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. Tėvai jaunavedžiu'Minneso- 
toje turi duoti užtvirtinimą, 
jog viskas terp ju bus “all 
right” Ar gi tame steite teip 
butu blogai su.... garneis?

Lordone pradėjo mesti pa- 
pratima rukimo paperosu o 
platina rukima pypkes;'eiga- 
rus teip-gi pradeda rūkyt dau 
giau. Czionais Amerike už tai 
milžiniszkai platinasi rukima“ 
paperosu, kuriu mažai kitados 
naudodavo.

Draugije rymo-katalikiszka 
propoganda apgarsino inejga 
isz 1912 meto. Pasirodo, jog 
dydžiauses aukas “szvento 
Petro” sudėjo Francuzije o 
Ameryka buvo antra. Isz pa- 
ezios New Yorko diecezijos in- 
plauke $15,000 o iez viso 
Ameriko sudėjo $1,600,000.
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Tūlas kalininkas apsodintas 
ant viso gyvarczio in kalėjimą 
Frankfurte, Ky. pabėgo ana 
nedelia, bet ne ylgai pasinau
dojo iez luosybes. Negalėda
mas sutikyme gyventi su savo 
prisiega, gervalei sugrįžo in 
kalėjimą, nes kaip pats tvirti
no, geriau malszei gyventi ka
lėjime ne kaip su veln-bobe.

Klevelande palicije ėmėsi 
ant naujo budo prieszais mi- 
lyntes poreles. Sztai parkuosią 
pastate visus suolus po elektri- 
kineis žibureis, ydant milin- 
czios poreles negalėtu už daug 
prisiglaust prie saves, o ka jau 
apie buczkius, tai nėr ne ka 
kalbėt. Ar-gi ne baisus szis 
svietas?

Vos susilaukėm tik pusmeti 
15)13 meto o jau pranaezai 
pranaezauje koke bus atejnan- 
tys 1914 metas. Londono 
pranaezas “Senas Mauras” pra 
naezauje, buk atejnanti meta 
Anglijos moteres aplaikys bal
sus, ir mirtis ženklyvos ypatoe, 
kuri nustebės visa Angliję.

Suvieniti Valstijei nukentės 
daug nuo drebejimu žemes, 
baisiu viesulu, eksplozijų ka- 
siklosia, tvanu ir ligos gyvu
liu. Europa, Azije ir Afrika 
pauaszei nukentės.

Turkije bus snnaikyta vi- 
siszkai; Vokietije ir Erancuzi- 
je turės dydele kare o kruvina 
revolucije pakils Kinuosia.

Suvienitu Steitu geležkelei 
laike Gegužio menesio aplaike 
pelno $8 230,000 ant dienos o 
užlaikimas tuju geležkeliu 
kasztavo jiems ant dienos $5,- 
920,000, padotkai ant dienos 
isznesze $341 500, arba už kož 
na szeszis dolerius indeta in 
geležkęli, turėjo užmokėti po 
viena doleri.
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Tūlas Vengras iezrado ma- 
szinele siuntimo telegramų pa- 
naszi in raszoma maezinuke 
(typewriter) ir vietoje, bruksz- 
neliu ir krucpkucziu, galima 
bus daba. iiiunsti telegrama 
paprastu i -?t>i.

Dydžiauses ant viso svieto 
stiklinis stogas bue ant naujo 
pacztinio namo New Yorke. 
Ant apszvietimo sureikalaus 
90 tonu stiklo.
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Jago popiežiniai gvardijei 
vale pasikelti prieszais bažny- 
tinia valdžia ir ne buna už tai 
ekskomunikavota, tai del ko 
czionais Amerike negalima pa
sikelti prieszais prispaustojus 
žmonių per križiokiszkus bis- 
kupus? Juk ta pati katalikiaz- 
ka bažnycze randasi Ryme ir 
Amerike o ir teisingysta pri
valo ta pati vieezpatauti ant 
svieto.
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Kaip tai smagu skaityti 
amerikoniezkuosia laikraiz- 
cziuosia apie muso tauta, kada 
pagyria, jog Lietuvei pradeda 
nustoti girtuokliavimą. Sztai 
Skulkino tūlas angliszkas lai- 
krasztis teip kalba apie tai:

“Muso atejviai atpranta 
ženklivai nuo gėrimo. Kitados 
galima buvo užteminti visur 
girtuoklius, bet szendien, terp 
jaunesnes gentkartee pageidi 
mas akltholiaus jau netokis.

“Turėdami teip ženklyva, 
skaitliu atejviu muso paviete, 
retai galima užteminti girtu 
jaunu žmonių. Skvajerei jau 
ne tiek uždirba kaip kitados 
turėdavo tikras aukso kasik
iai. Salunai daro mažesni biz
ni ir tik tieje užsideda, kurie 
ne senei pastojo ukesais bet 
atejnanti gentkarte jau prade
da susiprast, jog girtuokliavi
mas neatnesza jokios naudos!” 
Teisingi žodžei lojo laikrasz- 
ežio!

In stebuklinga vieta Lurda, 
Frarcuzijoi, mete 1912. buvo 
atvažiavę 247,000 maldininku, 
komunije iždalino 791,000, 
miežiu atlaikyta 76 000, ste
buklu buvo 101.

Gyventojiai Grodnaus gu- 
bernijoi iždave ant alkcholiaus 
7 097 139 rublius praejta me
ta. Gryno pelno randaviszkas 
nonopolius turėjo 5,113,435 
rubliu 75 ir puse kapeikų.

Gera giduole ant mušiu

Jonas Mandralus, buvo tai 
labai iszmintingas mužikas, 
per ka visas kaimas gėrėjosi 
isz jiojojiszminties, nes tik vie 
nas daigtas jin labai užpikin- 
davo, jog visi jin paguodavo 
tiktai tosios mažos musiukes 
jam po piet perszkadindavo 
mie....- norėjau pasakit skai-
t mui. Viena karta užpikes 
labai, paszauke in savo pa- 
cze:

— Nėr rodos — turu nu- 
pirkt truciznos ant tu bestijų.

Ir nuvejo in miestą, in ap- 
tieka. Aptiekorius paduoda 
Jonui popiera, ir sako idant 
jin pamerktu ir ant torielku 
uždėtu ir iždestinetu po grin- 
czia, o muses pradės sėst ant 
popieru ir užsitrucins.

— Nėr kvailu! - atsako Jo
nas, žiūrėdamas aut popieros- 
ponas mislini, jog turi priesž 
save kvails! Žinok ponas ap- 
tiekoriau jog muses ne sės ant 
popieros, kaip pamatis para- 
sza - o czionais ant kožnos po 
piereles stovi paraszita: “Tru- 
cizna” ir vokiszkai: “G ft” ir 
da ten kokioje kalboje.

Veluk duok ponas ten ko
kiu milteliu kuriu musiom ga 
leeze užduot.

Aptiekorius nusijuokęs ro
do Jonui baltus miltelius.

— O kaip jis, duodasi mu- 
eiom? - klausė Jonas.

— Tai gi matai atsako ap- 
tiekorius - reike padarit ma- 
žiukele sziupelele isz plunks 
nos ir kaip tik sugausi muse, 
reik su taja szupelele paimt 
tuju baltu milteliu ir musėj 
in snukuti in pilt o po dvieju 
adinu muse neatbūtinai turės 
pastipt.

— E. — atsake Jonas - tai 
jau veluk sutrint muse pirsz- 
tuose, kaip jaja pagausiu.

— Na tai-gi, tai ir ira ge
ras spasabas! - atsake aptieko 
riue, o Jonas nusietebejes isz 
aptiekoriaus kvailumo, sugri 
žes namon pasakojo kaiminams 

(kokiu jisai iezmintingu ira 
žmogum.

ISZ AMERIKOS.
Szetonas pavogė lavona.

Base, Ark.— Neeenei mirė 
czionais da jaunas žmogus P. 
Montgomery, laidotuves likos 
parengtos, lavonas indetas in 
graba o keturi draugai sėdėjo 
per visa nakti prie lavono. 
Sztai apie pusiaunakti neisz 
pasakytinai sargai persigando 
paregeja inejnant per duris 
kokia tai baidykla, su ragais 
ant galvos, su lenciūgu ant 
pecziu, raudonais ilgais plau
kais ir visas juodas kaip sma
la. Sargai nelaukdami ylgai 
szoko per langus o kada sugrį
žo po keliu valandn, nerado 
lavono grabe. Dabartės tvir
tina, jog tai pats velnias pasi
rodė ir isznesze lavona bu sa
vim .... Gal ir teisybe.
Keltinuos kiaules suaugę 

iii daigtn.
Kittaming, Pa, — Willia- 

mas Silves, farmeris, isz Ma
nor tewmhip, atveže pas czio- 
naitini veterinora (gyvulu dak
tarą) ydant prailgyt gyvaste 
nepaprastam sutvėrimui. Yra 
tai keturios kiaules suaugę in 
daigta kaip Siamiszki dvynai. 
Kožna isz kiaulu turi po ketu- 
res kojas, uodega ir snuki bet 
tik po viena aki ant kaktos. 
Žmonis isz viso pavieto važiuo- 
je regeti to nepaprasto gyvu
lio.
Aplaike turtą už prilan- 

kuina del motynos.
St. Louis, Mo. — Už tai, 

kad raszydavo gromata pas 
savo motyna kas nedelia per 
15 metu, nuo kada pribuvo in 
Ameryka, J. W. Gordonas, 
kriau ežius, aplaike turtą isz- 
neezanti ant $150,000 kuri pa
liko jam jojo dede L. L. Lei- 
baviezius iez Libavo, Rusijos.

Gordonas turi da tris bro
lius, bet tieje nieko neaplaike, 
nes apie motyna suvisai nesi 
rūpino o jisai už savo prilan 
kurna aplaike visa turtą.

Drūtis laszo vandens.
New York. — Fridrikas 

Newman ant draugiszko susi
rinkimo, iszsitare, buk jokie 
žmogus negali iezlaikyt varvė
jimo vandene ant savo delno 
nuo trijų pėdu augezezio. 
Kokis tai drąsuolis atsirado ir 
susilaižino su Numanu, buk 
jisai tai iszpildye. Bet pakol 
nuvarvėjo jam ant delno 500 
laszu vandens, turėjo palaut 
savo bandima, nes ant delno 
iszkylo pūsle kuri jam uždą 
vinejo baisės kankee.

Kinieczei naudoje panasze 
bausme ant prasikaltėliu, ku
ri duoda neiezpaeakytines kau
kes.

Viszniu kailiukas isz- 
sprogo nosije.

York, Pa.— Apie du mene- 
sei adgalioB 3-ju metu Adol
fas Lsferty, insikiszo eau in 
noei viszniu kauluka ir nosis 
pradėjo ženklivai tint. Tėvai 
mane buk tai nuo eusimuazi 
mo, paszauke daktara, o tasai 
peržiurėjas kudykio nosele, 
patemino ka toki augant nosi- 
je, po isztraukimui paregėjo 
ant galo visznios kauluka 
Tinymas nustojo o kudykis 
sveikas.

Paliko 8250,000 del 
darbininku.

Chicago. — Darbininkai 
dirbtuves kavos, apie 150 ap
laike $250,000 po mirimui 
Chas. D. Šias. Turtas bus 
iždalytas pagal senumą darbo 
kožno darbininko — nuo $300 
lig $2000. Tieje ka dirbo 
mažiau kaip metas laiko ap
laikys mažiau. Penkios nasz- 
les keliaunaneziu agentu ap
laikys po $2,500 kožna.

Jaunikei! Sztai sunkeny
be ant juso sprando.

Harrisburg, Pa. — J’go 
katras isz jaunikiu geis apsi- 
pacziuoti Pennsylvanijos steite, 
tai turės perejti su mergyna 
pirma per “czū ežiu” ir iszsi 
spaviedoti iez sekaneziu klau 
simu: Pilna pravarde, koki , 
koloro, prie ko dirbi, kur gy- 
mei, kur gyveni, kiek metu, 
ar jau buvai vedes, kada mirė 
pati ar vyras, ar turi kokia 
užkrecziama liga, pravarde 
tėvo ir motynos, pravarde mo- 
tynos po tėvu, kur gyvena tė
vai, koloras motynos ir tėvo, 
kuom užsiyma tėvas ir motyna. 
kur gyme tėvas ar motyna, ar 
esi silpnaprotis, ar turi nuoma-- 
ri, ar geri daug svaigynanczii 
gėrimu, ar radaiei per penkis 
metus priglaudoje del paikszi 
arba name del paliegusiu, ar 
galėsi iszmaityt szeimyna.

Per ta pati “eziseziu” turės 
pereiti ir nuotaka ir atsakyti 
teisingai ant ar giežiau minė
tu užklausimu o jago negalėsi 
atsakyti užganadinarezei ant 
tuju klausimu, tai pavelinimas 
(laisnos) ant ženybu bus at
mestos.

Turtinga ubage.
Scranton, Ps. — Aresztavo- 

jimas ubages Onos Connolly 
isz Carbondales, pasirodė, jog 
ne toke isz josios ubage kaip! 
nudavinejo. Laike L___,
palicije rado ant josios 295 
dolerius bumaszkomis, tris 
kningutes isz banku kuriuos^- 
turėjo 3000 doleriu. Ubages 
nebutu aresztavoja nes mote
res iez visu szaliu pasiskundė 
palicijei buk Ona iszbjaunne- 
jo taisės moteres kurios jiai 
nedavinėjo almužnos o ydant 
atsikratyt nuo nuobrodes liepe 
jiaja aresztavoti.

Mete negauto lampa ant 
paezios ir mirė nuo 

sudegimo.
Doylestown, Pa.— William 

Silbey isz Newtono likos už 
darytas kalėjime už žudinsta 
savo paezios ir sužeidimą duk
ters, per metimą deganezios 
liampos būdamas girtu. Pati 
sudege ant anglies o duktere 
randasi ligonbuteje apdeginta 
baisei. Atėjės namon gerai 
užsigeriąs pradėjo bartis su 
paeze ir duktere o inirszes lig 
paskutiniam mete liampa eu 
augezeziau minėtu pasisekimu.

Rado 8600 kojoi nuo 
stalo.

Bristol, Pa.— Keli menesiai 
nusižudė Juozas Hali, isz ru- 
peeczio netekim o paezios. O 
kad neturėjo gyminiu, visi na
minei rakandai ėjo ant licitaci- 
jos. Terp kitu daigtu radosi 
dydelis stalas ant pardavimo, 
kuri pirko velionio kaimynas 
Franas Pears, neturtingas 
žmogelis, už $4,75. O 
stalo negalėjo iszneszt per 
ris atsuko kojas isz kuriu 
puolė kelioleka pundeliu 
maszku — iszviso 600 doleriu. 
Gausei užsimokėjo pirkynis.

Pasikeleliu darbas Meksike. AkivosZinois isz Lietuvos. LINKEJIMAI DEL JUBILEJINIO
NUMERIO “SAULES”

Meksike neužtvii tintas.
randas, ryto pasikelelei o vėliaus banda razbaininku naikin
dama geležinkelius, platacijes ir namus. Žemiau parodo 

krato- i Pave'ksla prezidento Huerto.

kad 
du- 
isz 
bu-

■SZ VISU SZALIU. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI).

Mcksikoniszki pasikelelei 
suinuszti.

Mex:co City, Mex. — Paei- 
keleliu pulkaijpo vadovyste 
jenerolu Elizende ir Garcia, 
susidedanti iez 2500 vyru likos 
eumusztais per randaviszka 
vaiska po vadovyste pulkau
ninko Ramirezo.

Pasikeleliu pražuvo 200 o 
gavosi in nevale 300, prie tam 
randaviszki kareiviai paėmė 
nuo pasikeleliu 100 mulu su 
maistu ir amunicije.

Nepaprastas pasirodimas
Valencije, Italije. — Ana 

diena apie 4 valanda po piet 
perejo per visa aplinkine liep 
nos stulpas augezezio 100 me- 
teru. Ka tik užtiko pakelije 
vieką eunaikino akimirksnije. 
Tuom pacziujkartu pakylo dy
dele vieeula eu akmeniniu lie
tum. Akmenis padare milži- 
niezkas bledee. Daug ypatų 
sužeido. Priežasties tojo atsi
tikimo da neieztirinejo.

Trum pi Telegramai.
§ Chicago. — 28 ypatos 

kryto nuo saules karezezio 
teip-gi ir daug gyvuliu.

§ London. — Paskutinios 
dvi Balkaniszkos kares kaszta
vo abiem szalim 350,000 gy- 
vafcziu ir $1,125.000

§ Tyrone, Pa. — Du pasa- 
žierinei treinai ant Pennsylvani 
jos geležinkelio susidūrė. Ma- 
szinistas likos užmusztas o 146 
pasažieriai tapo pažeisti.

§ Waihingtone užėjo baisus 
szturmas ir tris gyventoje! li
kos užmuszti.

Žiurkes jiu iždave.
nondonas. — Dydeliam ho 

telije “Verkelya” likos suras
tas tarnas konia be gyvasties, 
knris likos sumusztae per ne
žinomus pleszikus. Pleszikai 
paėmė isz kasos žemeziugu 
verties ant 150,000 doleriu ir 
5000 piningais.

In kėlės dienas po tam ho- 
telinei tarnai paregėjo begante 
žiurke kuri pasislėpė m kami
ną seno pecziaus. Kada nusi
davė in taja vieta žiurke iez- 
baidyt rado pliezije masznele 
eu 5000 franku kuriuos pavo
gė isz kasos.

Palicije paliko maszna ant 
vietos o pasislepia lauke va
gies, žinodami, jog vagis »r 
greieziau ar vėliau ateis pasi 
ymt piningus. Ir pasisekė su- 
ymt vagi ypatoje Arthurs 
Jamesa, hotelini berną, kuris 
atėjo paymti piningus.

Laike sliectvos prisipažino 
prie vagystes, kaltindamas tris 
kitus savo draugus, kurie pri- 
gialbejo jam vagystoje.

Waterbury Conn.
— Apie papildyta žudinsta 
ant Lietuvio paduoda “Water
bury Republican” sekanezei: 
Adomas Muzikeviczius, 23 me
tu senumo, gyvenatis po No. 
807 Bank uliezios, kurie dingo 
praejta petnyczia likos suras
tas Naugatuck upeje panede- 
lio diena. Ant kūno radosi 
ženklai žudinstoe. Kaip dakta
rai nutarė tai Adomas buvo 
pirma nužudintu o vėliaus 
inmestas in upe.

Adomas buvo dorum žmo
gum, buvo ant burdo pas po
nia Remeikiene, petnyczios 
vakare skundėsi ant skausmo 
pilvo ir nuėjo in saluna Frano 
Lazdaucko ižgerti guzutes ir 
ten užtruko lig vėlybai nak- 
czei graydamas kazirae. Apie 
11 valanda iezejo drauge su 
dviems vyrais ir nuo to laiko 
jin niekas nemate, pakol kuna 
nesurado upeje.

Muzikeviczius pribuvo isz 
Lietvos 4 metai adgalos ir 
apsigiveno pas p. Remeikiene. 
Jojo sesuo Elzbieta gyvena 
Waihington, Conn, o dede 
Ilenrykis Ludvinaviczius ant 
Magner uli. Žudintoju lig 
sziam laikui nesueme.

Židikai,
K. g. Pas mus vienai mote 
relei parėjo isz Amerikos 25 
rub. Ji nuėjo pas kleboneli, 
kad paliudytu jos tikrybe. Bet 
jie už ta "darba“ pareikalavo 
30 kap. Moterele dar mėgino 
derėtis, bet nieko nenuderejo- 
užmokejo už paliudyjima 30 
kap. ir gana.

Žeimelis.
K. g. Pas mus vienas žmogus 
pranesze policijai, jog jo žmona 
iszejus isz proto ir iezbegus isz 
namu. Vėliaus ta žmona tapo 
atrasta miezke po žabais negy
va — užmuszta. Prasidėjo ty
rinėjimas ir užmusztosios vyras 
prisipažino, kad jis užmuszes 
savo žmona ir paslėpęs. Užmu 
szejas tuojaus tapo suimtas-

Pas mus trūksta gero gydy
tojo. Kad koks lietuvis gydy
tojas apsigyventu, neapsiriktu.

Sziaudininkai.
K. g. Lidavenu parapioi, ant 
Dubisos kranto, netoli Sziaudi 
ninku dvaro ir sodžiaus gulėjo 
eu žemėmis akmuo, netoli ku
rio bužo versme (Szaltinis) 
Tamsiems žmonėms tuojaus te 
nai pasirodė stebuklai. Tuojaus 
pastate kryžu. Kiek toliaus 
pastate koplitele, dar toliaus 
— bažnytėlė ir itaise reikalin
gus prie jos daiktus. Dabar 
žmones ten jieszkodami stebuk 
lu — lankosi nesza aukas ir 
meldžiasi. Retkarcziais kunigas 
miszias atlaiko. Tai mat kaip 
pragarsėjo ir iszkilo senasis 
Siaudininku kryžius!

Kartena
i Telsziu apskr.), Isz vestuviu- 
laidotuves. Birželio 17 d. buvo 
Balsiskiu kaime, pas Ig. Smul
ki vestuves. Parvažiavus po 
“szlubo” visi linksminosi, gere, 
bet vakare vestuves in laidotu
ves pavirto: kamaroje rado ne
begyva jaunosios tėvo braoli- 
seneli, kurs jau pirmiau buvo 
suputęs ir menkai bepavaiksz- 
cziojo. Taigi tuomi vestuves ir 
pasibaigė. Ant rytojaus jauno
ji su jaunuoju iszvažiavo in sa 
vo namus.

Nors velionis degtines nege
ra bet miestelio bobeles davat 
kėlės patarszkejo, nors nežino
damos, buk jis degtinėje eu de 
ges o musu klebonėlis mažai 
rubliu tegaves, nieko neeik 
Įausdamas, in girtuokliu kapus 
labai drąsiai palaidojo. Rublis 
mat visur daug sveria Ak tie 
rubliai!

linkėjimus 
(29 7-13) 

laikraszczio

nuoszirdžiai

Sveikinam dienai jubilejaus 
ir velinam viso labo.

“Lietuva”
Chicago.

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

Gerbamaeai:
Meldžiu nuo manias priimti 

ezirdingiausiue 
dienoje Jubilejo 
jusu Garbaus 
“Saules”-

Aez geidžiu
kad laikrasztis “Saule” žibėtu 
per amžius neezdamas dva- 
siezkai — protiezka susipra
timus musu Lietuviams.

Spausdamas desznia 
Pasilieku eu guodone. 
Jonas Jasinskas

Philadelphia.
Mahanoy City Pa. .Taly 24, 1913 

Tlospodinu W. D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa. 

Dorohij prijatelu moj:—
Iz eympathii k vaszemu narodu; 

jak Vasz i vaszej familii druh, v ozas 
25 lytnaho jubilea vaszej gazety 
*‘SIonce” (Saule) serdeczno pozdo- 
rovljaju Vas i sorabotnikov vaszich i 
zselaju Vam dalszaho uspycha i da
cha sily, dla prosvisezenija i dobro- 
bytija vaszeho naroda. Na mnahaja 
lytai o. Emilij A. Kabėk, 

Gr. Kath. Svjagczennik

W. D. Boczkowski Co., 
“Saule”
Mahanoy-City, Pa.
Dear Sirs:

Congratulation on your 
25 birthday. Also, thank you 
very much for bringing to our 
attention copy of your special 
issue.

With best wishes for your 
continued growth and pros
perity, we beg to remaim,

V ery truly yours.
Howard Miller President.

International Syndicate
Baltimore, MD.

Twenty five years of earnest 
endeavor, 

Twenty five years of work and 
of fight, 

Striving for others and bring
ing them knowledge, 

Bearing the torch of truth’s 
blessed light! 

Mrs. Armanda Brundza 
Brooklyn. N. Y.

Senopiszkas laivas vėl plauke.

McAdoo, Pa t Panedeli 
vakara mire Adomas Anio- 
lanskas 25 m. senumo lietuvis. 
Nabaszninkas pagavo 
ir sirgo tik 24 adynas. 
ko didelam nuludime 
ir viena broli.

szalti 
Pali- 
tėvus

Wilkes-Barre, Pa. — Szil 
ta, žmones bėga isz miesto in 
girres, daržus ir t. t. jeszkoda- 
mi vešesnio oro.

— Kasiklos ne visas dienas 
dirba žinoma vasaros laike vis 
darbai susimažina.

— Dale Decker 11 metu se 
numo vaikas isz Avoca mieste
lio likos intrenktas per per
kūną ir užmufztas ant smert.

— Pana Elena ir Ona Zig- 
maneziutes nog 185 So. Wa
shington St. ka tik sugrįžo 
isz Atlantik City kur per dvi 
nedelas praleido vakaciįa.

Admirolo laivas “Niagra” kurie gulėjo paskandytae ” 
anglikus ant dugno ežerio Erie vela plauke ant virszunee tojo 
ežero. Laiva isztaise kaip iszrode 100 metu adgal kaip tai 

Į ant paveikslo matome.



Ka 
sier 
tuo

Tyrusa Cobb, myli moterėles,
Kada musza smalkes boles,

Ypatingai czion viena, 
Kuri ant jo žiuri per diena.

— Kur jieje?

VAISEI MALDOS
III.

Ant ritojaus paszoku Anta 
nelis anksti linksmas, ba žino 
jo jog jau turi vieta ir pasto- 
gia ties galva. Ne reikes klam
poti po sniegą ant szalczio. Ma 
ti ir žinojo, jog jis czion yra 
kenezemas, jog ne turės ne var 
go, ne bado ir dori žmonis ne 
isz varys jiojo. Rado duonele 
ir giara szirdi.

Gaspadoris ir gaspadine pa
sveikino ji meileis žodžeis, ka 
da atidavė del ju laba ryta.

Diena atsirado biski dar
bo o gaspadorius pasaki 
abiems; — Turite vienas, an
tram visamia prigelbeti. — 
Na ir teip buvo ka vienas ne 
galėjo, tai dvieja dirbo. Net ir 
vakarais abudu poteriaudavo, 
net gaspadorei isz to didelei 
džiaugėsi.

Po sunkei žiemai užėjo pa
vasaris ir paskui vasara. Jur
gutis turėjo darba lankuose 
Antanėlis su gyvuleis in kal
nus ba jau pradėjo kalnuose 
žaluoti žole.

Reike žinoti, jog kalnu gy
ventoje!, iszdalinejo piemene- 

x liūs su gyvuleis ant cielos va
saros. Gaspadoris su sunum 
Jurgiu pamaezijo nugyt gyvu 
liūs, parodi kur ganyt, usztva- 
ra in kuria parvaro ir būda 
del piemenelio. Prisaki idant 
prižiuretu gyvulus ir turėtu 
aki ant juju.

Pirmutinesia dienosią Anta
nėlis labai ludejo, ir ilgiuosi, 
nes paskui paprato. Aplinki
ne nieko ne buvo matyti, kaip 
tiktai pliki kalnai.

Griovos ant griovų, kaip tik 
akimi užmeti. Kada būdavo 
pagadlyva diena, tai matidavo 
tolimoje pakalneja savo kaima 
o ir giinczia gaspadoriu.

O tenais po deszinei szalei 
už anų tamsiu kalnu guli jojo 
gimtines kaimas.

Gerai kad jau motina po že
me, ba josios szirdis butu tru
kus, no gailesezio, kada tęva 
vare in kalėjimą už padegy 
ma.

Ne syki Antanėlis mislino 
api tęva:

— Tėvas mano kaleyme, 
toli no czion, turi sarmata ant 
cielo gyvasezio, o asz pas ge
rus žmonis bunu. Ach kaip tai 
graudu!

Sunku buvo misliti biednam 
vaikineliui! Niekas jam ne pa
silikdavo, kaip tik paėmus ra- 
žaneziu, kalbėt ir su tuom sa
ve ramynt.

Vakar buvo gaspadorius pas 
jin, rado viską paredkia net pa 
gyre jin. Atneszi jam maisto 
ant cielos nedėlios ir kitus 
drabužius del permainos.

— Rito, mano Antanėli nu- 
gysi gyvulus in pakalne kur 
yra daugiau paszaro ba jau 
sziezion nuganyta viskas.

Parodi jam keleli per grio
vas ir nuvedi in pakalne tolin 
kur buna geresni būda o ir na 
mon buvo areziau.

Gaspadoris sugrižo namon.
Ant rytojaus anksti Anta

nėlis nugini gyvulius ant nau
jos ganevos. Buvo daug žemiau 
negu pirmutine Persižegnojo 
vaikinelis ėjo pirma o gyvulei 
puskui jin su ekambuczeis po 
kaklu.

Biedcas

tuojaus 
leidosi

Džiaugėsi isz naujos gane- 
vos, ba žoles buvo in vales ir 
viską mato pakalneja O ir isz 
pakalnes buvo matyt kainuo
sią gyvulus, ant kuriu. Jurgis 
rodidamas tėvui kalbėjo.

— Žiūrėk teveli, tai musu 
Antanėlis su gyvuleis.

Tame sudundėjo rodos kad 
griausmas isz po žemes davėsi 
girdėt. Nugriuvo kalnas!

Ties keliu jau no amžių, ku 
riuom Antanėliui reikėjo gyti 
givulus, kibojo baisi uola. Na 
ir toja valandoja griuvo su di
deliu griausmu vertėsi akme
nie ir medžei.

Gaspadoris tai matidamas 
rankas užlauži ir szauki.

— Dydis Dievia nelaime, 
nelaime!

Viskas griuvesuosia dingo! 
Antanėlis, Antanėlis! 
vaikelis!

Gaspadoris verki, 
jis su sunum Jurgio 
skubei m kalnus.

Cielae kaimas sujudytas: 
Dydelis kalnas nugriuvo!

Kada gaepadine apsaki, jog 
toja vietoja buvo Antanėlis.

— Ar Antanėlis jueu pie
menukas? Tasai geras vaikine 
lis. O ka turime pasimelst už 
jojo duezele.

Kainuosią pats Antanėlis 
už eavia meldėsi klūpodamas 
ant žalios pievos.

Gaspad oris rado Antanėli 
gyva, pagriebi jin in glebi:

— Dėkui tau Dieve, jog esi 
gyvas!

— Motina Dievo užlaiki 
gyva o ir musu gyvulius.

Gaspadoris tuojaus leidosi 
adgal kad nuneszt paezei api 
taje linksma naujena. 
Gaspadine su aszaromi džiaugs 
mo ir paszauki:

— Motinai Dievo tarnavo 
jin sveika užlaiki!

IV
Antanėlis tarpo laimingai, 

isz vaikineho stojosi viras ir 
jau tarnavo kaipo bernas. Gas 
padorius ir pati jiojo turėjo 
prisiriezima kaip prie savo vai 
ko, o jis atsimokinejo su suni 
nia meile. Ne užmirszo jis api 
tai, jog jin kaipo sierateli pri 
glaudi.

Gaspadoris nusiunti Antane 
Ii in kita kaima su reikalais. 
Po gerai valandai paszauki sa 
vo sunu:

— Jurguti begkie skubei 
pas kuninga. Prie vartų radau 
mirsztanti žmogų. Praszikie 
kuningo, tegul ateina.

Jurgis padare kaip buvo pri 
sakita, o tuom laik nuneszi 
mirsztanti in grinczia. Turėjo 
tai būti isz toli. Paguldė in 
lova ir sziltai apklostė. Atsi 
peikejo dairydamasis aplinkui 
prakalbėjo:

— Kur asz esmių.
— Pas gerus žmonis, atsake 

gaspadoris.
— Teip, pas gerus žmonis,- 

dadave gaspadine.
— Ne trukus numirsiu, asz 

pnjaucziu gana gerai.
— Tuojaus ateis kuningas.
Dieve jums užmokėk. Dieve 

susimilk ant mane nusidėjėlio!
Paskui velei dairėsi aplink, 

tai ant gaspadonaus, tai ant 
jiojo paezios.

Už valandos atėjo kuningas 
su Jurgiu.

Ligonis iszsispaviedojo, o 
kada priiminėjo komunije szv.

ir

inejo in grinczia Antanas, ant 
pir.-zt'’, ba slūgine apsakė api 
viską, kas cze pasrdare. Ap 
teikes kuningas lygoni pasku 
tiniu patepimu, kuningas isze- 
jo namon, prižadėdamas ateiti 
rito.

Aatanelis prisartino prie 
ligonio, o pris ž urejas gerai in 
veidą, paszauki:

— O Dieve! juk tai mano 
tėvelis!

Mirsztantis pasijudino, ižgir 
dias tuosus žodžius. Dirstele 
jo ant Antanėlio, nes jiojo ne 
pažino.

— Teve, ar ne pažinsti ma 
nes? Esmių tavo sūnūs, Anta 
nss!

Gaspadoris su gaspadinia 
drebėjo no susijudinimo: Die
vas iszklause maldų Antanė
lio, su rado tęva.

— Ar ne pažinai manias, 
teve?-klause su verksmu.

— Ar tai tu Antanėlis ?-ta 
re vos girdėtu balsu.

— Teip, pažinau tave. Die 
vui dėkui, jog tavia norint 
priesz smerti pamatau. Bukie 
geru žmogum Antanėli, asz ei
nu pas motinėlė.
jum gaspadorelei !- 
numirė.

Kaimia niekas ne
kas tai buvo per vienas tasai 
numirėlis.

Numirėli palaidojo kriksz 
czioniszkai o Antanėlis kasdie 
na meldėsi už duszias savo te 
veliu.

In kelinta diena po szermenu 
tare gaspadoriue in savo pa 
ežia.

— Ar žinai motin, man ro
dos, jog Antanėlis rodos suvis 
musu sūnūs kaip dabar neteko 
tėvo,

— -Vertas yra būti musu su 
num ir turime.

— Tekis yra mano neras, 
tegul pas mus ant visados 
silieka.

Sesuo naszle Astorienes. Dr, KOLER
Lietuvių

Gydytojas

638 Penn Ave. 
Pittsburgh, Pa.

Dėkui ir 
Netrukus

dažinojo,

Jau tai ne kas, 
Jagu dydelis striokas, 

Vyru pareinancziu nuo dar
bo da nemato, 

O jau vakariene ant stalo 
stato. 

O del ko skubina?
Ba neturi laiko gana, 

Kad pas kurna nubėgti, 
Kauaza alaus ižsigerti, 

Ir kitus per dantis traukti. 
O dukreles ir skubina, 

Kur nori, ten bėga, 
Jagu burdingieris kur už

trunka,
Su reikalu, per tropunka, - 

Tai del juju negerai, 
Rėkia abudu bosai.

O dukrele gal trankytis lig 
dienai,

Tai vis buna gerai;
Vyrai atsikelia kava verda, 

In dinerkes valgi deda.
Mntyneles ir (dukreles miega, 

Sau isz to nedaro nieką, 
Geri vyrai tokiu mergynu 

szalinasi, 
Ir už znekinti bijosi, .

Veluk virve ant kaklo tižsi- 
naryti, 

Ne su brudu apsiženyti.

Dr. Kolcr carunasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveikslą iiaine laikraštyje, l’r. Koler yra 
giuiQS ir mokinęsis Vaišavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Vai Savos llfconbučniose. o paskuti- 
niais metais prie’, i įvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri- 
šališkas ligas vyrų ir moterų.

SIFILI išgydau vartodamas gyduolę 606. dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu 
kenti išbči imus ant viso kiino, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o ufsivietrijimas kraujo sustos ir ne.at .ikar 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitul 
užkrėst savo liga.

Nenaturaliskus IŠTEKĖJIMUS visokiais bU 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI 
ir kt. išgydad į 10 dienų, o jei ne. tai pinigu* 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei 
nančias iš SAUŽAGYSTF.S prašalinu j sN diena'. 
Ar jautiesi mažu m. jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei trip, tai negai-nok. 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
bilti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
nalo išgydau į 21 dieną ir tai be skaudėjimo,

IIYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydai: 
į 30 minutų be operacijas.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimą' 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir des< tkai kitų ženklų 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas 
šlakus, niežus, parkus.' skrupulus ir visas kita* 
odos ligas, paeinančias iš užsiviotrinimo kraujo 
išgydau trumpam laiko ir ligoniui nereik pe* 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30 vataft 
Petnyčiomis iki 5 popiet. Nedeliomls iki 1 

popiet. Ateikit tuo|eus.

Ar matei kada-nors laikraštį^

“DRAUGAS" yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge 
riausitį redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštiniukų raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS“ atsieina metams S2, pusei m. $1

Užsieniuose metams $3, pusei motų $1.60

Rašydami laiškus adresuokite 

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67tli St. Chicago, III.

Inlroligatome
AflURBTIIVg K3TWL.

/ysidirb* >er<F r> eldaknyges istorini 
natos ir laikrastrzei, k v po Lai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagia Draugas, Tėvynė ir Lt. 
Priflinundami knygas apmokekyte pec.sk ar 
erspresn kaestriM. Adresas:

Llthttesiao Bindery,

pa

iuTeip Antanėlis buvo 
sunum ir vadino savo gerade- 
jus, tėvu ir motina

Kada po smerties tėvo J ar 
gis apemi gaspadorystia, tai 
Antana laiki už broli. Buvo 
sutikimas namuosia ir laimino 
Dievas visame, o tai vis per 
Antanuką sieratuka.

Ten kur R.., , me, 
Ar pleise kitame,

Girdėjau naujena, 
Apie mergyna viena.

Jagu jieje nepasitaisys, 
Tai mano koezelas pataisys, 

Ylgiau nelauksiu, 
Ir ten nutrauksiu.

O kad szirdeles duosiu, 
Tai vos gyva paliksiu, 

Isztikro net drebulis yn.a, 
Girdint apie tokia padlina.

Mergele jaiiprovyk, 
Teip nedorai nesibovik, 

Ba bėdos sulauksi, 
Ir isz bėdos staugsi.

GALAS

Pas viena Wentone Lietuve 
14 ungaru buna, 

Kur niekad atsilsio nebūna, 
Per naktie gere, klike kaip 

ledokai, 
O ir gaepadine niekai.

Kas ten darosi, nekalbėsiu, 
Del saves ant kito karto pa

liksiu.

Pana Katre Force, sesuo naszles Jokūbo A-toro kuris nu 
skendo su Titaniku isztekes szi rudeni t ž IDnriko II įm okei! 
iszzN<w Yorko.

Juokingos lajžibos "ant 
sunkiu iszligu.

GTOIMUCTTO
J Didele knyga api 1300 ^nislapu 
I Vinos 6 dalis dmeziai ir puikei 
\ apdaryta. Kasti hm nusiuntimo 
v mes apmokame. PREKE TIK $4

W. D. Ro<7kow*ki-G».
MAHANOY CITY. PA.

DAINOS
SURINKTOS ISZ LIETUVOS

Yra tai rinkimas gražio Dainelin. 
78 pus. 6x9 col. dyd. Preke 25c.

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

Apie szlekta.
Vienas žmogelis atejas pas 

savo artima kaimina praszo 
kad pažicziotu samavora o 
anas paklausė koki sveczia tu
ri.

— Atvaževo szlekta, mano 
pažinetamas tai noreczia nors 
su arbata pavieszinti.

— Tai kaip jio pravarde.
— Pamirszau, badai pana- 

szi in paukszczio varda.
— Tai gal Žvirblauskas
— O ne.
— Tai gal Gegužinckas.
— Tai ne.
— Tai kokiam daikte jiojo 

palivarkas.
— Anoi pusei miesto, ne to

li plento.
— O tai žinau, tai Vieznauc 

kas, o tu sakai kad in paukez- 
czio varda panaszi, o viszniu 
medis ne pauksztis.

— Teisibe kaimineli medis 
nes daug paukezcziu macziau 
ant jio tupint.

Gilbertono bobeles szlektai 
bus, 

Kaip nelaimes jus užklups, 
Jau apie visas žinau, 

Ba užsirasziau.
Visi vyrai rugoje, 

Kad bobeles girksznoja, 
Gyvena nezgadoja.

Jagu bloznai užkabina žmonis, 
Tai nedyvai suvis,

Nes jago mergynos loję ant 
žmonių,

Tai dydesniu nereike dyvu.
Badai apie Pittstona,
Tai merginos visada, 

Ant porcziu vakarais tysoje, 
Praejgius užkabineje. 

Bjaurus žodžius naudoje,
Kaip keturkojei loję.

Mergeles negražu, 
O ir labai bjauru, 
Jagu da dagirsiu, 
Tai kaili iždyrbsiu.

NAUJA KNYGA 
■PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.

Yr* tai pr*ktie»ii«M Kaygt 
kokio* lig mIo! Lietuvai tarėja.

Ir taip eudeta, jog k* tiktai 
prikuriu Qrinoriaa Im Liatavaa 
gali ta trumpa talka puta par 
sava laimokti Angalakai ataak 
tiek kalba*.

Etizabete, keturios mergynos,) 
Dvi dydelee, dvi mažos, 

Ir szirdeles susirupeziavo, 
Tos dydesnes in kaili gavo, 
Nuo mažesniu, už jaunikius, 

Tai parode savo nagus; 
Kaip kates apsidraskė, 
Ir skrepleis apsidrabste.
Tai mergeles negerai,

Jagu jums galvoje vaikynai, 
Jog tūry te ėstis teip labai.

Palei rive, tūlame miestelije, 
Konia kožname namelije, 

Bobeles puikei aluti riaukia, 
Jog ne vaikai mamos neda- 

siszaukia.
O vyrai, teip bedavoje, 

Jog girtas bobos namon 
parneszineje, 
peileis ant vyru 

szokineje, 
prižadineje. 

negerai darote,

Kitos bu

Nudurti 
Moterėles, 
Jagu tokius triksus varote, 

Per dien latraujete, 
Savo vaiku neprižiurote.

Kur t>is atsitiko, tiekto, bet 
tikrai atsit ko ka gal tu patik
rinti visi tie tr!» Binarini sutar 
ties kurie pi lu--, tarp saves 
tas juokingas laiž ba- aut la 
bai sunkiu iszlign ^zitai ti- 
tris praseziokelia’, kuriu var
du neminėsiu, vienkart susiejo 
karezemoje gere usz paakutin 
skatiką pakol virk > hpį r g * 
re. Buvo jau veliba naktis 
kada gir.ti apleido k-irczsma ir 
ėjo namon Nežinau tikrai ka 
ri isz ju piimiaueiai paėmė 
baime, isz priežasties velau- 
eugrižimo namon ir tai girto, 
pragerusio piningus paimtu- 
isz namu nuo paezios, gana 
vien to kad vienas isz ju atsi
liepė.

— Po szimts perkūno, su 
tom bobom tai žmogus turi tik
ra korone ant svieto.

— Teip teip, kūmai, ir ma
no boba duos man gana szun- 
poteriu usz ta praleista kai cze 
moj vakara.

— Va, —tarė tr- cziasis, m s 
jus nemokat apsieit su bobom; 
žinomas da’gtas kad jos visos 
mėgsta rėkauti bartis ir plūsti 
bet nereikia visai ant to paisė 
ti ir tileti; o kad liežuvis nuih 
ta, tada nutikti.

— Hm!—tarė antrasis usz 
simislij s ale pasakikgi isz kur 
gaut tiek kautribes kad tilet ir 
net nieko neatsakiti, kada j 
pradės jodint tau po sprandą?

— O, jau nesiki bandžiau ir 
girai i-zkirtau at-ake tr< czia
sis. Galiu net pastatiti penki-1 
dolerius kad ir sziandien savo 
tilejimu boba apveiksiu, ner
iji turi gana asztru liežuvi....

— Gerai! — tarė pirmasis 
padarikime laižibas tokias: 
Visi tris eisime in kožno isz 
muso namus ir kožnas ma
ksime kaip reikes kovoti kož 
nam su “boba” bet jei katra® 
neiezleis ir abiprieszis paezei 
turės penkis dolerius užmokė
ti!

— Gerai!—pritarė kiti du 
[Ir padavė rankai piii šutai 
kos o treczeeis perkirto,

Nuėjo in namus pirmutinio 
Moteris kaip tik pamate parei
nanti girta vira, da ir du kitu 
tokius pat girtus atsivedanti, 
tuoj suriko visa gerkle:

— O tu valkata, prakeik 
tas girtuokli, nedorėli, paleistu 
vi, da atsivtdi kitus tokius 
kaip pats niekszus.

Visiinejo in stuba, ir vi
si tili sused’. Tas tilejimas ir 
pasielgimas da labjaus in irti 
no moterį pagriebė czeverika 
ir szoko ant viro 
užgaut ana, rėkdama 
tam:

Asz jum ežia visiem 
tos duosiu trankitis, ar 
gult nedori pijokai, 
tuotarpu uszsimojus ant jo su 
czeveriku paezei vengdamas 
smūgio atszoko adbulas ir usz 
stojęs ant torielkos stovinezio® 
ant žemes, sutrine ana. Tada 
moteris suszunka:

paklnsnas 
o dranga'

visi atkve

norėdama 
prieg

valka- 
neisit 
Vira»

— Szit-'ip, pziteip, spnngi 
ian irzulakes nieko nematai 
r. uizk mnszk puf dus.

V iras palaikidamas tuos žo 
džius paezios u»z paliepima, o 
k'd pagal sutarties prižadėjo 
klausit p-ežios, pagriebęs laz 
da pradėjo da' žiti puodus.

— Ar neisi tu pa®int>-l ! s i 
riko boba Viras 
smuko pro duris, 
paskui.

Dabar lengviau
no, o viras i^z-aritas p-r pa 
cz-i, atsidusęs, faritnm eun 
kiansia naszta numetus nuo p- 
cz’u tarė: “Na aeziu Dievui 
ai likau!....

Nuėjo in namus antro Du
ris rado jau uszdaritas. Viras 
nra»zo p c-bi kai inleistn. 
bit pati i>iu< 'sm< >>j „iriausiai 
atsako: K r ’ t a- ten gulėk 
Baladoja d r ir langus, pra 
®zo graž'ai, bet pati nemielija 
pasikelt isz lovos ir atidarit 
duris. Šluboj tamsu; viras no 
redamai matiti paezia prad da 
braukti degtukais ir žibinti žiu 
redamas pro langa ... Pati su 
riko.

— U zdek, uždegk stuba. 
Viras tur klausiti; kad nepra- 
laimėt 5 doleriu.

— Gelbėkis, paeziut! — 
ziukia vilas Stuba dega.

Prigavo paeze, nes iszoko 
isz lovos ir iszbego laukan, 
leisdama tada vira in vidų.

Virai vienog neejo in stuba, 
nes jau boba buvo pergalėta be 
rustibes ' i 'O. E darni kalbėjo, 
kad jei trecziasis geriau atliks 
savo užduoti tai antrasis pra 
laimėjo, kadangi m paezia kai 
bejes. Szis vienog teisinosi, 
kad esant usz duriu lauke ir 
gulint jau paezei reikėjo kal
bėti, o jog kalbėjo be rustibes.

Nuėjo in trtezio namus. In 
einant in vidų gaspadorius ei
damas pirmutinis, uszkabines 
su koja usz slenksczio, parpuo 
le ir iszsitiese kaip ilgas ant 
šlubos.

Pati tuoj supratus, kad vi
ras pasigėrės, tarė piktai:

— Nusuk sav sprandą tu 
nedoras girtuokli, — gala 
gauk, o gal daugiau nesival- 
kiosi naktimis.

Viras pasikėlė ir stojo kaip 
stulpas in žeme inkastas. Ne
žino pats ka tur dariti. Sutar
tis, mat liepia klausit prcz’os 
ir darit ka iji tik liip>. Ne, 
sprandą nusukt sav jie nelinki, 
oo valandai treptelejes su koja 
didviriszkai ir Jinktelejes su 
galva tarė:

— Po szimts paraliu! Na, 
na, mano Agota! — Liepi man 
sprandą nusisuki? Nesulauki- 
mas tavo! Geriau asz penkis 
dolerius užmokėsiu, bet tavęs 
neklausisiu ir sprando sav ne
nusisuksiu. Pralaimėjau, drau 
gai, gaunate penkis dolerius 
Agota duok raktus, turiu iiz- 
eiimt piningus. — Imkite ir I 
jei norite pragerkite juos, bet 
asz jau daugiau su jumis ne- ; 
gersiu ir nedarieiu tu juokingu I 
ir paiku laižibu, nes nenoriu I 
sav nusukt sprando — da no- I 
riu givent ...

i

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

Nūo'Sutverinio Pasaulės iki Kristaus Viszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.

PARASZE

VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS 
SU 50 PAVEIKSLELU.

TVANAS.

110 Puslapiu. 6jx9į Coliu Dydiitno. Preke Tiktai 35c. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

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

<jER.1AU51AS 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
su ir pridėk už pora centu marke, o 
tuojaus gausite mano naują, iliustruo
tą katalogą No. 9l dykai, iš kurio ga
lėsit pasiskirti visokiu muzikaiišką in
strumentų ir lietuviškų knygų bei ge
rų britvų. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS 
812-8 4 \V. 33rd St. Chicago, III.
. P. S. Nesiunčiu katalogą į užrubožius ne J Chicagos

Uteh AKKim IR KOUMM?
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

' ’ . j! V * feC?5'/ tui>iu dideli agentūra ir kontora bankini
į. ij § , . Ravo l°onam nnme vertes $12,000,00 

rduodu laiva-kortes ant geriausia ir 
greieziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningas 

' ***' pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
iszsiunoziu in prisakyta vieta, Tszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko* 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius 
marke ant atsukimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip 
A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, Ohio.
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A. OLSZEWSKIO BANKA
Chicago, Illinois

PRIIMA pinigus taupinimui nuo $1.00 ir augščiau ir moka 3 pro
centą už padėtus pinigus.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų ir storų Chicagoje.
SIUNČIA pinigus į visas dalis svieto ir parduoda šifkortes ant vi

sų linijų.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.

Turint kokius nors reikalus Į Bankų rašykit šiuom adresu:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St. CHICAGO, ILL.
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Mat — 'burding varis" jau 
savo atsiekė, iszeunke iez aukos

W. D. Boczkowskl-Co. 
Mahanoy City, .Pa.
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burdingieriu kitos 
Gaspadine turėda
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W.D.B0CZK0WSK1-C0.
MAHANOY CITY, PA.

Ir Skilto) Kada Laikraštį "LIETUVI?" 

Gal nežinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 

svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 

viso svieto, o prenumerata kaštuota me

tui tik $2.00, pusei motų $1.00.
Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
32S2 So. Halstad St., CHIC160, ILL.

> PREKE $1.50
(PREKE VISO APRASZIMO)

Tik ant trumpo laiko 1

OEionkj? 

kontora W* 
ta f.i.1'J 

nt gsriisi’ 
rinuaiip’ 

Isriuaffl 

i, tewp 
! Ill It# 

reikeffi3 
ToLiest*? 
too, Obi*

Art Lym buvusia redaktoris kiniszko laikraszczio “Sai- 
Gai-Tat-Bo” pamėtė savo dinsta pradėjo mokytis lekioti. 
Kada gerai iszeilavins lekioti keliaus in Kinus apimti vadovis- 
ta ant kariszku lekiojamu maszinu.

368 Pus. 6x9 col. Dydumo

PREKE 81.00
Nusiuntimo kasztus 

mes apmokame.

nu uei uruuuiaustus aranu- svetimu vyru
tins, pabaigoje, nugi turi da- kad už 3 dol. per menesi ga-
det tied įtek liu isz pedes savo Ii turėt visokia laisve. Yralvori gaspadinele, deda savo

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25o

pagelba baisiai sumusze 
kryžiokus ir panaikino ju 
zokona. Joje yra ir tos kovos 
paveikslai. 539 Puslapiu.

Mano dede Jonas Milauckas 19 m, 
kaip Amerike, paeina isz Suvalkų 
gub.j 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- 
lauckiutes duktė jie pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso, (gg o}) 

Julia McMaley.
526 S Tlidas St, Phila. Pa.

Skaitykite! mK“„f "2 
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paczta ir 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. F OCZKOWSKI-CO.
Mah inoy City, Pa.

OttoMOMOMOMOMOMOMOMoMOMOMolI

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LA1VAKORCZIV SKYRUS—

P. v. OBIECUNAS 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, talpinami locnose na. 
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 < 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto V-j 
greioziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 

t1Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovrenastis ir visokius Dokumentna sutinkanozius 
su tiesomis Ruaaijoe.

r Tomas III. IV. ir V. « 
Yra tai tolesnis trūkis pirmo g 

i ir antro kryžokiu tomu kur ° 
L labai dailiai apraszyta kars o 

lietuviu su kryžiokais po I J 
Zalgiriais (Grunvaldu) kur J 
D. L. K. Vytautas su lenku ■

O
9 istorijos, 122 puslapiu, apie ■ 

“Kas yra Kristus’’ “Priesz tei- | 
sybe nekalbėk” “Senas žmogus £ 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- o 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 o 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne § 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- ■ 
tos knygos preke tiktai 25o. j“

8 istorijos, 141 puslapiu apie ■ 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir aficieriu” , 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o.

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o,

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “2y- 
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ąnt kranto prapulties” “Mis- 

, trasir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

, 8 istorijos, 122 puslapiu apie
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 

’ gu” “Bausme už szyksztuma” 
I “Mažo sziaucziaus dideli reika- 
■ lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
Į “Netobulas žmogus” Szitos 

o knygos preke tik 25o,

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė’’ “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25o

3 istorijos, 112 puslapiu apie o 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz ? 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

utei kada-non 

(RAUGĄ“? 
JGAS” yra Uų 
jsto formato,

redaktorių & 
4 nutiuMĄ ttl. 
.oinišLirUma.jį? 
įso pašolio. -DRiKm 
ta svarbiausiu 

lietuvių reikalu 

r«MaitelLWl| 
5 B’liSJ « (ra Q Hj 
lami laiikūš adrf.jcį,, 

UGAS PUB. co.
V. 67th St. Chiapu

ligatorne^ 
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MTA-.

iTAffl

gaspadiniai mokėdamas, kad 
ir kai kursai siczedyna, tai 
žiūrėk liekt bepajiegis, arba 
paszlija, kuo tolyn, tuo tolyn 
szlija ir žemyn kaskart links
ta. Spccijaliszkai in tu žmo
nių gyvenimo iszligas žiūrint, 
geras liekti girtuoklis, toliaus 
besveikatis. Jeigu mus žmo 
ui ja t y gaspadi nes o ir patis 
burdingieriai mėgintu dau 
giaus surokuot negu ant pirez 
tu, tai persitikrintu kad už 
tris dol. negali gaspadine 
duoti gera guoli, skalbt 
panas, iszgatavot gerai 
ir t. t. nes viskas -ryja 
truso, o kiekvieno trasas 
tuoja pinigą.

Bordingbosiai ir gaspadines 
paprastinai ne ant pirsztu ro- 
kunda nedarydami, tankiausei 
neinžiuri kad isz to pigaus rei
kalo iszeina niekas.

Toliaus pažiūrėkime kokios 
yra nuo 
skriaudos.

' ma keturis 
dingierius, 
ir netai apie ju liuoba, nepri
žiūri kaip reik savo szeimynos 
ypE.t'ngai auginamu vaiku o 
da kurie nelanko mokslaines.

Karta akyvai prisižiūrėjau 
in gyvenimą savo kaimyno ku-|ra..m apysakas labiaus sensscy- 
ris laike net vienuolika bur- jiszkas negu “Bagno” (pelke,) 
dingieriu, kuriu guolis buvo “Kara Boza” (Bausme Dievo,) t 

Į tris tik lovos, bet vienoje gule arba dejos prancuziszku krimi ! 
jo tiktai vienas, tai ta lova ualista. I
vadinta grafiszka, o kitose teip Ypatingai susitikias toki asz 
diena kaip ir nakti gulėjo po gpecijalini typa, greieziaus pa- ■ 
kelis- vadytau “Burdingier—Vora”.

Gaspadine turėjo dvejetą Nekuriems skaitytojams szis i 
mažu vaiku, viena 5 m. antra prasitarimas iszszirodis kad ne- 
3 m. kurie in mokslainia nei- galimas daiktus idant burdin- 
dami ne anksti ne vėlai visai gien žmogiszka sutvėrimą su- 
nepraueiami, apželia, purvais, lygint su vortinkliuotu voru, 
led kokiais skarmalais apkars- Vienok ant svieto matome 
tyti, beldėsi stuboj nei krali- visoko. Grybai vieni suteikia 

u , o kiti nuodija žmo 
“Maik tu veži užkerėtas sza-1 nija, žvėreliai geri ir kenkenti, 
lin nuo kėdės — tuojau pareis taigi ir vorai buria dvejopi, 
darbininkas pusrycziaut”. “O Teip kaip ir asz simpatiszki, 
su tuom Krankiu tai korone g]uojnus kaip avinėliai milin- 
Dievo, draskosi kaip velnio tį viska ir viską, o net ir in- 
apimtas; nusitrenkė nuo trepu mU8ea žiuri žtnoniszkai; bet 
kaip ant tu patycziu, kada at- yra atubiniai vorai, baisunisz- 
sigule miego dar tika pribuvfsjki ir pikti, jie tai apmotoja 

I naujas burdingieris, gatavas savo auka muselia vortinkliu 
i jisai iszeit”. Motinos prie to - Į siūleliais, ir tol tuose vortink- 
kio ant vaiku riksmo, davėsi liuoee murdo iki iszcziulpia 
girdėt žodžiai net spaudon dėti paakutini gyvasties lasza. In 
per riebus. ta katelgorija priklauso....

Burdingieriai, per diena arLoras — burdingieris. 
gule, ar kele vis iszsirode kad yra tai ypatingai sutvėrimai 
kuo nors reikalauja. Galop amjįįaua 26 ik 34 m. puikiai 
vaikus motka isz stubos už aave paredanti, iszrodanti in 
cziuprynu iszmete, lauk tie sau ypataa inteligentiszko budo, 
nubegia ant ulyczics, kaip no- jje v;gatI 8Uriezti su pretensijo- 
rejo pagal dabartinia jaunik- raja jieszkotis apsigyvent kur 

-I ''u mada. vienas tik arba du burdingie-
Taigi ir pamislykim, ar toki rjaii jr graži jauna gaspadine. 

burdingieriai yra periszkada Jie tie atvėrimai daugiausei 
namines tvarkos, ar ne? Įdirba ant naktų, dienoms ik 

Jeigu žmogus inneisi in na pjetu miega o po to, užmeta.... 
ma kur gyvena ne keliolika Ljūkja
bet tik keletas burdingieriu, Ta viską vt ikia su dideliu 
ten galima rasti didžiausi neez- aį0argUmU) pirmiausiai buna 

’Ivaruma. Būnant namuose, to- pak]n8nua jaunai gaspadiniai, 
kietus neszvarumams, jeigu Į greitai jai paskolina pinigėli,

, szi 
___________ iezsigert; jeigu 
iszgirsta vyra pabaudžiant sa
vo moteria, insikisza ir vyra 

ja — kad neguodoja 
“gražios” moteres.

Toksai ''hording 
jau neužsiganedina 
saldžiais buczkiais,

’ koneekventiszkai prie mieriu 
idant ji graži motere pamylė
ta, o toliaus jau triumfavoja. 

Kok:a nedelia arba dvi, 
abudu su grąže svetima mote-

Moterų moraliezkumas kar
tais buna gana slidus, o kad 
netrukdama, tai kaip priežodis 
sako — ir vagi mokina tik 
proga lengvai prie darbo pri
eit, O kad prie nemoralisz- 
kumo prieit lengva, niekas 
netrukdo, tai ten apie dora 
jau nėra kalbos.

Kartais neviena motere sa 
ko — O ka tai vyras?

Teisybe — vyras tankiai ne
žino ir nemato, o kai kada per 
pireztus tik žiuri; nekarta ne
norėdamas kelt szeimyniszka 
skandalo, jieszko sau ramybes 
ir užmirszties stiklelij. O 
burdiogieriai ar ne tame 
padėjime?

Niekas iszteisint negali, 
kaip sakiau proga ir vagi
kiną prie darbo prieit. Sun
kus darbai, stoka apszvietos, 
neatsakanti draugavimaisi, o 
tankiai girtuokliavimas žudo 
samprotavima apie Dievo pri
sakymus ir prasideda • • • • nuo
dėmės.

Jeigu mus rasztininkai kaip 
Zaromski, Sierosztwski, Rey- 
mont, o kad ir Gruszcki pa-

I sirodia tarpe mus, isztyrtu 
slaptybes lenkiszku ir lietuvisz

II ku ‘ boardinghouse” tai turėtu

Geriau lekioti ne kaip rėdyti laikraszti.
Al

“KAPITONAS
VELNIAS”

Prietikiai Grano De Bergarac

Verte Inz Franeuzu Kalima
KUN. DR. M JUOD1SZIUS

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

I11H11

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
’ Suv. Valai. Randan 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, Preeidentaa. 9-ad. ryte lig 3 popiet
F. J. NOONAN, Vice-Preaidentas. Subatomia 9 lig IZ-ad.
W. H. KOHLER, Kasieriua.

Pirmiausia sveikinu vitus sa 
vo vaikelius su nauju portretu 
kmi buvau priverstas nutrauk 
ti del Jubilejinio nnmaro 
“Saules” nes isz priežasties 
mažai vietos netilpo ir ezen 
dien pirma karta jum j ersta- 
tau savo paveiksią.

Darbininkai.
Būdamas jau žmogus senas, 

miledams szi ta pasiskaityt, 
sztai tūlam lenkiszk tm laik- 
rastij perskaitęs akyva pieszi- 
ni link czion Amerikoje bur- 
dingieriu givenaneziu pas gas- 
padines anglekasyklose užsia- 
kvatijau “Saulėn” visa mus 
kalboje suraizgiot. Sztai to 
straipsnio turinys:

“Ant kiek atsimenu, nieka
dos nerasziau apie ponus “bur- 
dingierius”, bet nors dar ne 
humoristiszkai vienok tarp sa
vo kalbos ir szia viena 
szverestu.

Prieaz pora metu tika pri
buvęs žmogus, užklausė 
nes — kas tai yra “burdingie
ris?” Z noma asz jam pana- 
kojau kad tai yra stalauninkas 
pas gasnadine gyvenans viens- 
typie žmogus; bet in ji reik 
prisižturet isz arcziaus gana , . . . , . . .. - I. ° | kai po peczka ir kas gi girdis’: [gera valgi,

Priesz 20 metu suvirez 
karszta isz E įropos in Ameri
ka emigrac ja, suteikė czion 
daug pavieniu vyru, teip že- 
notu kaip ir ntženotu kurie 
kauecz reikalavo prabuvimui 
vittu apsimokaneziu ypatingai 
ne brangei, nrs mat vieni tu
rėjo už szipkortes atsilygint, . 
kiti savo moterims su szeimy- 

<na ten likusioms, sziek tiek 
parsiust pinigo, tas viskas 
prispyrė paeze luman.

Isz pradžių gaspadines pri
imdavo tuos burdingierius be 
užsitikejimo, bet po kiek la;- 
ko pasirodė, kad Joniene ar 
Motiejiene turi isz ju pelną, 
jau apsiredo gražiomis kleido- 
mis, dėvi brangia skribliu, 
sekasi viskas gyvenime, na tai 
sako — “vot isz butdingieriu 
prasigyveno”.

Su turimi prasidėjo bobų 
lenktynes idant tik gauti dau
ginus burdingieriu, tokia kon
kurencija davė proga laikyt 
burdingierius kuri už pigiau?, 
pas ta dauginus.

gieriams nauda, o gaspadi- k"’?a* leZ p.anltanFzku ure^ tolinus palengvelia praszo, 
nems skriauda. Sziadien tai P'nk". Pe.r8,mR’“ea ,ln aža|ta sau iszvien ir-’--“ -•

... . . . muselia insigautu m tokius
apskritai iszposmuojant n,r„V7entu keletą die-
dalikas iszbeges isz finansisz- . ’ D ^7 , - i--------
kos vertes. nu> t,krlnu kaJ nub(>ges legis pakolij.

Abelnai prieinant prie pri- ’aturon, pagamietu du tuzinu1 
imto inproezio dabartinio re- billu didesniu ir viena tuziną 
gist, kad burdingieris mokeda- hažesniu idant Simine burdin- 
mas gaspadiniai $3.00 in me- g'er'8zka butu veikiausei isz- 
nesi už gaminimą burdingierio naikinta panaszei kaip džuma, 
pirkto valgio, davima guolio Molera arba raupai.
net skalbimą mainieriu dra- Dabar prie progos ineikime 
bužio, o kai kur isz ryt ir ka- 'n kvestijos papiktinanti ne
va, negali ti gaspadiniai mažiau punktą kuris iszszau- ^uvv-
niekas o sykiais paly.-to pri- k'a szeimyniszkame gjvenimel jaucziaaį abudu beesanti
dfczkas arba platesne visame gana pu įas pažva gas ir pa-1 8gpĮjnįame danguje, bet
trim.
i Kiekvienas žmogus norėda
mas iszskaitliuoti, tai paemes 
ala/eli iszrokuoja, o su tuomi 
pamatis kad gaspadiniai lieka
si tiktai “niekas”, net kad kar
tais paimtu nuo burdingierio 

'szmotuka mėsos arba kelias 
bulvias, teipgi skriaudos atly
ginimo nepasiveja.

Szituomi asz turiu tikėt, nes 
po daugel kartu szeip ir teip 
mėginau rokuoti, ir persitikri
“mieravimas vandens su sietu- skubinasi lovon ant Už kokios vėl nedėlios, bur
kų; Tai ežio laiko yra gaspa- Pasll0,°- dingieris pietus pavalgęs, apsi-
diniu pelnas. Jo motere gi dienoje liektiei renges iezeina miestan, parejas

‘ G. spadine per visa menesi namie taip dvieju ar vieno namon ekubin persirengt dar- 
trusdamaei, skalbdama mainie- burdingieriu jei kaipo visai bo drabužiais ir, iszeina ant 
riu net brudniausius drabu- svetimu vyru kurie sau mano, nakties darban.

„ _ . I. per menesi ga- Insimylejusi in burding -
det neditekliu isz pedes savo Ii turėt visokia laisve. Yra vori gaspadinele, deda savo 
vym. | moterų, kurios moka moralisz- visokias rūpestis idant iszvengt

Ar burdingeriai isz to visko kūme save palaikyt lygsvariez-J atszalimo nuo jos, bet tas nie- 
naudojasi? kai, bet nemažai rasim tokiu,!ko negelbsti.

Pasinaudoja teip: Pigiai kurios karta isz moralizmo Į burdingieris misdamas, pigiai' kibą dyvytis negalima.

404 Puslapiu. 6x9 col. Dydumo.

...PREKE...

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

SAVIZROLAS”
Juokingas

Apraszymas
45 pas. 6x9 coL dydumo. Preke 15c.

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

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-Ncw YorlWryvnojn Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti Juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų melų prityrimu išrado dnugybg specljališkų gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių ir gerinusių picdikninenlų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe kitų aptiekus sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Kraujo Valytojas ...........
Gyvasties Balsamas .... 
Nervų Stiprintojas.........
Vaistas nuo vidurių .... 
Nuo kosulio.....................
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilviuos proškn® 
Pigulkos del k1 
Nuo gaivos s k si 
Nuo kojų duos; 
Nuo dant ų 
Nuo peršalimo 
Plaukų stiprinto, 
Linimonlas arba 
Anatharynas plovimui 
Nuo kirmėlių..............

no

.......... $1.00 

.............. 75c 
. 50c ir $1.00 
50c. ir$l.t)O 
. 25c. ir 50c 

25c. ir 50c 
..........  $1.00 
............ 25c 
..............25c 
. 10c. ir 25c 
.............. 10c 
............... 25c

25c
.... 25c. ir 50c 

‘Olloris

, 25c

.. »:i.oo 
50o. ir $1.00 

‘1.C0 
25c 
50c 
25 c 

.25c 
50c 
25c 

ų...........25c
.. .10c. ir 25c 
............ 7. 25c 
.................50c 
. 50c ir $1.00 
................ 50c 
.................10c 
................ 10c

Del išvarymo soliterio. 
Del lytiškų lijrų____ ~
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis...........
Antiseptiškas muilas 
Antiseptiška mostis . 
Nuo dusulio...............
Proskos del dantų .. 
Nuo kosulio del vaiki 
Kastorija del vaikų .. 
Nuo viduriavimo .... 
Kraujo Stiprintojas.. 
Gumbo Lašai...............
Nuo plaukų žilimo... 
Blakių Naikintojas.. 
Karpų Naikintojas...

aekmiaa surandaneziaa net 
pirsztinaicziu.

E:naai czion apie tai, ar 
kyrnaa burdingieriaus nieko 
neatsiliepia ant moraliszkumo 
szeimynoje ?

Paimkime paveikslėli.
Mttiriszke jaunute tureda- Įgaspadinele praszo burdingie- 

ma pora, vaikuesiu, laiko ke- rio atneszt anglių, nes jije jau
tėtą burdingieriu. Jos vyras cziase nesveika. Burdingieris 
anksti iszeina sau darban, pa- nusijuokdamas nurodo, kad 
reina vakare darbo dienos nu- tik darbas yra geriausi gyduo- 
vargintas, spejas vakarienia te
pa valgit, skubinasi lovon ant

e tol'aiie, jau jisai bun kaip ir 
. neužganedinanezia.
'1 Gaspadine jau iszverda kava 

negerai, mesa neieztuszina kaip 
reik, ir da in bulvias tauku 
deda per mažai.

Da už kokios nedelio?, jauna

visa krauja, suardė szeimynisz- 
ka gyvenimą ir laimia, bent i 
dienoje jausmingai gaspadi- t 
niai sako —“nors jam yra ga ; 
na nesmagu, bet kad nori že- 
nytis tai turi jau gaspadinelia 
apleist”.

Persikėles kitur p. 1 'burding 
— varis" pradeda ir kitur sa
vo tinklus užtiesti.

Toksai “Burding—■ vorie” 
tokioj dramoj yra szlykszcziau- 
818 sutvėrimas gyvenimo. 
Biednai moteriszkiai pasis- 
kunst nedaleidžia pati geda, 
ir anoji turi ilgai nianmauti 
kol atgauna lygsvarybes ra
muma.

Gal ne, gal g»us vėl “Bur
ding —vori” m kurio kilpas 
meiliszkas vela teks insipainio- 
ti.
Kaip-gi czion padaryt?

Blogas pasekmes sunkiai 
gana duoda iszravet, bet apsi- 
rubežiuojant galima ir tokius 
nedoriszkus pasekmes prasza- 
lint ir apsisaugot nuo invairiu- 
sia szlyksztumu nustumiant 
szalin pragaringa girtuoklevi- 
ma.

Galima suprast, kad tokie' 
1 burdingierai niekur nauda ne- 
■ atnesza ne moraliszka ne fi- 

nansiszka kiekvienam burding 
bosiui.

Geriausiai butu, kad tarp 
1 atejviu žmonijos kas me- 
> gintu insteigti keliolika boar- 
į ding-house su czystais ruimais, 

geru valgiu ir, tuomet prasi
lenktu dauguma nuo tokiu 
szlyszcziausia nupuolimu, bet 
burdingieriai turėtu užsimoket 
už pragyvenimą geriau negu 
dabar moka.

Vienstypis gi burdingieris, 
kiekvienas už būvi teset užsi
moket gali.

Jeigu teip pasielgtu, tai su
prantama gerai, kad žmogus 
turėdamas viską atsakaneziai, 
bun ramus, taukiaus skaito 
knygas ir laikraszczius, dau- 
giaus rūpinasi apie save, ir 
buna savo stuboi, neturi norą 
valkiotis po miestą ir ten mė
tyt sayo pinigėli ant nieku.

Sziadien tankiai duodasi nuo 
amerikonu iszgirst del mus pa
niekinanti žodžiai jeigu tik 
anie gaun gerai in gyvenimą 
mus pažiūrėt.

Suvis nėra dyvo, kad anie 
mums svetimi žmones numeta 
negeras žodžius kaipo kokiems 
tartum barbarams, galop sten
giasi net ir sueiaurint tiesas in- 
žengt in Suvienytas V. Ameri
kos

Paantrina — jeigu patis ne
norėsime iezbristi isz nedoro 
pasielgimo, jeigu braiždiosim 
po peklias bjaurybių musu 
gyvenimo teip neapvalyto, tai 
pasirūpins mus apvalyt sveti
mi, jie užves savas burding- 

i hausias tarp atejviu ir jie apie 
; kavosis kaipo szios szaliesĮ 
• žmones, ir turės isz mus sveti

mi gerus interesus. Mes gi..., 
turėsim raudot ant savo Ilki-1 
mo”.

Perskaitė mes szi lenko 
raszteli, žiūrėdami isz jo kas 
darosi tarpe darbo žmonių 
mus kaimynu, negalime nu- 
plaut panaszius ezlyksztumus 
nuo dalies ir mus lietuviu.

Gloverse ilgus metus mai- 
nieriaudamas, patemijau daug 
isz gyvenimo lietuviu burdin 
g’eriu Kaip vadina lenkas Pa 
;ąk — “Burdingier — Pajuk” 
(burdingieris — voras,) teip 
gyvenaneziu Szenadorij, kaip 
Lost Grike, ir kitur apielinkej 
Szenadorio. Minėto Gloverso 
jau ne tik brekeris pranykęs 
bet ir vardas, o anie mano pa- 
temijimai nepranyko ir, sykiu 
su lenku autorium sakau kad 
tas pats sziyksztumas yra už- 
szlegės ir lietuviu dali.

Senas Gloverso Mainieris.

I PUIKUS SKAITYMAI į
5 NAUJOS KNYGOS ■

PENKI TOMAI, 2 KNYGOSE

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

1STOR1SZKAS Al'RASZlMAS
PER H. SIUKEVICZIU

Tomas I ir II. Yra tai o 
puikus apraszymas isz lai- * 
ku kariones lietuviu su ■ 
kryžiokai laikuose D. L. K. s 
Vytauto ir kąraliaus Jagailo. £ 

495 Puslapiu.

Spocijališka tikrai lietuviška Trojanka arba Trojos Dovynorios 25c 
Taip pat 18 Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, gaknįs ir 1.1., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisluntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Kreipianticmsiems per laišk'.ts arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus Ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra jusi) .valkata, tai tuojau, reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS J DAU NOR A
i) APTIEKOR1US

229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y

BANKING HOUSE
Kampas Reade Ulicze

Telefonas.* Worth 2822.

BISCHOFF’S 
287 Broadway 

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

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 184Sm.

Pinigus siunozime in Kraju kuo greiczlauset
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kuras.
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 Krajn pastorojams nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas re j entails įkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Dalia atlieka teisingiausiai.

— t Del vygados Tantlfcozlu laikome atydaryta >— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedėlioja nuo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per lalaxka Ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greloziausei, teUftagiausei, ir 
pigiausei galite atlikti,

DIDELIS
LIETUVISZKAS

DA1N0RIUS

SUSIDEDANTI ISZ

...390... 
DAINIU

Sveikata fluoa! 
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASET SĖKLĄ; kuri gra
žini sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius nt- 
neža, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS, pažysta gerai ligį, pritaiko atsakan
čiai liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
ligiį, užmezga išgydymų, sugrųžina pajiegas ir iš
augina puikių sveikatų ir drūtumų, kas suteikia 
žmogui lalmg ir linksmybę. PHILADELPHIOS 
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių 
padarė sveikais ir laimingais iSgydant nuo viso
kių ligų

SVEIKATA ?5rttaas»auu^ “11%I 1 1 1 SVEIKATOS NĖRA LAI
MĖS NB LINKSMYBES ANT SVIETO.

Phll. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo ISsyk, o nedaro esporamentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotąs. To
kiam jau tik galima tikėti.

Privatlškoj LABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas 18 šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukSčlausias mokslas ižrado pageltai žmonių.

Iš daugybės išgydytų štai ką patįs žmonės rašo:
GARBINGAS PU. M. CLINIC I PraneSn, kad liekarstas sutaigėm ir esame labai užga

nėdinti už tikrų pagelbų; greitų ir gerų išgydymų. Mano moteris teipat jau yra sveika už kų 
siunčia Širdingiausių padekavong. Jūsų pumučlyvų ir teisingų būdų gero gydymo, skelbsim 
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavoda- 
misų moteria A. Antonlckas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.

Mrs. K. Jurevičiene, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat Šimtais kartų dėkavoja, už 
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnūjnslos ir suiru
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., 
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 102, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cen
ter St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne- 
gidima_sutalpintl.
ĮSITEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada. 

KAD FSI NFSVFIKAS BET nori pastoti sveiku> V ,R LAIMINGU, tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir deka- 
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užslsonė- 
juslas ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, Šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo Ir ncčyslo kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgl- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirblmo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, šuninius kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo bo apnracijos, bet su liekarstoms, kurloa 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pageltos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

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

VALANDOS: nuo 10 Iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. ir Pėtny- 
člomls nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai *r skaitykit knygų „Daktaras .



W. RYNKEWICZIUS
.. NOTARIUSZAS..

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

.......PO FRIZŪRA RANDOS......

Mano Privatiszka 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, Karūnas, 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.

RUPTURA Kroniszkos, Kraujo ir 
Nerviszkos Lygos 

Iszgydoiui.

Atsilsėsimo Kaina
Nieks negali dirbti ilga 

laika, prie progos neatsilseda- 
mas. Yra būtinai reikalinga 
duoti pailsusiems raumenims 
ir nervams proga sustiprėti. 
Mes taip pat turime duoti 
kiek nore pailsio ir musu viri
nimo sistemai. Geriausiu pail
siu yra pasninkavimas. Jeigu 
jus jaucziate, kad jusu virini
mo organai yra pereidirbe, pir
miausiai imkite Trinerio Ame- 
rikoniezko Kartaus Vyno 
Elikeira jiems iezvalyti ir sus
tiprinti. Paskui duokite 
jiems gerai pasilsėti, ir jus at 
sigaueite. Trinerio Ameriko- 
niezkae Kartaus Vyno E iksi- 
ras paprastuose skilvio ir vi
duriu sugedimuose yra pilnai 
tinkantis vaistas, ypacziai kuo
met ženklai nurodo bloga 
apetitą, žarnų užsikimszima, 
kūno nusilpnėjimą arba eir- 
guliavimus po valgiu. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, 1333- 
1339 So. Ashland Ave., Chi
cago, III. Pavirszutiniems 
skaudėjimams jus negalite 
rasti geresnio vaisto už Trine- 
rio Linimenta.

Geras uždarbis.
Reikalanname gabiu vyru 

kožnam mieste ir ant farmu 
kurie norėtu užeiimtie pard< 
vinet musu tavora gali tiktai 
vakarais arba teip luošame 
laike nog darbo padarytie no 
20 lig 50 doleriu per mdelia, 
pneiuek už 10 c-ntu sb-mpu 
tai aplaikyei imf >rmac'jas ir 
iliustracijas musu tavoro.

(59 oi)
K. J Krauchelun Co. 

120 Grand St.
Brooklyn, N. Y

$25 Grafafonas už $21
(su 1G Dainomis)

Per Mano Spasaba-Iszgydyti Ant Visados 
Be Operacijų.

Noriu pasikalbėt su kožna ypata ka turi 
Ruptura. Noriu iszaiszkyt jiems apie mano isz- 
gydima. Asz jau 20 metu kaip gydau Ruptura 
ir iszgydau ant visados tukstanczius ypatas, per 
tai turiu gera pažinti apie Ruptura ir už tai esmu 
Rupturos Specialistas.
NEUŽMIRSZK1TE kad a9z esmių iszradejas spasa-

— bo gydimo Rupturos be skau
smo ir daug randasi pamegzdetoju nog katrų tu
rite szalintis kadangi bus be pasekmes.

Dr. Alex. O'Malley, (Specialistas)

DR. J. W. ZIGMAND
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

Pabaigei Mokais Medlco-Chlrurglcal 
Kolegija Philadelphia, Pa.

PRIIMA LIGONIUS...
8 LIG 10 A D. PRIESZ PIET.
2 LIG 4 POPIET.
0 LIG 8 VAKARE.

Piles (Iszsikiszusi raudonoji gisla)»ir kitokios pana 
szios ligos iszgydu su pagelba mano spasabo, nenaudoju 
peilo nei kitokiu barbariszku budu del iszgydimo virsz ligų.

VYRIU LYGOS.
Jaigu turite striktura, kraujo užtrucinima, silpnybe, patrotinta pajėga, kraujo 
ir Inkstu arba kitokia Liga tai ateikite apie tai slaptingai pasikalbėsimo. 
RASZYKITE jaigu negalima ateiti. Viską užlaikau slaptybėje ir atsakimus 

-----  siuncziu prastose kopertuose. Raszykite ir klauskite kad 
prisiunstau knygute su paveikslais kur apsiskato apie Ruptura, Hydrocele, 
ir Varikocele, Prisiuskite už 2c. marke.

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

Kur galima susiraszyti arba pasikalbėti Lietuviszkai. (W)

Žinios Vietines.
— Szendien 1-d Angneto.
— Nedingo kasiklos nusto

jo dirbti ketverge o pradės pa- 
-nedeli.

— Seredoje atsibuvo laido
tuves F. Vavrincko kuriam 
trūkis nukirto kojas Lakeside.

— Samuelus Hawkes, 17 
metu senumo vaikynas, užsi- 
kabydamas ant trūkio arti Ne
dingo stoties likos sutrenktas 
ant smert.

— Fiorentina, 9 menesiu 
dukrele ponstvos Jus. Vit- 
kaucku, inženge in pulką anio 
lėliu subatos diena.

— Isz viso pavieto angle- 
kasiai prigulinti in U. M. W. 
of A. turės ekskurcije atejnan 
ti utarninka (5 Aug.) in Hazle 
parka Hazletona. Ta diena ne
dirbs kasiklos.

— Ketverge P. Adomas 
Budginas su paczia iszvažiavo 
in Chicaga, ir atlankys Sz. 
Kazimierio Velioniui kur ran
dasi jiu duktė julijona. Suba 
toi jiu duktė iszsiszyentis ant 
miniszkos ir aplaikys varda 
Sesuo Agota,

— 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 •;)

— Svarbus susirinkimas sa- 
luninku atsibus lietuviszkoje 
mokslaineje diena 6 Augusto, 
10 valanda isz ryto ant kurio 
visi privalo susirinkt. — Ko 
mitetas (29-1-5)

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

(59 oi)
— Naszlis turi kanecz szia 

nedela iezparduoti naminus 
daigtus, tris lovas su epring- 
sais ir matarosais, karpetu, 
didelis zerkolas, stalai ir visas 
tolierkas, parduos labai pigei, 
eikyte pas Fred Hassell, 224 
W. Spruce St,

Sangerio dydelis cirkusas 
ir žverinczius.

Tasai milžiniszkas cirkusas 
rodys savo perstatimus M»ha- 
noy City, Augusto 8, petny- 
czioje, ant West parko, po 
piet ir vakare. Tasai cirkusas 
turi savo locnus trukius, szim- 
tus žmonių, puikiu arkliu ir 
daugeli visokiu žvenu kokiu 
da ne esate mate. Po piet tu
rės puikia paroda su ketu
rioms kapelijoms, verbludais 
sloniais, puikei parėdytus ka
reivius ir t. t.

Perstatykai isz visu daliu 
svieto — geriausi ka galima 
už piningus pasamdyti del pa
linksminimo žmonių.

Puikei iszmokyfas arabiez- 
kas drigantas vertas $25,000. 
Majoras Trumpapirsztis su sa
vo paczia, mažiausi žmonis ant 
svieto, Marimba perstatykai ( 
Shumata karaliszki japoniszki 
akrobstaijir szimtai kitu aky
vu daliku isz visu daliu svieto.

Sangerio cirkusas perstatine 
jo Europoje ir Amerike per, 
50 metu ir turi dydžiausia pa- 
sisekima visur. Neužmiiszky- 
te atsilankyti paženklytoje 
dienoje Augusto 8, petnyczioj. 
LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!

(Q> Pirkt ziegorelius, lencuge- 
liūs, szliubinius ir kitokius 
žiedus, szipkortes, daviema- 
6te?j siųst in lietuva pinigus 
visokiu knygų, popieras 

(ĮiA& f gromatoins raszyti irt. t.
Jau per 19 metu viską isz- 
pildė teisingai tai reiszke 
gerai. Eikite pas:

I laomsnfl G S.Washlngton, Cor. E. Market St., 
J. jesniania Wilkes-Barre, Penna.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda karczema geroi 

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

(89 oi)
J. Juszka.

151 Keview 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 
$3500, randos atnesza $33 
ant menesio. A. Versotskie, 
Minersville, Pa, (49 -oU ! A.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Ply month, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVaistu.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad'musu 
tautieczei reikalaudami galetu.nuai- 
pirkti ir nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvaran tuoj ame.

Egi u te r o 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 apstabdymui Galvos

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

Kojų....................................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto...................... 15c.
Gyd. nuo Grippo...........................$1.25.
Plauku apsaugotojas........................50c.
Muilas del Plauku...........................10c.
Milteliai nuo Kepenų......................35c.
Rožes Balsamas.................................. 25c.
Kinder Balsamas............................... 25c.
Bobriaus Laszai.................................50c.
Szvelnintojas.........................................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 Piemens......... .. .........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ubu-------- 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,

LABAI GERA GYDUOLE
Dr. Gibowitch’io 25 Laszu Iszgydymaa.

Nuo Meszlingio, 
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

Raudonosios,
Priepuolio.
Gvarantuotas kad 
iszgydys arba 
pinigai atgal.

| PREKE 25c.
I Sudaryta...

Dr. W. Gibowltch’o Isz 
_■ MoakolIJOH. Vienatine 

Agentūra Pennsylvania

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

Beikalauiame Agentu Ir duodame 
gera nuOKzlmtl.

NEMOKĖK NEVIENO DOLERIO 
PAKOL NEIŽSI GYDTNSI.

.. GYDOME...
UŽTRUCINIMA KRAUJO.

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

Adreeavokyt
KOENIGSBERG SPECIALISTS 

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

DEKYTE PININGUS
...IN...

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
...BANKA...

TADA TURĖSITE PRIETEL1 KADA BUS REIKALINGA.

Jaigu kada busite 
PHILADELPHIA, 1 

Tai užeikite in 
IETUVISZKA

JUOZAS OKINSK
(LOCNININKAS)

N. East Cor. 13-lh. Ir Callowhlll S 
Ten busite sveitingai priimti. G 
pavalgyti ir galima pernakvoti,

SVEIKATA LIGONIU 
PATIEKA SERGANCZIUJU 

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

iszradejas sekanoziu gyduolių nog 
dusulio nog rumatizmo, galite gaut 
pagalbos kokioj nebūk liga sergi, 
vyrai teipgi ir moteres galite gaut 
visokius patarimus. Paraszykite savo 
kalboje, kaip mokate keletą žodžiu 
apie savo liga irmenesio varda kuri
ame jus esate gimė, diena nekaneoz- 
nei reike. Adresą vokite:

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

Chicago, I’ll.

Ant pardavimo
Mockaiczio salunas su 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 daugiaue dasižinosite pas 
Wm. Mcckaitis, 23 D Street, 
Mahanoy City, Pa. ( j •))

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

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

voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus 
pas ta vorus, adresas:

W.Waid8lis"2t'X;i;"1,.,

Ant pardavimo.
Namas ant puses loto po 

No 1412 E. Center St. M;ha- 
uojuje. Galima tuojaus inei- 
kraustyt. Daeižinokite pas.

Wm. Morgan.
16 N. Main St.

( i9 op) Mahanoy City, Pa.

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijuj in ir sz J ietuvos. Siunezia 
Piningus in v sae dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisinga .

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

SziTA Banka visada yra geras draugas savo 

depositorams. Pagialbsta jiems pirkti pra- 
pertes. Skolina piningus ant lengvu iszlygu. 
Moka procentą 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 
Y7ra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.

...DIREKTORIAI...

D. J. Graham, Prezidentas. . C. E. Adams, Vice-Prezidtntas.

D. F. Guinan, Kasijerins.

W. Rynkiewiczia. A. Daniszewiczia. M. Gavula.
J. Hornsby. L. Eckert. W. J. Miles.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

KARPETAI Parduodam Karpetusnog 10c. lig 25c. 
ant masto pigiau negu karpetu sztorai. 
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku. 
Mes perkam teip pigiai kaip ir 
didžiausi “Who'lesalerei” ir tokiu budu 
galima pigiau pirkti ir jumis suezedi- 
nam pinigą parduodami pigiai negu

n L-I o n ’ o Mahanoy City, Shenandoah, VjrUman S MLCarmel, Landsford.

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

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už Midetns pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejenlalnusdokumentus-Lietuvai 
reikaluose j asu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Lankos virsz paminėtu adresu.

Naujas Iszradlmu 
Apraszima siunezia dy 
Kaip galima apsaugoti oolito ir 
iszsigydyti be daktaro visokiu 1:

Plauku puolimą ir užsiaa^iniiii 
Nežali, Papuozkus, Pleiškam 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios,! 
Nuo Kornu užtrinu tik lOo. 1 
turime apie puse milijono laiszku 
padekavonemis nuo žmonių viso 
tautyseziu. Raszykite tuojau 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-th. BrookiyiJ

Nusipirkite uu keli 
Buteliu
NORKEVICZIAUS 11,1
Geriausia Arielka Va 

Mieste. Tik $1 ui Buhl 
Teipgi cite gausite ir rteoki 
kitu gėrimu. Aleikyle dile 
prieei laika, duokite ai 
orderi o boa jonu priaatyt

S. Norkewicz 
<01 Wist Mikui! k

No. 6.

I Dr. Jonas C. Milleris1 (LIETUVISZKAS DAKTARAS)

1 ...OFISAIU.I 224 South Main Street.
A Shenandoah, Pa.

PRIIMA
LIGONIUS {

IKI 10 AD. GYTI 
2 IKI 4 POPIET
7 IKI 8 VAKARI

Ant pardavimo.
Salunas, Sale, Moving 

Pictures ir Wholesale biznis 
arba ‘bonkute” pardavimo 
arielku, vyniu ir alaus. Virsz- 
minėtas biznis yra ant parda
vimo, arba priimsiu “paitneri” 
kuris gal indeti nog 15 lig 20 
szimtu doleriu. Atsiszaukite 
ant adreso: ("69 °1)

Palm Garden.
724 Fifth Ave.

Brooklyn, N. Y

let?” Kožnas gal iszmokti būti Balberium 
trumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo- 

! kinimu. Raszykite apie d augi aus pas 

Nossokoff’s Barber College ‘'“TiSu^K

23 Akmenų Railroad Laikrodi 
Patentotas regulatoris 

užsukamas isz virszaus, 
del Moterių ar Vyru, 18k 

ant 20m.
siusim szita laikrodi 
visiems |>er C.O. D. 
už $5.75 per expres, 
“YUO jei nebus toks 
Nemokekyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už
mokėsite už toki lai
krodi $35. Sukožnu 
Laikrodi duodam 

O 0.7 O Lenciugeli.

Excelsior Watch Co.

TIK VYRAMS
I mano Tautiečius:

H Jus ir jusli draugai esate nuo* 
I širdžiai užkviečiami aplankyti 

mano Liuosa Mokslo Galerija, 
1 461 Sixth Avenue, arti 28tos 

’ii Gaivūs, New Yorke, N. Y., kur aš 
^laikau paroda dailūs ir skulp- 
||įV turos darbu, kurios padarė Lie

tuvos artistai, su išvaizdlnimu 
švairin kimo dalių kaip sveikų 
taip Ir sergančiu.

“SAVIZROLAS"
Juokingas

Apraszymas
45 pui. 6x9 coL dydumo. Preke 15c.

W. D. Boczkowaki-Ca. Mahanoy City, P 

---------------------------------------------------------------------

Garbus Tautecziai:
Laikau už garlie praneszti jums, kad 

jau arznesu daugiau ne locmniku nevirszininku,nedarbiniku 
* All Nations Lankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujoi vietoi

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

Reikalnosia me'džiu kreiptis priejsavo seno pažistamo po 
tokiu adreso*

B RAGAŽINSKAS

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. A Carson Sts; S.S. Pittsburgh, Pa.Pigus Iszpardavimas Vasarinu 

Tavoru
Idant padaryti vietos del rudeniniu ir žeminiu tavoru, tai 

pastanavijom padaryti dideli iszpardavima viso muso vasarino 
tavoro kokis dar raudasi musu sztore. Szitas tavoras susideda
isz visokiu gatavu vasarinu szlebiu del moterių, merginu ir 
mergaieziu, visokiu vasarinu ceikiu, 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. 
’Ii 11 n ninlin f t®“^’a8 mue ^’r*,a Lietuvaites.

B T OB 1 122 W. Center Str.
lUUuluuu Į MahBDov City. Pe

Sziomis dienomis muso
B Ragažinskas pargabeno visokio 
gėrimu, Amerikoniszlju ir ImportiW. 
Galima gaut visokiu Arielku,, Vjilo 
Arako, Kimelio, Dziniuirt. I 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio

Duokyte dabar orderi • bu jamii 
pristatyta ia aamus,

54-56 N. Main St, 
Mahannv City.

JjIETUVISZKASp1 OTOGRAFIEia

M. VARZINSKAS | 
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Fuikoi ir pigei nutraukė vilkei 
Fotografijas. Padaro didelusFoh 
grafijas isz mažių ir indedain reimo

Indeda Fotografijas in Spilkii 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukintii 
Post-Kartės, Parduoda Ruimus irti

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

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

Adresą vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

uJl Jus čia galite studiuoti žmo* 
nijos giminūs kilmę ir išsilanks* 
tyma nuo lopšio iki grabui, Ir 

matyti įdomiausius gamtos išgamas; taipgi 
navatnumus ir pabaisuolius.

Viena valaudą praleisti tarpe grupjn šitų 
pastebėtinų Lietuvišku modelių, yra verta 
sudėti kaipo turtą i galvą čielam' gyvenymui.

Jus čia galite studiuoti pasekmes ligu ir 
Ištvirkimo darbų, perstatomų žmogaus didu
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris 
nuolatos vedžioja svečius ir išrodineja bei 
atsakinėja ant bile kokiu klausimu. Atvira 
kasdieną podraug su Ncdūldleniais Ir Šventa* 
dieniais, nuo 8-nių iš ryto iki Vidurnakčiui.

JŽANGA UŽDYKA.

461 Sixth Avenue, near 28th Street; 
New York.

MAHANOY CITY, PA.
PETNYCZIOJ, 8 AUGUSTO 1913

SANGER’S 
DIDELIS EUROPINIS 
CIRKUSAS
IR SURINKIMAS VISOKIU NAVATNU ŽVĖRIŲ.
Didžiausias Cirkusas ka sziniet rodysis Mahanojuje.
PULKAS MI ZIKALISŽKV SI.ON1U -

...G A RSINGA KIR BY SZ EIMIN A...
Amerikos Garsingiausi Akrobatai ir Orine Sensacija J 

KARALEI AUKSZCZIO DRATOj

W, TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS-4GRABORIUS<h
Laidoja Kunus Numirusiu.

Riginus ir Vežimus del PaavotinijiM 
K rausto Daigtus ir L L Visko mlitil h 
nogeriause ir puikiame. Bu vim ū?ii* 
reikalais kreipkitee pas jin o borili vrl< 
užganėdintais
520 W. Centre Ct.

į

ŠTAI TAVO LAIMRODIS.

Zodiatiškas laimrodis, norintiems 
apsivesti ir apsivedusiems. Prisiusk 
sidabrini dešimtuką įviniojes drū
čiai gromatoj, parašyk kelinta die
na ir kokiame mėnesi esi ginies.

Tad prisiusimo tavo iaimrodi pa
gal zodiatišku ženklu, matysi iš po 
kokio zodiako ženklo, mergina ir 
vaikinas turi ženytis ir laiinimingai 
gyventi, o ženoti apsisaugoti šeimi- 
nišku nelaimiu.

“L A I M K O D I S“
13 PORTER AVE. MONTELLO, MASS.

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA 
Laivai plauke tiefog tarne Rosijair 
Amerikos. Didžiausi,puikiausiirgre- 
ieziausi Rusiszki Imperalisski Paeita* 
vi, nauji dubellavi szrubiuei laivai. 
ItuNsia, 10,000 tonu. Kunk, 13,600 ten. 

Ciar, 13,000 tonu.
In Ilottcrdama In 9 dienas bcperwlln*. 

11 dienu be persedimo In 1.1 b*u.
IN ROTTERDAM ■ IN UBAVA 

$31.00 Treexlos Klases CI3.00 
$!.">.<10 Antros Klases 450.00
$65.00 Pirmos Klases |75.OO

Laivai Užeina kas antra Subata,apie du* 
glaus infonnacljoe kreipkitee dm
A. F.'.Johnson,Generali*.Art. 2* Broad"«! 
New York, N.Y. arba nae vietiniusspentM. 
Russian American Line—-Pier 3ht. Street

'APSZVIETA' Moksliszkai Istoriszka Knyga 

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

Apazvieta, apdaryta $1.25.
Maimeris ir Leberis su 60 pus. lOo 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramskl, 943 S. 2nd. St., Pblli. Pi.

SZITA Banka yra 
seniausia banka 
Mahanojuje.

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

Seniausia Banka 
Mahanoy City, Penna.

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

Botile Scene '»v Herd oi Klenhanls.

WALKAIIAWA - KARALISZKI YEDDO 
Pulkas Japonių.

THE ORTONS - Anglijos Garsingi Juodytai.
~50IŪŽMONIU------- 250 ARKLIU

3...KAPELTJOS MUZIKES...3
20—EUROPINEI AKTAI—20 , 25—JUOKDAREI—2o

... VISOKIU NAVATANIU ŽVERIU7~~ 
R1MONISZKA KARALISZKA IHPPODROMAST-

Didele Puiki Paroda - - - - 10 ad. priesz piet.

2 - PERSTATIMAI - 2
2 AD. POPIET -- e AD. VAKARE

Lietuviszka Agentui*
Laivakoroziu ant geriausiu Ui’11; 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunozii 
piningu? už žemlause preke ir 
ne vienos dienos nelaikau p*s 
svetimu pininga paskirta Biantimok 
viskas dirbąs! teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietavli. 
atsilankitie arba atsiszauktia p» 
laiszka sa minėtais reikalail. .

Sa godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City,Pa.




