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KAS GIRDĖT?
Kam po nogiu anarkistai, 

n hihstai ir socialistai kariau
na priesz kapitalistus ir karu- 
navotas galvas. Ar-gi nebū
tu geriau jago tieje prieszai 
tureziu nupirktu kožnam po 
automobiliu o patis sau grei- 
cziau pasidarytu gala.

Turime tokiu žmonių, jog 
su tavim meilei kalba ir rodos 
su tavim prieteliszkai gyvena, 
o bet po tavim duobeles kasa. 
Tokia iszrodantys ant priete- 
liaus, žmogui in akis ne žiuri 
ba latriszkas mislis turi. O 
jago da kam gerai v. d tai, tai 
ezankezte vandens paskandytu 
ir visokius latriszkus budus 
naudoje, kad tiktai inkast.

Szia gadyne tas ne užsilai
ko, o tas praktikuojesi kožna- 
mia luomia — In akis anio- 
lais, o už akiu ledokais.

Nekuriuosia lietuviezkuosia 
apigardosia, nesztant yra užlai
kyti savo biznierius, sztornin- 
kua, buezerius ir kitokius, tik
tai yra nevalnin kais ir nuže
mintais tarnais svetimtaueziu, 
pas kuriuos nesza savo centus 
ir ezelpia juos! Ymkime ]ie- 
tuviezkas moteres, kaip josios 
nuejna pas židus ir ameriko
nus pirkti esikio ant szlebes 
ar teip kokio daigto. Negana, 
jog szaunei nuplesze, nes da 
dideczkia buna iszjuoktos per 
Bztorninia gauja ant ko suvis 
nepaiso. Tokie biznieriai pe- 
nasi nuo Lietuviu ir da gauja 
“kliarkn” ir “kliurku” turi 
užlaikima, vietoje kad lietu- 
viezkos mergaites turėtu užsiė
mimą. .

Laikas butu apie tai susi
prasti ir atiasti būda kad ne
būtumėm paszlemekais.

Skaitome, buk Athley, Pa 
(arti Wilkes-Barre) užsidėjo 
nauja “neprigulminga” para- 
pije ir likos iezrinktas komite
tas isz Lenku ir L’etuviu 
Ant susirinkimo radosi apie 
150 xyru. In susirinkusius 
kalbėjo lietuviszkai pastoris 
M ekeviezius ('as pats ka ap- 
laike in terla nuo gaspadines 
Skrantose praejta nedelia) o 
pastoris Vrzesinskas isz 
Wilkes-Barre lenkiezkai.

Ar-gi ant tiek Lietuvei ne- 
iszmanus A.hley’je, jog davėsi 
save už nosių trauktis tokiems 
bimbazeliams?

Badai preke meeutes vela 
ketina ejti in virezu. Jau lai
kas ydant muzejos nupirktu 
kelis ezmotus mesutes, pakol 
preke iszkyls peraugsztai.

Triedeszimts metu adgalioe 
uliezinius stntkarius Ameri 
ke trauke daugiausia arklei. 
Tada turėjo prie to užsiėmimą 
80,000 arkliu o dabar vos 
2500 arkliu trauke karukus 
Stritkarei yra ezendien varomi 
elektriku o automobile! užva- 
duoje arklius visur. Neužil- 
gio arklei iszeis visai isz ma 
dos.

Daugelis ypatų yra tosios 
nuomones, jog suradimas laik- 
raszczio tai mažus ergelis ir 
tik “baikos”, o ir Rev. McLead 
isz Pasedena buvo tosios paties 
nuomones ka ir kiti. Geiids- 
mas žmonis apie tai pertikrint, 
jog rėdymas laikraszczio yra 
“tik baika”, melde redakto 
riaus laikraszczio ‘ Pasadena 
Star” ydant jam pavėlintu re 
dyti laikraezti per viena nede
lia- R daktoris tuom praszi- 
mu labai nudžiugo ir pristojo 
ant to su noru, džiaugdamasis, 
jog ir jisai turės nors vakac’j? 
per nedelia laiko. Kada ku- 
ningelis per nedelia rede laik
raezti ir užbaigdamas savo taji 
darba, paskutinia diena para- 
sze in skaitytojus:

“Mano laikas redimo ežio 
laikraszczio baigėsi su eziuom 
straipsniu, o ranka kone ran
dasi be valdžios kuriuoje lai
kau plunksna; mano smegenis 
kone sumaiszytos ir turiu pri 
sipažint, jog džiaugiuosiu ap
leist redaktoriaus ktde. Bai
sus tai darbas, tik skubink ir 
skubink raezyt, jeezkok, ezni- 
pinek, kratyk, skaityk viską 
kas tik m puola i u ranka ir pa- 
renginet materijolo žaibiniu 
staigumu del rinkėju litaru be 
ateilsio.

“Nuo szioe d’enos ne niekin
siu redaktorių laikraszcziu nes 
melsiuoeiu už juju sveikata, 
paguodosiu juos kaipo sun
kiausia dirbanti darbininkai, 
trumpiausia gyvenanti, ma 
žiausia užmokami dirbanti 
smegenimis darbininkai ant 
szios aszaru pakalnes”.

Ydant kožnas ieztirinetu re
daktoriaus darba kaip kunin- 
gelis McLead, tai kitokia nuo
mone ir paguodone turėtu del 
redaktoriaus.

Mahanoy City, Pa. Utarninkas 26 Rugpjuczio fAugust) UHT

Paveikslas perstato bandimas su plieniniais vagonais, kuriuos 
uždege vyduri perstikrint kiek bledes ugnis gali padaryt laike 
susimuszimo trukiu. Žemiau visokį signolai kurie sulaiko 
truki kada buna atidarytas tiltas.

Nužudė moteriszke už 
apkerejima.

Ch’cago. — P. Harris, likos 
aresztovotu už nužudinima mo- 
teriszkes, kuri kaip jisai tvir
tina, apkerėjo ir visa jo szei- 
myna. Ta moteriszke buvo 
Mrs. Manley. Po nužudini- 
mui, Harris pasitikęs palicijan 
ta prisipažino, jog nužudė 
“ragana” Likos patalpintas 
kalėjime, bet kaip rodos Har
ris yra beproeziu, nes nesenei 
pabėgo isz paikszu namo.

Sudegino 1000 doleriu.
Snyder, Mont. — John 

Dale, priesz ejima in cirkusa, 
kuris ten atsilankė praejta ne
delia, padėjo visa savo surink
ta turtą sc moję 1000 doleriu 
bumaszkosia in dežukia nuo ci 
garu o po tam indejo in kukni 
ni pecziu kurie buvo užgesias 
ta diena. Jo motere sugrįžus 
pirmiau nuo cirkuso kaip jisai 
užkure pecziu, vyras po valan
dėlei su grižo namon, paregėjo 
su baime ugni pecziuje, szoko 
prie pfeziaus, bet rado jau tik 
anglie dėžės, kuri da buvo ne- 
pabyrue. Dale ateargei iszeme 
deže, suviniojo ja drauge su pe 
lenais savo turto in nusiuntė in 
Waihingtona, reikalaudamas 
sugrąžinimo už sudegusias bu- 
maezkos norints dalele piningu 
Nežine ar ka aplaikys.

Brangus dantys.

W. D. BOCZKOWSKI. Pres. & .Mgr.
F. W. BOCZKOWSKI, Editor. Metas XXVI
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Amerikoniszki turezei iž- 
duoda kas metas užrubežije 
ant linksmybių ir kelionių 200 
milijonu. Kiek tai tukstan- 
cziu vargszu galėtu iezsimaityt 
už tuos piningus.

O tieje turezei staugė, kada 
atejviai siuneze kelioleka dole
riu in tevynia del savo gymi 
niu, bet patis neatsimena kiek 
tai ameiikoniszku doleriu pra- 
leidže Europoje ant nieku.

Tūlas guzutes organas skel
bs, buk Suv. Steituosia randa
si tiktai 194,590 karezemu! 
Argi da neužtektinai!

Bimbazelis Urboną, ex-drei- 
veris, liucipieriaus apasztalisz- 
kas siuntinis vedimo žmonių in 
pragara, iždavejas smirdanezio 
draiskalo “2ima;czio” ir 1.1, 
ir t. t. kuris trankosi po Chi- 
caga, badai pasiuto kaip mums 
dane-za korespondentas, nes 
kiek turėjo smegenų savo dy- 
deliam puode tai jam visiszkai 
iždžiuvo. Jago kur atsibala- 
dos tai ymkyte szluota, pamir
kyta in pamazgas ir gerai pa- 
szvenskyte taji smorgoniszka 
paikeza.

Lietuviu Spaudos Dr-jos 
valdybos vardu sziuomi prane- 
szu, kad IV-asai Lietuviu 
Laikrasztininku ir Lietuviu 
Spaudos Draugijos Amerikoje 
suvažiavimas invyke Shenan- 
doah’ryj, Pa. 7, 8, ir 9 dieno
mis Spaliu menesio, 1913 me
tu..

Plis Liet. Spaudos Draugi 
jos priklauso szitie musu laik 
raezcziai: Katalikas, Lietuva, 
Vienybe Lietuvninku, Tėvy
nė, Laisvoji Mintis, Darbinin
ku Viltis ir Dagis, taigi visu 
minėtu laikraszcziu redakcijų 
ir iszleistuviu atstovai priva’o 
dalyvauti suvažiavime. Ti
kimasi, kad suvažiavime daly
vaus Liet. Mokslo Draugijos 
Pasiuntiniai, nes tuo laiku jie 
lankysis Slienandoeh’rio apie- 
linkeje.

Meldžiu kitu laikraszcziu 
szia žinia perspai dinti.

V. K. Raczkauskas.
Liet. Sp. Dr-jos Sekretorius.

O kad Balkanų kare jau 
kone užsibaigė, gali dabar ma
žos vieszpatystes ymtis prie 
darbo ir apskaityt bledes ko
kios aplaike, o kuriuos iszne- 
sza apie $1,320,000,000 Tik 
szkada tuju 400 000 kareiviu 
kurie kryto ant pleciaus kares.

Teip, Lietuvei pasikelineja 
staezia galva žemyn. Szitai 
faktas apie latriszka pasielgi
mą. In viena apigarda likosi 
pakviestas kuningas del isz- 
klausimo epaviednes. Kada 
kuningas pribuvo, tame laike 
gauja susidėjus isz keliu latru 
“intiligintu” (!!) vienoje stu- 
boje ant inkurtuviu kur be 
giardami užmanė begediszka 
zobova o zobova baisia! Vie
nas apsiėmė kitus spaviedoti. 
O n doei ten ir viena mergina, 
kuri buvo pasirengus ejti in 
spaviedi, na ir toji szunije at
kalbino taja kyailukia, —buk 
spaviedis suvis yra nereikalin
ga ir, jog gali namieje iszsis- 
paviedoti. Na ir toji kvaile 
paklausė. Ant pagalios ir 
miszes laike, vienas ant armo- 
niko grayno, tai buvo varga- 
mistra ir visokias orgijes at- 
provinejo.

Jagu Lietuvei butu tuojaus 
apie tai dąžinoja, tai butu isz 
tosios urvos iszbarabanije. — 
Tai vis darbas inteligentu, tu
ju besmegeniu pasiutėliu.

Tūlas vagis Ohio steite už 
pavogimą kepures aplaike 
penkis metus kalėjimo baus
mes. Matomai administracije 
Ohio steito daugiau paiso ant 
vagiu negu administracijos ki
tu steitu, jago teip ruezcziai 
baudžia vagius, kurie nein- 
steigia pavogt geležinkelio.

ISZ AMERIKOS.

Jl»

T virtinama kad paveizdinga 
gaspadine namuosia, tai dau
giau reiszkia, negu vežimas 
piningu.

Turbut žmones kitiem lai
mes linkėdami niekad gero ne
linki, jai tankiausia kalba “ve
liju tau szimta stubu ir szimta 
maiezu piningu.”— Ar nebū
tu geresnis linkėjimas kad kal
bėtu: “vėlinu tau geros gaspa
dines namuosia?” Neabejoti
nai tas daugeliui yra pagedau
jamu daigtu. O, kad motynos 
linkėtu tos laimes vyrame, iez- 
tikro velijimai iezeipildytu.... 
O piningai laimingu žmogaus 
nepadaro, ypacz jeigu szeimy- 
noje pildosi priežodis: “Boba 
isz kamaros daugiau žiurstu 
isznesz, negu vyras in kieti su 
vežimu privesz.

Asilas žudiiitojum.
Paris, Tex. — Motere Hele 

na Hubfch, ejdama su kudy- 
kiu ant ranku per kiemą, liko
si užpulta per asila. Gyvulis 
nutvėrė dantimis kudyki, isz- 
plesze jin nuo motynos ir pa
sileido bėgt purtindamas ir 
blaszkydamae savo auka in vi
sas szalis. Baime paymta mo- 
tyna pasileido vytie asila, bet 
pirm negu atėmė kudyki, asy- 
las užmusze jin, sulaužydamas 
szonkaulius ir perskeldamas 
galva trenkimu in tvora. Ne
laiminga motyna apalpo ir var 
gei isz to iszliks gyva.

Dydelc ugnis— bledes 
8700,000. .

Jersey City, N. J. — Kelio
leka privatiszku ir bizniavu 
namu ant trijų bloku sudege 
ant Lafayette uliezios. Suvir- 
szum 400 ypatų likosi be pa
stoges o szimtai darbininku 
neteko darbu isz priežasties 
sudegimo keliolekos fabriku. 
Bledes ugnis padare ant 
$700,000.

1’rižade.jinias isztiklmistes
Greensville, S. C. — Tomis 

dienomis priesz sudžia McCoy 
motere Tillie Eaton, apskundė 
savo vyra už brutahszka su jia 
apsiejima. Moteriszke atėjus 
m suda su kudykiu ant ranku 
apreiszke, kad josios vyras 
sugrįžęs karta isz darbo pra
dėjo iszmetinet jiai neisztiki- 
myste, ka ji užginezyt stengėsi 
bet jisai nenorėjo jiai inteket, 
po tam iszeme szupelei inkai- 
tusiu anglių isz pecziaus, pa
dėjo žarijas ant žemes ir priver 
te jia prie atsiklaupimo nuo
gais keliais ant ugnies. Bru
talius su botagu rankosia pri
vertė ja klupojant ant žarijų 
prisiegt isztikimysta. Varg- 
sze prisiege, bet po tam bai
siam darbui puolė apalpus, 
ir tokiam padėjime rado jia 
kaimynai, kurie girdėdami vai- 
tojama atbėgo io_ pagialba, 
bet rado jau po viskam. Ba
tonas pabėgo, bet laukia jin 
sunki užpelnyta bausme.

Washington, D. C. — Su
das pripažino skundikui 2500 
doleriu už du dantis kuriuos 
jam iezmusze kunduktoris 
stritkario. Užpuolimas kunduk 
toriaus buvo neiszteisinamu, 
kadangi budintojai skundžian- 
czio iszpažino, jog jisai susi
grūdime nenoroms pastūmėjo 
kunduktori, kurie perpykęs 
užgavo in veidą teip smarkiai 
kad iezmusze du dantis. Kom- 
panije iezmokejo pripažinta 
per suda atliginima už dantis 
skundikui, kuris dabar kaip 
rodos suvisai nesigraudina, jog 
pražudė du dantys ir ne abejo
tinai keikia kunduktori, kad 
neiszmueze jam visu, butu pa
silikęs milijonierium.

AkivosZinoisiszLietuvos.
Aleksotas.

Suv. g. Garlevos dvare ar
dant sena siena užgriuvo 4 dar 
bininkai, viens isz ju ant vie
tos užmueztas, o 3 mirtinai su
žeisti.

Szeszuolial.
Viln. g. Pas mus biržei. 21 

d. buvo baisi audra su ledais, 
kas žmones iezgandino ir ne
mažai bledes padare! Ledai 
sumusze javus: Užupenu, 
Auksztogirios, Vagilkos ir 
Dvarininiu sodžių. Tokios au
dros niekas neatmena.

Szakiai.
Suv. g. Pas mus vienas ūki

ninkas parsigabeno isz Užne
munės raganių, kad tas jo su- 
nu stebuklingu budu isz ka- 
riumenes iezliuosuotu. Paga
nius už tai paėmė 31 rub. ir 
prasiszalino, o sūnūs isz kariu- 
menes, kaip negrįžta taip ne 
grižta. Tai kokiu dar tamsuo
liu Lietuvoje beesama!

Naujos gimnazijos.
Valdžia atidaro naujas gim

nazijas sziuose Lietuvos mies
tuose: Lydoje ir Szvencziony- 
se. Abu szie miesteliai Vil
niaus gubernijoje, kame bus 
sodiecziams geriau prieinamas 
mokslas.

ISZ VISUSZALIU.
Uždraudė keliaut iu 

Amerika
Viednius. Austnje. — Gu

bernatorius Galicijos, uždrau
dė jauniems vyrams keliauti 
in Ameriaa in Kanada. Pri
sakė palicijei aresztavoti visus 
vyrus turinezius nuo 18 lig 36 
metu senumo, kurie yra tinka
mi in vaiska jagu stengtųsi ap 
leisti tevynia ir gabenti juos 
adgalioe in gmina isz kuruos 
iszbego.

Vieton dukteres—motyna
Neapolius, Italije. — Mies- 

telije Ritonto, atsitiko ana ne
delia juokingas atsitikimas. 
Sztai jaunikaitis, koksai 
Guaseppi Kapoldo, insimilejo 
in mergyna, bet motyna mer- 
gynos neklausyt nenorėjo pra- 
ezimu dukters, ydant pavėlin
tu ant susiporavimo. Jaunikai
tis nutarė pavogti mergyna 
nuo beszirdes motynos. Prisi
kalbinės sau in pagialba kelis 
draugus, kurie sutiko iezpil- 
dyt praszima savo draugo ir 
žodi dalaike. Kaip mane, pa
vogė milema isz namu ir ad- 
gabeno Kapoldui, bet kokis 
buvo visu nubudimas, kada 
vietoje “aniolebo” pasirodė 
“velnias” kuris szoko tuo su 
asztreis nagais ant Kapoldo, 
jog vos pasisekė nebagui iez- 
spruet. — Vieton dukters 
draugai atnesze jam josios 
motyna.

Žudinsta mergaites.
Bielszovice, Austrije. — 

Anglekasis Kandevicai nužu
dė 11 metu mergaite Klara 
Kazimierziute pirma subjauri- 
nias jiaja girraiteje kada ėjo 
su jaja drauge isz miesto. Po 
papildytai žudinstai inmete 
mergaite in upeluka bet žmo
nis tai mate ir nelaiminga isz- 
trauke o žudintoju tuo suseke 
ir padavė in rankas pabcijos. 
Klara buvo sieratuke ir gyve
no pas teta Olbich Naujam 
kaime.
Tėvas butu apsipaeziaves 

su duktere.
Fribourg, Szvaicarije. — 

Dvideszimts metu adgalioe tū
las jaunas Szvaicaras, pravarde 
Mueller, pamėtės paezia ir ka 
tiktai gymusia dukrele isztrau- 
ke in Meksika, kur praeigyve- 
nias, stojosi turtingu kup- 
czium. Pati jojo tame laike nu 
mirė o apie ka jisai nežinojo, 
o dukriukia priėmė ant augi
nimo kaimuotis Appenzelle, 
pravarde Sekloes ir davė del 
josios savo pravardia ir siera- 
teba visi palaike už juju duk
tere. Dabartės nepersenei, ta
sai Mueller, kuris Meksike tu
rėjo permainias pravardia ant 
Aufleder, pardavė tenais ka tu 
rejo ir sugrįžo in savo tevynia 
po kita pravarde. Czionais da- 
žinojo, jog Muelleriene ir jo
sios duktere mirė, nes teip pa
sakojo visi.

Po kokiam laikui susipažino 
su 20 metu senumo augytinia 
Seklossu, pamilejo mergyna, 
norints ne lygia meluosią, o 
pamilejo labai jau arti ir susi
tarė paslapta apsiporuot. Ka
da jau ant tikro ketina būti 
veseile, pasakė apie tai josios 
tėvui, tasai apsakė, jog tai ne 
yra juju duktė, tiktai augytine 
o vadinasi Muellerjute. Dabar 
dasiprato, jog toji milemoji 
buvo jojo tikra duktė, tasai 
Aufleder arba Muelleris tuo 
jaus iszvažiavo in Brazibje isz 
kur parasze gromata viską isz 
aiszkindamas del Seklossu ir 
parasze, jog mieste Zariche su
dėjo del savo duktere 60 tuks- 
taneziu franku, o pats iezvažia- 
vo in užrubeži, nekalbėdamas 
in kur.

Szaudimas isz dydelu armotu fortecuosia Wright, 
Terry ir Michie, N. Y.

Frakaziravo milijonus.
Vitdnius, Aust. — Ana 

diena koksai Belavon Justh 
prakaziravo 75 tukstanezius 
kronu, beloszdamas su i*ovy- 
Ju Szerapasi grofu Sugraj, 
kun. Thurn ir kun. Taksu. 
Belavon Justhas esą dydebu 
kazirninku. Priesz tris metus 
iszkaziraves tris milijonus 
kronu, po tam iszkebaves in 
Monte Carbo iszloszes ten 9 
milijonus franku, pasiliko tik
ru milijonierium, bet iszloszti 
piningai, vistiek kaip ir pavog 
ti, nieką neszildo ir kazirnin 
kas praszvilpes viską lieka 
vargszu.
Vaikai — mergaitėmis.
Budapeszt, Vengrai. — Ana 

diena iszsidave, buk, nuo dau
geliu metu Vengrijoi falszavo- 
ta metrikus gymusiu vaiku. 
Turtingesni tėvai geisdami pa 
buosuot sūnūs nuo kariume- 
nee, užraezinejo gymusius vai
kus in knigas kaip mergai
tes o valdže, tokiu neteisingu 
“mergaicziu” neymdavo in ka- 
riumene.

Dabar nžraszinetojas metri 
ku turės pas vengrukus daryt 
inspekcije ydant vaiko neužra- 
szyt kaipo mergaites.
Pelnas ciesoriaus Fran- 

ciszkaus—Juozupo.
Viednius. — Austrijokinis 

ciesorius Franciszkus Juozupas 
neaplaiko jokios algos, abudu 
parlamentai — austri joki- 
nis ir vengriszkas paskyrė jam 
atsakanti suma ant užlaikimo 
karabezko dvaro. Austrije mo 
ka ant meto 12 milijonu o 
V engrai 8 milijonus arba isz 
viso isznesza apie 20 milijonu 
(4 milijonai doleriu). Ant sa
vo reikalu ciesorius yma isz 
privatiszko savo turto, kuris 
yra milžiniszkas. Ižduoda ant 
milaszirdirgu mieriu konia 
tiek, kiek aplaiko nuo parla
mentu.

Trumpi Telegramai.
§ Dubuque, la.— Henri- 

kis Sternveis, pati ir tris vai
kai sudege ant smert degan- 
cziam name.

§ Shamokin, Pa. — Wm. 
Thompson likos nugabentas 
in kalėjimą už pakėlimą ran
kos ant C. C. Hoover, redak
toriaus “Shamokin Daily 
News”.

§ Bangalore, India. — 50 
kalnakasiu likos užmusztais 
kada gurbas truko laike nusi
leidimo in aukso kasiklas My
sore.

Isz Rosi j os Lietuvos 
ir Lenkijos,

Baltos uevalninkes.
Petersburgas. — Pranesza 

in czionais isz Orelo apie bar- 
bariszka pasielgimą tūlo dvar
ponio isz apigardos faltos. Ne
labas žmogus del smagumo va 
saromis kinkydavo in vežimė
li, o žiema in rogutes jaunas 
mergynas isz kaimo, kuriuos 
jin turėjo traukti.

Barbariszkas kankytojas 
mergynu niekad in jiais nepra 
kalbėdavo ne žodžio, neturė
davo mažiausio pasigailėjimo 
kad “dvi kojei arkliai” nulįs
davo baisei betraukent iszdy- 
keli po kelis viorstus ant die
nos.

Skundai paduodami guber
natoriui ant brutaliaus pasi
likdavo bepasekmingi — val
džia ant to suvisai nepaisejo.

Ka gali invykti bobiszkas 
liežuvis.

Varszava. — Jaunas sūnūs 
locnininko palivarko Lisuvka 
(pav. Garvolinskam) Zenonas 
Konarskis insimylejo in kai
myno duktere Marya Zagurs- 
kiute. Karta atėjo pas Zagurs- 
kius drauge Maryos ir apsakė 
jiai, nieko nežinodama apie 
meile terp Maryos o Zenono, 
buk tasai paeziuojesi su tur
tinga duktere aptiekoriaus. 
Kada drauge iszejo, Marya ti
kėdama in pasaka drauges, 
nuėjo in savo kambari, ižgere 
truciznos ir atliko ant vietos. 
Zenonos ta paezia valanda at
ėjo pas Zagurskius praszyti ju
ju duktere sau už paeze. Ka
da milema ylgai nepaeirode, 
motyna nuėjo jiaja paszaukt 
nes rado tik lavona savo duk
ters ir su kliksmu krito ant 
grindų. Jaunas Zenonas ižgir- 
des kliksma inbego in pakaju 
su tėvu. Prisiartinias milemas 
prie savo milemos rado ranko
sia savo fotografije ir gromata 
kuriuoje buvo paraszyta prie
žastis mirties. Isz gailesties 
iszkeliavo ant rytojaus in už
rubeži o in kėlės nedelias ap
laike nuo jo gromata, buk ta
ja diena atėmė sau gyvaste. 
Motyna Marijos apsirgo isz 
gailesczio ir mirė o tėvas Ze
nono papaiko. Tai ka padaro 
bobiszki liežuvei.
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Apraszimas isz kasdieninio 
gyvenimo.

Gaudo žuvytes nigerukas, 
Bet kur jojo broliuką3, 
Krumuosia pasislepiąs. 
Juokėsi iszsisziepias.

— Kur jisai?

Kaip apsisaugotis nuo nelaimes.
Ant paveikei > matom-' kaip daraktorka New Yorke mokina 

vaikus apsisaugot nuo nelaimes kaip inb'pti ir iazlipti isz ka- 
ruko ir kaip turi apsisaugot nuo mirties jago šiai cze ant uli 
ežiu.
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Mikolui lengviau pasidarė 
Mielie kad jis dar kam-nors 
ant szios pasules ira reikalin
gas, suteikė jam toki smagu
mą kokio nuo labai seniai ne 
jaute. Jug jie gali sugražint 
savo szirdi dar tai gerai mote- 
riszkiai' iji neatstums, priims 
noringai iji teip gera, iji viską 
pamirez, jei tik jis rūpinsis 
pataisiti givenima. Jis jug vi 
ras, geda jam eielvartaut ir 
deeperuot, jis jug turi virisz- 
ka energija, jie gali pergalet 
viską ta, kas ueztverinejo jam 
kelia prie pataisos; uszsigedijo 
savo eilpnibes ir tvirtai duezio- 
je savo nusprendė gelbet kū
dikiui givasti ir sveikata, gel 
beti ta gera moteri ir save.

Nusprendimas tas vienog 
nebuvo lengvu prie iezpildimo, 
bet Dievas susimilejo ant 
nusidėjėlio ir besigailenti usz 
savo nusidėjimą gelbėjo nuo 
pragaiszties, inkvepdamae in 
jo duszia geras iezganingas 
rnislis. Mikolas apleido namus 
ir nubėgo beveik begte linkui 
tos szalies, kur giveno jo bu- 
vusis darbdavis p. D.

Kada vienog prisiartino 
prie jo namu, ražude drąsą, 
kadangi atėjo pas ji rnislis: 
“Jeigu jis mane isztums, kaipo 
nelaba žmogų jeigu nenorės ne 
iszklausit manės ?” Per valan
dėlė svarstesi, bet viltis ir trosz 
kimas gelbėtis nuo prapulties, 
pergalėjo prieszingus jausmus, 
kada nuo seniai pamirszes apie 
Dieva pakele prie Jo savo mis 
lis ir szirdi ir atsidūsėjimu nu
siuntė savo meldimą, idant su- 
similetu ant jo. Po tai trum
pai, bet szirdingai maldai ste
bėtina, Mikolas pajautė savi- 
je ramuma ir drąsą. Nuėjo 
laiptais prie duriu ir uszskam- 
bino.

Iszejo nutrukus tarnaite ir 
pasakė jog pono nėra namie 
jie. Mikolas manidamas, jog 
jo nenori leisti stvėrėsi abiem 
rankom usz galvos, kadangi 
paėmė ji sielvartas visudi- 
džiausiąs. Tuomtarpu iszgirdo 
keno tai žingsnius ant laiptu 
ir iszvido beveik prie saves 
poną D.

Mikolas puolė tuoj jam in 
kojas stverdamas 
ydant pabueziuot.

Nusistebejes D. 
klupojenti Mikola,

— Kogi nori nuo manes, 
prietel? Kelk. —

— Gelbek mane pone. Ei 
miu baisiausiam padėjime. — 
Nebuvau niekad blogo velijau 
ežiu ponui, bet nelabas žmo
gus pragaiszino mane. Prasi
kaltau jaueziu tai gana gerai 
sziandien, jog kalbindamas pik 
tu draugu tikau mest darba 
pono dirbtuvėse, bet tas atida
rė man akis supratau kas ira 
gero, o kas blogo — meldžiu, 
gelbek mane maloningas geras 
pone.

— Betgi, prietel — jug ži
nai jog asz darbo niekam jau 
duot negaliu, nes dirbtuves 
savo pardaviau,'kada metete 
darba del bereikalo.

— O pone! — szauke mel 
džianeziu balsu Mikolas. —

Užtarimas pono gali mane isz 
gelbet nuo pragaiszties, per 
usztarima pono, gal gausiu vėl 
darba, o iszgelbesiu savo szei- 
minele nuo baisaus vargo.

— Na, mano milimas — ta 
re susijudinęs D. — ežia 
prie angij negalima reikalo ap 
kalbėti, eiva in vidų, ten pasi 
kalbesiva. apsakisi man apie 
visa savo padėjimą o gal in- 
stengsiu tau pagelbėt.

Mikolas nuėjės paskui D 
in puikius kambarius, kada po 
nas sėdo ant minsztos ktdjs 
prie savo rasztininczios, pradė
jo jam iszpažinti viską, apsa
kė visa givenimo istorija, nuo 
pradžios savo givenimo luomoj 
moteristes, kaip buvo laimingu 
givendamas meilei su savo ge
ra žmona, kada venge piktu 
draugu ir karezemu, o kaip 
vėliaus ta laime sunaikino ir 
in koki varga ir padėjimą in- 
stūmė savo gera milinezia ji 
moteri, save ir kūdiki; Miko
las atliko tikra iszpažinti isz 
savo nedoro pasielgimo, nieko 
neslėpdamas; neuszslepe net ir 
to kad galutinai buvo galuti
nai buvo užmanęs nužudint ge 
ra savo moteri kūdiki ir save. 
Apsakius jam viską ponas D. 
tarė:

— Matau kad tavo pataisa 
ira tvirta, bet matau podraug 
kad reikalauji tuojautes paszel 
pos delei gelbėjimosi isz baisaus 
padėjimo, o pakol instengtu- 
miai uždirbti, gal kūdikis jau 
nesulauks.... Taigi imk-gi 
ežiuos piningus tegul moteris 
su vaiku važiuoja in kaima o 
visu pirmu paezauk gidintoja 
tegul apžiūri ir užraszo jam 
giduoles. Atlikęs tai, vėl 
ateik pas mane, o pasikalbėsi- 
va apie darba. Dabar eik su 
Dievu namon, dekavok Dievui 
jog susimilejo ant tavęs, esi 
dabar datirtas, žinai ka vertas 
žmogaus bedieviszkas nedoras 
givenimasj Nesuklisk vėl, tu
rėk Dieva szirdije, o Dievas 
vėl laimins jum.

Susijudinimas Mikolo netu
rėjo rubežiaus. Jausmai sumi- 
szo jo duszioje, visas drebė
jo, it drugio krecziamas gal 
butu puolės in kojas savo isz- 
ganitojui, apliejes jas aszarom 
savo dekingistes, jeigu nebutu 
ponas D. pasikėlęs ir iszejes in 
kita kambari.

Mikolui nepasiliko daugiau 
nieko kaip tik eit.

Iszejo ir pirmiaausiai nuėjo 
in miestą kur nupirkęs maisto 
sugrižo namon.

Czia rado nauja džiaugsma 
kadangi rado Viktorija links
mesne, sedinezia prie sedinezio 
ant lovos vaiko. Vaikas isz 
vides tęva kaipi instinktu at- 
jausdamus jo jausmus, isztrau- 
ke in ji savo sudžiuvusias ran
kutes o tėvas pribėgo prie jo 
ir su jauslumu, kokio nuo se
niai jau nejautė savo duszioje 
buezevo ir glamonėjo kūdiki 
kuris glaudėsi dabar prie jo 
kaipi seniau dares.

Viktorija tuomtarpu apsa
kė kad po iszejimui jo. kūdi
kis apsilpo ir iszrcde jau mirez 
taneziu potam pradėjo urnai 
atsigaiveliot, pradėjo žvalgitis 
ir klaust kur ira tėvelis, nes 
jie noris ji matiti ir būti prie 
jo-

Mikolas jautėsi laimingu ve 
lei. Atidavė piningus nusiste 
bėjusiai isz to Viktorijai, apea 
ke isz kur juos gavo ir ant ko

kio reikalo juos davė jam ge
ras ponas D.

Džiaugimas mot-rszkee 
teipgi buvo didelis, kadangi 
mate pataisa viro, sugrįžimą 
jo prie Doros ir D evo, kuri 
dabar garbino ir dekavojo usz 
Jo susimilejima ant to.

Vaikas papenėtas nupirktu 
maistu netrukus užmigo. Mi
kolas pirmiausiai nuėjo pas gi- 
dintoju, kuris prbu’esapžiu 
rejo vaika ir užiasze giduo’e 
Po keliu dienu vaikas buvo 
jau ant tu k sustiprėjęs, kad 
galima buvo važiuot su juom 
in kaima Viktorija nupirko 
reikalingiausius daigtus ir isz 
sirenge pagal viro nors.

Mikolas palidejo moteri su 
vaiku aot geležinkelio staci
jos, kur atsisveikir damas kal
bėjo:

— Buk gere e mieli ss, Vik
tutė. Rūpinkis tik savimi ir 
kūdikiu — daugiau niekuo- 
mi, o kada atsigausite sveika
ta lauksiu jusu sveiku sugriž 
tant namon, kur rasite ir ma
ne visai pasitaisiusi.

Po keliu sanvaieziu Vikto
rija pranesze virui per groma
ta, kad dėka Dievui, “vaikas 
tikrai sustiprėjo ir linksmas 
ir budrus, kad sunku pažint 
jame silpna Franuka. Kad 
labai abudu pasiilgo jo ir na
mu ir netrukus sugri-sz. Tas 
Mikolui tikrai pasitaisiusiam 
suteikė d ddi smagumą, ir nu- 
rasze, jog ir jis pasiilgo ju ir 
trokszta matiti sveikus.

Ia kelias dienas potam Vik
torija su Franuku perženge 
slenksti namu,. Viro nerado 
namiejie, nes buvo prie darbo, 
bet pasidžiaugė nemažai, kad 
kai minką Žvirbliene, pas ku
ria buvo rėktai atidara na
mus ir apiake apie atsimaini- 
ma Mikolo. Namuose jau bu
vo supirkti visi reikalingi daig 
tai, gražiai apžiūrėti per kai- 
minką Žvirbliene, kuri kalbė
jo:

— Tikrai, mano szirdele, 
Mikolas dabar jau žmogus, ko 
kio reiktu jieszkot ilgai; pame 
te netik ka kita, bet ir gėrės. 
Sugrįžęs nuo darbo neina 
niekur: skaito sau gerus rasz- 
tus, ir bažniezia eina in darba 
guodoja.

Kada sugrižo Mikolas nuo 
darbo ir rado Viktorija sugri- 
žuse, mėtėsi vienas kitam in 
glebius bueziavosi szirdingai, 
verkdami isz susijudinimo, o 
Pranukas glaudėsi prie tėvo.

— Mikole mano, kaip es
mių laiminga! —tarė ji.

— Nemažiau esmių laimin
gu, kad Dievas iszgelbejo ma
ne ir jus nuo parpulties. Tasai 
neklista kas Dieva sziidije 
neszioja. Lai buna Jis tarpe 
musu, praszikime Jo palai
mos. ...

Belaisviai medeliai 
Svyravo, lingavo, 
Ir blaszkomi vėjo 
Žemele bucziavo.

Belaisviai medeliai 
Svyravo apsnūdę, 
Bet — tamsios ju dienos... 
Visad jie nuliude.

Neturi jie turto — 
Žaliųjų lapeliu, 
Nemato jie savo — 
Laisvųjų dieneliu.

Belaisviai medeliai 
Kiek jie nukentejo, 
Tiek blaszkomi skaudžiai 
Nuo sziaurmio vėjo....

Belaisviai medeliai, 
Nors daug nukentejo, 
Bet... laikas po laikui — 
Vis tiek jie laimėjo...

Sulaukė jie savo 
Laisvųjų dieneliu, 
Sulaukė jie turto — 
Žaliųjų lapeliu...

Žaliuokit, žaliuokit 
Belaisviai medaliai, 
Lai jus visus puoszia 
žalieji lapeliai!...

Tad busit jus garsus 
Belaisviai medeliai, 
Kas diena jus garbis 
įvairus pauksztelini,»

— Isznyks jusu vargas 
Belaisviai medeliai, 
Bet busit didvyriais — 
Žaliojoj girelėj!...

Žahuosit, žydėsit — 
Per amžius szlameait, 
Žmonėms apie laisve 
Patyloms mineait.

Isz miesto Mahanojaus, 
Prie Džunkszeno tuojaus, 
Du sportai viena diena, 

Ėjo maudytis in Leiksaid 
per pieva.

Farmeris už akiu užbėgo, 
Kad per jo pieva ejtu, ne

norėjo, 
Sportai nenorėjo klausyti 
Da ir norėjo jin sumuBzti.
Farmeris tuo nukensti nega

lėjo,
Apskundė ir 10 dol. užmo

kėjo, 
Tai jau negerai, 

Jagu sportam auga ragai. 
Norėjo farmeri pabaidyti, 

Su kvailybes ragais subadyti, 
Bet farmeris pamokino, 
Ragus sportu atbukino.

Arti Najorko salos, 
Atsibuvę girtavimas kaip 

visados, 
Augusto 15 diena, 

Inkaito kakta neviena.
Nuo alaus labai prakaitavo, 

Ir ant pagalios svaiguli gavo, 
Su paikom daktarai pribuvo, 

Operacije puiki buvo....
Nuo “lietuviszkos dirvos” 

dydviri, 
Ir patrule uždare,

Veže straigai, net dantie 
barszkejo, 

Prisiszaukt pagialbos negalėjo! 
Norint puikia nakvynia turėjo, 
Bet ir gerai užmokėti reikėjo 
Niekas teip puikei neiždarie, 

Kaip nuo “lietuviszkos dir
vos” kumelis.

Testamentas girtuoklio.
Kad mirsiu, miela drauge, tu džiaugsma turėsi. 

Tau liks mano rūbas! Kiszenes iszkresk: 
Paimk piningus, jeigu da rasi, 

Ir mano kuna karezemon nuneszk!
Po alaus bosu paguldyk mane 

Ir krana in mano burna instatyk;
Linksmu žodžiu atsisveikink mane

Ir meldžiu prakalba sziokia pasakyk: 
“Sztai mirė tas, kurs gėrės daug, 

Kure czia po suolu gulejes dažnai, 
Mes prieteliai jo susirinkę podraug 
Linkime idant miegtum ramiai!” 
Ant kapo man suvis neb’reks: 

Paminės — antraszis karezemos!
Karczema mane gailiai apverks — 

Taigi nieks kitas neneezios gailos.... 
Tad meldžiu tavęs mielas drauge, 
Mirus man norėk man patarnaut;

Atlikęs darba su prieteliais drauge.
Ant mano atminties iszsitrauk !....
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Buvo veseile per tris dienas, 
Gere ir valgė daugybe ir ne

vienas, 
Ant pagalios užėjo mestuves, 

Dovanu sudėjimas.
Katrie tik buvo užsitraukė, 
Piningus isz kiszeniaus isz 

trauke, 
Su saujom metinejo, 

Jaunavedžius apteikinejo.
Kada namon parėjo, 
Kiszenius apžiurėjo 

Neyra piningu, 
Ne turi už ka pirkti baloniu.

Vienas nuo kito paskolyti 
praszo, 

O cze nevienas ne turi graszio, 
Balones ir duoneles, 

Del eidrutinimo duszeles.
J ago Lietuvei ne girtuok

liautu,
Nieko ne iždarytu, 

Ne savo bažnycziu neturėtu, 
Ba kaip girti, tai meilus, 
Geri, nobažni ir duoslus.

Lietuvei Grandrapidse 
Kada suaikuopinia tai tan- 

kiause 
Ėdasi, 

Ir peszasi.
Keturi nesenei muszesi, 

Penktas insimaiszi,
Kad sulaikyti,
Ir apmalszyti.

Oka? pats nuo ju in kaili 
gavo, 

Vos nuo ju ižsigavo.
Namon pabegias paezei ap

sakė,
Pati, paszokus tarė: 

Asz nuejsiu viską padarysiu, 
Ir žandus del juju isztvisz- 

kinsiu.
Teisybe nuėjo, 

Nes toji nelaimėjo, 
Ba kelis kulokus apturėjo; 
Gerause, tegul bobos neki- 

sza nosi, 
Kur Lietuvei muszasi.

Tiktai meldžeme ne prily- 
ginkyte c’ciliku, 

Prie kokiu ten vagiu,
Juk jagu baczkute alaus pa

vogė,
Ir supuolė ižgere,

Tai daro ne cicilikai, 
Tiktai Džerijos bomai.

O tai vis szposai,
Kad ir baksa atplesze tai vis 

gerai,
Juk tai szia gadyne tokia 

mada,
Ej I bus apie tai gana.

Tankei taisosi
— Jegamasti, paskolink 

man viena doleri, o asz pasi- 
taisisiu — prižadinėjo vienas 
isz niekiau-iu parapijonu.

Kuningas paskolino, nes u=z 
dvieju nedelu vėlaus, tasai 
pate skolininkas vėlėj atejna 
pas kuninga.

— Jegamasti giradejau, pas 
kolinki man du dolerius, o die
važi pasitaisisiu.

— Te du dolerius, mano 
vaike, nes jau nesitaisiki teip 
tankei.

turi i»zaikal’i<-jima, ir visokias 
priežas'es stato aut 
mo sa vi s

Duszioji -so, 
karta aut nedelos 
jog jiojo pati niekista papildi, 
teki d ima už jiojo, oiz'szis 
kartus mislina sav, jog jis pa- 
dari niekista imdamas pi cze.

Geros akis
— A-z pažinojau žmogų 

i kurie turėjo teip geras akie, 
jog per deszimts žingsniu galė
jo skaititi smulku druka.

— Tai ve, dydelo daigto, 
asz pažinojau pacztoriu,,kurie 
uszpeczetita gromata galėjo 
perskaititi.

Nesziotoju vandenio.
Drezne uezsidegi vienas isz 

puikiausiu pal< c'u. Buvo tai 
žiemos laike ezaltis dydelis jog
net žmonis szalinosi no gesini-1 
mo ir tiktai mažas skaitlis su-1 
kinasi api ugni.

Ne stokavo ir žiopliu, kmie 
susikiszia rankas in kiszeni žiu I 
rejo, o tarp j iju buvo kokis 
tai pasiputias ponelis kurie ant 
to visko prisižiurinejo Vande
ni reikėjo neszioti isz toli, ba 
artimuose szuliniuose ne buvo 
vandenio^

— Mano pone — paezauki 
vienai isz neez:o*oju vand nio 
galėtumei pagelbeti neszioti 
vandeni.

— Asz esmių rodininku 
d* £ • J *varo, o ne nesziotoju vande
nio, — atšaki pasiputias pone
lis.

— O asz esmių nesziotojuJ i vandenio ir po draug kunin- 
gaikszoziu Knrlandeku, — ir ; 
tai pasakęs iszliejo pilna vie- I 
dra vandenio ant galvos pono ] 
rodininko.

Ne sveika
Ijje: — Ar girdejei Juozai? 

[daktarai tikrina, jog bueziavi 
mas ira ne sveikas.

| Jis: — Teiaibi, ne sveikas! 
mano prietelis bi cziavo paezia 
musiniko Dėszrev'cziaus, tai 

I kaip pate dasižinojo, tai teip 
kaili iezperi, jog per c ela ne 
dele ne galėjo ant baisikelo va 
žineti.

Teip tai teip.
Teip ta;, teip, mano brangi 

poni, žmogus ne gali paimti 
tai, ka ženklina laime, pakol 
ne apsipaezuoje....

— Džiaugiuosiu isz to, jog 
ponas esi tosios nuomones

— Nes jau tada buna per 
vėlai džiaugtis, ba su apsipa- 
caiavimu dingsta toji laime....

Gerai atšaki
Klausi vagio, ka veiks ant 

ano svieto? -
— Nieko, atšaki, ba isz žmo 

niu niekas nieko su savim in 
ana svietą nesineeza, tai ne bus 
ka vogti.

GERIAUSIAS KONCERTINKAS Ir Armonikas 
gausi pas mane, taipgi visokius muzik. 
Instrumentus ir lietuviškas knygas. 
Rašyk man Katalogo reikalaudams, kurį 
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:

M. J. Damijonaitis,

Dūmojimai seno jaunikio.
Kada motere teip ilgai ver

kė, jog net ijosos akis para'i- 
donuoje, tada ieznaujo, perpi- 
kus pradeda verkti ueztat jog 
no verksmo akis paraudonavo.

Jagu patis virai gaspadinau- 
tu, tai intaisitu medinius sudė
tus, tuosus ne mazgotu ir rei
kale malku sudegintu.

Laikais moteres prisipažins -
ta, jog ne gerai padari; nes vis 812-814 W. 33rd St.. Chicago, Ill, ’

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

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

HARRISON BALL, Prezidentus. 9-ad. ryte lig 3 popiet
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentaa. Kubatomia 9 lig 12-ad.
W. H. KOHLER, Kaaierius.

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

Nūo Sūtverimo Patanlei iki Kristana Viszpatisnugimimni lyg Paikutinio Sodo.

PARASZE 

VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS
SU 50 PAVEIKSLELU.

e
TVANAS.

HOįPuslapiu. 6įx9j Coliu Dydumo. Preke Tiktai 35c. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

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

t

l

t i

A. OLSZEWSKIO BANKA
Chicago, Illinois

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namą ir Storų Chicagoje.
SIUNČIA pinigus Į visas dalis svieto ir parduoda šifkortes ant vi

su liniją.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišku ir amerikoniškus ant 

ruskų.

Turint kokius nors reikalus į Banką rašykit šiuom adresu:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St. CHICAGO, ILL.
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— Motieji Na tik tu kinki- 
kie arklus ba kaip pradėsi 
cziupinetis tai ateis ir vaka 
ras. Atvažuosime in miestą po 
jomarkui.

— Na tiktai jau tu tilek 
Katre; nuolatos ant manes rė
ki ir rėki, kaip ant kokio gi vu 
lio, ari a bernio. Bus da tiktai 
koke adina po pusricziu.

Motiejus patepe vežimą, už 
dėjo trumpas drobineles, in 
dėjo naezta sz'audu, pakinkė 
tuos du sartukus, kuriuos pe
reita meta Pilviezkiuose. Geri 
buvo aikliukai, drūti ir smagus 
ba ne menki buvo. Vienok kas 
teisibe, biskuti reikalavo rim- 
ko, nes tiktai tada, kada reike 
jo važuoti priesz kaina.

Per ta laika Katre apsirėdė 
in ezventadienines drapanas, 
ineirabantino in vežimą ir atsi
sėdo ant nasztos sziaudu gilei 
ingrimzdus.

Motiejus užsismaukė dru- 
czei ant galvos skribele, pasi
taisė sermėga, persijuosę diržu, 
inlipo in vežimą, paėmė in ran 
kas kanapines vadeles, botoga 
ir persižegnojo abudu.

— Szkesz!— paszauke ant 
arkliu ir vežimas judinėsi iez 
kiomo in kelione.

Arklei bego smagei.
Motiejus, tai geras buvo 

žmogutis, o ir ciela burna gas- 
padorius, nes tiktai viena nege 
ra ] apratima turėjo, ba kaip 
kada tiktai nuvažucdtvo in 
miestą, tai niekados, blaivas ne 
sugrįždavo namon, o kaip pasi 
geriąs, tai oho!....

Nieko negelbėjo, joki atkal- 
binimai ir joki draudimai.

Katarina iszpradžiu praszida 
vo, ba tai buvo motere szirdin- 
ga, kada tas ne gelbėjo, iszplu 
do iki piskucziauBem, o kada 
ir to d a buvo per mažai, užeku 
to ne karta smagei, kur papuo
lė, o kad teip elgesi su savo vi 
ru, tai suvis ne divai, ba to ver 
tas buvo ir elgesi visados tekio 
gai.

Kada buvo blaivum Motie
jus, bijojo bobos kaip ugnies 
ir jos klausė, nes būdamas 
užsitraukęs, nesibijojo ir ne 
mislino klausiti savo pa- 
czios.

Del to-gi ir dabar važucda- 
mi tilejo ir nieko in vienas ki
ta ne kalbėjo. Galvas turėjo 
užimtas visiezkai mįslėmis, nes 
mislis tos bus del ju ne links
mos. Jis mislino kaip ir kur 
galėtu iszsigert, kad pati ne 
perszkadytu, ijje velei mielino, 
kaip Motiejų nog stiklelio ati
traukti ir kokiu spasabu sulai
kyti no ėjimo in karczema ir 
kaip priversti prie paklusnu
mo, kad padėtu jei iszrinKti ir 
kanopigiause nuderėti meitelu 
ka, kurio važevo in jomarka 
nupirkti:

Pirvaževo jau suvirezum mi 
le kelio.

O kad kožnas žino tai, jog 
moteres visados paprastinai ira 
eznekesnes už virus, pradėjo 
kalba tardama:

— Tiktai ve, tu man judo- 
sziau pasigerkie ezedien, tai 
sunkei apraudosi szediena ir 
paminėsi ant ilgo:

— Nesirupyk jau teip la
bi I Ar-gi asz girtuoklis ka? 
Matei mane, kada kaime gir
ta?

— Kaime, tai teisibe ne ma 
ciiau, nes mieste, da no veži- 
mo ne nulipu o jau tau dek- 
tinee stiklelis kvėpė.

— Katre, jau tu ma tik 
jokio supratimo galvoje ne tu
ri. Ba žinai kad asz da var 
ezaucka kvitežiu užsikelti ga
lu ant preziu su viena ranka, 
o kad ne turetau pasigailėjimo 
ant tavęs!....

— Pamegyk, pamegyk! 
Pakelk ant manes ranka, tai 
tuojaus tau nudžius, netikeb.

— Ne pluskie ir ne pravar- 
džuoke dovanai, szendien ne 
gersiu! Na-gi negersiu, nore 
kad ir tu pati man lieptum, 
jaueziuosiu ezedien teip ne 
smagei. O ant galo ir noriu 
labai nusipirkti sau nauje ke
pure.

— Teisibe. Kepure nusipirk. 
Važiuosime in Lankeliezkiu 
ant atpusko, o gal tave Szven- 
cziause Panele atmainie, ba 
asz ne duosiu jau rodos.

— Ehe, abejoju. Ne gad 
nas esmu grieezninkae. Navet

ir nedristau praeziti. Tu, tai 
gal ka ir ieznaudotum grei- 
cziau, o ne asz.

— Ne plovok! Kožnas 
gneėzninkas gali iezmelsti kad 
tiktai szczirai melstumei. Nes 
ka ten su tavim kalbėti! Virae 
kaip kupeta szieno, o kvailas 
kaip verezis.

— Kvailas kaip vemia.... 
o gal kaip mažas!

Invaževo in miestą.
Tuojaus kaip tiktai invažuo 

ji in miestą ant kampo, kaip 
slenkstis, stovėjo karczema 
atidaryta, už kurio kožno tu
rėjo užkluti koja, ypatingai 
kurie mili biskuti susiszilti 
ten,

Augazcziau duriu buvo pri
kalta toblieze ant kurios buvo 
iszmalevota didelis stiklas 
alaus ant ko pažiurėjus turejei 
seiles nuriti.

Motiejus žvilgterejas ant 
karezemos, ipatingai ant tobli- 
czios, net apsilaižė, nes po va
landėlei spjovi už kirto ark
lam po rimbą ir greitai nuva- 
ževo tolin in miestą.

Katre nusidivino o diauge 
ir nudžiugo jog Motiejus kar
czema pralenkė, bet užsispirs 
ir ne prakalbėjo in jin ne žod
žio.

Mieste kaip avilija. Žmonių 
daugybe, kožnas su savo rei
kalu skubinosi, o visur jau gir 
dėti derėjimai, plojimai ranku 
kaip piie eztuku.
^Motiejus susilaikė tarpe ark 

lui ir galviju rinkoi, kur 
jau buvo pilna prieegrude ir 
Motiejus vos rado vieta pasta- 
titi savo vežimą. Katarina nu
lipus tuojaus nusidavė žiūrėti 
ar ne ras sau tinkamo meitelu 
ko, o Motiejus nulipęs pradė
jo raivitie kad net kaulai brasz 
kejo, po tam isztrauke iez po 
sziaudu krepszius su abraku 
ir užkabino arklem ant snukiu 
ir pradėjo dairitis po atliktam 
darbui, ar ko isz pažinstamu 
ne pamatis.

Ne ilgai lauke.
Paregėjo Joną Ž raieniu iez 

savo kaimo, kuris turėjo veidą 
pageltusi, o uosi raudona kaip 
barszti, ba jin kaltūnas, jau 
nog keliu metu kankino, o tei 
poegi paregėjo Marcziu, gera 
ūkininką, iez kito artimo kai
mo, kurie buvo kokie giminai
tis Motiejaus.

Pasisveikino visi žodžeie 
krikeczioniezkais o f o tam pra 
dėjo klausinėti vienas kito, ka 
toki nori nusipirkti ar parduo
ti, tai su kokiu reikalu atvažia 
vo ant jomarko.

Vienas sake kad nori skran
da nusipirkti, kitas kad atve
dė kumele parduoti, triczes 
norėjo czebatus pirkti.

Ot kožnas su savo reikalu!
— Atejeite Motiejau pas 

Joszku?—paklausė Susiedas.
— Asz tai ir ateiezia, viena 

kad da ne žinau kaip mano 
mamiezke....

— Ne prikalbinėkite szalti 
sziau Motiejaus —tarė kaimi- 
nas, — ba po tam boba jiojo 
kerezins.

— Kerszins.... — paantrino 
Jonas.

— O tegul kerezina, ar tai 
ne viras kad bile bobos k'au- 
sytu ir bijotu.

— Jau tas niekai, kad bo
bos reike bijoti — tarė Jonas.

— Ne kalbame, kad jus 
Motiejau turite bijotis savo pa 
ežios, nes boba tai vis boba ne 
reike apie tai ne kalbėti:

— Boba, tai vis boba ir ne
sinori jos kirkinti — dadave 
sznekus Jonas.

— Bausme Dievo—atsiduso 
Motiejus.

— Na tai su Dievu. .
— Kaip su motere pasikal

bėsite, tai ateja rasite mus pas 
Joizku. Žinoma, reike biskuti 
ludnuma no saves nustumti, 
žmogus stikleli iszsigere, tai 
tuojaus buna linksmiau ant du 
ežios.

— Tuojaus linksmesnis žmo 
gus, —pritarė Jonas.

— Ejkite sau su Ponu Die
vu pažiūrėsiu.... pažiūrėsiu.

— Kur-gi dabar Katre, — 
mislino Motiejus—gal meitelu 
ka deri. Ha! tegul žinosi, nu
pirks ir pati ne reike jos ta
me mokinti. Man reike nusi
pirkti kepure.... turiu ligei 
du auksinius.

Boba turi visus piningus 
prie saves kuriu bus apie 5 
rublei. Toji mano Katre tai to

KUR BUNA
Mano brolis Jurgis Kondrota pa

eina isz Vilniaus gnb.. Traku pav. 
Krunio volost. 4 metai adgal gyveno 
Boston Mass, o dabar nežinau kur jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso. (q^ ’o;)

W. Kondrot
Brattleboro Ver.

Mano pati Mikase Zukaitiene, ku
ri mane apleido 22 d. July su Augus 
tu Paliszaicziu kuris vadinasi August 
Szmitb. ji jie 5 pėdu 4 coliu, tam
siai geltoni plaukai, ant noses yra 
ženklas, svėrė 135 svarus, vyjas juo
dais plaukais, rudono veido, svėrė 
108 svarus, 5 pėdu 8 coliu, kas apie 
juos pranesz aplaikys 10 dol. nagra- 

^dos jagu ji pati sugrįžtu tai bus vis
kas dovanota ji pati ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso: (|o* Q(j) 

St. Zukaitis
318 Franklin st.

Port Washington Wis.

Mano draugas Petras Szaltis 10 
m. kaip amerike paeina isz Kauno 
gub, Skirsnemunis para., turiu svar
bu reikalą praszau atsiszaukt ant 
adreso, (gg ’o;)

D, Gurzdis
5 Vine st, N. Walpole N. H.

Bekerio Pati.
Mrs Charles A B cker, pati palicijoe vado, kuris su ki

tais piktadareis nužudė kazirninka Hermaną liosenthalu New 
Yorke. Bekeriene ejna su szvogeriu in kalėjimą Sing Sing 
atlankyti savo vyra kuris likos nusprenstas ant mirties ant 
elektrikines kėdės.

ke skupuole, kad ne skatiko 
ne paleis ir man ne duos, sako 
kad pasigersiu. Isztikro gal 
mane kirmėlės kankina. Tj. fu! 
Ka czion da mislysiu! Tegu) 
jia antis, su jos skupumu!

Teip mislydamas, susilaikė 
Motiejus net priesz karczema 
joezkaus.

Inejo,
— Tegul bus pagarbintas!
— Ant amžių amžinųjų! 

Sveikas Motiejau.
— Sveiki jus visi kaimi 

nai!
— O kur jueu motere?
— Jei d a ira reikalas pabu 

ti ant turgaus.
O arklei?
— Oho! Katre arkliu ne pa 

liks vienu. Serges juos kaip ir 
mane sergsti. Joezkau! Del 
kaiminiu ir del manes po mie- 
ra. ba kasžin kas ira, kad teip 
ne smagu man szedien! Josz 
kus pastate bonka dektineB 
ant stalo priesz ūkininkus.

Motiejus pripilęs stikleli pa 
kele tardamas:

— Sveikas kūmai!
— Ant sveikatos! gerkite.
Motiejus tuojaus stojosi 

linksmesniu ir sznekesniu, nes 
už tai du aukeinukai gulėjo ži 
do stalcziui.

— Tas mane labiause ėda- 
reke Motiejue-jog tokis šutve 
rimas kaip boba ir tai žmo 
gum randija. Paimsi piningus 
Gerai už tai pamokinsiu, kaip 
tai geda virui dariti!. Joez
kau!

— Ka?
—'. Paskolink rubli?
— Tokiam davadnus gae 

podelrs, tai as nevet ira du, 
duotam, ant mažus palukus.

— Duok rubli ir kvorta 
arielkoj

— Tuoi bus!
— Doras žmogus isz tave, 

J oszkau. Tokie židas tokis ne 
daverka.. ka musu Vieezpati 
vienatini., ir tai ira geresnis 
nog tikros paezios 1 Tegul jei 
mano aszaros žaidulius iszdegi 
na. tokis Joezkus netikėlis, ku 
ris ne kūmas ne brolis.. O! ka 
da aez iez tave džiaugsma su 
lauksiu kada?., tu pagonisz 
ka duktė..

— Klaueike Motiejau!
— Ko nori Joszkau?
— Daviau jums rhublu?
— Davei Joszkau!
— Kada man adoezi?
— Palauk kaip iszsikulsiu!
— Ny?
— Po kalėdų.
— Ai vai, aj vai!
— Ka?
— Ilgai laukt. Us palukus 

atidosi man tris rublus. Jau?!
— Etkie po velniu ba kaip 

tau duosiu karte in snuki. No 
ir nog manes ir skūra nulup
ti?

— Kaip tai skurha? Ny ne 
sibijok Motie. Aez tavi miliu 
asz no tavi paimsiu mažu palu 
ki; Ar dosi du rhublue. Kas 
kitas, ant mano žodis, turhetu 
thrie mokėti, ale asz žinai, 
kad turgye su savo moterhu 
turbaciju, tai jau as ne norhu

dariti del jus rhupeitis.- Imk 
maža palūki. Jau?

— Na tai jau gerai. Tegul 
tave vilkai suėda, duosiu du 
lublius.

— Išgerkite da viena Mo 
tiejau.

— Duok!
— Klausikite-gi Motiejau!
Ka kalbate, nes jus esate 

nog manes threzvenis.
— Ha, ha, ha! Matai jog es 

miu virae kaip priguli. Ko no 
ri?

— Jum Motie bus sunku 
aduoti ant kart du rhuble', tei 
sibe? Kam jus pati turhy apie 
tas žinoti, po szventu teisibiu 
Motie? Duokite man dabar 
viena rubli, o po kalėdų aduo 
szi kitus, teisibe?

— Isz kur aez tau rubli da 
bar paimsiu, ne turiu ne ska 
tiko.

— Kaip tai ba turite rhub 
Ii, tiktai pasijeszkokite.

— U-gi teisibe! Na tai te 
tau rubli, nes pamink sau ge 
rai jog tau tiktai viena kaltas!

— Arh jus mone ne pažįs
tate Motie mielaez? Duokite 
man dabar rubli, o kitus ati 
duosi po kalėdų. Asz jum sa 
vo visu karezemu atiduotau, 
tokis davadnae gaspadorkys!

Geras židelis.. doras., ne ira 
ka! Matai boba! Du rublus 
pragėriau, du auksinius ir ne 
esmių girtae-giresi Motiejus 
važuodamas namon. Muszi ma 
ne o aez tau in akis pasakisiu, 
jog tokis Joezkus židas daug 
geresnis už savo locna paezia.

Mano pati Ona Alekseriuniene 
48 m. amžiaus po tėvais Barbuliute 
17 m. adgal mane paliko Plymouth, 
W. Va. girdėjau gyvena Brooklyn, 
N. ¥, turiu svarbu reikalą, kas pir
miau danesz aplaikys nagrada raszy- 
kit po adreso.

W. Alekseriunas.
1330 S. Viktoria St. Waukegan Ill.

Mano broliai Martiszauckai Sta
nislovas gyvenantis Chicago, o Fran- 
ciszkus gyvenantis Brooklyn, abudu 
paeina iez Kauno gub., Szauliu pav., 
praszau atsiszaukt ant adreso. (o£/oų) 

Jno. Martiszauokas
331 N. 15 th st, Philadephia Pa.

Kaip iszgydyt savo vyra

“Asz labai noreczia idant 
mano pats sėdėtu namie ir nesi 
valkuotu naktimis” tarė viena 
motere.

“Iszgydyk ji” - pasakė jo 
sos prietelka - teip kaip viena 
mano pažinstama iszgyde savo 
vyra kuris valkiujosi per visa 
nakti. Viena nakti eugrižo ji 
sai labai vėlai kitaip sakant 
anksti kadangi buvo jau tre 
ežia adyna ryte. Sugrižo na 
mon labai tikei nusimovė savo 
czeverkus prie duriu atydare 
duris ir tykei užsilipo trepais 
ant vyrszo ir inejo in miegstu 
bia Nusistebėjo kada paregėjo 
savo paezia stovinti prie žerko 
lo puikei pasirėdžius in kuria 
tarė;

“Nesitikėjau buk sėdėsi ir 
mane laukei”:

“Asz tave ne laukiau ba ir 
asz ka tik sugrįžau namon”

Po tam vyras jau nesival 
kiuojo.

Pamokinimai

Jaigu iezsižadesi laimes kat 
ros trokezti,

Tai jau iez to laimingas busi. 
Ne vienas labai sparnu nori, 

O apie tai užmirezta jog jis 
kojas turi.

Ant moterių sutaikęs, 
Ne reike paieet niekados.

Jagu tiktai piningu turi, 
Tai ir protingu vadytis gali;

Bet kvai'os galvos, 
Ne uždengsi kvailybes nieką 

doe.

Juom mažesnis žmogus, 
Tuom sznekesnis bus.

Yra lygotu žmonių, 
Su sveiku veidu.

Jagu isz kitu juokus turi, 
Tai isz eaves verkti gali.

Jagu teisybe kam in akie 
kalbėsi,

Tai del saves nevidoną turėsi.

Jagu ne gera žingsni padarysi, 
Tai per ciela gyvata szlubuosi.

Garsei niekad ne kalbėt, 
Velyk su kvailumu ne ižei- 

duok.
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NAUJA KNYGA |
-PO VABDU-

PRIEJGIAUSES
MOKSLAS

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE

PAGIALBOS KITO.
Yra tai praktiezaiaaM Knyga 

kokios lig aaiol Lietuvai tarėjo.
Ir taip aadeta, jog ka tiktai 

pribaviaa Grin ori ua ia> Liatavoa 
«•“ ta trumpa laika pate par 
■ava tesmokii Angalakai aaUk 
tUk kalbai

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti
Preke — 10c.

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

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

Preke — 10c

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LA1VAKORCZIU SKYRUS— S“

P. V- OBIECUNAS IR KOMPANIA
Cor. I2-th.& Carson St., S.8.Pittsburg, Pa-,

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

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Ciningus in visas dalis Svieto jL- 
greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus £££7 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russijos.

Sveikata Auga! 
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASET SĖKLĄ; kuri gra
žiai sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS, pažysta gerai ligų, pritaiko atsakan
čiai llekarstas prie visokių nesveikumų, silpny- 
biųjcurios pasėjo vaisius sveikatos, panaikina 
ligų, užmezga Išgydymų, sugrųžina pajlegas ir iš
augina puikių sveikatų ir drūtumų, kas sutelkia 
žmogui laimg ir linksmybę. PH1LADELPH1OS 
M. KLINIKAS be( daktarai tūkstančius žmonių 
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
kių ligų
CVEIIZUTU YRA TAI DIDŽIAUSIAS tlVL kn I n turtaszmooaus.br 

SVEIKATOS NRRA LAI
MBS NB LINKSMYBES ANT SVIETO.

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

Prlvatlškoj LABARATORIJOJ Ph. M. Klinlko, atslSaukuslcms sutaiso kiekvienam 
llekarstas 13 šviežių gvnrantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių i3radimų, kuriuos 
tik aukSčlauslas mokslas iSrado pagelba! žmonių.

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmones rašo:
GARBINGAS PH. M. CLINIC! PranoSu, lead llekarstas subalgėm ir esame labai užga

nėdinti už tlkr| pagalbų: greitų ir gerų 13gydymų. Mano mtjterls tclpat jau yra sveika už kų 
siunčia Širdingiausių padėkavong. Jūsų pamačlyvų ir telslfltrų būdų gero gydymo, skclbsim 
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekamo dėkavoda- 
ml su moterlg A. Antonlckas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.

Mrs. K- Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat Šimtais Įtartų dėkavojn, už 
Išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilphėjusios ir suiru
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., 
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cen
ter St., Freeland. Pa. Tolpat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne- 
galima_sutalpinti.
ĮSITEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada. 

KAD FSI NF^VFTICA^ BBT nori pastoti sveikuV |R LAIMINGU, tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškojo kalboje Ims kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi Ir dėka- 
voja, nes čionai išgydo Ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenė- 
jusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; Išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptųlytiškų ligų. Širdies, kepenų, įnir
štų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstoms, kurios 
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 X ūtarn. Ir Pėtny- 
čiouiis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovana! ir skaitykit knygų ,,Daktaras

iszeiunozia in prisakyta vieta, 
niszku pagal teisinga kursą.

IH0WSM
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo loonam name vertes $12,0^0,00 

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

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

marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip’
A. J. KEYDOSZ1EJS, 202TroySt. Dayton, Ohi®.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
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 1848m.

Kampas Rcade Ulicze 
Telefonas; Worth 2822.

Peles ant kineziko stalo.
Primutiniu daliku, kuris at- 

kreipineje teminima pakele- 
vingo svetimtauezio Kinuose, 
ira daugibe virvių su džiovi 
tom pelem, kokes galema ma- 
tit ten kone priesz kožna narna 
isztiastas po pastogėm, ne tik 
kaimuose bet ir miestuose Ki
nu. Peles ira ant ilgos virves 
sukabintos uez uedegu, neligi, 
nant kaip Lietuvoje suverti 
gribai ant virvucziu ir suka
binti po pastoge. Kinczikai 
medžioję ant pelu naudodami 
tame mierije ilgu ir smailu 
peilu, kureis papjauna gerkle 
pelutei. Teip užmuszta pelia 
kabina už uodegutes ant vir
ves ir palieka su kailelu, pa 
kol kraujas visas nubėga, po 
tam nuima kaili ir vidurius, o 
visa mėsa to givulo džiovina. 
Pritaisitos teip peles stanavina 
puiku va’gi ant stalo kiniszko. 
Kitu puikiausiu valgiu kinisz 
ku ira ezunio juodos lopos. 
Per tai lopos juodo szunio ira 
tenais labai brangios, baltu su 
vis ne valgo, nes tos be jokio 
smoko. Taukai szunio, pritai- 
siti specijaliezku spasabu, nau 
dotas ira valgis tikrai karalisz 
kas.

O
 GUNDUS VISU m
Didele knyga api 1300 puslapu 
Visos 6 dalis drucaiai ir puikai 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Beokewiki-Ce.

MAHANOT OTT, _FjL

ISTORISZKAS APRASZIMAS
PER H. SINKEVICZ1U

PENKI TOMAI, 2 KNYGOSE

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

495 Puslapiu.

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. 589 Puslapiu.

L PREKE $1.50
T (PREKE VISO APRASZIMO)
V Tik ant trumpo laiko!

W.D.BOCZKOWSK1-CO.
MAHANOY CITY, PA.

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuvuikai

D. T. BOCZKAUSKAS. 
540 Puslapiu; 6x9 coliu Didumo.

PREKE $1.
Tik Ant Trnmpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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

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

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garaingiauai Chaldiszku 

Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10c.

Prisiuekite 25o. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paozta.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.S«.tk AI; M.1...J Cit, P,

Pinigus siunezime in Krajn kuo greiczlauseL
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo, 
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų In ir isz 

Krajaus už pigiause preke,
Paszportus del keliaujenoziu in Krajn pastorojama nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir vilas kitai rejentaUizki* Paperai m 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisingiausiai.

— i Del vygadoi Taovaoziu laikome atydaryta >— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje im 10 iki 12 ad. 

Užpraszome atlankiti mumis aeablezkai ar per Įninka ir persitikrinti 
jog pas mm visus minėtus reikalui greioiianwi, tabUglauaeif ir 
pigiame! galite atlikti.

Adresas

Stejtas

SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

Vyrai kurie žada apsivesti;— vyrai ligoti— vyrai kurie budame 
neprotingi dasileida perviršumą—vyra* nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio. katram negale pylrtai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tu® knygų.. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodijlma kraujo, arba syfillv 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpneima, Abel- 
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, privaLj«u ir slapta, su 
žais kaštais. s (

Tūkstančiai vyra atgava sava tobulų sveikatą, spėkas 
Ir stiprumą per pagclbą tuos knygos. Ji ira krautuve ži
nios ir talpina šiam tyloms siaptibes, kurios vyras turi 
■*iinoti. Notrotikiot’sava piningru mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neporskaitisti šitą knytrą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam irpačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa- 
vanio ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendeno.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

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

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

Vardas ir pavardė

turtaszmooaus.br


i

W. RYNKEWICZ1US
.. NOTARIUSZAS..

233-235 W. CENTRE ST., -> MAHANOY CITY, PA. 
PKIVATI8ZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU 

.......PO PB1ZUBA BANDOS......

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 greieziause 
ir pigiause.

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

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

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

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

Idant padariti vietos-del rudenini!
OllU 11 Vili I Ui ’ržera’nu tavoro> tai iszparduosim 

J______  visa vasarini tavora už labai piges
prekes, todėl jaigu norite kokiu pavedimu del vyru ir 
vaiku tai dar turite giara proga pirkt ir suezedint pinigo

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI).

Akivos Žinios isz Lietuvos.

— Po pedei.
— Truputi atvėso.
— Vakacijos baigėsi,
— “Old Home Week” jau 

netoli.
— Miestas buna puikei pa- 

puosztas.
— Tikymes mažiausia 50 

tukstaneziu svccziu.
— Neužmirszkit, jog lietu- 

viszkas benas turės pikniką 
ant Labor Day.

— Turėsim 5 naujus salu- 
ninkus mieste: J. Jurkevicziue 
perka saluna nuo Elzbietos, 
Evans, 4 varde; K. Kaunas 
nuo J. Jaskevicziaus 5 varde; 
J. Czernius nuo J. Mickuno 5 
varde: J. Pasiukeviczius nuo 
V. Mockaiczio 1 varde; J. 
Grigonis nuo F. Karaekevi- 
cziaus 4 varde.

— Kokie tai ajriszinis ko
respondentas isz pirmo vardo 
subatiniam “ILcorde” puikei 
apšmeižė lietuvius iszvadinda 
mas juosius “indijonais” ku
rie su savo staugimais net per
vėrė žmogaus ezirdi ir pervir- 
szina staugimus laukiniu szu- 
niu Kalba tasai koresponden 
tas, jog nereike keliauti in 
Wes tu s pamatyt laukiniu in- 
dijonu, tik jago kas nuejtu in 
West dali miesto in pirma var
dą, tai paregėtu tikrus indijo- 
nus ir iszgirstu juju staugimus 
naktimis o ypatingai po pė
džių. Sarmata jog lietuvei tu- 
ri būti teip paniekinti akyse 
sveti m tau ežiu. Susipraskyt ir 
paliaukyte staugimus ir bjau. 
rius pasielgimus.

— Neužilgio atsibus vineze- 
vone Magdalenos Žarszkiutee 
isz Tamakves su Franu Bado- 
ku isz Marydo, kaip rodos 
szliubas atsibus 10 Sept. Pil
na Žarskiute dirbo redakcijoi 
“Saules” per kelioleka metu ir 
vėliname jiai laimingo gyve 
nimo naujam gyvenime.

— Jago kas surado krepszi 
kuriame radosi svarbios popie- 
ros, o pamesta terp Hillso pe- 
czee o Mahanojui tegul sugra
žina in redyetes “Saules” < fiea 
o aplaikis dovana (02, ’<>1)

— Reikalinga merginu in 
Calnone Skalbinyczia. Atei- 
szaukite in Calnons Laundry, 
Kampas Third ir Water St.

(0X oi)
— Gedimino Klobo susirin

kimas atsibus szi-vakara 7 
vai. vakare Bocžkaueku saleje 
Visi sananai privalo pribūti. 
Per paliepima Komiteto.

Didelis Piknikas.
Kuri iszkele Lietuviszkas 

Btnas isz Mahanoy City, Pa 
Atsibus Panedeli pirma diena 
Septemberio ant Plėšant Hill 
kalno. Ateikite o turėsite 
smagu ir linksma laika. In- 
žanga ant Platformos 35^.

Ant Pardavimo.
Puikus namas ant vienos 

familijos, geram padėjime, po 
No. 311 W. Mahanoy ulyczios, 
Mahanoy City. Apie (lan
giaus dasižinokite ant vietos.

( 04 <4)

SHENANDOAH, PA.

— Papaikee per nuolatini 
gėrimą svaigynancziu gėrimu, 
Williamas Jackoviakas atėmė 
sau gyvaste per nusiezovima, 
mirdamas in puse valandos vė
liaus.

Jackoviako niekas nesigaili, 
nes per dienas giardavo o atej- 
damas namon paniekinėjo pa- 
czia ir vaikus. — Girtuokliaus 
niekas nesigaili, tik gaila liku
sios paczios ir ketvertą vaiku.

— Terp gaujos ižgamu o 
darbininku cirkuso Sig. San- 
tello kuris czion rode praejta 
subata pakylo musztyne ku- 
riuoje likos sužeistas John 
Ellis, V. Vyszinski ir W 
Byme. Gauje pradėjo mėtyt 
akmtnais in būda kurioje rė
dosi mergynos ir perpjovė vir
ves. Tada ‘ kaubois” leido 
szuvius in gauje sužeisdami ke 
lioleka.

McDonald, Pa f 14 d. 
ežio menesio, likosi užmusztae 
Jurgis Staugaitis, laidotuves 
kūno atsibuvo subatoj 16 d. 
su bažnytinėm apeigom, velio
nis paliko dideleme nuliudime 
paezia ir penketą vaikucziu 
velionis paėjo isz Suvalkų gub. 
Wladislavovo pav., Naumies- 
czio para., Aupiku kaimo, del 
platesniu žinių raszykite ant 
adreso:

Ona Staugaitiene 
McDonald, Pa.

Du Bois, 
sas dienas, 
gyvena, tik 
kome reike 
truviene.

— Jago isz kur pribūtu bal 
beris ir czionais ’apsigyventu, 
tai turėtu gera bizni nes Lie
tuviu czion yra dydelis būrys.

— Parapinei veikalai tru
puti apsimalszino ir kaip ro
dos nenžilgio užžydes visiszkae 
malszumas.

Pa — Dirba vi 
lietuviai sutikime 
nekuriome bobel- 
prisiunst p. Bal-

Plymouth, Pa — Franas 
Kaspraviczius msimilejo pa- 
siutiezkai in naszle Franciezka 
Rakauskiene bet toji atmete 
Frano meile ir nenorėjo už jo 
iezteket. Žaltis užvidejimo ir 
piktumo nedave atsilsio at
stumtam jaunikiui. Nuėjo in 
sztora, pirko revolveri o su
grįžtas prie uaszles namo pro- 
vijosi inleidimo. Rakauskiene 
supratus mierius Kaspravi- 
cziaus užstume savo fortcca ir 
neinleido indukusio jaunikio. 
Raiminai paregeja kareivi sto
vinti su revolveriu rankosia 
prie duriu, davė žinia palicijei 
kuri nugabsno in kalėjimą. 
Badai teip persieme meile del 
naszles, jog ne yra pilno proto.

Ant pardavimo.
Namas ant dvieju familiju 

ir bekarne yra po namu parsi- 
duos už neperbrange preke už 
tai kad Iccninikas nori apleisti 
miestą parsiduos už $2,175 
randos atnesza 22 dol. ant me
nesio. (96 ’O)) 

J. Shansky 
Silver Creek

New Philadelphia Pa.

Varniai.
Telsziu pav. Daug vargo 

mes matom, kuomet pareina in 
Varnių paeita pin’gai arba 
apdrausti laiszkai. I z Varnių 
pacztos labai sunku žmonėms 
atsiimti jiems parsiųstus pini
gus ir apdraustus laiszkus. 
Turtingiems dar netoks vargas 
butu, bet biedniems žmone
lėms labai bloga: jie prispirti 
buna skolint rubli arba nu- 
pirkt ka nors kysziui.... Juk 
ponai ptcžto valdininkai gau
na algas, tad turi dovanai 
žmonių naudai darbuotis. Jei 
ir toliau kysziu ėmimas nesi
liaus, bus apraszyta plrcdau 
su paežiais atsitikimais, o jei 
ir tas nieko negelbea, skusimee 
auksztesnei pacztu valdžiai. 
(Seniai reik jo taip padaryti I 
Red) Riikii žinot, kad picz- 
tas yra užlaikomas valdžiom 
tam. kad jis tarnautu mums 
veltai.

Sziauleuai.
K. g. Pas mus vienas žmo

gus laike pinigus pūdės mai- 
szelyje. Karta jam su tais pi
nigais besidžiaugiant, iszkrito 
makiukas isz ranku ir ežia jau 
smaksodamas szuo, pūsles ma- 
kiuka su pinigais — prarijo... 
Kitas ūkininkas laike pinigus 
po kriosnim. Karta gerai krioš 
ui įkaitinus, vargszo ukiniko 
pinigai gerokai apdege. Viso 
labo pražuvo 160 rub. Jeigu 
but in taupomąja (krasoje, 
paczte) kasa idejes, nebūt ne
tik pražuvę, bet dar but nuo- 
szimecziu priaugę.

Laukti yra pavojus.
Inkstu ligos yra per pavojingi del 

žmonių atydeti.
Mrs. E. Reese, 1135 E. Centre St. 

Mahanoy City, Pa. sako: Per koki 
laika kentėjau nog skaudėjimo pe- 
czuose. Neturėjau daag pajėgos ir 
sunku buvo man kvėpuoti. Kaip tik 
pradėjau vartot Doans Kidney Pi. 
gulkas, ėjau drutyn ir sveikyn ir ne
užilgio visiszkai man palengvino. 
Doans Kidney Pigulkos veike kaipo 
sudrutintojus ir pagelbėjo man visa
me. Keletą kartu pasakojau kaip 
Doans Kidney Pigulkos man pagel
bėjo, dabar su džiaugsmu paantrinu 
kad visiszkai esmių iszgydyta.

Jaigu turite skausmą peczuose, 
jaigu inkstai negerai veike, tada pir
kite Doans Kidney Pigulku teip 
kaip Mrs. Reese padare o rasite gera 
gyduole.

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

Iszdirbu
Kontraktus,

Dovernastis, 
ir Visokius

Dokumentus iu 
Lietuva ir patvirtinu pas 
Generaliszka Russijos 
Konsulinei norite parduo
ti ar pirkti žeme ar narna 
Lietuvoj o norite padirbti 
teisingus Duokumentus 
kreipkitės pas mane.

Priimu

Viskas tvarkoj.

Viskas turi būti atliekama 
tvarkoj ir savame laike. Taip 
turi būti darbe ir poilsyj. Taip 
turi būti valgyj irgi Jei jus 
nevalgote tikru laiku ir tiek, 
kiek reikia, tai jus virszkini 
mas nebus gerame stovyj. Jei 
jus nevartosite vaistu taip, 
kaip liepta, tai ga’i būti, k d 
jus nekuomet nepasveiksite. 
Skilvio ir viduriu ligose vi
suomet svarbiausia gyduole 
yra Triner’s Amer'cin E' xr 
of Bitter Wine, vartojant pas
kirtose dozose. Jei vartosite re 
guleriai, tai jus urnai patemy- 
šit, kad jus apetitas gerinasi, 
jus pasijusit stipresniais prot- 
tiszkai ir kuniezkai, kad jus ku 
no funkcijos atsilieka regule- 
riai, kad visi kūno organai dir 
ba santarmei. Aptiekose. Jos. 
Triner, 1333 39 S. A hland 
avė , Chicago, Ill.. Geras lini- 
mentas yra reikalingas szeimy- 
noi Triner’s linimentas y a 
geriausias.

Ant Pardavimo.
Puiki farma Barnesville, Pa. 

apie 17 akieriu iszdirbtos že
mes, biski girrios ir visokiu 
vaisingu medžiu, tuojaus neto
li geležinkelis stacijos. Van
duo stuboj. Geras namas, 
tvartas ir 1.1. Parsiduos drau
ge ir arklis, karve, vežimai vi
sos reikalingos maszinerijos 
ir t. t. Szita farma tarpe Ma- 
hanojaus ir Tamakves persi
duos už neperbrangia preke.

Mrs Mary Hondgets.
( zi o)) R. F. D. Box 4.

Barnesville, Pa

Ant pardavimo.
Puikus didelis namas su biz- 

neis Middleport, Pa. L< cninin- 
kas nori parduot isz priežasties 
ligos. Didelis namas 40 x 50 
pėdu didumo geriausioj vietoj 
visam mieste ant didžiausios 
uliczios. Tame name randasi 
salonas, sztoras ir buczerne ir 
viską nori parduot už maža 
preke. Lccnininkas tame name 
iszbuvo 12 metu ir visada dare 
giara bizni, bet nesenei labai 
sirgo ir dar nedrūta sveikata, 
todėl yra gera proga Lietuviuj 
ineiti in apsimokama bizni ir 
ingyti turtą už ne didele suma 
piningo. Jaigu kas norėtu 
apie daugiaus dasižmoti tegul 
atsiszaultia in “Saules” ofisą 
Mahanoy City, Pa. (p j)

Reikalingas vyras.
Reikalingas vyras mokantys 

kalbėt lietuviszkai ir anglisz- 
kai dirpt in buczerne turi but 
nor pora metu dirbės prie to 
darbo ir rekomenduotas, dar
bas ant visados ir alga gera 
del atsakanczio. (69 oj) 

J. P. 448 S. Main St.
Pittaton, Pa.

visokias Provas isz 
Lietuvos ir duodu 
teisingus patarimus. 
Turėdami koki reikalą, 
kreipkytes per laiszka 
judėdami marke už 2c. 
arba ypatiszkai, adresas:

FR. KIBORT
4G 11 S. PAULINA ST., 

CHICAGO ,ILL.

S. Norkewicz
401 Witt Mihio. In.

Jaigu kada busite 
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
Į ^ĮĘTUVISZKA IĮ OTEL:

JUOZAS OKINSKAS 
(LOCN ĮNINKĄS)

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

kaleli

WHISKEY j

NO. I.
Visam

Sziomis dienomis muso taatietia
Ragažinskas pargabeno visokia 

gėrimu, Amerikoniszka ir Importita 
Galima gaut visokiu Arielka,, Vynia

...DIREKTORIAI...
D. J. Graliam, Prezidentas. C. E. Adams, Vice-Prezidentas.

D. F. Gainan, Kasijerius.
W. Rynkiewiczia. A. Daniszewiczia. M. Gavula.
J.'IIomsby. L. Eckert. W. J. Miles.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

ĮGYTI TURTUS IR LAIMĘ?
Tūkstančiai žmonių įgijo 

turtus, milijonai žmonių su
rado laimę, pakilo iš vargo, 
skurdo ir nelaimių. Ir tamsta įgysi 
laimę ir gerovę, jaigu nusipirksi 
musų ką-tik išleistas dvi knygeles: 
‘Kaipo žmogus manato”ir “ii žir- 

dies". Turinys šitų knygelių per
keis tamstos gyvenimą, padarys 
gražesniu ir tobulesniu. Jos vertos 
šimtus,tūkstančius tiems, kurie no
ri būti gyvenime pasekmingais ir 
laimingais. Pasiskubink parsitrau
kti Kaina kiekvienos 15c, abi 30c.

J. I L G A U D A S 
1841 S. Halstod St. Chicago. 
(Paminėk kokiam laikrašt matei.)

DEKYTE PININGUS
...IN...

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

TADA TURĖSITE PRIETUI KADA BUS REIKALINGA.

B J 
■’arimu,

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų* in ir sz I ietuvos. Siunczia 
Piningus in v sae dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai

Kas nori atgabent isz Lietuvos 
savo gymines ar pižinslamus 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 2o. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu ta voru ir Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

D R. J. W. ZIGMANTĄ 
(LIETUVISZKAS DAKTARAS) 

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

SpecInlhzkal Gydo VlwoklaH Lygas. 
Vyru -Moterių—Valku.

Pabaigęs Mokslą Medlco-Chlrurglcal 
Kolegija Philadelphia, Pa.

LIGONIUS...PRIIMA

S VAKARE.

LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
Pirkt ziegor liūs, lencuge- 

lius, szliiibini'is ir kitokius 
žiedus, szipkoi te®, dnvierna- 
stc°, siųst in lietuva pinigus 
visokiu knygų, nopieras 

' gromfttonis raszyti ir t. t.
Jau per 19 metu viską isz- 
pildc teisingai tai reiszke 
gerai. Eikite pas:

Jlaomania C S.WaKlilngtoii, Cor. K. Market St., 
i JCbllldllId m IJkcH-Barre, Penno.

FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

NE tik ka darbini- 
kai szito banko 

yra pasirenge ju 
mis visados patarnauti 
bet ir banko virszini- 
nkai visados duos ju
mis rodą kas-link pini- 
giszku ir bankavu 
reikalu.

Senii.ūiia Banka
Mahanoy City, Penu.

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

ANT BURGISO BALSUOKITE UŽ

E. F. McATEE
Demokratiuzkos Partijos

Ant Konselmano Pirmo Vordo
Mike Gavula

Demokratu Partijos

Ant Burgiso - Balsuokite už
John J. O’Neil

Demokratas. Praszo balso ir parėmimo

Ant Konselmano Pirmo Vordo
W. D. Boczkowski

Demokratu Partijos

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga

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

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

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

Ant Pardavimo.
Trijų piontru naujas medi

nis namas 60X70 pėdu dydu- 
mo, kuriame randasi groserne, 
buczerne, balbierne, didele sa
le, krutanti paveikslai, kren- 
gelne. Parsiduos už neper
brange preke. Atsiszaukite 
pas. ( 08 ®»)

P. J. Niroski.
New Philadelphia, Pa.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauees ir didžiausias suma* 

piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, laivose ir 1.1. lezlaimejs 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

□ 
5

U)

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

...SAVININKAS IK FABRIKANTAS... 

6arsiu LIetuilszku-Lenklszku Vilstu.

.25c.

.50c.

Kiekvienas Lietnviszkas Sztorninkafi 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
oztoruose ant pardavimo, kad.musu 
tautieczei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. 8ztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l.
Egiutero No. 2......................
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laužai............................... 35c.
Meszkos Mostis.............. .
Trejanka..........................
Linimentas vaikams....
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsamas............
Anty-Lakson del vaiku .... 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu...................... ,25c.
Ugniatraukis.____
Skilvio Laszai.............................26c.
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................
Milteliai nuo Kepenų.............35c.
Rožes Balsamas..........
Kinder Balsamas........
Bobriaus Laszai.........

.25c.
,26c.
.25c.
.25c
,25c.
.25c.

,25c.

10c.

,25c.
,25c.

............................   .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 Auaise.
Gyduoles nuo Riemens................. 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ubu... .. . 15c.
Inksto Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ................. 25c.

.25c.

Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.

Gyd. nno Parka ir Niežą......... $2.00.
Gyd. nao Dedervines.................. $2.00,
Gyd. nao Paslaptingos Ligos $5.00.

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. Yra 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.

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

m i Mahanoy City, Shenandoah,
vjrLimcill S Mt.Carmel,Landsford

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

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suczedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priekaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnusdokomentus.Lietnvai 
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos viraz paminėtu adresu.

Garbus Tautiečiai:
Laikau už g—,___

jau sfz nesu daugiau ne locniniku nevirszininku, 
‘‘All Nations Lankoje ant 12-tos. gatves” ir kad 
atidariau ofisą mano naujoi vietoi

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

Reikaluosia meldžiu kreiptis prie'savo seno pažistamo ] 
tokiu adreso-

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

garbe praneszti jums, kad 
evirszininku,ne darbiniku 

........dabar

po

Pigus Iszpardavimas VT“
Idant padaryti vietos del rudeniniu ir žeminiu tavoru, tai 

pastanavijom padaryti dideli iszpardavima viso muso vasarino 
tavoro kokis dar randasi musu sztore. Szitas tavoras susideda 
isz visokiu gatavu vasarinu szlebiu del moterių, merginu ir 
m ergai ežiu, visokiu vasarinu ceikiu, andaroku, j ekiu, 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.
TlL ~ ( py* Pas mus dirba Lietuvaites.IMIlfc I

LABAI GERA GYDUOLE
Dr. Gibowitch'io 25 Laižą Iizgydymaa.

Nuo Meszlingio, 
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

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

PREKE 25c.
Sudaryta...
Dr. W. Glbowltch’o Iki 
Maskolljos. Vienatine 
Agentūra Pennwylvaula

A. G. GAVĖNAS, P. H. G.
FIRST WARD DRUG STORE 
221 E.CENTRE ST., SHENANDOAH,PA. 
fdgT" Reikalaujame Agentu ir duodame 
gera nuonzluitl.

Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

kornus ant kojų, tai gausi po 
50 gyduole Jaigu nepagelbr- 
tu bus sugraž;nti piningai. 
Teip-gi iszsius placzes infor
macijas no ko plaukai slenka 
ir plinka, pleiskanų atsirady- 
mas ir nupuczkave veidai. 
Tukstanczei dekavoja už dyka 
rodą. — Raezyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialists 9.
B. x 106 Sta W Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

No. 6.
Nusipirkite bbq 
B atelia
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Bateli 
Teipgi czis gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte ii*be* 
priesz laika, duokite aro 
orderi o bus jam* pristatyti

RAGAŽINSKAS

Galima gaut visokiu Arielka,, Vynia 
Arzko, Kimelio, Dziniu ir t, t 
Teipgi skzmbznozio Alaus ir Porterio 

Duokyte dabar orderi • bos jamii 
pristatyta ii ■amus, 

54-56 N. Main 8t^ 
Mahanov City.

JjIETUVISZKASp OTOrpRAFISTAS

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City, 
Puikei ir pigei nutraukė visokea 
Fotografijas. Padaro didelubFoto 
grafijas isz mažių ir indeda in reimas

Indeda Fotografijas in Špilkos 
Kompasas ir t.t Puikei nutraukia* ja 
Post-K artės, Parduoda Ruimas irti

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-4GRABORIUS4*

Laidoja Kodus Numirusiu. Fiffpde 
Riginus ir Vežimus del Pasiva?in»j>n’0 
Krausto Daigtus ir L L Viską ailiekš ki 
nogeriause ir puikiause. 8u vi m mirkti 
reikalais kreipkitės pas jin o biriu vi- »v 
užganėdintais.
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27m. SENAS LAIKKASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
1SZE1NA KAS SEREDA BROOKLYN,N. Y.
“VIENYBE LIETUVNINKU” 

didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia iszLietuvos gyvenimo 
ir paczios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina. isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA 
Metams - . . $2.00. 
Pusei Metu - - $1.00. 
Užrubežin - - - $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 laiszka pinigai) 
ant vardo leidėjo azituom adresu

J.J.PAUKSZTIS&CO.
120-124 Gn^ St BrooldyB,N.Y.

START business, make money for yourself, 
not for bosses; send postal for 20 ways to 

indejtendence and begin making money at 
J once. Sell marketable specialties paying 

300 per cent, $12 to $25 daily. Address 
Reliable Distributors, Box 9, Station W. 
Brooklyn, N. Y.

MOTERIS
VISOS

Užpraszom visas Moteris kurios geidže 
pasilikt “Sveikos ir Drūtos” pilnos givybes 
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvojau- 
nistoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka 
padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk 
be jokios abejones.

Tokie dalikai yra per svarbus ant atyde- 
jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PRIŽURA ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

Dr. A. 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 2o. marke o gausi 
Knygute apie Ruptura dykai. ( Mnjj

Naujas Iszradimas 

Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias lig«s

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

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o 
Nuo Kornu užtrinu tik 5o. Mes 
turime apie puse milijono laiszka sa 
padekavonenr's nuo žmonių visokia 
tautysoziu. Raszykite tuojaus *it 
adreso pas Specialistus:

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

SVEIKATA LIGONIU
PAT1EKA SERGANCZIUJU 

VIERA, VILTIES IRNODIEJUS
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 
visokius patarimus. Paraszykite savo 
kalboje, kaip mokate keletą žodžiu 
apie savo liga irmenesio varčia kuri
ame jus esate gimė, diena nekaneoz- 
nei reike. Adresavokite:

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

Chicago, I’ll.

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozia ant geriausia Laiva 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City,Pa.




