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KAS GIRDĖT?
Terp Lenku Amerike api- 

begineja paskalas, buk popie
žius ketina iszkelt du lenkisz- 
kus kuningus ant dinsto bis- 
knpu. Vienas isz ju badai bus 
sufraganu Mi'waukeje o antras 
aplaikys diecezije. Sofraganu 
bus kun. Kazlauckas isz Bay 
City, bet kas aplaikys diecezi
je tai nežine.

Kada Lietuvei sulauks nors 
stfragana? Laikas apie tai pa- 
mislyt lietuviszkiems kunin- 
gams ir naršei pasispirt. Juk 
“kas baladojo, tam bus atyda- 
ryta.”

Praneszu visiems keliaujan
tiems per Roterdsma in Ame
rika pasisaugoti nuo apgaviku, 
kurie ateina pas vieszbvczio 
vartus pardavinėdami smulkiu 
tovara, nes jie ima 2 kartu 
brangiau, negu kainuoja. 
Laiszkus pirkdami pas juos 
paskui gailisi; tiktai galima 
pas juos pirkti paveikslėlius, 
bet reikia derėtis. Tavora 
ypacz boksus, visugeriau pirk
ti Rotterdamo kiemo kame 
yra teisinga krautuve. Ten 
drabužiai pigesni, negu Tilžė
je, Laiszkus geriaus pirkti 
vieszbutyje, be to dar kunigas 
dalina kožna diena laiszkus su 
paraszais veltui. Pinigus mai
nyti visu geriau Rotterdamo 
kontoroje, bet ne pas apgavi
kus, kurie teip-gi turi visokiu 
pinigu k. t. Galicijos. Prūsi
jos, Rusijos ir 1.1. — K. Z.
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Primenam muso skaityto
jams, kuriu laikas baigėsi o ir 
nekuriu pasibaigė, ydant ne
vilkintu ir prisiunstu, ba kas 
už “Saule” neužsimoka, tai 
Dievulis labai pyksta o ir 
mums nesmagu. Poteisybe, 
kas diena pribuna nauju skai
tytoju, bet ir senu nenorime 
paleisti. Žinote, jog užlaiky 
kymtfs spausiuves daug kasz- 
tuoje. — Kas klabina, gerai 
daro, tai tam duris atidaro!

Tūlas krepezelninkas ant 
laikyto susirinkimo Luzernese 
paviete, teip kalbėjo apie prie- 
žaste žemes drebejimo:

“Mat, broliai, tauticcziai, 
žeme yra apvali, kaip arbūzas, 
teip, mat, ne, kaip mano galva 
ir sukasi in rata, teip kaip vil
kelis paleistas ant aslos. Del 
to sukasi, ba turi aszi, o jus 
broliai tautieczei žinote, jog 
aszi reikia tepti su szmeru 
kaip mes tepame savo gerkles. 
Szitai tepalu tosios aszies že- 
miezkos yra gazas, — ar ki
taip pavadinus “smirdalas” o 
da kitaip “nifta” kuri randasi 
žemeja, rtike žinoti, tojo smir- 
dalo yra “plenty.” Tai mat, 
broliai tautiecziai, atsirado mi
lijonieriai ir taji smirdala isz 
žemes traukia ir jau daug isz 
trauke ir jau konia baigėsi ta
sai smirdalas. Tai be tiapalo 
aezis pradeda girgždėti ir per 
tai žeme aplinkui aszi diiaba 
Matotia brolei tautiecziai, ka 
gali dažinoti per skaitima gro- 
grapijoe! Asz tu grograpiju 
turiu, nusipirkitia o busyte to- 
keis mokytais kaip ir asz.”

Sc c'jalistiszkie vyrai ežiuose 
laikuose įsikando gardžiai žo
delius kaip ir pajuokos — kle
rikalai, kunig’niai, patrijotai, 
mus patrijotukai ir t. t. Tu sza 
liuinkyscziu žmones jie kad ir 
gei Sausius, vis randa nenaude- 

! liais žmonijos, o vien tik soci- 
jalistai tai žmones ilganimo 

E armijos sanariai. Salaveieziu 
l armijos žmones, jie nesocijalis-

W, bet priesz tuos tylima.

Nežinia placziaus link Tė
vynės Miletoju Draugystes ju
dėjimo, nes apie iezleidima to- 
liaus kokiu rasztu tylima. Ar
gi gal but kad vėl toji naudin
ga organizacija imtu^snudu- 
nuot, juk ~>d menesio mokestis 
yra gana mažutėlė, o visuome
ne isz to turi nauda nemaža.

Užmanymu matom visokiu 
daugybe, bet juose matom ir 
didelia silpnybe.

Popas liudyja. Dimna pa
sirodė žinia iszkeliaujantiems 
isz Amerikos in Rosijos pro
vincijas žmonėms tarp kuriu 
randasi ir lietuviai. Sztai ka 
raszo “Draugas—

“Grįžtantiems in Lietuva 
per New York’o konsulą rei
kėdavo ligisziol turėti ypatin
ga paliudijimą isz savo klebo
no. Tas liudijimas būdavo 
tam, kad konsulas žinotu, kam 
jis iszduoda pasporta per ru- 
bežiu. Dabar pas New York’o 
konsulą kunigo paliudijimas 
nesveria nieke. Reikia imties 
paliudijimą isz New York’o 
pravoslavu popo. Toks palie
pimas yra iszejes, — kaip sa
ko konsulas — isz Rusijos už 
sieniu reikalu ministerijos.

Taigi tiems, kurie nori va
žiuoti in Lietuva su New 
York’o konsulo pasportu, rei
kia žinoti, jog savo kunigo pa
liudijimas neturi jau jokios 
vertes.” .

Taigi szitoki padavadyjimai 
yra isztikro navatni, nes popas 
jeigu duotu paliudijimus ru
sams pravoslavams, butu kas 
kita, bet koks pabeili jisai ga
li žinot link lietuviu ar lenku 
kataliku....

Kaip gilti padare'. Girti 
sudaro talka kad supeszti tuos 
ant kuriu turi kerszta, kaip be 
matant, bepeszant kitus, patis 
susipesza. Balkanų vieszpatys- 
teles pasekmingai turkus, su- 
sipeeze tarpe saves ir nemažai 
iez ju kailis nukente Bulgari
jos.

Taigi Balkanų darbai nie- 
kuomi nesiskiria nuo pasielgi
mo girtuokliu.

Laikrasztija mus teipgi tal- 
kijasi, talkijasi ir ar kada kar
tais tik neiuaipeez.

“Dilgeles” pajuokiant ki- 
virezuskas “Kovos” su “Lais
ve” sako: Visoki mus laikraez- 
cziu nutarimai turi but bady
mui akiu.

Ana diena pribuvo in mies
tą Parkersburg, W. V. Jonas 
White, kuris per daugeli metu 
gyveno kainuosią. Atvažiavo 
in miestą su visa savo szeimy- 
na kuri susidėjo isz pacziules 
ir 24 vaiku o ypatingai devini 
dvinukai ir tris poros trinuku. 
Tokis žmogelis privalo rasti 
visur darba su dubeltavu atli- 
ginimu, nes “dubeltavai” dir
ba del gero savo tėvynės.

‘ Laikrasztis “Riyista Ippo- 
log’ca iszejnantis Turyne, pa
davė surasza kiek randasi jau- 
cziu ir arkliu ant svieto, ir 
teip: arkliu randasi 82 milijo
nai, isz to pripuola Rosijoi 
24,083,372; Suv. Steituosia 
20,509,000; Argentinos 7,531,- 
376; Vokietijos 4,345,045; 
Francuzije 3,197,220; Vengru 
2,243,624; Austrije 1,802,878; 
Japonije 1,464,544; Italije 
955,878; Meksiko 858,217; 
Rumunije 804,324. Jaucziu 
randasi ant svieto 237,000,000. 
Dvi kojų asilu randasi tuk- 
starezei kožnoje apigardoje.

i ”

Žinunai isz susivienijimo 
Equitable Assurance Society 
padueda, buk Suvienituosia 
Steituosia randasi 17,000,000 
nevedusiu ypatų; 9,000,000 
moterių ir 8,000,000 vyru. Ge
rai butu ydant tuosius milijo
nus iszsiunsti ant kokios salos, 
o galima tvirtint, jog niekad 
neiszgaiezius gyventojiai. — 
Kitokiu gyduolių ant to nesi
randa.

Salem, Ohajuje, ėmėsi ant 
nepaprasto budo rinkti aukos 
ant statimo naujos ligonbutes. 
Padare “diena buczkiu” ir at- 
siszauke 6 patogiausios mergy- 
nos paaukaut savo buczkius 
už .... doleri.

Pasisekimas buvo netikėti
nas, nes ta j a diena surinko 
$31,232. Jago tiek surinko 
viena diena, tai panaitėms tu
rėjo nemažai isztint.... lupe
les ir veidai. Bet kas daugiau- 
se gali iszlaikyt, jago ne mo
tete!

AKIVOS ŽINUTES.
No laiko kada atsirado au

tomobiliai, lenktines su arkleis 
Italijoi jau dingo.

— Palicmonam Waihing- 
tone buvo prisakyta idant skri 
bele) nesziotu ant galvos tie
sai.

— In szeszes sekundas fabri 
kai siūlo Lareeshire, Anglijoi, 
padaro tiek siūlo kad gali 
apeit viena eile per svietą.

— New Quinea yra didžiau 
šia sala ant svieto, esą 306,000 
keturkampiniu myliu didu
mo.

— Tūlas daktaras iez Ang 
Ii jos tvirtina buk žuikis yra 
vienatinis žvėris kuris ne turi 
noro ant svaiginau ežiu gėrimu.

— Pirmutinis paveikslas 
naudojamas gazietoja buvo 
1607 metuose. Paveikslas pa
rode patapa Monmouthshire 
Anglijoj.

— Gyventojai New Yorko, 
retai kada pamato karve, nes 
per diena jie sunaudojo pus
antro milijono kvortų pieno.

— John Jacob Astor buvo 
vienatipie žmogus New Yorke 
kurie buvo vertas milijoną do
leriu, 1830 mete dar milijo. 
nieriai skait-se tuketaneziaie.

— Turtingiausia motere 
ant svieto esą Signora Cosino 
isz South Amerikos. Per me
nesi josios kasikloe sidabro ar 
anglies atneeza jiai czieto pel
no $1S5,OOO.

— Po nauja prova valstijoi 
Kalifornijoj, priesz iszejima 
laisnu jauna pora turi prieiegt 
jog esą pilno proto.

— Mieste i Canta, Kinoja, 
randasi 700 fabriką czeveriku 
8000 viru ir 20,000 moterių 
kurie dirba nog rito lig tamsos 
gauna nog $2 60 lig $5 ant me 
nėšio gauna ir pavalgyt rižiaus 
ir ezeszias žuvie.)

— Kalbama buk vaikai gi 
mia tarp Rugsėjo o Vasario 
buna daug mažesni už tuos ku 
rie giama vasaros meneeuosia.

Naujasis plentas-
Pavasaryje 1914 m. bus 

pradėta dirbti plentas isz Svek 
eznoe, Reseiniu ap., in Prusu 
siena ligi Inkakliu kaimo. 
Plentas eis per Užprudžius, 
Pavelnuczius, Jamontus ir 
Inkaklius ligi Prusu pasienio 
sodžiaus - Saugenu.

Baisios iszleistuves.
Szunkuose, Raseinių ap., V. 

Bulvidiene, lydėdama savo 
vyra Amerikon, taip pasigėrė, 
kad urnai numirė. Paliko kele
tą mažycziu vaikeliu be tėvo, 
ir motynos.

ISZ AMERIKOS.
Nelaime ant geležkelio
New Madison, Ohio. — 

Trūkis1 ant Pennsylvanios ge
ležkelio iszeirito nuo sztangu 
arti Wylees stoties. Ant gilu- 
kio tik 35 pasažieriai likos su
žeistais terp tu du mirtinai. 
Szeezi vagonai nupuolė nuo 
sztangu o kad tai visi buvo 
plieniniai, per tai nelaime bu 
vo mažesne. Trūkis ėjo isz 
New Yorko in St. Louis, Mo.

Derlingas užderejimas.
Washington, D. C. — Nc- 

rints sausa ir kareztis daug pri 
eidejo prie neužderejimo kor- 
nu ir kaip rodos bus ju 421,- 
000,000 buszeliu mažiau szi- 
met, bet kviecziai užderėjo 
derlingai: jevu užderėjo už 
$2,923,740,000; kviecziu$678,- 
600,600; kornu $1,786,760,000 
o avižų $458,380,000.

Neteisingos bumaszkos.
Washington, D. C. — De 

tektivu departamentas duoda 
žine del visuomenes, ydant ap 
sisaugotu trijų neteisingu bu- 
maszku kuriuos prasiplatino 
visur o tosios yra: $20 bu- 
maezka ant Second National 
Bank of Baltimore, Md. $5 
bumaszka ant American Na
tional Bank of Nashville, 
Tenn, ir $20 bumaszka ant 
Wisconsin National Bank of 
Milwaukee.

Bjaurus teismas jau užsi
baigė

San Francisco, Cal. — F 
Drew Caminetti ir Manry T. 
Diggs, du ženklivi vyrai, abu
du paeziuoti ir turinti vaikus, 
kurie prikalbino dvi jaunas 
merginas Lola Morris 19 metu 
ir Marsha Warrington 20 me 
tu senumo, ydant su jeis iezva- 
žiuotu in Reno, Ne. kur jiais 
subjaurino, likos nubausti, 
pirmutinis ant penkių metu in 
kalėjimą arba; užmokėjimo 
$5000 arba abudu, antras ant 
20 metu in kalėjimą arba už
mokėjimo $20,000 bausmes ar
ba abudu.

Caminetti, 27 metu senumo, 
yra sunum kamieoriaue imi
grantu kastelgardeje New 
Yorke. Diggs 27 metu, buvo 
gubernialiszku arkitektorium 
Kalifornijos. Pana Norrie, 19 
metu yra duktė turtingo kup- 
cziaus Sakramente. Pana War
rington, 20 metu, duktė vir- 
szininko ant geležinkelio San
ta Fe, Sakramente.

Tosios poreles pabėgo 11 
Kovo, 1913, gyveno kaipo vy
rai su paczioms mieste Reno, 
bet mergynoms persistatė kai
po jaunikei. Visus suėmė, vy
rai likos apskusti už prikalbi- 
nima mergynu ant nemoralisz- 
ko gyvenimo.

Kunigėlis kalbino motere 
ant pabėgimo.

Cincinnati, Ohio. — Poni 
Walkowicziene innesze skun
da prieszais kuninga Adolfą 
Kozlowski, .buk tasai pavogė 
kelis auksinius ziegorelius nuo 
josios ir kalbino jiaja ant pa
bėgimo su juom Walkowiczie
ne vyras buvo pamėtės kėlės 
nedelias o kuningelis atsilan
kydavo pas jaja su dvasisz- 
kome rodome, prikalbindamas 
jaja ydant su juom pabėgtu o 
josios kudyki atyduos in pri
glauda. Vyras dažinojas apie 
tai, pribuvo namon ir pradėjo 
paezei apie tai iszmetinet. Pa 
ti nenorėdama priymt 'kaltes 
ant saves, apkaltino kuninge- 
li, na ir teismas likos innesztae 
in suda. Kaip bus, tai nežine.

Užstate kudyki.
Viedniue.— In kroma cze

veriku Petro Metero atėjo mo
tere su mažu kudykiu. Iszsi- 
rinko pora czeveriku ir tuojaus 
apsiavė, suviniojo in popiera 
senus ir padėjo m szali. Pra
dėjo po kiezenius jeszkoti pi
ningu ir ant pagalos apreiszke 
Meterui, jog maeznele užtnirezo 
namie tardama: “nubėgsiu na
mon atneezti piningus, tegul 
mano kudykis czion pabūna”. 
Sziauežius lauke o motere ne
sugrįžo. Vėliaus pasirodė, jog 
kudykis buvo svetimas o kuri 
apgavike paskolino, kad sziau- 
cziu prigaut.

Nepaprastas žmogus.
Budapeszt, Vengrai. — Dr. 

Holsteinas, perstatė klinikoi 
žmogų darbininku, vokieti, 
kurie parodineja anatominius 
szposelius tokio pavidalo, jeg 
ne geriausi daktarai ne gali to 
suprasti. Tasai žmogus, turi 
apie 28 metus senumo, gali 
kožna dalele kūno pajudinti

Sulaikineja jis plakimą savo 
ezirdies, pilve savo žarnas teip 
pakele augeztyn prie krutinės, 
jog vietoje pilvo, pasilieka, 
tik duobe. Gali jisai kožna 
dali kūno pajudinti ant kaklo 
ir pecziu; ant katros vietos no
ri kuna pajudinti tai gali pa
daryti. Pagal nutarimą dak
taro Ilolsteino, tai tas dalykas 
del medicinos yra neieztirtas.

Pasiuvo szlebe in 20 
miliutu.

Parižius.— Isz priežasties 
laižybu 6 eiuveczkos važiuoda
mos trukiu isz Porte D’Orleans 
in Porte De Clingnancourt (20 
minutu keliones) pasiuvo nau
jausios mados szlebe. Inejda- 
mos in truki aplaike modeli 
kokia turi pasiūti, materijola 
ir viskas kas prie szlebee buvo 
reikalinga. Pasažieriai nusis
tebėjo paregeja jaunas mergy- 
nae kerpant materijola ir siu
vant szlebe: dvi rankoves, kita 
viena dali szlebes o kita dali 
ir kada trūkis sustojo ant sta
cijos Clingnancourt, siuvi cz- 
kos su džiaugsmu isznesze su 
savim pasiūta szlebe —gerai ir 
puik ei. Už ta savo greita dar
ba laimėjo 500 franku.

Baisus pasielgimai 
Graiku.

Scfia Bulgarija. — Kaip 
Graikai pasielgdavo laike pas
kutines kares, likos suymti už 
raszai padariti per graikiszkus 
apicierius isz 19-to pulko ir 
7-toe divizijos ir randasi dabar 
bulgaru rankosia. Sztai už- 
raszai tuju bjaurybių padary
tus per graikiszkus kareivius:

“Sudeginom visus kaimus 
apleistus per Bulgarus o bag 
nietus naudojome ant visu. Iez 
skaitliaus 1200 nevalninku pa- 
ymtu Nigricoje tik 41 pasiliko 
gyvais o likusius nužudinom. 
Sudeginom kaimine Dentili ir 
Barica o gyventojus. Moteree 
ir vaikus dureme su bagnietaie 
ir inmetinejome in liepsna gy
vus. Vrondone suernem pen
kis Bulgarus ir viena mergyna. 
Mergyna nukankinom o vy
rams akys iždureme da už gy- 
vaeczio. Iez kaimu kur pabė
go vyrai ir paliko moteres ir 
vaikus, tai jiaises “edeme” su 
karabinineme kulkoms. De
ginom visus kaimus per ku
riuos tik ejome ir žudinome 
moteres ir vaikus. Vienas ka
pralus atstatineje 16 Bulgaru 
in kvotiera divizijas. Tik du 
iez ju atvede o 14 užmusze ke
lionėje”.

Tokee tai bjaurybes atliki
nėjo Graikai ant nelaimingu 
Bulgaru.

ISZ VISU SZALIU.

AkivosZinois isz Lietuvos.
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150 ypatų nuskendo.
Simla, Indija. — Szimtas 

penkesdeezimts vyru, moterių 
ir vaiku nuskendo kada brido 
per upe Beas, distrikte Pun 
jab, ejdami ant turgaus. Ne
tikėtai vanduo užseme kuris 
nuplaukė isz artimu kalnu ir 
visi pražuvo.

Batonas nupuolė — 16 
nuskendo.

Berlinae. — Vokiecziams 
nesiseka lekiojimae su batonais 
Sztai utarninko vakara, nau
jas balonas Zsppelino iszras- 
tas, užvadintas L — 1. lėkda
mas iez ezionais in Heligoland 
nupuolė in mares laike dyde- 
les vieeuloe. Balone radosi 23 
ypatos o terp tu ženklivi inži
nieriai ir tik 16 iezsigialbejo 
isz skaitlio 23. Yra tai dvilek 
tr nelaime su Zeppelino bato
nais, bet szitoje paskutinioje 
pirmiausia pražuvo tiek žmo
nių.

Tamsybe žmonių.
Chyrow, Austrije. — Kaip 

dydele tamsybe da randasi pas 
žmones nekuriuosia kaimuoeia 
liūdina sekantis atsitikimas 
kuris ezionais atsitiko:

Naezlei Maryonai Andryczo- 
kienei prisisapnavo, jog atėjo 
pas jaja mirusis josios vyras, 
melsdamas josios ydant jam 
pakialtu paduezkaite grabe, 
nes jam nesmagu gulėti ba per 
žemai, guli. Motere intikejo 
sapnui, nusidavė pas graboriu 
Blaszczika, kurie apsiėmė at
kasti kapa ir pataisyt paduez
kaite už 5 koronue. Kapa at
kasė ant paežiu piet ir isžpilde 
praszima nebaszninko. Palici- 
je apie tai dažinojus, areszta- 
vojo graboriu ir nubaudė jin 
ant 25 koronu.

Neužkentimas lig 
mireziui.

Rionero, Italije.— Artimam 
kaime staigai mirė ana nedelia 
turtingas locnininkas palivar
ko, kuris iez priežasties ne- 
krikezezionybes baisei nekente 
kuningu; reikalai tikejimiezki 
davesdavo jin in pasiutima. 
Vaikams tankei kalbėdavo: 
“Mano vaikelei, turėkite kano- 
dydžiause neapikanta prieezais 
kuningus ir netikekyte in juju 
apmaudingus žodžius”.

Tas neiezmintingas tureziue, 
laike keliones, padare naudin 
ga sutarimą su kokiu ten kup- 
czium o užbaigęs kelis labai 
svarbus reikalus ketino grižti 
namon. Užėjo in viena kar- 
czema ir atsisėdo pas langa. 
Staigai iezgirdo baisa varpelio, 
reiezkenczio prisiartinimą ku- 
ningo pas ligoni su Szvencziau 
siais Sakramentais. Tasai ap- 
reiszkimas prie kuningu tar
damas in szinkori: “Asz da 
priesz savo mirti pasakysiu 
vaikams, ydant nekenstu ku
ningu ir netikėtu in juju žod
žius”.

Vos tuosius žodžius pabaigė, 
kryto ant grindų. Sveikata 
ligonio buvo pavojinga, nune- 
eze jin in lova ir pakol nuvede, 
visai nustojo proto. Paszauke 
kuninga ir daktara, bet ligoms 
neatgavo iszminties ir po dvie
ju valandų baisios kaukes mi
re.

Dievas nedaleido iszpildyti 
savo prižadėjimo tam netikė
liui, užleisdamas ant jo netikė
ta mirti. '

Pajeszko vietos.
Atsakantis siuvėjas ir kirpe- 

as, nori gauti vieta ant siuvi
mo viriszku drapanų.

J. Blozdzevicz.
2836 Central St. 28 St.

Philadelphia, Pa.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Naujas prispaudimas 
žydu.

Petersburgas. — Vajaunas 
departamentas iždave nauja 
paliepima kuris uždraudže vi
siems jauniems žydams kurie 
priėmė katalikysta instoti in 
kariszkas mokslainee ir akade
mijos.

Toliaus visi tieje, ka geidže 
instoti in tokes mokslaines, 
turi pristatyt metrikus savo tė
vu ir dieduku.

Sugrįžo isz Ameriko, likos 
paymtas.

Varszava.— Tūlas ameriko- 
niezkas žydas, kurio pravarde 
yra Szkop sugrįžo in Lenkije 
atlankyt savo gymines, pergy- 
venias Amerike 25 metus. 
Kada palicije dažinojo, buk 
Szkop randasi pas gymines, 
apsiaubė narna ir žydeli aresz- 
tavojo. Ant rytojaus turėjo 
pastatyt 30 tukstaneziu rubliu 
kaucijos, jog neapleis miestą. 
Už nedėlios iezvare in aresz- 
tantu rota in Tula ant dvieju 
metu. Szkopas turi 46 metus 
amžiaus. Gymines stengėsi 
jin paliuosuoti.

Užkerota ožka.
Varszava.— Juokingai atsi

tiko vienam mozuieliu Vižai- 
nije, Suvalkų gubernijoi su 
užkerėta ožka.

Kriaucziue P. pirko ožkele 
netolimame kaimelije ir su
grįždamas namon, susilaikė 
karezemoje pas pažinstama 
szinkori B. Szinkoris norėda
mas padaryti ezposa užsitrau
kusiam kriaueziui, apmainė 
kriaueziaus ožka ant savo ožio, 
kuris buvo tokio paties plauko 
ka ir ožka. Dainuodamas 
kriaucziue parvedė ožkelia na
mon ir pavede savo milemai 
pacziulei. Pati nuėjo ožkelia 
melžti o neradus speniu, atbė
go in grinezia ružidama ant sa
vo vyro, jog nepirko ožka tik 
oži ir liepe kagreieziausia vesti 
iez kur parvedė. Kriaucziue 
pereitikriniae pats, jog tai ne 
ožka tik ožis, iez pate ryto pa
ėmė oži ir tempia adgal ir vė
lei susilaikė karezemoje pas B. 
kuriam apsakė apie nupirkta 
vietoje ožkos, oži. B. pasvie- 
szino kriaueziu ir nežinant 
jam, permaine ožka vela ant 
ožio.

Kriaucziue iezejas, atriezo 
nuo tvoros oželi ir vede pas ta, 
nuo kurio pirko. Atvedės ir 
apsakęs, jog vietoja ožkos, da
vė jam oži ir kada apžiurėjas 
pamate jog tai ožka o ne ožis, 
kriaucziue net apkvaito o ne
turėdamas kitokios rodos su- 
grižinejo adgal namon ir velei 
susilaikė karezemoje. Szmu- 
torie B. velei apgirdė savo pa
žinstama kriauezeli ir velei ne
žinant jam oži pastate in vieta 
ožkos. Na ir parvedė kriau- 
czius oži namon vietoje ožkos. 
Dabar ir kriaueziuviene kitaip 
suėmė savo kriauezeli ir net su 
kumezeziomis prileido ezturma. 
Abudu dydelei susirupinia nu
sidavė ant atsilsio.

Ant rytojaus stojosi dydeli 
dyvai! Kada kriaucziue pa
sirengiąs nuėjo vest oži adgal 
isz kur parvedė, dirstelėjo in 
apaezia ir paregėjo du spenius, 
paszauke paezia ir ylgai stebė
josi, kas tai galėjo būti? O 
buvo teip, jog nakties laike B. 
atvede ožka o oži parsivedė 
namon. — Danesze F. 8. i

Metas XXVI

Pirko velnią.
Lodziuje vienas fanatiezkae 

ir tamsus darbininkas užsima
nė su pagelba velnio iszkasti 
paslėptus turtus. Atsirado 
tuojaus gudri pardavėja, kuri 
ir pardavė darbininkui už 150 
rub., jauna velniuką, kuri dar 
reikeje auginti. Augino isz 
tamsaus darbininko pinigus vi 
bodama ta velniuką keletą 
menesiu. Galu gale darbinin
kas bntinai užsigeidė pamatyti 
savo pirkini. Velnio pardavėja 
nuvede su raudona lempele in 
rusi velnio pirkėja parodyti 
velnią, kurie buk tai iezgaeczio, 
peranksti pamatias žmogų, pa
gal aiszkinima moteriszkes, 
pavirto in pastipusia varle. . . 
Darbininkas per savo tamsuma 
neteko ne pinigu ne. . . velnio!

Stebuklą bankrotas.
Po to skandalo, kuri padare 

zokoninkas kunigas Damazas 
Macochas Czenstakavo kliosz- 
toriuje, dabar tas garsusis len
ku kliosztorius su savo stebuk
lais bankrotuoja ir tuszteje. 
Isz pirmiaus buvusiu 70 zokon 
inkų, dabar vos tik 7 užsiliko 
ir tiems dar permažai darbo, 
nes, žmones suvis mažai lanko 
ta “ezventa vieta” Pernai len
kai ir sulenkėjusieji lietuviai 
bei latviaųdar renge “keliones 
in Czenstakava “su tikslu” len 
ku nupuolusia dvasia atgaivin 
ti bei prikelti”

Szimet jokiu kelionu nesigir 
di matyt Czenstakavo stebuk
lams artinasi galutinas bankro 
tas. Nestebetina kad szimet 
Vilniuje Kalvarijoje ir kitose 
szventose vietose stebuklingu 
vietų lankytojai sumažėjo. Vis 
tai Macocho nuopelnai!

•j- Mirė Griszkabudžio kle
bonas kun. kan. J' Marma.

Perkūno dievaiczio 
aukuras.

10 verstu nuo Nemunėlio Rad- 
viliszkio (Panev. apskr.) yra 
lietuvaites BaJcziunaites dvar- 
lis. Dvaro kieme yra du ąžuolu. 
Vienas ju turi 17 aršinu plo- 
czio kitas arti tiek, tik viena 
puse visai iszpuvus. Ąžuolu 
viduryje liuosai gali tilpti 10 
žmonių. Sako, kad tuodu ažuo 
lu turi suyirsz 800 metu ir pa
sodinti ant kareiviu kapu. Se
neliai pasakoja, kad ežia lietu
viai žiloi senoveje garbine die 
vaiti Perkūną Dvareli apsupa 
dvi upi: Nemunėlis ir Suseina. 
Ir tasai dvarelis vadinasi Su- 
seiniszkiai. Buvęs dar ir tus- 
czias ąžuolas, bet jau visai su
puvęs.

Lietuviu iszeivybe 
Amerikon.

Per sziu metu gegužes men. 
atkeliavo lietuviu Amerikon
2, 404 žmones, o lezkeliavo per 
ta pati menesi isz Amerikos 
435 žmones; pasidaugino lie
tuviu skaitlius Amerikoje per 
ta menesi 1,969 žm. Pasirodo, 
kad gegužes men. atkeliavo 
lietuviu Amerikon mažiau, 
negu balandžio men. 428 žmo
nėmis.

Neileista gegužes men. 22 
žmones; o nuo liepos men. 
(pradžia emigracijos metu) 
neileista 169 žmones; ba
landžio gi men. neileista buvo 
17 žmonių.

Nuo pradžios emigracijos me 
tu, t. y. liepos men. 1912 m., 
iki gegužes pabaigai atkeliavo 
lietuviu Amerikon viso labo 
20, 222 žmones, o isz keliavo
3, 780 žm.; tat szimet (emigr. 
metu) Amerikoje pasidaugino 
lietuviu 16, 442 žmonėmis.
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Dentistas Magdei danti isztrauke, 
Net toji apsiašarojus susiriauke, 

Bet dentistas nieko sau iez to nedaro, 
Tiktai toliaus savo amata varo.

— Kur pasislėpė dentistas?

NEDORĖLEI
Nuo mus kaimelia in giro ne 

buvo toli. Bet ūkininkai pave 
lintoee dienoae neazdami pun- 
delua ezaku silsejosi. Smagiau 
ae vieta paailaim buvo atovilae 
Motinos Szvencziaueioa Stovin
ti paa pati kele. Imdami kož- 
naa aavo pundeli nog žemes, 
pasilieja ejdavo toliau prie 
namu. Ne viena karta kaip nu 
aiboadavo namieje, ejdavau ir 
aez in girre paklausit juoku ir 
dainų, jaunu merginu laužan- 
cziu Sausas szakutes.

Viena diena, o buvo tai 
Gruodije, buvau iazejaa, bet in 
girre ne nuėjau, tiktai atsi- 
aedau ant kelmo. Tame laike 
paregėjau ateinanti žila seneli, 
kad ir pundelia malku ne mie- 
laazirdingai gnuždino prie že
mee, teip kaip nenumanidamae 
kad ant tu pecziu sunkina ne 
mažai rupetcziu, vargu ir pro- 
cioa perneeztu eavo amžije to 
biedno eenelio.

Duokite man, žiupeniuka ta 
bokoa,— papraeze manea artin 
priejaa.

— Ne uoatau taboka, tėvuk 
—ateakiau —bet galecze jume 
duoti — treczioka.

— Dekavoju, auku ne rei
kalauju, — atsake eenukaa ir 
pradėjo ruoeztia in tolimesni 
kele.

Nustebėjo mane senelio žod- 
žei ir pradėjau perpraezineti, 
kad palaikiau jin už ubaga. O 
kada rengeai ejti padėjau jam 
atsikelti ir pasitaisiti szakutes 
o ejdami kartu kalbėjau:

— Tėvuk tegul jus ne užrue 
tina mano dovana, ba matau 
kad milite uostit taboka.

— Ne piketu pone, bet tei
singai kalbant apie taboka 
biaki palinksmina žmogų, vi- 
nas ir arielka teip pat, — pri
tarė nuliudusiu balsu.

— Bet ne visi gali gerti; 
vieniem ne gardu, kitiem ne 
sveika.

— Gražus jusu žodžei, ataa 
kiau

— Aaz pone da esmių nie
kados ne pasigėrės, — atsake 
senukas.

— Pirmiauae daug kasztuo- 
ja, paskui naikina sveikata 
O tuom laik tabokos už tre
czioka užtenka nedelei ir dau
giau.

Teip be kalbant priėjom iki 
skirtumai kelo, ir iezgirdom 
baisa.

— Tėvuk pakol esi czionaie! 
Ejkie szen greicziau.

— Ejnu, ejnu —atsake nu
sigandęs Eenukaa ir atsitolino 
teip greitai, jog kaip tiktai sus 
pejau dažinoti kaip vadinasi: 
Baltramiejus Perzonas.

Baltramiejus Perzonas turė
jo ezeszeEdeszimts asztuonis me 
tus, o procevojant isz jaunu 
dienu, dasidirbo gražaus give- 
nimo, bet kas buvo priežasczia 
nesiiojimo malku ir kokia bu
vo pabaiga Baltramiejaus, pak 
lausikime toliau, nes ira labai 
akiva.

Baltramiejus beveik nog už 
gimimo savo buvo jau viru di
deliu, petingu ir drutu, o ant 
veido jio buvo galima matiti 
tiktai ta, kuri gali matiti ant 
geio žmogaus veido.

Giveno jisai del procioe, net 
drebulis sukresze pamielijant 
i-:«v e.; t., andzinves senelis

> darba per szeezeide 
asztuonis metus savo am 

žiaue.
Kaip ira kalbama buvo jisai 

geriausiu darbininku geriausia 
visas aplinkines apžiūrėdavo 
savo soda ir bitininkiste, o dar 
ba su kirviu tai drutesnio už 
Baltru ne buvo.

Baltrumiejui tai procis kad 
ir naikindavo sveikata, bet 
naudos daug atneszdavo: vie
na karta buvo jisai visai bied- 
nu vaikinu, o szedien.... ne 
penenei turėjo jisai valaka ge
ros žemes, dideli ir gražu soda 
kuriame buvo daug aviliu su 
bitėmis ir prie to szmoteli ge
ros girrios ir piningu padėtu 
kasoje.

Stuba katroi Baltrus giveno 
buvo graži ir ruiminga.

Žeme kuria pirko Baltrus ne 
buvo toke, kaip dabar: reike 
jo uždirbti bet per savo proce 
atvertė Baltrus in derlinga 
dirva, nee proce buvo jio give- 
nimu, o be darbo butu galėjas 
numirti priesz laika. O jam 
norėjosi labai da giventi, nes 
turėjo viena mažiuką sūneli, 
kuris buvo brangiausia ir ge- 
riause jio atmincze po numiru 
sei paczei.

Milejo jin labai, tai-gi ne 
divai jog ir vaikinelis valkio
josi besilaikidamas už tėvo 
skverno. Laike szienpjutes ga
lima buvo matiti ji kaip bė
giojo popradalgius nupjautas 
žoles.

Nedelomis būdavo kitaip tė
vas tada st dėdavo pas stuba 
bovijo vaikeli ant keliu, kuris 
sukindavo jojo usus, ir redin- 
davosi in skribele, kad ir vei
das tėvo buvo kada rustus vie
nok tada matoma buvo ant jio 
szeszeli baimes kuri apsiautė 
jio dusze kadan-gi jio nuvar
gintos rankos spaude prie kru
tinės milima kūdiki.

Tokioi laimei ir linksmibei 
prie darbo tekejo metui, pa
kol Grigas ne iszaugo ant pa- 
togo jaunikaiczio, tada senas 
Baltrus sumislijo ji apipa- 
czuoti. Ir apipacziavo iszrin- 
kes jam pa ežia isz netolimo 
miestelio.

— Vienatini tuomi sunu, — 
kalbėjo motiejus — tegul bus 
graži ir veseilije.

Kaip sake, teip ir padare 
iszkele veseile kokiu mažai bu 
davo tame laike.

Priesz vinezevone atidavė in 
rankas jaunuju visus suezedin- 
tus piningus ir visa savo tur
tą. Baltrus buvo nog visu mi
limas ir guodojamas tai laike 
svcdbos buvo daugelis žmonių 
dvarponis, kuningas ir keletas 
ponu isz susiedijos. Linksmi
nosi labai smagei bet ne kurie 
nužiurinet nuotekai eretikia bo 
ba.

— Kas tai man rodosi mie
las jegamasti—tarė Susiedas se 
no Perzono in prabaszcziu — 
kad Baltrus padare klaida.

— Kodėl?
— Macziau Marijona, su di

dėtų godumu pagriebė pini
gus katruos tėvas davė.

Grigoriui ir tai laiszka ku
riame buvo paraszitas pavedi
mas namo, apart vieno kamba
rio.

— Grigorius buvo geras ir 
meilus viras tiktai silpno bu
do. Bet jiji eretike gal apka- 
manoti jin teip, kad pasirengęs 
bus tęva iszvariti.

— Iszvariti jegamasties ne 
iszvaris: Grigorius teip ne pa-

dans, bet geriau butu buvę, 
kad senis ba užraszu butu juo 
du priemes in namus, ne kaip 
dabar turės vienoi stuboi prie 
juodvieju būti; ka tai asz bi
jau apie dora Baltru.

Po veseilei jauniejei predsjo 
padėti tėvui gaspadoristeje usz 
taisė jam per ji iszrinkta paka 
juka, grąžei czista kaip prigu- 
Įėjo. I-zredimu tuom užsiėmė 
daugiause Marijona; del to se
nukas džiaugėsi isz marezios 
ir sutikės susiedus kalbėjo. Pa 
sakoja man kad nelaime parve 
džiau in mamus bet tai ne ira 
Tai tiktai kalbėdavo.

— Galiu jei užmetineti, kad 
ne tiek jei rupi gaspadoriste, 
kiek pirkliste.

Tikėjau, kad už tuos pinin
gus katruos gavo nog manės 
pripirks szmoteli žemes, bet 
jie nusipirko vežimėli ir arkli 
su kuriuo kasdiena važuoja in 
miestą veždama pieną ir pauksz 
ežius. O jagu ne tenka savo 
pieno tai perka nog Susiedu ir 
tuom kupezevoja.

Mažai d a to pereita rudeni 
kaip ž’note mus susiedama už 
ėjo ukvata kupczevoti su ark- 
leis ir givuleis, ir jiji buvo 
prie to prisidėjus m draugiste

— J ieje trotijo.
— Tas pats ir su jia pasida 

re, Grigorius jei iszkalbinejo, 
bet nieko ne gelbėjo; jiji vis 
eavo kalba kad in pradžia ir 
trotijo, bet paskui sugriežia 
daugiau ir daugiau kaip žeme 
iezduoda. Žmogus, sako dirb- 
kie ant žemes o pelno mažai.

— Turi būti kad ne mili 
sunkaus darba: norėtu kup- 
czista ir lengviau duona uždir
bi. O atsimenu Baltramiejau 
jog jus ne lengvybe ir ne tin- 
giniste, let teisinga ir sunkė 
prie a, sukrovėte eavo giveni- 
ma, neliginant kaip toji skruz
de sukrovėte nešdama kožna 
szmoteli. Bet ka sakiti turėda
mi jau savo žeme, da kiek pri- 
dejote vargu ir prccios pakol 
padarėte tinkama in darba.

Po tam pasikalbėjimui su 
susiedu, Ba’t-amiejus tuojaus 
nuėjo namon, * kad ir biaki nu- 
ludes, bet kada jau stojo pas 
slenksti, Marijona iszbego, pra 
kalbėjo tokeis meileis žodžeis 
kad apie viską nžmirsztu.

Ir velei giveno spakainei, o 
senas Baltrus miledamas Gri
gą, milejo Marijona kaipo sa
vo dukteri. Praėjo daugelis 
laiko, o kada atsirado anūkas, 
diedukas paimtas buvo di
džiausiu džiaugsmu.

Tuom laik Marijona gaspa- 
doraujent kaip savo namuose, 
o neturėdama noro prie dar 
be visados girdavo kupezista.

— Kas tai? piningu man 
ne isztenka — kalbėdavo ne
karta — nes reiktu toliau vari 
ti kupezista. Žinau ta ka troti- 
jau sugriž trejopai. Bet kas? 
žeme, lankos, sodas tai senio, 
teip jisai kalba, ne norės mums 
pavesti. O piningai? ne ira ne 
ka apie juos užsiminti nesda la 
biau užpiktu, geriause teip ko 
kiu budu priversti kad paves 
tu mums visa turtą. Užs;dagus 
geismu ingijimo turtu, Marijo 
na pradėjo sukurineti savo vi
ro duszioje geismus; ka pada- 
riti jei ne buvo sunku, nes vi- 
ras buvo jei pasidavęs ir kaip 
tiktai numeti kibirkszti in jio 
szirdi, su moteriszka gudribe 
pradėjo užkurineti in ugni nes 
kaip jau ta viską padare, nu
tarė pamuszti po savo valdžia 
senuką.

Prtdsjo prie jo gretintis, bu 
cziuoti jo rankas ir linksmint, 
parodidama dideli savo priri- 
szima, nes dare ta viską su to 
kiu szirdingumu, kad sunku 
buvo užteminti tame veidmai 
niszka jos geruma.

— Oj, tete, tete mielauees! 
beveik gailitesi sau kas ritas 
iszsigerti stikleli arelkos, nes 
ar teip gerai, mielas teveli.

— Tas man nebloga.
— Jau su savo prieszingu- 

mu atsisakote sau vigada dau
giau man darote iszkados ne 
kaip tie mano du vaike! e 
drauge.

Kartais vakare kada senu
kas būdavo atsigulęs lovoje, 
Marijona sėdėdavo ant jo lo 
vos ir glostydavo jo burna, ir 
teip glamonėjant senuką, va 
dindavo kartais savo mažiau
siu kūdikiu. Baltramiejus isz 
to buvo labai linksmas, o da 
kada Marijona inkeldavo in lo

va savo vaikelius, glamoneda 
ma juosius, gatavas būdavo 
atiduoti jiems ir savo dusze.

Bet kada jau teip buvo pri
sitraukus senuką, 
tare in ji gailingu 
dama jam savo 
szirdies jausma.

— Teve mano tas ilgiau ne 
gali būti! Ba matau kad ma
žiau turite pasigailėjimo, eavo 
senam kunui, negu tam špatui 
Asz to ne galiu nukensti nee 
jus žudote patis save. Kas-gi 
mate — stovinti per dienas 
prie darbininku ir dažiurineti 
jiu, matiti viską, rūpintis visu 
kuom tai per daug jusu senam 
amžiui. Ar norite save užmusz 
ti ar ka? In ka tai iszrodo. Ne 
senei persiszaldet, paskui slo
ga kratė jusu visa kuna.

— Na tai ir kas? vienok 
žmogus dirbti turi.

— Teip, bet ne užmuszt sa
ve. Jagu gali atsitikti kada 
nore kad toke darbas paguldis 
jue ant lovos, o tada mes.... 
tik tai turėsime varga.

— Procį ne užmusza, mano 
dukrele, tiktai pr d lodą tvir- 
tibee.

— Bet jau ne pavelisiu ant 
to mano teveli.

Reike czedinti turtus sū
nui.

— Ka! atiduoti turtus! — 
užklausė senukas su nusistebė
jimu.

— Ach! kas jums sako kad 
atiduotumete turtus pasakė 
jausmei. Ar-gi mes to norim? 
Aez sakau kad jue jam paeko 
lintumete — paskolint.... už 
gera pelną, už metini užmokės 
ti kaipo alga.

— Ir tai ka....
— Tete, ar gi ir teip nepe

reis tie turtai 
neiszvarisitia 
ar ne tiesa?
masis.

— Kas tai 
bet.

— Bet ka? žeme visados 
prigulės prie jus, visada busi 
te ponu jo«-. Mano viras o ju 
su milimas Grigorius ka jus 
esate verti, koke esate gaspado 
riue, sodauninkae, te:p pat nie 
ko nedaria be jusu prisakymo. 
Jagu kad nustosite, tai, tiktai 
ergelius ir susikrimtimus, kat
ruos turite Nes bus linksma 
jums senatvėje žiūrėti, kaip su 
nūs grąžei užgivena žeme.

— Kaip tai? gerai iezdirba?
— tarė biski užrūstintas senis
— ar Grigorius tiki geriau gi 
venti nog manes? geriau už 
mane dirbs.

— Tėvuk, kad pikstate, tai 
turi but manes ne supratote. 
Jus aez žinau kad niekas ne 
užvaduos, bet ar-gi dabar vie
ką dirbate. Ho! ho! kitaip 
tuoj ejna kaip svetimos ran
kos aj dirba jusu žeme. Kad 
ir patis prižiūrite viską, bet 
jau ne akis, ne kojos, teip 
jums ne tarnauje. Tiktai pa- 
mielykite dabar atsikelete dvi 
adynas vėliau nes ir in girre ne 
teip tankei užvelgete. Neis- 
metineju jum asz to, nes ge 
riau ira kad czedinate eavo 
sveikata, kiek pirmiau pripjau 
davote kapu jevu.

— Būdavo apie 
szimts.

— Dabar penkiolikos ne 
ira?

— Tas teisibe.
— Kita karta turėdavote 

pilna baczka medaus, o dabar 
ne puses ne ira.

— Teisibe.
— Del ko teip? Kad ne esą 

te jau jauni mano teveli. Rei
kalas jau cze akies, reikalas 
pono ir ponios, kad butu pone 
tuojaus kitaip ejtuei.

— Žinau mano miela jog 
moki randiti žmonimi.

— Bet ir ta turbut žinote 
kad jus miliu. Matote kaip bu 
eite laimingi, kada nustosite er 
gelius, o kas menesis kaip no 
resite gausite savo pelną, teip 
kaip savo alga. Dueze jus tu
rės pasilsi, nee jau laikas, jau 
esate senukas. Ar jau ne pa
baigiau ezeszesdesimts asztuo- 
nis metus.

— Tai matote. Reikalauje- 
te sziltu drabužiu, nes jau sau 
tuojaus atsisakote, kaip tiktai 
vienas dingsta, arba bitinikie 
te nepasiveda. Možam kaip ka 
da ir del anuku nupirks 1: ko 
ke dovanele, ba jus juos mili
te.

— Geri valkelei, tokiu ira 
mažai.

— Matote. Ir busite tada 
labai linksmi kada ejsite su 
manim drauge in miestą ir už 
apturėtus pinigus nupirksite 
jiem vežimėli, spateli ir arklu 
ka ? Ho, ho, jau tas viresnisis 
vis prie arkliu, prie špato, už 
augs isz jo darbinikas, tuojaus 
matiti kad gislose teka krau
jas dieduko. Daugiau pane- 
szaus in jus, ne kaip in Grigo- 
riu.

Senelis girdėdamas tuos ne
teisingus meilus žodelus Mari
jonos insijausimo labai ir pra
dėjo buezuoti savo anukus. 
Tuom laik Marijona sumislino 
da labiau pritraukti senuką.

— Ar žinote teveli, kad tik 
ti Grigorius pastotu valdyto 
ju jusu žemes, tai tuojaus bu
tu iszrinktas ant vaito?

— Pirma karta giidžiu, ar 
gali būti teisibe?

— Girdėjau ta nog keliu 
nes ir rasztininkas kalbėjo Gri 
goriui kad pasistorotu turėti 
gruntą, nes jau iszrinkimas ne 
toli, jog valszczius ir pats na 
czelninkas pavieto nori Gri- 
goriu uždėti vaitu.

— Ka? Grigoriu vaitu?
— Teip, teip teveli. Tiktai 

padekitia jam teveli, ba pats 
žinote jog vaito gera duona o 
da tokiam kaip Grigorius ku
ris moka sksititi ir rasz ti. Ne 
atsakikite teveli.... sztai ir 
Grigorius.

Kada Gr’g >rius in stuba in 
ėjo, tėvas juokdamasis paklau
sė jio, ai-gi teisibe, kad nori 
uždėti jin vaitu ir ar jisai apsi 
ims.

— Del sznekej'mo szneka, 
jog ir Marijona n au sake kad 
rasztininkas teip tvntino.

(Tolaus bus).

Prigimta suktibe.

ŽidelkaSire, jauna naszle, 
laukdama pirszlio su jaunikiu 
o norėdama gerai priimti, isz- 
kepe žasi. Tuom laik mažas 
jiosos sūnelis Lejbula1, po ne 
baszninkuj viruj Morkeliuj, 
labai gidus smirdelukas, prisi- 
tajkias paslapta, nusuko žą
sies kulezi ir pasislepiąs, kam
putyje supai cziavojo.

Kada pirszlis su jaunikiu 
sėdo prie stalo, Sore net da
bar apsižiūrėjo, jog stokas vie
nos kulszies žasej.

Labai susisarmatinus prie 
svecziu, tuojaus eavo Lejbu- 
ka nuži irejo, jog tai jiojo dar 
bas, nes sukrus židukae, ne tik 
tai ne prisipažino, nes ka da 
vadžiojo, jog žas’s buvo su 
viena koja ir kulsze.

Ne pagelbėjo tokie iszsitej- 
sinimas Lejbukas aplaike taja 
bausme, jog per kėlės dienas 
jaute skausmą ant uezpakalio.

Ant ritojaue Sore su Lejbu- 
ku ėjo per kaima, tame L-jbu 
kis j atemijo žasi, snaudžent’, 
ir stovinti ant vienos kojos, 
ir paezauke:

— Mame, kikste du, ir tam 
žąsis turi viena koja....

Ant tos pasakos Sore tuo- 
jaus suplojo delnais ir pabudus 
žąsis tuojaus iezkiezo kita ko
ja.

— Ar matai tu jukezas jog 
turi dvi kojas!....

Ant to suklus Lejbukas tuo 
jaus atsak-’:

— Nu, tai kam mamele ne 
suplojej su delnajs, kaip 
anam žąsis gulėjo ant stalo, 
tai no baimes butu antra k< ja 
iezkiszus.
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Yra tai praktiniai,bm Kayga 
koktaa lig aalol Lietuvei tarėjo.

Ir teip eudeta, jog ka tiktai 
pribovlaa Oria oriau lau Lieta vm 
gali ta irunapa laika pate per 
■are laimokii Aagatakai ataek 
ttak kalba*.

Te£ Kayga druauet apdarita 
ta Frae.aaial randeaa aadtaaa 
bkaaa»M> tfttal *1, K.trtta 
a «d e altai, aa .^aeL—

Pittsburgo miestą, daugu
mas regėjot,

Bet tokiu naujenu niekad 
negirdėjot,

Kas ant Penn A e dėjosi 
ana die la,

Kaip Ž-imaite namie buvo 
viena.

Atsilankė pas jia jaunikis, 
Badai visai netikia“,.

Pats apie tai prisipažino, 
Ant Penn avė. jin daugelis 

žino.
Nuo draugu norėjo pasikavot, 

Ir pas Žemaite pernakvot, 
Draugai dažinoja kone ne

pasiuto,
Kaip ap’e tai pajuto;

Gaspadinei parnesze alaus, 
Kad pavelytu laukt jo vėliaus. 

Nakt'ei sulaukė, 
Visi pas Žemaite trauke, 

Pažiūrėt ar ji viena, 
Ar teip, kaip buvo diena.

In duris baladojo, 
Bet nieko ne:nle'do,

Burdtngteriai duris laužyti 
ketino,

O Žemaites svi cseska da
ryti nežino.

Nors durys buvo uždumti, 
Baimes turėjo per visa nakti, 
Per duris iszejti jau re/ali, 

Per kalnieri gauti gali. 
Šumane j er langa iezleisti,

Nuo 4 f oro bijo nukristi, 
Lipo ant floro tieczio,

Kai but svaikas kalnieris 
s' eezio.

Užlipęs dūmojo, ka cze daryti, 
Re ks langa atidaryti,

Ruimo langa katra baladojo, 
7aikynas jame miegojo.

Daugelis žmonių taji vaikyua, 
R lekiu vadina, 

Ne ruskie tik katalikas,
S-eezes langa pakol atrakino, 

Toji ruski iezbį dino. 
I-z m'ego pale’i galva, 

Pamate lendant per langa, 
Abudu turėjo gana strioko, 

Kone nuogas isz lovos isz 
szoko.

Isz teip dydelo persigandimo 
Ka daryt jau nežino.

Griebe už krėslo stojo prie 
lango,

Užduot svecziui tiesog per 
sprandą;

Sreczias ant to nežiūrėjo, 
Per langa in ruimą inejo, 

Palengva trepais žemyn nuėjo.
R iškiš gal sveczia pažino, 

Kad gaspadoriu eavo nežadino, 
Burdingieriai vis baladojo, 

Ž imaite vis da miegojo.
Per trenksmą nieko negirdejo, 
Kaip 8V’ czee per langa iszejo.

Vyruczei apeieaugokit, ne
gražu, 

Galit gaut kitasik su prosu, 
Bus sarmata, ne bus kur dėtis, 

Sėdėsi namie susirietęs.
Jago da karta padarisi Penn 

avė. sportukas,
Gausi su lazda, kaip ver- 

sz'ukas,
Jei lazdos del tavęs nepakako, 

Tai Baltruviene per sprandą
užteps,

Tada pasitaisysi, laimingai 
gyvensi,

Ir guzui es ižgeres, niekad 
nevemsi,

Naktimis pas Žemaite ne- 
vaikszcziosi,

Gyvensi laimingai, mirti ne 
norėsi.

< * *

Iq unije reikia prigu’eti, 
Nuo visu nesiskirti,

Kaip kur, tai ir biznieriai 
priguli, 

Duoda lygu užmokesti.
Vienas darbininkas in unije 

neprigulejo, 
Na ir nesenei bizni užsidėjo, 

Bet biznis ant niek suvis, 
Norints žmon’s varsto duris;
Praszo, kad pirktu szi ar ta, 
Bet kostumeriu neatsiranda.
Ja.gu nori malonia tuieti, 

Turi ir su žmonimis susidėti,
O jago to nedarysi, 

Tai ant svieto negyvensi.

/W\ GmmSVlSU^VENTŪ
F Didele knyęa api 1300 pudapu
G | Visos 6 dalis drueziai ir puikei 

U K apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
' nTFm mes PREKE TIK $4

W> D. B*czfc.w«ki-C..
■ahano y crn. ra.

Lita'ia AGM IR KONTORAS BANKIM
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo loonam name vertes $12,000,00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaily lamas piningus

4 pas save nei vienos dienos, bet tuojau? 
tszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
aiszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius 
marke ant atsakimo. Viaka padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip 
k. J. KEYDOSZ1U8, 202 Troy St. Dayton, Ohl*.
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A. OLSZEWSKIO BANKA |

3252 So. Halsted St., - Chicago, III. J
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. |

ĮSTEIGTA 1893 METUOSE. X
PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir X 

moka už juos 3 procentą. ?
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. ? 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir štorus X 

ant lengvų išmokesčių. f
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. X 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose £ 

bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai- 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio 

pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir 

pigiai.
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankojeant procen

to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidė- 
jimą ir išėmimą.

Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St., Chicago, III.
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DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotaa 

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandinro, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokea ligas nepaisaat isi 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinui Troti m m 
Sekios, Sy filis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydą 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiozkumas yra gydimai 
Užsisenenjusias Ligas, Nervo, Rumatizma, PlauozK 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Krauja Nubegim 
UtaiuejoBias Ligas kad ir najinanozioa nog Tęva,

Reikale raižykite aat adreaa
rm CD » PittshBrg, Pa.

Hk Mul AdteMt tSM I

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. Valst, Kandau tori musu banke sudėtu piningu.

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

HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Subatomis 9 lig 12-ad.
W. H. KOHLER, Kasieriua

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

Nūo Sūtverimo Paiaulei iki Kristau* Viszpati* užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.

PARASZE 
VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS

SU 50 PAVEIKSLELU.

TVANAŠ.

u 
ICi

lą 
Ui 
iia 
1° 
iu 
hr;

110.Puslapiu. 6.įx9į Coliu Dydumo. Preke Tiktai 35c. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

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



Petras Sandokas.
Mete 1823 vidumiestija Ba

domo atsibuvinejo dydele pa 
rodą vaiskava. Daugybe žnco 
niu susirinko net iez tolimes 
niu kaimu, pasižiopsot ant gli 
tu vaieko kuriomi ant puikaus 
arklio majoras Petras Sando 
kas, ant kurio turėjo aki at
kreipta.

Majoras iez pradžios savo 
dinsto buvo pasidavęs in pru 
sini vaiska nes kada francu 
zai prusus iszvare isz Lenkijos 
1806 mete, Petras perejo in ar 
mija varezavines kuningaikez 
tystee ir kas diena jojo nuopel 
nai d dinosi, 
Žalnierei jin labai milejo o 
vyriausybe guodojo ir su juom 
malonei draugavo, o ir da di 
desne milesta ingijo per viena 
aplinkenybe api kure jums ap 
sakysiu.

Mete 1813, kaip jau auksz 
cziau pasakyta atsibuvinejo 
paroda vaiskava. Vaiskae tu 
rejo ant keliu minutu pasilsi, 
davi žinia Sandokui, jog ko
kie tai mužikai isz Unijavo no 
ri su juom pasimatyti.

Majors liepi juosius tuojaus 
paszaukt ir sztai mužikas su 
žila ilga sermėga, draugia su 
savo paczia prisiartino in tar
pa > f eteriu adjutantu ir ka 
pitonu, puikei pasirėdžiusių su 
blizganteis szl tais ir puikiom 
szoblem.

Mužikas su savo paczia ne 
dryso pakialt akiu ant tu pui 
kiu ponu; nes da buvo didesnis 
dyvas, kada milemas no visu 
majoras nuszoko no arklio, 
puoli mužikams in kojas, su 
szauksmu.

— leve mano, motin manu!
Tasai papuosztas kryžeis ir 

mcdaleis lenkėsi in kojas tė
vams kurie vos no susijudini
mo ne numirk

Visiems pradėjo iez akiu 
aezaros byrėti. Visi laimino 
milas zirdystia Dievo, kuris 
iszrodi puikiu paveizda levi
nes meiles del tukstaneziu žmo 
niu.
Benas Sandokas pakeli sunu 
pasilenkusi no savo kojų o, 
laiminga motina žiurėjo su di
deliu džiaugsmu ant savo ku- 
dykio, atženklyto su tiek kry
žių majoras iszbuczevo teve
liu sugrubusias no darbo ran
kas, o vireeniejei pulko ant to 
sios atminties iezkeli bankieta 
o ir abudu senelei radosi ant 
begiedos.

Po bankietui Sandokas, ma 
joras nusidavi su savo tėvais 
idant pamatyti kaimeli ir ta 
nameli, kūrime užaugo ir jau 
nas dienas praleidinejo. Kai 
po geras sūnūs, užsimokėjo 
milimiem tėveliam, ba surink 
tu turteliu pasaldino juju se 
natve. Užmokėjo ponu už 
lankeli, už kuri atlikinėjo bau 
dževa ir ant visados buvo ne 
prigulmingi prie nieko

Nesiaugsztino iez gero buvi
mo, kur tiktai reikėjo užstojo 
už biedniokelius ir rūpinosi 
pagerinti butia del kaimuo- 
cziu.

Užtad kada tik Petras atsi
lankydavo pas savo tėvelius 
Unija ve tai cielas kaimas ap- 
siaubinejo narna kožnas norė
jo pamatyti ir norint žodeli 
isz jiojo lupu ižgirst, o jis ne 
karta kalbi davo:

— Mano brolei, norint kas 
yra mužiku, vienok viso gero 
gali ant svieto dasitarnaut, ja 
gu rūpinasi api doiybia ir iez 
minti, nes dorybe ir iszmintis 
labiausia dabina žmogų. Apie 
taje teisybe man karta iezdesti- 
nėjo mano pulkaunykas, duo
damas man lipšni aficierio ir 
auksini kryžių už narsumą. 
A»z pasakiau mano pulkauni- 
kui: — Ponia! asz esmių muži 
ku, man ne iszpuola, lipsnys 
aficierio ir kryžius!

— Nieko tai ne ženklina 
mano brolau, — atšaki teisin
gas vadas — kada tavo darbas 
yra — puikus bajoriszkae.

s’nsi pas mane, taipgi visokius muzik. 
kutrumentus ir lietuviškas knygas. 
Kaiyk man Katalogo reikalaudams, kurį 
patiunčiu visiem dykai. Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
l«2-8i4 W. 33rd St, Chicago, IlL

Ar smertis yra baisi?
Moksiyszkas pasikalbeimas.

Patogiause kuningaikszcziute Europoje.

Ar smertis yra baisi?
Tūlas mokytas anglikae 

priesz pat emerti teip tarė:
— Jagu turetau pajėgas lai 

kyti plunksna rankoja, tai pa 
rasztau, kaip lengva tai nu 
mirti.

Apkvaitimas!- gal kas pa 
sakys. O ne! Visokie mokinti 
apsvarstineja, api valanda 
emerties. kaip tai; Eggera, Sa- 
llie, De Varigny, Heine. Ja
gu davadžioymai susavim tin
ka: Smertis suvis ne baisi, ne 
sunki ne kankinanti. Smertis 
senatveja - ira tai lengviau 
šia, kuria visi ižsirinktu, jagu 
butu galema, nes kožnas sene
lis jau turi didesnia dali tame 
numirusia. Jagu žmogus ilgai 
serga, kaip ana vėžio liga 
džiova, tai sopulei pasibaigia 
priesz pats smerti, kada jau 
smertis artinasi ligonis datire 
smagumo, kraujo begys sumaž 
ta ir tas begis ne regulariszkai 
skirstosi; per plauczius ne 
daug insigauna anglines ruksz 
ties ir ne gaivina kuna; snie
genos silpninąs! ir mieles pra
deda dingti žmoguja.

Tankei tokie ligonis kalba:
— Atsitraukite, teip man 

dabar gerai ir lengva...
Ir už minutos buna ne gy

vas.
Smertis yra tai užtroezky- 

mae iž štoko anglynes ruksz 
ties - ir nustoja žmogaus gy
vybe.

Teisybe, lyga tai ira didele 
kanke, nes smertis tai yra pa
lengvinimas.

Net ir ant skenduolu tas iez 
sireiszkia: ižgelbeti skenduo
lei suvis ne turi baimes nue- 
kendimia Kada skęstantis nu
mano jog jau ne yra pagial- 
boe, eina ant dugno trauktas 
baisia galybia, apsiaubia 
skęstanti užganadymai rodos 
kad papuola in miega po snn- 
kam darbui.

Kas kiszasi smerties no su- 
szalimo, tai del daugelio žino
ma, jog ne jauezia jokiu sopu
liu, ir ne szalczio ne jauezia, 
tiktai suima miegas ir po vi
sam.

.Rodos butu baisi ir skaudi 
smertis siielinoas per lauki 
nius žverius. O vienok apra- 
szo tiejei, katrie jau buvo na- 
guosia žvėrių, tai yra smer
tis teip baisi.

Garsingas kelaunykas Le- 
vingstone buvo karta globoja 
lavo. Szitai kaip jis api tai 
kalba:

— Lavas ezoku man ant 
sprando ir abudu prapuolėme 
Tasai užpuolimas iez nežinių 
ant manias apkvaitino mania: 
buvo vienok kaip sapnas: ku 
reme ne jauti ne skausmo ne 
baimes, norint žinai, kas ezion 
darosi. Užmirszti api baimia 
ir žiūrai m akis baisiam žvė
riui.

Daugelis visokiu medeju 
kurie ižsigelbejo no žvėrių 
teip paežiai apsakinėja, jog 
kada žvėris inleidže dantis 
ar nagus m kuna, tai suvis ne 
jauti su užstojimu kvaitulio.

Teip pat ir ant vainos pa
žeistas ne jauezia savo žaidu- 
lo,‘o užmueztas ne supranta, 
jog tai galas gyvenimo. Per 
ezauta kelomi kulkomi po Da 
sz'czana jenar. Keller tari in 
gelbėtojus savo.

— Ka jus darote! Man ge
rai... gerai....

Kulka daro žmogui inspu- 
ds, rodos kad gauna ipa su 
lazda, o pažeidimas per atezai- 
ža - skelandra, rodos indreski- 
mas. Jau tas yra paprastu 
daigtu, jog sunkei pažeisti da 
laikosi ant pleciaus muszti- 
nes, szaudo ir stiprei ant kojų 
laikosi.

Jagu žmogų užklumpa stai
ga smertis, tai neyra kada mis 
liti apie baimia emerties.

Tai ne privalome teip labai 
emerties bijotie

^Ar matei kada-nors laikrašt^^ 

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

lietuvių reikalus.
"DRAUGAS” atsieina metams $2, pusei m. $1 

Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.60 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PUB. CO.

EuropoB ženkliviaueioB ypatos pripažino, buk marti cieso
riaus Vilhelmo yra patogiause motere visoje Europoje. Apsi
vedė jieje su ketvirtu sunum ciesoriaus penki metai adgalios. 
Viktoria yra gyminaite savo vyro.

Juodkai
Svetinga

Misiuke; - O kaip gaila, kad 
ponas ne buvo pas mus pava 
sari, kaip musu namas dege.

Ne atmeni.
Pas kupeziuvienia skribelu 

motere su savo viru derino 
ekribele, o kupeziuviene kai 
ba dedama skribele ant mote 
res galvos:

— Misis turi puike galva 
ir puikei suezukuota.

Virae:-0 galva. Pilna upa 
ro ir szimte velniu.

Ant kaimo.
Jurgienia in savo vira:
— Klausik gi seni; Jonukas 

Kucius nori su musu Mare že 
nitis. Kaip mielini ?

— Tai, man rodos, tegul ir 
ženijesi.

— Nes jie nori, Kad jam 
pusią lauko apraszitume.

— Tai man rodos, geriau 
butu, kad neeiženitu...

Viras ir jojo pati.
Pati:-Kaip tu iez karezemoe 

sugrįžti, tai jau buna ritmetie
Viras:-0 ve tu teip anksti 

keli jau buna pietus-

2634 W. 67th St. Chicago, IU.

Gudrusis arklys Amerikia ant uliezios

KUR BUNA
Mano pusbrolis Juozas Alulis pa

eina isz Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Posznios sodžiaus., tein-gi ir 
Stasis Kaszelonis isz Posznios sod
žiaus praszau atsiszaukt ant adreso.

Ant Dumblauckas.
Box 374. Harrisburg, III.

Pajieszkau krauoziaus kurisal gerai 
gali siuvt visoki siuvimą, o kuris gal 
siuvt kotus, darbas ant visados ir už
darbis geras del daugiau informacijų 
praszau atsiszaukt ant adreso, o;) 

J, Stefanik Jr.
Box 1108. California, Pa,

Mano kūmas Mateuszas Kaminskas 
paeina isz Suvalkų gub , Starapoles 
pav,, Jestrako kaimo pirmiau gyveno 
Mikortin, Okla. o dabar nežinau kur 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži- 
ne ant adreso.

P. Osilius.
Cts Portland Cement Plant City.

Des Moines Iowa,

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAIVAKORCZIU SKYRUB—

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

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

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Rusai jos.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE 
287 Broadway Kampas Reade Ullcze 

New York, N. F. Telefono*; Worth 2822.

Ūkininkas laike arkli ir jau 
ti, kuriuodu stovėjo viename 
tvarte. Arklys nieko neveike, 
nebent kai-kada nuveždavo 
ūkininką in miestą. Jautis gi 
isztisa vasaros laika tnrejo ta
šyti žagre. Karta jautis parėjo 
labai nuvargęs ir buvo neap
sakomai nulindęs. Arklys, ta’ 
pastebejes, tarė:

— Ko tu toks sziandien nu
liūdęs ?

— Nuliustum ir tu, kad 
nuo saules tekėjimo iki nusi
leidimo patašytum žagre, — 
atsake jautis.

— Kvailas tu tai tasai, — 
tarė su panieka arklys.

— Ka tu, būdamas protin
gas, veiktum, jeigu tave ūki
ninkas verstu dirbti ? — pa
klausė jautis.

— Asz apsimeecziau sergąs 
ir manės ūkininkas neimtu in 
darba.

Jautis teip ir padare. IKita 
diena atėjo ūkininkas m tvar
tą ir žiuri: jautis guli, kaip 
negyvas. Kadangi tuomet bu
vo rugiu sėja, tai ūkininką" 
arkli inkinke in žagre.

Vakare parėjo arklys ir ap 
simete dar labiau nuliudusiu, 
negu vakar buvo jautis. Tada 
jam jautis tarė:

— Matai, ir tau nelinksma 
kiaura diena padirbėjus.

— Ne nuovargis yra mano 
nuliudimo priežastimi, bet gai
lestis tavęs, — atsake jam ark
lys. — Mat, asz sziandiena gir 
dėjau ūkininką kalbant, kad 
jeigu tu ne pasveiksi, tai jis 
tave piaus mėsai.

Jautis pabijojo mirties, ir 
daugiau jau nebesirgo, o ark
lys vėl laika leido daugiausia 
prie ėdžiu.

— Ei, vaikynia duokie man 
gazieta.

— A‘z ponui ne galiu par 
duoti.

— Del ko? Juk asz girdė
jau kaip szaukei net buvo gir 
dėta per kelis skverus.

— Teip, nes asz szaukiau 
antrame skvere o ne szitamia.

— Tai man ne doto! Duo
kie tiktai gazieta, ne szposuok 
ba asz ne turiu laiko.

— Asz ne galu ponui gazie- 
tos parduoti szitamia skvere. 
Tasai skveras priguli prie “szlu 
bio.”

— Ana, ve jie ateina, tai po 
nas no jiojo pirksi.

— O kas jie do vienas, ta
sai “szlubis” ir kodėl del jiojo 
tasai skveras priguli?

— Mat, mes vaikinei sutarė 
mia jiam ta skverą pavesti. 
Matai ponas, tai giaras pleisae, 
daug aplinkui visokiu afieu, o 
tas vargezas yra teip szlubae, 
jog ne gali po miestą lakstyti, 
kaip kiti vaikinai. Tai’sutare- 
me, jog jagu katras iezvaikinu 
pardavinėtu tame skvere ga- 
zietas, tai gautu no mus in kai 
Ii. Ar supranti ponas ?

— Suprantu. Turite tarp 
save teip kaip paezelpinia 
draugyja?

— Teip, ir rūpinomės szelp- 
ti kožna vargeza, o da ipatin- 
gai ligūsta.

— Szitai ateina “szlubis”. 
Laimingas jie, jagu turi tokius 
draugus kaip tu mano boiee.

Pirkau no jiojo dvi gazietas 
ir ėjau namon mislydamas ei
damas, kiek tai ira visokiu už 
siemimu ir turtingu žmonių, 
kurie galėtu ne viena vargsza 
pakelti iez vargo!

Teisibe pasakė.
Tėvas merginos, in jauna 

vira:
— Kaip tai ? ponas turi 25 

tukstanezius rublu ekoles ir 
nori gaut mano duktere už pa 
ežia?

Jaunikis:- Nekitaip. O gal 
man ponas duosi kitokia rodą 
kaip ekole užmoneti, tada apei 
eitau be pono dukteriee.

Ant atminties.
— Keno plaukas turi toje 

ekrineleje?
— Taj atmintis po mano 

antraj paczej.
— Juk ijje turėjo rudus 

plaukus, o czionaj geltoni?
— Taj mat, mano plaukaj, 

ka man iž barzdos iezpeszi.

Kitra mergaite
— Mariuk, kam tu turi no

siuke? — paklausi atejas sve- 
czes.

— Del uostimo.
— O akutes?
— Del žiūrėjimo.
— O ausukes?
— Del.... del.... to, idant 

ponas pirktum man auskaras...

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti 
Preke — lOo.

• • ________

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

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

Preke — lOo

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

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

Prisiuskite 25o. vertes Stempn 
o gausite visas tris Knygutes 
per paozta.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame

W. D. Boczkow»ki-Co.
520-522 W.Sulh Al; City P,

Puiki rodą.
Ne senei numirias garsingas 

zokonykae jėzuitu Roh važia
vo karta vagonia geležinkelio 
ir ant vienos stacijos prisėdo 
tūla motere kuri nudavinejo 
nobažnuma. Su didele r ėdi a 
ea paklausė zokoninko, ar ne 
galėtu del ijosos duoti rodą 
svarbiame reikale, o kada ku- 
nygas prižadėjo duot rodą, ijje 
pasaki, jog turi apsireiezki- 
mus!

— O kadai poni paprastai 
turi tuosius apsireiezkimus — 
paklausė kunigas.

— Turiu nakti, nes tada, 
kada ne miegu.

— O ka toki matai tuosia 
apsireiszkymuosia ?

— Matau Szv. Petra.
— Hum, Szv. Petra? Pa- 

velykie man poni paklausti, 
ka poni valgai ant vakarienei?

-- Ach, asz iez tojo nera
mumo nieko valgyti ne galiu 
tiktai del sueidrutinimo ižge- 
riu buteli vyno.

— Tai poni ižgeri bute’eli 
v.yno ir. paskui matai Szv. Pet
ra, — tare jėzuitas, o ar žinai 
poni kokia asz rodą duodu? 
Ižgiark poni da antra butelėli, 
o gal tada pamatisi Szv. Po
vilą!

Pamokinimai.
— Kas greitai turtingu pas 

toj®,
Tas tankiausia turtu nūs 

to ja
— Jagu viena dienele tin

giniausi,
Jau jos niekad ne sugausi
— Jagu duoneles ne-ser 

gesi,
Ne greitai jaje nutversi.
— Geriaus spakajuja grinte 

leja giventi,
Negu paleelje baimia turėti.
— Jagu tinkamia laike ne 

pasesime,
Tai ateiteja bada kentėsi 

mia.
— Tas varga turės,
Katras jaunysteja mokin

tis ne norės.
— Jagu dorum busi,
To niekak nesigailėsi.
— Jagu nori turtingu būti, 
Turi dievo bijoti ir proce

voti.
— Norint savo mažai turi, 
Tai ir isz to džiaugties gali. 
Jagu sveikata ir pininga

žudisi
Tai ant senatvės dejuosi.
— Jagu pikto sergesiesi, 
Nieko ant svieto nebijosi.
— Vistiek ar durnas ar pui 

kybe,
Tai didžiause kvailybe
— Piktybe yra labai meili, 
Nes pabaigoja nukerti ne

gali.

DAINOS
SURINKToFlŠŽ LIETUVOS

Yra tai rinkimai gražia Dainelių. 
78 pui. 6x9 coL dyd. Preke 25c.

W.D.Boczkowiki-Co., CiljJ

Asz Elzbieta Gudlauckiute pajiesz 
kau savo pus-brolio Juozo Gadlauc- 
ko, apie 10 metu amerike, apie 5 me 
tai adgalios gyveno Trentone, Pa, o 
dar girdėjau kad gyveno virszutine- 
se apie Brooklyna, Tegul atsiszauke 
ant adreso, į (08 ’oą)

Mrs. Elizabeth Kundrot
200 W. Pine st, Mahanoy City, Pa.

Mano brolis Jonas Basanaviozius 
paeina isz Suvalkų gub.. Gražiszkiu 
para., Gražiszkiu kaimo, 12 m, ad- 
gal gyveno Prūsuos, 3 m. kaip ame
rike ženotas pirmiau gyveno Jersey 
City o dabar nežinau kur jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso,

J. Basanavicz
259 S. Ambrose st. Montreal Canada

Mano pusbroliai Petras Kaspicikis 
ir Raibias Krikecziunas turiu svarbu 
reikalą teipgi ir szvogeris Rapolas 
Walis 3 m. adgal gyveno Mahanoy 
City, Pa. o dabar nežinau kur, jie 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso.

E. J. Krikszczun
R. F. D. New Preston Conn.

PENKI TOMAI, 2 KNYGOSE

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

1STORISZKAS APRASZIMAS
PER H. SINKEVICZIU

PREKE $1.50 
(PREKE VISO APRASZIMO)

Tik ant trumpo laiko!

W.D.B0CZK0WSKI-C0.
MAHANOY CITY, PA.

Tomas III. IV. ir V. 
Yra tai tolesnis trūkis pirmo 
ir antro kryžokiu tomu kur 
labai dailiai apraszyta kare 
lietuviu su kryžiokais po 
Žalgiriais (Grunvaldu) kur 
D. L. K. Vytautas su lenku 
pagelba baisiai sumusze 
kryžiokus ir panaikino ju 
zokona. Joje yra ir tos kovos 
paveikslai. 539 Puslapiu.

Tomas I ir II. Yra tai 
puikus apraszymas isz lai- 

. ku kariones lietuviu su 
// kryžiokai laikuose D. L.K. 
U, Vytauto ir karaliaus Jagailo. 

495 Puslapiu,

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS

KR1MINALJSZKAS 
APRASZIMAS

Verta D. T. ir F. W.B0CZKAUSKAS

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
DALIS I.

MOTERE BE SZIRDIES.
L

ANT KRA8ZTO PRAPULTIES.
Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamažėl i ir Mikolas, 
su pluosztu, popieru po pažaste, 
inejo smogei.

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

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

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co.
Malianoy City, Fa.

Ar Skiltai Kada Laikraštį "LIETUVA?” 

Gal nežinai kur |ą gauti?

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

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 Si. Halsl.d St., CHICAGO, ILL

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

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Pinigus siunezime in Kraju kuo grelczIauseL
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kurs*.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu vhu Linijw 1b ir hz 

Krajaus už pigiausa preke.
Paszportus del kenaujenozin in Kraju pastorojamo nowlkaiaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai Ir viaaa kitan rojoBteHazku Paperai iu 

paliudyimu Konsulio,
Atjeszkojima Dailu atlieka teisingiausiai.

— i Del vygadoa Taoneozia laikome atydaryta >—
Subatoje Iki 8 ad. vakare. NedeHoje ioe 10 iM 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiizkai ar per laiaaka te 
jog paa mus visus minėtus reikalus 
pigiausei galite atlikti.

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

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

sutaisytų 13 Šviežiausių ir gerinusių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpo kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: »

Spocijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Dovynerios 25o 
Taip pat 13 Lietuvos pargabentos visokios LletnviSkos gydančios žolės, Šaknis ir L L, kokios 

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

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sųžiniSkus Ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligojo.

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

rf^VINCAS J. DAUNORAįfk.

Kraujo Valytojas ........................ $1.00
Gyvasties Balsamas...................7"»c
Norviį Stiprintojas............5Ooir$l 00
Vaistas nuo viduriu .... 50c. ir$1.00 
Nuo kosulio........................ 25c. ir 50c
Nuo gerkles skaudėjimo 25c. ir 50c 
Skilvinčs proško® ........................$1.00
Pigulkos del k> i.................. 25c
Nuo galvos skn  25c
Nuo kojų nuos, .... 10c. ir 25c
Nuo dantų gėlii  10c
Nuo peršalimo  25c
Plaukų stiprinto. .... 25c. ir 50c
Linimentas arba iclleris .... 25c 
Anatharynas.ploviniui....................25c
Nuo kirmėlių...................................25c

Del išvarymo soliterio............$3.00
Del lytiškų ligų 50c. ir $1.00 
Nuo Reumatizmd ... 50c. ir 81.00 
Nuo kojų prakaitavimo............25c
Gydanti mostis........................... 50o
Antiseptiškas muilas................ 25c
Antiseptiška mostis...................25c
Nuo dusulio................................50c
Proškos del dantų .................... 25c
Nuo kosulio del vaikų.............25o
Kasteri ja del vaikų ... .10o. ir 25c 
Nuo viduriavimo........................25c
Kraujo Stiprintojas.................... 50c
Gumbo Lasai.............. 50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo...................  50c
Blakių Naikintojas.................... 10c
Karpų Naikintojas................... 10c

APTIEKCR1US
229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

svclKata fluga! I 
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į 1 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASfiT SgKLĄ; kuri gra- f 
žinl sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at- L 
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS « 
DAKTARAS, pažysta gerai ligų, pritaiko atsakau- 1 
čial llekarstas prie visokių nesveikumų, sllpny- > 
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina ■ 
ligų, užmezga išgydymų, sagrųžina pajiegos Ir iš- 
augina puikių sveikatų ir drūtumų, kas sutelkia e 
žmogui lalmg ir linksmybę. PHILADELPHiOS M 
M. KLINIKAS be( daktarai tūkstančius žmonių M 
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso- 
kių ligų
CUEIIZUTII YRA TAI DIDŽIAUSIAS j 
>VL Ali 1 n TURTAS ŽMOGAUS. BB f 
Y." 1 * 1 1 SVEIKATOS NBRALAl f
MBS NB LINKSMYBES ANT SVIETO. «

Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, lead gydo iSsyk, o nedaro esperamentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotus. To
kiam jau tik galima tikėti.

Prlvatiškoj LABARATORIJOJ Ph. M. Kilni ko, atslSaukuslems sutaiso kiekvienam 
llekarstas 19 šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių idradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbal žmonių.

Iš daugybės išgydytų štai ką patĮs žmonės rašo:
GARBINGAS PH. M. CLINIOl Pranešu, kad llekarstas subaigėm ir esamo labai užga

nėdinti už tikrų pagclbų; greitų Ir gerų išgydymų. Mano mcjteris tčlpat jau yra sveika nžkų 
siunčia širdingiausių padūkavong. Jūsų pamačlyvų ir teisintų būdų gero gydymo, skelbslm 
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žinou^jas tarnaujate. Pasiliekame dėkuvoda- 
mi su moterla A. Antonlckas. Iron and Metal Oo. So. Riobmond, Va.

Mrs. K. Jurevičienė, Box 220, Glens Falls, N. Y., tolpat šimtais kartų dėkavoja, už 
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusllpnūjusios ir suiru
sios sveikatos — tolpat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., 
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 102, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKA8, SOO Cen
ter St., Freeland. Pa. Toipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ilgų, kurių jokiu būda ne
galima sutalpinti.
ĮS1TEMYK1T, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada. 
p KAD ESI NESVEIKAS, IR LAIMINGU, tad atsilankyk, 
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savollgų bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas 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 ilgas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; Išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubogi
nto, nusilpnėjimo, vidurių nedlrblmo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bal
ni ės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptųlytlSkų ligų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo persalimo sloga, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, bo peilio be pjaustymo be aparaciJos, bet su nekarštoms, 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,
1M7 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3, U tarn. Ir Pėtny- 
člomls nuo 0 iki 8 vale. Reikalaukit nuo Klinlko dovanai Ir skaitykit knygų „Daktaras .
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W. RYNKEWICZIUS
.. NOTARIUSZA8..

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

......PO PB1ZUBA RANDOS.....

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

Paszportus del keliaujanoziu pa
mpinu.

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

Ol/A Maut padariti vietos del rudenini!Wftull VKIIui *r žem*nu tavoro, tai iszparduosim 
• visa vasarini tavora už labai piges

prekes, todėl jaigu norite kokiu paredimu del vyru ir 
vaiku tai dar turite giara proga pirkt ir suezedint pinigo

Žinios Vietines.

vakare

— Nedeloje “Vardas Mari
jos”,

— Utarninke pripuola no- 
minacije ant miestiszku ured- 
ninku. Ar esate nusprendė 
ant kokiu balsuot? Neuž- 
mirszkyte, jog tai svarbus rei
kalas.

Daugybe ukesiu negales bal 
suoti už tai kad nedave asseso- 
riui žinoti už kokia partija bal 
suos.

— Panedeli vakara atsibus, 
extra mitingas Y. M. L. I 
Klobo, kas-link ateinaneziu 
rinkimu Visi sanariai privalo 
pribūti.

— Jaigu norite turėti atsa
kanti konselmona kurie už jus 
užstos tai balsuokite už W. D. 
Boczkaueka,

— Seredoi 7-ad.
mirė Magdalena Szugždiene 
52 metu senumo motere nog 
1201 E. Mahanoy ulyczios, 
Nabaezninke sirgo tik 4 dienas 
ant uždegimo viduriu. Paliko 
vyra ir keletą suaugusiu vaiku. 
Laidotuves atsibuvo Ketverge 
ryta.

— In publikines mokslai- 
nes lankosi 2597 vaiku. Vie
tos mažai, nes neužylgio pa
baigs mokslaine prie parko.

— Neleidinekyte be reika
lo vandeni, nes pruduosia ma
žai randas. Aplinkinėse mies- 
tuosia tik kėlės valandas palei- 
dže ant dienos.

— Kasiklos dirba kas diena 
ir kaip rodos dirbs per visa 
rudeni ir žiema. Daugiau nie 
ko nereiketik užairaszyt “Sau
le” ir paezedžiai gyventi.

— Ateinanczia Nedelia pir
ma adina popiet atsibus susi
rinkimas naujos bažnytines 
draugystes Bcczkausku saleje.

— Panedeli 7 ad. vakare at 
sibus extra susirinkimas Gcde
ntino klobo Bcczkaucku saleje 
kas-link ateinat ežiu rinkimu. 
Visi ukesai teipgi gali ateiti 
ant ezito susirinkimo.

— Dr. M. J. Petrikas, lie 
tuvisžkas medecinos ir chirur
gijos Hgonbutes 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. Centre. 8t. (y j)

Atyda
Isz priežasties jog trumpa 

vandens, visos sugadytos pai- 
pos, kranai, vikadai ir 1.1, tu
ri but tuojaus pataisomos. Tie 
kurie nat doja gumines paipas 
turi tuojaus perstot ju naudoti 
ig tolimeenam laikui. Per pa

liepimą (j 1)
Mi hanoy City, Water Co.

E. S. Silliman Sup

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI).

SHENANDOAH, PA.
■f" Gerai pažinstamas visiems 

buvusis palicijantas Juozas 
Lauraitis, mirė utarninko vaka 
ra palikdamas paezia du sūnūs 
ir dvi dukteres. Buvo jisai 
vienas isz trustisu lietuviszkos 
parapijos.

Gilberton, Pa. — Utar
ninko nakti Jtffersono ligon- 
butije Philadelphijoje, mirė 
Feliksas Kakneviežius apie 30 
m. senumo ženotas žmogus isz 
szito miestelio. Nabaszninkae 
sirgo vandenine liga. Paliko 
paezia ir viena mergaite. Pri
gulėjo prie Broliszkos Paszel- 
pos draugystes.

— Utarninke priesz piet 
Draper kasikloje likos pažeis
tas per nupuolimą anglie? 
Martinas Dumblauckas. Ta 
paezia diena Gilbertono kasy
kloje likos sunkei pažeistas 
Mikas Lapuczinskae. Abudu 
likos nugabenti in Athlando 
ligonbuti.

Sugar Notch, Pa — At
einančia Nedela atsibus pa- 
szventinimas lenkiszkos bažny- 
ezios. Paezventinime ims daly
bas Lenkiszkae Arci-vysku 
pas iez Kanados ir daugybe 
kuningu iez visti aplinkiniu 
miestu. Bažnyczia yra murine 
ir kasztavo apie 33 tukstan- 
ežiu doleriu. Prabaezczius pa
rapijos yra Kun. Kasaczun. 
Nepersenei ir Lietuviai prigu
lėjo prie szitos parapijos nes 
dar pirko savo Iccna bažny- 
ezia bet lietuviezko kuningo 
da neturi, kadangi Dievomal- 
dystes atlikineje jiems airisziu 
kuningas.

Yonkers, N. Y. — Rytia 
kada Jonas Araskis dirbantis 
miesto darba nuėjo in skliapa 
pasiimtie szluota po numeriu 
133 New Main st. rado gulin
ti žmogų negyva; toliau pasi
rodė kad tai Wm. Massaker, 
barleris, laikantis barirarnia 
po numeriu 40 Main street. 
Po apžiūrėjimo daktaro, pasi 
rede kad no dektines numirė, 
nes perdauk usz trauke jos. 
Jisai paliko paezia ir viena 
vaika.

Praeita vakara musu mies- 
tia buvo didele parodai daliva- 
vo visos trys miesto partijos o 
ir si fragetes neapsiliaido ir tos 
važiavo su automobiliais. Pa
rodos prasidėjo nog 7 valan
dos vakaria o pasibaigė ant 11 
valandos. Liampu nauju intai- 
se ant karto 750 kurios stovi 
tiktai da ant 4 ulieziu: Main 
street, Pol išadę Avenue, River
dale Avenue ir Broadway 
Naujos liampos, susideda isz 
penkių dideliu stiklu kaip gal 
va didumo, kožnas kiaturios 
stovi keturkampiai o viena 
aukezeziau ju — tikrai puikei 
iezrodo tos uliezios su naujom 
liampom

— Charles F. Rich, jaunas 
vaikynas, vos tik 19 miatu dir
bantis prie elektriko (Otisia 
eleveiteriu dirp.) mirtinai pa- 
ezove sayo mylimąją Miss 
Ruth Hamilton, 17 metu se-

AntPardavimo.
Puikus salunas ant East 

Centre St. Mi hanoy City, Pa
Geroi vietoi, didelis namas, 

randa nebrangi, galima alų 
pirkti nog bile kokio bravaro. 
Parsiduos pigiai ba locninin- 
kas turi apleisti miestą Dasiži- 
nokite apie daugiaus. (44 oą) 

“Saules” Ofise
____MviKanoy.Ilitv._PaJ numo praeita petniezios nakti,

po tam darbui pats eavia nusi- 
ezove ant vietos o mergina li
kos paimta in Szvento Jono 
ligonbuti.

Priežastis to darbo buvo to
kia, kad mergina atsisakė už 
jojo teketie,

NAUJOS KNIGOS.
I- zejo iez spaudos sekarcios 

kningos, -už kur as siutcieme 
redystems aeziu:

“Consilium F.cultalis” vie
no veiksmo komedije, kome- 
dije, verte, A Matulis. Spau
da “Lietuvos”, Ch’cago.

“Vienuolio Disputą su Ra
binu vieno veiksmo juokai, 
sulietuvino Vaidevutis. Kaina 
15^ Teip-gi “Geras ir blogas 
auklėjimas pavyzdžiuose. Ver
ts Bendruskis. Kaina 25^ 
Spauda “Kataliko Ch csgo.

II- z Szirdies”, Namai pra
garai” (komedijele) ir “Dar
bas”. Toji paskutine turi 291 
puslapiu yra pirmutinis tomas, 
romansas 3 knygose. Paraeze 
Emile Ztla, verte A J. Uoga 
Spauda J. Ilgaudo, 1841 S 
Halstead St. Ch:csgo.

Ant pardavimo.
Puikus didelis namas su biz- 

neis Middleport, Pa. Locninin- 
kas nori parduot iez priežasties 
ligos. Didelis namas 40 x 50 
pėdu didumo geriausioj vietoj 
visam mieste ant didžiausios 
uliezios. Tame name randasi 
salunas, sztoras ir buezerne 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 
atsiezaukia in “Saules” ofisą 
Mahanoy City, Pa. (;• -j)

MOTERIS
VISOS

Užpraszom visas Moteris kurios geidže 
pasilikt “Sveikos ir Drūtos“ pilnos givybes 
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvojau- 
n is to j e, 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. Pnsiusk 2o. marke o gausi 
Knygute apie Ruptura dykai. (*s9nx)

Ant Pardiavimo-
Arba ant randos, salunas su 

namais ant West Centre St. 
Mahanoy C.ty, Pa. Gera vieta 
parsiduos p’gsi iez priežasties 
lygos savininko kuris turi 
važuoti in Karalaiczius gy- 
dintis. Apie daugiaus das'ži- 
nokite pas (to 78)

P Macziokas.
626 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Puikus salunas Juozo Mcc- 

kaiezio po No. 330 W. Maha
noy, Avė. Mahanoy City, Pa 
Apgyventas vien Lietuviais, 
Lenkais ir 1.1. Yra tai gera 
proga katram isz Lietuviu ap
imti ezita puikia vieta. Apie 
daugiaus dasižinokite pas

Juozą Mockaiti, 
330 W. Mahanoy, Avė.

( j ■,) Mahanoy City, Pa.

Ant Pardavimo.
Trijų piontru naujas medi

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

P. J. Niroski.
New Philadelphia, Pa.

Philadelpliijos Moterims.
Vienatine Mokyta Diploniota 

Lietuviszka Aknszerka 
l’hiiadeiphijoj 

Ona Vidikiene
Baigusi Akuszerijos Mokslą garsiame 
Scranton International Collegeyj of 
Midwifery ir turi turėjusi puikia pra
ktika viename to miesto geriausiame 
gimdymo ligonbutyje, priima kūdi
kius ir savo moksliszku patarnavimu 
palaguose apsaugoje palagininkes 
nuo visokiu ligų ir uždyka 
duoda geriausia rodą neszczioms, 
žindanczioms ir ligotoms moterims 
o taipog iir mažiems kūdikiams.
akuszerka ONA VIDIKIENE
329 Wharton St., Philadelphia, Pa.

Telefonas Lombard 2953-A.

NAUJA KNYGA 
-PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO 
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO. 

Yra tai prakticzaianM Knyga 
kokio* lig naiol Lietuvai tarėjo. 

Ir taip rudėta, jog ka tiktai 
prikuriu Orinoriaa iaa Lietu van 
gait ia tramp* laika pat* per 
■ava Užmokti Aagelekai aaiek 
tUk kalba*.

“SAVIZROLAS”
Juokingas 

Apraszymas
45 pu. 6x9 col. dydnmo.

W. D. Boczkowaki-Co. M*1ubo KCity, Pa*

S. Norkewicz
40S UiUiov hi.

kelvin

...DIREKTORIAI...

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

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

DEKYTE PININGUS
...1N...

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

TADA TURĖSITE PRIETELI KADA BUS REIKALINGA.

IAR NORI
ĮGYTI TURTUS IR LAIMĘ?

Tūkstančiai žmonių į^ijo 
turtus, milijonai žmonių su
rado laimę, pakilo iš vargo, 
skurdo ir nelaimių. Ir tamsta įgysi 
laimę ir gerove, jaigu nusipirksi 
musų ką-tik išleistas dvi knygeles: 
“Kaipo žmogus mansto”ir “Iš šir
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 16c, abi 3Oc.

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

Lietnviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijuj in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in v sas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar pižinstamus 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 tavoru ir Buozerne. e 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

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

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

Speclallszkal Gydo Visokias Lygas. 
Vyru -Moterių—Valku.

Pabaigęs Mokslą Mcdlco-Chiriirglcal 
Kolegijų Philadelphia, Pa.

PRIIMA LIGONIUS...
S LIG 10 AD. PRIESZ PIET.

O LIG 8 VAKARE.

LABAI GERA GYDUOLE
Dr. Gibowitcb’io 25 Laszu hzgydymai.

Nuo Meszlingio, 
Dieglio, G reitosi- 
os, Vasaros Ligos 

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

PREKE 25c.
Nudaryta...
Dr. W. Glbowltch'o Ins 
MankolijoH. Vienatine 
Aventura Pennsylvania

A. G. CAVENAS, P. H. G.
FIRST WARD DRUG STORE 
221 L CENTRE ST., SHENANDOAH, PA.

Bcikalauiame Agentu Ir duodame 
gera nuoHzlmtl.

Kožnas gal iszmokti būti Balberium 
trumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu. Raszykite apie daugiaus pas 
Nossokoff's Buber College

Iszdirbu

FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

NE tik kadarbini- 
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.

Seniausia Banka
Mahanoy City, Penna.

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
J JETUVISZKA OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

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

in 
pas 

Russijos

Kontraktus,
Dovernastis, 

ir Visokius
Dokumentus

Lietuva ir patvirtinu
‘ Generaliszka
Konsuli, jei norite parduo
ti ar pirkti žeme ar narna 
Lietuvoj o norite padirbti 
teisingus Duokumentus 
kreipkitės pas mane.

Priimu
isz 

duodu
visokias Provas 

Lietuvos ir 
teisingus patarimus. 
Turėdami koki reikalą, 
kreipkytes per laiszka 
įndedami marke už 2c. 
arba ypatiszkai, adresas:

FR. KIBORT
4611 S. PAULINA ST., 

CHICAGO ,1LL.

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.

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 “Wholesalerei” ir tokiu budu 
galima pigiau pirkti ir jumis suezedi- 
nam pinigą parduodami pigiai negu 
kiti.

m i ’ <-> Mahanoy City, Shenandoah, 
VJr 11111 dll S Mt.Carmel,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 sudėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius RejenLaimis dokumentus.Lietuvai 
reikaluose j asu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Įlankos virsi paminėtu adresu.

Garbus Tautecriai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad 

jau a^znesu daugiau ne locniniku nevirezininku,ne darbiniku 
“All Nations Rankoje ant 12-tos. gatves“ ir kad 
atidariau ofisą mano naujoj vietoi

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

Reikaluosia meldžiu kreiptis prie^savo seno pažįstamo po

dabar

tokiu adreso*

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

NO. i.
Visam

No. 6
Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buteli, 
Teipgi crift gausite ir visokio 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyti

B RAGAŽINSKAS

Sziomia dienomis mnso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokia 
garima, Amerikoniezka ir Importita. 
Galima gaut visokia Arielka,. Vysią 
Arako, Kimelio, Dzinia Ir t. i
Teipgi skambanozlo Alsas ir Porterio 

Daokyte dabar orderi e bos junti* 
pristatyta U namas,

54-56 N. Main St, 
STahanov City.

J^IETUVTSZKAsJ? OTOGRAFICTAfl

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

Indeda Fotografijas in Špilkas 
Kompasas ir t.t. Puikei nntraukineja 
Pnat-Knrtes, Parduoda Reimas ir t.t

W. IRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

4*GRAB0RIUS^

Laidoja Kimus Numirusiu. Panūdo 
Riginns ir Vežimus del Pasivažinf iimo 
Krausto Daigtus ir t. L Vista a<)if>» kl 
nogeriause ir puikiause. Su virst m'rHi 
reikalais kreipkitės pas jin a bkrilt vi'I o 
nŽ4T anodiniais.
520 W.Centra St.. CHt

LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
Pirkt ziegorelius, lencuge- 

lius, szliubinius ir kitokius 
žiedus, szipkorte", daviema- 

k stes, siųst in lietuva pinigus 
y visokiu knygų, popieras 
I gromatoms raszyti ir t. t. 
/ Jau per 19 metu viską isz- 
' pildė teisingai tai reiszke 

gerai. Eikite pas:
lacmanfa G S.Washington, Cor.E.MarketSt., 
JCollldlIlu Hllkcs-Burrc, Penna.J.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, P*. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.

Pigus Iszpardavimasv”
Idant padaryti vietos del rudeniniu ir žeminiu tavoru, tai 

pastanavijom padaryti dideli iszpardavima viso muso vasarino 
ta voro kokis dar randasi musu sztore. Szitas tavoras susideda 
isz visokiu gatavu vasarinu szlebiu del moterių, merginu ir 
mergaieziu, visokiu vasarinu ceikiu, andaroku, jekiu, 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, 
nl _ fll-L ( tS“Pas mus dirba Lietuvaites, fhf} L AM j 122 W. Center Str.

U U UIU U U I Mahnnov City, P®>

frau

,50c.

26c.
Vardai.

Adresas;

.26c.

.25c.

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

■ RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
Laivai plauke tiesog tarpe Rosijosir 
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgre- 
ieziausi Rusiszki Imperaliszki Paczta- 
vi, nauji dubeltavi szrubinei laivai. 
BuknIo, 16,000 tonu. Kmk, 13,500 tono.

Ciar, 13,000 tonu.
In Kottorduina In 9 dieiiaa be persedimo. 

11 dienu he persėdimo In Llbava.
IN ROTTERDAM - 'IN LIBAVA 

$31.00 TreczloH Klasos £33.00 
£15.00 Antros Klasos £50.00 
£65.00 Pirmos Klasos £75.00

Laivai ibzeina kas antra Subata.npie dau
giais InfonnacfjoB kreipkitės pas
A. E. Johnson, General P.Agt. ‘27 Broadway 
New York, N.Y. arba naa vietinius agentus. 
Hussiun American Line—Pier 31st. Street

o. ?7* 
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ANT BURGISO BALSUOKITE UŽ
E. F. McATEE

Demokratiszkos 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

Detnoknttu Partijos

Kiekvienas Lietnviszkas Sztonnnkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad*jnusu 
tautieczei reikalaudami galėtu*nusi
pirkti ir nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems nore apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuvisxkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l............................... 25c.
Egiutero No. 2...............................
Zmijecznik............25c., 50c. ir JI.00.
Gumbo Laszai............................... 35c.
Meszkos Mostis............................. -25c*
Trejanka......................................
Limmentas vaikams......................26c.
Gyduoles nuo Kosulio..................25c
Liepiu Balsamas..... .....................25c.
Anty-Lakson del vaiku............26c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..26c.

“ nuo Kirmėlių del suaugusiu 36c. 
Vanduo nuo Akiu......................
Ugniatraukis...
Skilvio Laszai--------
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

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

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

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

pas Vaikus............................ $1.26.
Pleisteris (Kasztavolo)................ 26c.
Pamada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Riemens................. 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-... .16c. 
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... .................26c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai skausmo ir skarbūtis $1.25. 
Gyd. nno Parku ir Niežą........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $6.00,

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arbasypili.nubiegimasieklos, patrotitu stypribe.pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal buri išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ia yra 
krautuvž žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedei vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’adresa ant ‘ 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

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

Godotinas Tamlsta: Pa?al Tamistofi prižadiejma, aS norleCjan 
jog Taniista prisiustumei man vysai dykai včna jusu kuygadel vy;u.

Naujas Iszradimas

Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas 

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

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o 
Nuo Komu užtrinu tik 5o. Mes 
turime apie puse milijono laiszku sa 
padekavonemis nuo žmonių visokia 
tautysoziu. Raszykite tuojaus tai 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brund/s & Co.
B’dway & So. 84h. Brooklyn,N.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriška Knyga

Steltas.

Dovanos Ant Menesio Rugsejio'^-^
Fonografas, Vyriszkas ar Moteriszkas kiszeninis puikei iszpiautitas 

paauksuotas laikrodėlis, Armonika ar Drukuojama Maszina.
Informacijos duosim gavės 2 centus marke.

English Asiatic Tobacco Company
115 East 7-lh. St., Dept. E. New. York, N.Y.

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

Apszvieta, apdaryta JI. 25.
Mainieris ir Leberis sa 80 pus. 10o, 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramskl, 943 S. 2nd. St., Pliila. Pi.
START business, make money foryonnelf, 

not for bosses; send postal for 20 ways to 
independence and begin making money at 
once. Sell marketable specialties paving 
300 per cent, $12 to $25 daily. Address 
Reliable Distributors, Box 9, Station W. 
Brooklyn, N. Y.

.$1.25.

,10c.
,36c.
.25c.
,25c.
,50c.

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

Geriauaes ir didžiausias suma* 
piningo iezlaimeja provose už pa 
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele* 
žinkeluose, laivose ir 1.1. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta, Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y. J

Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

kornus ant kojų, tai gausi po 
5^ gyduole. Jaigu nepagelbe- 
tu bus sugražinti piningai. 
Teip-gi iezsius placzes infor- 
mac'jas no ko plaukai slenka 
ir plinka, pleiskanų atsirady- 
mas ir nupuczkave veidai. 
Tukstanczei dekavoja už dyka 
rodą. — Kaszyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialists 9.
BoxlOGSta W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laiva 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunozia 
piningus už žerniause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas sr re 
svetimu piningu paskirtu siuntimai, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžia visa Lietavia 
atsilankitie arba atsiszaaktie per 
laiszka sa minėtais relkalaia,

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Ava

Mahanoy City, Fa.




