
su szturmu atbėgo, inlipo greit 
in vagona, sėdo szalia kokios 
tai moteres, su kūdikiu ant ran 
ku. Tame laike inejo in vago 
na teip-gi tris vyrai ir pradėjo 
tarp saves szneknezuoti.

Motere eu kūdikiu paklausė 
Burskio: — In kur ponas va- 
žuoji?

— In Kauna. — atake Burs 
kis.

— Aha! tai gerai. Aez 
teip-gi in ten važuoju. Pas ka 
ponas važuoji, ja’gu vale pa
klausti?

— Pas Astrauska, — atsa
ke Burskis.

— Ah! kaip tai grąžei susi 
deda. Aez važuoju pas ju kai 
minus. Važuoeim puikiu keliu 
drauge. Esmių tarnaite ir ma
ne priėmė kadangi turiu gerus 
paliudinimus.... O mano 
Dieve! Mano kningele palikau 
ant stacijos. Ar nebutu ponas 
teip malonus palaikit kūdiki 
ant trumpo laiko, idant gale- 
cziau atneezti savo kningele. 
Maszina da ne greit eis.

Burskis negalėjo atsakit, pa 
eme kūdiki. Motere iszejo, nes 
keletą minutu perejo ir da ne 
sugrįžo. Burskis jau pasidarė 
nekantrus, konduktorus pa- 
paszauke “Jau Jaikas”, maszi
na pradėjo eiti. Burskis ka 
tik ne apalpo, iaz piktumo no
rėjo keikt. Vyrai pradeje po- 
valei juoktis ir paszauke: — 
“Tai mat, ant kart pasilikai 
tėvu! Ha, ha, ha, Vėliname vi 
so gero”.

Kad tas ka Burskis turėjo 
rankose ne Lutu kūdikiu butu 
metes jiems in galva, teip su 
pikino. Norėtu iszeiunst ta 
motere po szimts velniu. Va
dino save pus-galviu durnium 
ir t. t. nes nieko tai ne gialbe- 
jo. Ant galo kūdikis pradėjo 
ne savo balsu klikt. Biednam
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Tik ant trumpo laiko!

Tomas I ir II. Yra tai 
puikus aprasžymas isz lai
ku kariones lietuviu su 
kryžiokai laikuose D. L.K. 
Vytauto ir karaliaus Jagailo.

495 Puslapiu....Moraliszka Kabala...
Katra iszdeda žmogaus ateiti 

Preke — lOo.

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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

—su pagialbaKaziru— 
Pagal Garsingiauai Clialdiszku 

Pereiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Gigonka isz Egipto 
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Preke — 10o
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3 istorijos, 112 puslnpip apie 
“Nevaloje pas Maurus” “ viesz 
kelio duobes” “Karalaitė žmo
gus” Preke ežios knygos 25o

Padalina.
pavėlinti, kad 
sūnūs musztu

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
‘‘Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime” “iJebeselis” Preke 25o
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4 istorijos, 196 puslapiu apie 
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dingsta” Preke knygos 25o

Tomas III. IV. ir V. 
Yra tai tolesnis trūkis pirmo 
ir antro kryžokiu tomu kur 
labai dailiai spraszyta kare 
lietuviu su kryžiokais po 
Zalgiriais (Grunvaldu) kur 
D. L. K. Vytautas su lenku 
pagelba baisiai sumusze 
kryžiokus ir panaikino ju 
zokona. Joje yra ir tos kovos 
paveikslai. 539 Puslapiu.
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pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o.

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
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Borskiui pasirodei! dideli 
laszai prakaito ant veido. Vy
rai pradėjo da labiau jūo- 
tie.

Burskis mielino ka daris jai- 
gu ant stacijos jin lauks Mare. 
O tai baisus lankimae bus. Pa 
sibaigus atidarė akie, norėtu 
mirt, ant ko virai juokėsi.

— Kaunas!—paszauke kon- 
duktoris ir atidarė duris vago
no. Borskis atsistojo kaip už 
keiktas. Norėjo kūdiki pa 
likt virame, nes jie tolaus va 
žiavo ir pasakė:—Ponas paėmė 
kūdiki po savo apieka todėl tu 
ri su savim paimti.

Jau mate kaip jojo milema 
Mare su motina stovi prie eta 
cijos. Na ir turi iezlipt.

Ka ir padare, eu kūdikiu 
ant ranku, neeniekas nesirado 
kad butu nog jo paemiae.

— Suriko Mare ne savo bal 
eu, kada pamate savo milema 
Juoziti eu netikėtu daigtu, ir 
suriko “likau apgauta” puolė 
in motinos glebi. Tame lai
ke subėgo daugybe žmonių, 
atbėgo žandaras. Mares moti
na rode su pireztu ant Burskio 
szaukdama; “Tas rakalie už- 
mueze mano duktere”.

— Nes mano milema mote
re — tarė Burskis, kuriam pra 
dėjo akise viekai suktis.

— Atnesze kūdiki del savo 
milemos ant apiekos.

— Ale tas kūdikis ne mano.
— Ne paba’ge ba žandaras 

padėjo ranka ant Burskio pa
szauke: “Varde valdžios, aresz 
tiniu poną.

— Ale del -meiles Dievo — 
stenėjo Burskis — tai ne ma
no kūdikis. Esmių nekaltas. 
Duokite man daeit 
tame laike atidarė 
ir tarė:

— Duokite jam iezeiteisint 
— juokamaei iez to visko. Ir 
Burskis viską papasakojo ir 
kada pabaigė visi pradėjo 
juoktis. Priėjo urednikas ir 
liepe Burskiu apsimahzint ir 
nuneezti kūdiki pas Astrauska 
kur pribus ant kito vagono, ta 
motere kuria pasivėlino.

Visi ant naujo pradėjo juok 
tie. Burskis nunesze kūdiki 
pas Astrauskus kur pribuvo 
motere ir linksmai paėmė kū
diki Mare eu motina teipgi ant 
galo apsiepakajino ir in trum
pa laika po atsitikimu apsipa- 
cziavo eu Mare. Prižiūrėjimas 
kūdikio nieko jam neužkenti. 
In meta po tam garais atnesze 
jam puiku sūneli. Burskis iez 
mokes kelionėje bovit svetima 
kūdiki, dar mokėjo ir locna 
kūdiki bovite.

Finis J. Garett.

Stojo senis, paėmė bobai, 
už kaklo, ir pradėjo buezuotis 
Dingo Katrės piktumas ir pra
dėjo verkt.

— Ka tu seni dirbi, — ka 
dirbi kalbėjo ezvelnei boba.

— Kad tu žinotumei kaip 
tavia miliu, tarė senis —pasaki 
siu tau ka naujo. Viską tau 
užraeziau. Kaip numirsiu tai 
ne užmirszi apie mano duszia.

— O tu mano Kaspareli — 
paszauke boba su aezaromis!— 
tu ne mitri pirma asz mirsiu! 
mirsiva abudu sykiu.

Mėtėsi virui ant kaklo ir 
karsztai bu ežiavo.

— Jau dabar labai gerai 
girdžiu tarė Kasparas. Jau 
kaireji ausis atslūgo.

— Dėkui Dievui! — tarė 
Katre.

Tamia laikia stovėjo už 
duriu pagelteli Jeva o ižgirdue 
puikia sutaiką Kasparo su Kat 
ria, užkeikė ir nuslinko per 
kaima, kaip tzuo muilą su- 
edias.

Isz priežasties daugeli apgavifeziu, visokiu szunybiu ir 
giezeftu terp kongresmonu, randas paskyrė Finis Garretta kai
po pirmsedi komiteto ant isztirinejimo visu tu bjaurybių.
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Panczekiu kaime, priesz ke
lis desetkus metu, pas ukinin 

• ka Mtcz... dingo karoliai ne
mažai verties Klausinėjo ir 

i sznipinejo, nieke ne galėjo da 
i žinoti api vagi, dingo kaip van 

denija. Didelis sumiszimas ir 
gailestis pastojo grin ežioje M- 
Ant tuszczio, karolei dingo! Ta 

: mia vienas isz kaimuccziu da 
vi rodą:

— Jonai - tare - karolus at 
1 rasi, tikta nusiduot pas burti 

oyka Šanku, o jie nuburs vagi 
ir parodie kaip ant dialno, die 
važ pamatiei!

Tai ne dyvai, ba da ir eze- 
dien žmonis, o ypatingai mote 
res intiki in visokias raganas 

1 ir burtinykias, o tamia laikia 
kožname kaimia buvo žiau
nai.

Me cz... Jonas rado raganių 
Šanku ir pas jin nueidavi net 
in Aezmonue su taja vilczia, 
jog nuburs kur gali rast karo 
liūs. Užmokėjo gerai ir dasiži 
nojo:

— Jieezkok kamarojo pas 
savo kaimyną Juozą, ten guli 
paezios karolei.

Jonas M... ieztikro turėjo 
kaimyną vardu Juozas, juk 
žinotia, jog kožnam kaimia 
Juozu ir Jonu daugiausia, tai 
ant kart didelei nudžiugo Jo 
nas jog atsirado vagis ir pade 
kavojes raganių sugrižinejo 
linksmas namon E damas na
mon ant kart užsidunksojo, 
nes tasai kaiminae Juozas bu
vo del jiojo geriaueium priete 
lium ir darodinyku, visi kai 
mucczei jin myleio ir guodojo, 
buvo eztant gaepadorius, ir 
kaip cze dabar dariti pas jin 
krata? Nes reike raganiaus 
klausyti. Ka pasaki yra teisy
be. Reike jieszkoti kamaroja 
pas Juozą karolių ir tasai k va
las Jonelis teip padari.

— Žmogau!— tarė Juozas 
baisei sueirupinias - bijokie tu 
Dievo persižegnok, ka tu da 
rai, gal tave velnes apipainio 
jo!

— Ne,-atšaki Jonas,- pas 
jus ant lentynos, kamaroja mu 
su karolei, tiktai atidarykie ka 
mara!

Juozas pavėlino iszkrest vi
sus uezkaborius, bet karolių 
ne rado. Vietoja kad Juozas 
galėjo kvaila Joną apskunst, 
jog ne kaltai uszsipuoli, bet 
Juozas, ne skundi, tada Jonas 
apskundi Juozą, pasiremda
mas ant žodžiu burtininko. 
Ne galėjo sudia nieko laimėti 
ir gal butu gavės tūpt in Kai 
varije už kvailumą, nes kitaip 
stojosi. Buvo M- jomarkas ir 
ant tos dienos Juozas su Jonu 
buvo paraginti in suda. Jonas 
su pa ežia eidami uliezia pro 
žmonis paregėjo savo karolius 
ant kaklo nepažįstamos mo- 
teres ir su laikias motere už 
rankos paszauki:

— Del Dievo! Juk tai ma
no karolei!

Dabar trumpai nubaigsime. 
Palicijantas pasisuko, vedi Jo
ną, jiojo paezia ir nužiūrėta 
moteria pas burmistrą. Pasiro- 
di, jog karolei ant moteres kak 
lo tikrai buvo Jonienės. Toji 
motere pirko no žido, o židas, 
kaip pripažino pats, pirko juo 
sius no pažinstamo pusbernio. 
Taji pusberni tuojaus suemi, 
likusi in suda pristatytas, kur 
piisipažino, jog pavogi, kada 
nieko grinezioja ne buvo.

Dabar pažino Jonas, kokis 
jis kvailys ir jog ne dorai su 
Juozu apsiėjo, kuri ne kaltai 
nužiūrėjo ir praeze atleidimo.

Juozas atleido Jonui, ir dėka 
vojo Dievui, jog kaltinikas at
sirado ir ant to pasibaigė.

Jonas murmėjo po nosia 
grįždamas namon ir dantimi 
grieže:

— Na tu rupu.. . Saukau, 
kaip asz tavia nutversiu, tai 
kaulus sulaužysiu!

— Na ka dabar žmonis ant 
manes sakys! Juk asz niekur 
negalėsiu akiu parodyti! Na 
tu ru.l

Dvi ziurki.
žiurki rado kiauszini 

ir negalėjo juo pasidalinti 
Bet mato lekia prie ju varna 
ir nori kiauszini paimti. Pra 
dėjo žiurkes galvoti, kaip kiau 
szini nuo varnos nusineszus in 
ola. Neszti? — nepaimsi. Riet? 
— gali sutrukti. Ir sumanė 
žiurkes eztai ka: Viena atsi
gulė aukeztieninka, paėmė 
kiauszini kojukėmis, kita gi 
paėmė jai už uodegos ir, kaip 
ant rogucziu, nusivežė kiauszi- 
ni in ola.

Atejna szefas policijos pas 
cara Mikalojų ir atidavęs gar
be prigulinczei kalba:

— Vasze Imperatorsko Ve- 
liczestvo, visus nihilistus iž- 
gaudisime, ba mums isz ran
kos ne iszsisuks.

— Caras: — Kaip tai?
Szefas: — Ne gales niekur 

ižbegt', ba neižduosime pasz- 
partu, tai ne gales iszvažnoti 
in užrubeže.

Muso vaikai.
— Tetule, kiek turėjo metu 

Matuzelis?
— Devinia szimtus.
— O kiek tini tu tetule?
— Aez.... aez matai.... 

aez turiu 30 metu.
— Ar sziteip?... tai tėvelis 

pamiliro ant 870 metu.
— Del ko?
— Ba kalbėjo vakar in po

ną Karolu, jog tėtuli esi sena 
kaip Matuzelis.

Geras atsakymas
— Mano brangi, kada suej- 

siva in pora, tai nuetoaiva szok 
ti.

— Geraj, nes paskui tu 
szoksi.

— Tai mislini uždėti cffisa 
ezitam miestelije, bet ar tu da 
ne per jaunas daktarauti?

Jaunas Daktaras: — Teip, 
teip, aez ketinu vaikus ir mer
ginas giditi isz pradžios.

Kaip tu gali 
viriauses tavo 
jaunesnius ?

— Tai mat 
paliepimo.

Žinote reike 
ne turiu laiko 
lesmuezti? duodu in kaili vi- 
resniam tiek plegu, o tas pas
kui iždalina tarp kitu.

Naje isztrauke.
— Ko teip susiraukiąs?
— Sugrįžtu no dentisto!
— Ar iszlupo danti?
— Naje iszlupo!,., iszlupo 

pusią dolerio.

* Jago vyrai isz tinginystfis 
neuždirba Washingtone ant 
maisto savo moterei ir vaikams 
tai ejna in kalėjimą ir tenais 
turi dirbti ant iszmaitinimo 
paezios.

* Kaiinelije Shina, Japo- 
nijoi, moteres jeszko p.erlu per 
visas dienas, pasinerdamos 
iu mares o vyrai sėdi namie 
prižiūri vaikus ir namus.

UNION NATIONALBANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. ValsL Randaa turi musu banke sudėtu piningu.

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

HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Subatomis 9 ligl2-ad.
W. H. KOHLER, Kasierius.
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DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotao 

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokei ligas nepaisant ies 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimua 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gyd» 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimaa 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, PlauozK 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubėgom 
Užaisnejuaiaa Ligas kad ir pajinanozios nog Tęva,

Reikale raszykite ant adreso
BQ Fm CD 638 Pcbb Pittsburg, F*.HA AULU AAma: tiki > vokam w

“KAPITONAS
VELNIAS”

Prietikiai CiranoDe Bergarac

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

PENKI TOMAI, 2 KNYGOSE

SKAITYK!

o

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

o 
r o

1STOR1SZKAS APRASZIMAS
PER U. S1NKEV1CZ1U

8 istorijos, 122 puslapiu apie a 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” Jj 
“Kodėl neleido Baltraus in dan o 
gu” “Bausme.už szyksztuma” o 
“Mažo sziauoziaus dideli reika- J 
lai” “Dienos kentejimoNantoj” g 
“Netobulas žmogus” Szitos ji
knygos preke tik 25o, £
---rv.------- z------------------------- - ° Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ g 
apraszimas isz pirmutines puses x 
szimtmeczio, iszimta isz Lietu- jį 
viszku užlieku, parodo kaip ° 

į senoviszkos laikose Lietuviai o 
o gyveno, puiki apisaka su pa- 
o veikslais. 177 puslapiu tik Ž5o

® gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
K arba $L2& vertes knygų už JI. 
r Raszykite kokiu norite. Mes 
g siusime knygas per paozta it. o 
o apmokame visus kasztus. Galite J 
o pirkti kiek norite. Visos knygos X 
J yra geros ir kožnam jie patiks, g 
K Raszykite szendie, Adresavokit £ 
j W. D. FOCZKOWSKI-CO.

Mah inoy City, Pa.

——



W. RYNKEW1CZIUS
.. NOTARIUSZAS..

233-235 W. CENTRE ST., MAHANOY CITY, PA.
I’RIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU

...... PO PBIZUBA KANUOS.......

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

Paszportus del keliaujanoziu pa
rūpinu.

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

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

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

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

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

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

Žinios Vietines.
— Szi menesi mirė 27 ypa- 

tO8.
— Nauju ukesu užgyme 2C> 

o keturi negyvi.
— Lehigh Valles kasiklos

mokes ryto.
— Badai Redingo kompa- 

nije ketina parandavot žeme 
ant W. Maple uliczios, nuo 
B. lig Main uliczios. Kad tai 
iszsipildytu kagreicziause, ha 
vietos jau nesiranda del stati
nio namu.

— Ketverge bus dydelis 
cirkusas “Young Buffalo, 
Wild West” ant West parko. 
Paroda iez ryto. Žodžiu ta- 
rent, bus tai tris cirkusai su- 
vieniti in viena. Vertėtu pa
žiūrėt.

— Svarbus susirinkimas sa- 
luninku atsibus lietuviezkoje 
mokslaineje diena G Augusto, 
10 valanda iez ryto ant kurio 
visi privalo susirinkt. — Ko
mitetas (29-1-5

— Praejta ketverga mirė 
Mikolas Jonikunas, gyvenan
tys po No. 1231 E. Pine Str 
Velionis sirgo ant dusulio, pa
liko paeze ir penketą vaiku. 
Laidotuves atsibuvo subato.

— Parsiduoda naminei ra
kandai geram padėjime pigei 
po No. 429 W. Spruce Str.

— Brolei “Moose” tegul ne- 
užmirszta, jog susirinkimai at 
sibuna kas petnyczia ant Co 
lumbus sales ant kurio visi 
privalo susirinkt.

— Gal nevisi Iccnininkai 
vežimu žino, kad pagal nauja 
paliepima, turi turėti ant ve
žimo kokia norints žibinte 
nakties laike. Apie tai neuž- 
mirszkyte nes užmokėsit baus
me.

— Subatoje tavorinis trū
kis nukirto abi kojas F. Vav- 
rinckui (mėsininko Valincziaus 
szvogeriui) Lakeside, kada už
sikabino ant jo. Nelaiminga 
nugabeno tuojaus in Aehlando 
ligonbuti kur dydeluosia kan- 
kesia mirė Nedėlios diena. Pa
liko paezia ir 4 vaikus. Turė
jo apie 45 metus.

— Nedeloje rado kuna Jur
gio Zubo, 25 metu, prie geležin 
kelio arti St. Nikolas. Mano 
buk likos nužudintas ir tycze 
paguldytas prie geležinkelio 
ydant iszrodytu buk likos pa
taikytas per truki. Palicije 
daro slieetva.

— Guodotinas muso senas 
prietelius Tamoszius Astroms- 
kis isz Filadelfijos lankėsi 
pas iždavejus “Saules” kėlės 
dienas. Po pasikalbėjimui 
apie praejte ir pasilinksmini
mui arit baluko iszkelto iez tos 
progos, sugrįžo linksmas na
mon, atsisveikindamas su szei- 
myna ir veloniu D. T. Bocz- 
kausku ant jojo kapo.

— Parsiduoda naminei daig 
tai, da geram padėjime. Loc- 
nininke (naszle) parduos ne- 
perbrangei už tai kad nori va- 
žuot in lietuva, kas nupirks I 
galės parandavoti ir stubas. 
Atsiszaukite pas Antonina 
Urboniene 15 Butcher Alley.

(89

Favogi lavonui kelnes. .Gera proga ineltl in
Varszava. — Kopliczioje 

“Kudykelio J-zaus” likos at
vežtas kanas mirus’o Z gmun- 
to Lisickio. Kada ant rytojaus 
pribuvo gymines, ydant pasi
melst už duszii mirusio, nusi
stebėjo labai kada paregėjo, 
jog ant nebaszuinko nesiranda 
k-dniu.

Tarnai prie kopl’czios persi
tikrino, jog ir žvakių stuoko- 
je už kokia 7 rublius verties.

Pasirodė, jog nakties laike 
vagie insigavo in kopi ežia ir 
netik pavogė žvakes bet ir nu
traukė kelnes no nebaszuinko.

Trumpi Telegramai.
§ Cameron, N. Y.— Ugnie 

eunaikino konia visa taji mies
teli. Bledes $50,000.

§ Mentreal, Ind.— Per trū
kimą tono dinamito septini 
darbininkai likos sudraskyti 
ant ezmoteliu.

§ Milan, Italije.— Visa ap
linkine likos isznaikyta per 
baisia viesulą. Bledes milž:-
niezkas.

— 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 •;)

ISZ LIETUVISZKTJ 
KAIMELU.

Cloquet, Minn. — Darbai 
gerai eina, iez kitur pribūvu, 
šiam darbas nesunku gaut.

— Lietuviu mažas būrelis, 
visi sutikime gyvena, tiktais 
apszvieta stovi ant mažo laips
nio.

Gilbertville, Mass — f Lie 
pos 20 d. netoli nuo ežia, 
miesteli je Wilrait popierino 
fabriko darbininkas lietuvis
B. Antanas Brazauskas pare- 
jas namon isz darbo, pavalgė 
pietus ir sėdėdamas norėjo už
sidegti pipke kad pasirukyt, 
braukė briežuka in kelnes ku
ri buvo alivuota ir karasinuo- 
ta, bnežuko siera sprogus pri 
kibo prie kelnių ir akimirks- 
nije užsidegė visi drabužiai, 
kadangi tuomi laiku nieko 
daugiau stuboje nesirado kaip 
tik jo pati, tai kol apgesino 
nelaimingas teip baisiai apde
gė kad nuvežtas in ligonbuti 
ant ritojaus mirė.

Velionis buvo 27 m. am
žiaus, buvo laisvas ir mėgo 
tankiai iezsigert, kas iez dalies 
ir buvo priezine jo nelaimes. 
Velionis paėjo isz Kauno 
gub., Seredžiaus para., Stasiū
nu kaimo , 8 m., kaip Amen- 
ke, paliko dideleme nuliūdi
me paezia ir 5 m. sunu, teipgi 
du brolius, Amerikia o lietu- 
voje tęva ir broli Vinca.

Tegul buna lengva szioi 
kalnuota žemele.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda karezema geroi 

vietoi, terp lietuviu ir lenku, 
Laisnai tik $500 ant metu 
priežastis pardavimo Iccninin- 
kas nori keliaut in Lietuva del 
szeimynos sveikatos, norinti 
pirkti kreipkitės ant adreso:

( 59 oi) 
J, Juezka.

151 Review Ave.
Blissville L. 1, N. Y.

Ant pardavimo
Salunas su namais Miners

ville. Pa, Biznis geras, geroi 
vietoj ant didžiausios uliczios 
Parsiduoda neperbrangiai už 
tai kad locnininkas nori apleist 
miestą ir nori greit parduot. 
Teipgi turiu ant Pottsville ant 
keturiu familiju parduosiu už 
$35C0, randos atneeza $33 
ant menesio. A. Versotskie, 
Minersville, Pa, (i9 'o;)

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviszkai

D. T. BOCZKAUSKAS.

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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

J

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszzleda žmogaus ateiti 
Preke — lOo.

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

RUBINĄ KULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D.T. B

Preke — lOo

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

* —su pagini ba Kasini— 
Pagal Garsingiauai Chaldiszku

Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku. 

Preke — 10c.

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

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.South Al; M^uloo, Cit,P,

-^DAINOS 
gT SURINKTOS ISZ LIETUVOS 
II Yra tai rinkimas gražio Dainelių. 
* 78 pos. 6x9 col. dyd- Preke 25c.

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

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymooth.Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVaistu.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkafi 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad'musu 
tautieczei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu užduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Kztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietu visikas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l................................25c.
Egiutero No.2................................50c.
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai................................35c.
Meszkos Mostis.............................. 25c.
Trejanka.........................................25c.
Linimentas vaikams......................25c.
Gyduoles nuo Kosulio..................25c
Liepiu Balsamas...........................25c.
Anty-Lakson del vaiku.............. 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

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

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

Kojų........................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto........  .........15c.
Gyd. nuo Grippo...................... $1.25.
Plauku apsaugotojas.................... 50c.
Muilas del Plauku.......................10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 36c.
Rožes Balsamas.............................25c.
Kinder Balsamas.......................... 25c.
Bobriaus Laszai............................50c.
Ssvelnintojas.................................. 35c.
Kraujo valytojas........................$2.00.
Nervu Ramintojas.................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas 

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

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

apsimokama bizni

Parsiduoda puikiai ir gerai 
intaisyta dirbtuve temprencc. 
Koetu meriuĮ daugybe, biznis 
randasi Shenandoah, Pa. ir 
parsiduos labai pigiai ba loc
nininkas turi kanecz apleisti 
miestą, todėl pasiskubinkite 
ba kas pirmesnis tas geresnis 
kas nupirks tai locninikas isz- 
mokye kaip visa bizni varyt. 
Apie daugiaus atsiszaukite in

“Saules” ofisą. ( j 
Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Parsiduoda grosereztorie biz 

nis eina gerai dailioje vietoje, 
apgyventa terp lietuviu lenku 
ir vokiecziu, priežastis parda 
vimo pati serga esiu priverstas 
važuoti m lietuva. Norinti 
pirkti kreipkitės szuom adreso.

V. Stankus
294 Powers St.

(|9 oj) Brooklyn N. Y.

$25 Grafafonas už $21
(su 16 Dainomis)

DEKYTE PININGUS
...IN...

MERCHANTS BANKING TRUST CO
...BANKA...

TADA TURĖSITE PRIETELI KADA BUS REIKALINGA.

NEMOKEK NEVIENO DOLERIO
BAKOL NEI2SI GYDINSI.

.. GYDOME...
UZTRŪCINIMA kraujo.

Be skausmo arba nustojimo darbo. 
Greitai, ant visados ir slaptybėje. 
Per 20 metu gydome pasekmingai 
visokes slaptingos ligas kūno, pūsles 
ir visokes vyru ligas. Rodą dykai. 
Raszyk szendien;gvarantinam ižgyd- 
ima. Atydaryta vakarais ir nodeliomis

Adresą vokyt
KOENIGSBERG SPECIALISTS 

P.O. Box 9 W.
Williamsburgh, Brooklyn, N.Y.

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

Jaigu ne turi mano kataloga tai 
prisiusk už 2c. pacztinia markia o 
apturėsi didelipuiku kataloga kuria- 
mia rasi visokiu geriasi u Armonikų, 
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu 
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku 
ir Malda knygių kokiu tik randasi 
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru 
gromatu raszimui su puikfeuseis ap 
skaitimais ir dainomis su drukuotais 
aplink konvertais, tuzinas 25c. penki 
už $1. Sztornikams, agentams ir 
fjedliorems parduodu visokius ta vorus 
abai pigei. Reikalaukitia visokio ta- 

voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus 
pas tavoruš, adresas:

W.Waidelis112 6tX.y.
Lietuviszkas Agentas

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

SVEIKATA LIGONIU 
PATIEKA SERGANCZIUJU

VIERA, VILTIES IR NODIEJUS.
Prof. C. P. HERMA, garsingas 

■ iszradejas sekaneziu gyduolių nog 
dusulio nog rumatizmo, galite gaut 
pagalbos kokioj nebūk liga sergi, 

. vyrai teipgi ir moteres galite gaut 
j visokius patarimus. Paraszykite savo 
( kalboje, kaip mokate keletą žodžiu 
apie savo liga irmenesio varda kuri
ame jus esate gimė, diena nekanecz- 
nei reike. Adresavokite:

PROF. C. P. HERMA, R.P. 
1606 S. Wabash Ave.

Chicago, I’ll.

Ant pardavimo.
Mockaiczio ealunae eu namais 

Mahanoy City, Pa Apgyventas 
Lietuviais ir neper arti kitu sa 
lunu. Geroi vietoi prie gero 
trakto. Ant kito galo loto ran
dasi namai ant dvieju familiju, 
ir keletą geru tvartu.
Apie daugiaus dasižinos’te pas 
Wm. Mockaitis, 23 D Street,
Mahanoy City, Pa. (j •))

Parsiduoda namai.
Puikus trijų floriu namas 

ant dvieju familiju po No 101 
ir 103 W. Pine St. Mahanoju- 
je. Parsiduos už neperl ran
gia preke. Atsiszaukite pas.

Mrs Emma Davis, 
101 W. Pine St.

( X9 o;) Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Namas ant puses loto po 

No 412 E. Center St. Mahano- 
juje. Galima tuojaus insi- 
kraustyt. Dasižinokite pas.

Wm. Morgan.
1C N. Main St.

( i9 o,) Mahanoy City, Pa.

Pasakyta Mahanojuje.
Gyventojas žinomas skai

tytojams kalba sziteip.

Mrs. Ida Fisher nog 1013 E Cen
tre St. Mahanoy City, Pa1 sako: Ka
da buvau 5 metu senumo, mane ne- 

j sziojo ant paduszkos. Peozei buvo 

toki silpnus kad negalėjau vaiksz- 
j cziot, Mano tėvai praleido daug pi

ningo ant daktaru, be jokios pasek- 
| mes Turėjau dieglus pecziuose, bai 

su skaudejima galvoje, kartais užei- 
Į davo svaigulis kad turėjau tvertis 

ko užsilaikyti no puolimo. Mete 
'1897 svėriau apie 90 svarus Ant 
f galo pradėjau vartoti Doan’s Kidney 

pigulkas ir szeszi baksukai mane isz- 
gyde. Neturiu jokio ženklo inkstu 
ligos Dar sveru du kart daugiaus 
negu priesz vartojimą Doan’s Kid
ney Pigulkas ir sziame laike turiu 
linksma gyvenimą.

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

Ant pardavimo.
Salonas, Sale, Moving 

Pictures ir Wholesale biznis 
arba “bonkute” pardavimo 
arielku, vyniu ir alaus. Virez- 
minetas biznis yra ant parda
vimo, arba priimsiu “paitneri” 
kuris gal mdeti nog 15 lig 20 
szimtu doleriu. Atsiszaukite 
ant adreso: (-g9 o))

Palm Garden.
724 Fifth Ave.

Brooklyn, N. Y

SziTA Banka visada yra geras draugas savo 

depositorams. Pagialbsta jiems pirkti pra- 
pertes. Skolina piningus ant lengvu iszlygu. 
Moka procemta ant sudėtu piningu. Buvo 
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo 
mokėt Procentą ant sudėtu piningu. Y ra tai 
sargi vieta laikyti savo piningus. Kasierius 
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslainiu Maha- 
nojaus distrikte laiko piningus szitam banke 
Yra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.

...DIREKTORIAI...

D. J. Graham, Prezidentas. C. E. Adams, Vice-Prezidcnlas.
D. F. Guinan, Kosijerius.

A. Daniszewiczin. M. Gavula.
L. Eckert. Y'- -L Miles.

W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

MERCHANTS BANKINGTRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

KARPETAI

Pač iu-• J:i •.’] kortes ant geriausiu 
linijų" m i. sz I ietnvop. Siunezia 
Piningus in v «ai didis s\ ieto, greitai, 
pigiai ir tei un a .

Kas nori at.r 1 ml Lietuvos 
savo gymines a. p iri® nfn'>q tai ra
szykite pas mane k .d .n ■ ai ar turi 
labai pigias preke’ k ipk -reziu ir 
galima dar pirkti Szi »k< . es už labai 
nužemintas prekes, R s,ant prisiu- 
skite už 2c. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu tavoru ir Buczerne.

Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

LABAI GERA GYDUOLE
Dr. Gibowitch’io 25 Laszn Iszgydymas.

Nuo Meszlingio, 
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

Raudonosios,
Priepuolio.
G vara ntaotas kad 
iszgydys arba 
pinigai atgal.

PREKE 25c.
Sudarj ta...

MaskolijoN.

A. G. CRAVENAS, P. H. G.
FIRST WARD DRUG STORt
221 E CENTRE ST., SHENANDOAH. PA.

Reikalaujame Agentu Ir duodame

ŠTAI TAVO LAIMRODIS.

I LIETUVISZKAS ADVOKAT, 

Baltrus S. Yankat 
ATTORNEY, COUNSELLOR AN 
ADVOCATE OF UNITED STATI 
COURTS.

Geriausea ir didžiausias bū 
piningo iszlaimeja provoae už 
žeidimą kasiklose, fabrikuose, g 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaic 
provas kurios kiti advokatai atsak 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

B.S.YANKAUS
154 Nassau Street 

New York, N.Y.

S

S'B

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

Naujas Iszradlmas
Apraszima siunezia dyka
Kaip galima apsaugoti no lięu ir pa 
iszsigydyti be daktaro visokias liga 

Plauku puolimą ir užsiauęinima^ 
Nežali, Papuozkus, Pleiskanai 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantu,geriausio8,20( 
Nuo Kornu užtrinu tik lOo. Me 
turime apie puse milijono laiszku si 
padekavonenrs nuo žmonių visoldi 
tautyseziu. Raszykite tuojau an 
adreso pas Specialistus:

Urs. Brundza & Co.
B’Jway & So. 84k Brooklynji.

n i o ’o Mahanoy City, Shenandoah, 
Vjlllllclll S MLCarmel, Landsford

Nusipirkite eau keleto 
Buteliu «

NORKEVICZIAUS NO. i.
Geriausia Arielka Visam 

Mieste. Tik $1 už Buleli 
Teipgi cris gausite ir visokia 
kitu gėrimo. Ateikyte dabai 
priesi laika, duokite aro 
orderi o bus jums pristatyta

whiskey

No. 6.

27m. SENAS LAIKHASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZE1NA KAS SEREDA BROOKLYN,N. Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paezios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
irganu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina. isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidi! “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atmininiu nes pirmas da Lietuviszka 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsiniok’*s $2 gaus ta numeri, 
kaipo DO VAN \.

VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
Metalus - - - $2.00. 
Pusei Metu - - $1.00. 
Užrubežiu - - - $3.00.

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

Paprasta numeri peržiurejimui 
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

smms™
Didele knyga api 1300 puslapu 
Visos 6 dalis drueziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Bocxkow»ki-Co.

MAHANOY CITY. PA.

Dr. Alexander O’Malley
Nerviszku ir Kroniszku Lygu-

Asz Gydau

Varikorcle

Strik tu ra —

PRIIMA 
LIGONIUS

I Dr. Jonas C. Milleris 
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

...OFISAS.^

224 South Main Street.
Shenandoah, Pa.

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

dideliu skausmu

Užtrucinta Kraują be miniraliszkn 
mikstūrų arba pavojingu gyduolių.
Patrotljlma NerTlHzkuma ir Slaptingos Lygos, 
Be pavojingu gyduolių.
Visa bzaiszkinima apie mano budo gydimo 
paduodu tiems k:i panorės žinoti.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 S. Washington St., Wilkes-Barre, Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

Suvirszum 30 metu daktaravimo 
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas 
ofisas. Prisiusk 2c. marke o gausi 
Knygute apie Ruptura dykai. (s»njj

Jaigu kada busite

PHILADELPHIA, PA.
Tai užeikite in

Į ^IBTUVISZKA JTĮf OTELI

JUOZAS OK1NSKAS
(LOCNININKAS)

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

S. Norkewicz
408 West MiUiqv Avi.

BELL TKLKPHONAB

B RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis mnso tiūtietto 
Ragažinskas pargabeno visokia 

garima, Amerikoniezka ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielka,. Vynia 
Arako, Kimelio, Dziniu Irt, t 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio 

Duokyte dabar orderi • bos jamii 
pristatyta ia lamus,

54-56 N. Main St, 
Mahanov City.

B

Zodiatiškas laimrodis, norintiems 
apsivesti ir apsivedusieins. Prisiusk 
sidabrini dešimtuką jviniojes drū
čiai gromatoj, parašyk kelinta die
na ir kokiame mėnesi ėsi gimęs.

Tad prisiusimo tavo laimrodi pa
gal zodiatišku ženklu, matysi iš po 
kokio zodiako ženklo, mergina ir 
vaikinas turi ženytis ir laimimingai 
gyventi, o ženoti apsisaugoti šeimi-

RUSSIAN - AM ERICAN LINIJA
Laivui plauke tiefog tarpe Rosijos 

ir Amerikos. Didžiausi, puikiausi 
ir greieziausi Rusiszki liuperaliszki 
Paeztavi, nauji dubeltavi szrubinei 
laivai.
lluNsla, 16,000 tonu. Kursk, 13,500 tonu.

Czar, 13.000 tonu.
In Botterdama in 0 dienas be persėdimo.

I 1 dienu be persedinio in l.lbava.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA 

$31.00 TrerzloH Klasos $33.00 
$4 5.00 Antros Klasos $50.00 
$65.00 Pirmos Klasos $75.00

Laivai iezeina km> antra Subata,apie dau
giaus informacijos krelpkitee paa
A. E.Johnson, (.< neral I*. A irt. 27 Broadway 
New York, N.Y. urba pus vietinius agent uh

'APSZVIETA' Moksliszkai Istoriszka Knygs 
palytinti daug isz Lietuviu praeitas 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke:

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

Gaunama pirkt tik pas:

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

JyETUVISZKARp1 OTOGRAFI8TA8

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

Indeda Fotografijas in Spilkii 
Kompasas Ir t.t. raikei nutraukinfji 
Post-K artės, Parduoda Rrimus irti

LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
liūs, szliu kinius ir kitokius

\ visokiu knygų, popieras 
‘ groniatoms raszyti iri. t.

1 Jau per 19 metu viską isz 
pildė teisingai tai reiszke 
gerai. Eikite pas:

I locmanu 6 S.tVashincton. < or. E. MnrkelSt., 
J. JCblIldllId M ilkcs-Burre, Peiinu.

W. TRASKAUCKAS
PI RMUTINIS LIETUVISZKAfl

-4-GRABORIUS4*
?3 PORTER AVE. MONTELLO, MASS.

FIRST , 
NATIONAL BANK

MAHANOY CITY, PA.

SZITA Banka yra 
seniausia banka 
Mahanojuje.

Musu tykalas yra idant 
paisot apie gerove 
musu kostumeriu, da
ryt ta viską idant juos 
visame
prieszviska turėti ap
sauga ant ju pinigu.

Seniausia Banka 
Mahanoy City, Penna.

užganedyt,

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

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

Vienintele Lietuviszka Bunka i»o priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
prakaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnnsdokumentus.Lietnvai 
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Rankos virsz Įiaminetu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už gariu4 praneszti jums, kad 

jau asz nesu daugiau ne locnmiku nevirszininku,ne darbiniku 
‘ All Nations Įlankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujni vietoi

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

Keikaluosia me'džiu kreiptis prie^savo seno pažįstamo ix> 
tokiu adreso*

PAUL V. OBIECUNAS
(.'or. 22-nd. & Carson Sts; S.8. Pittsburgh, Pa.

Pigus Iszpar davimas ";,u
Idant padaryti vietos del rudeniniu ir žeminiu tavoru, tai 

pastanavijom padaryti dideli iszp.ardavima viso muso vasarino 
tavoro kokis dar randasi musu sztore. Szitas tavoras susideda 
isz visokiu gatavu vasarinu szlebiu del moterių, merginu ir 
mergaieziu, visokiu vasarinu ccikiu, andaroku, jokiu, ilgu ir 
trumpu kotu ir šutu, žodžiu sakant; visas vasarinis tavoras 
bus iszparduotas už labai numažintas prekes. Nepraleiskite 
szitos progos bet ateikite tuojaus kolei yra isz ko pasirinkti.

^“Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahenov City, PeHe Git

Laidoja Kimus Numirusiu, raunde 
Riginus ir Vežimus del PasivabDf.iiwo 
Krausto Daigtus ir L L Viską adidė ka 
nogeriause ir puikiame. Su virn 
reikalais kreipkitės paė jiu o birili 
užganėdintais.

29 MOTERIŲ GRAŽYBES
Tikiai artistiszkus paveikslus 
gražiausiu moterių,messiuu- 
ežiame uždarytame laiszke 
už 42o.

B. AUTURI S1NV,-.^.U

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Labo 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunozio 
piningas až žemiaase preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu pininga paskirtu siuntimoii 
viskas dirbasi teisingai nes esmia po 
kauoije, taigi meldžia visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godons

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa*




