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Dede Samas yra vienu už 
geriausiu dėdžių ant siveto, 
bet beda taną kuris užmina 
jam ant kojos.

Suv. Steitai turi 109,000,000 
gyventoju.

Washington, D. C. — Pa 
ežiam Suv. Steituosia randa 
si 98 milijonai 
prideczkais 109 
gal szendienu . . • .azacenzusimo b;• • , - ūdrasm jos steite i .

500,000 anglekasiu straikuos.
Indianapolis, Ind. — Pra

nas J. FIayes, vice prezidentas 
United Mine Workers of 
Amerika, apgarsino, buk 4 
Mojaus suszauks susirinkimą 
“executive board”, ir ant nuta 
rimo ar iszaukt 500,000 angle
kasiu ydant straikuot kaipo 
protestą prieszais barbariszka 
pasielgimą darbaviu su angle 
kasiais Koloradoje.

Akyvu yra, ar Lenkai laike 
pasikėlimo ir su tokiu karsz- 
cziu ejtu ant kares' kariauti už 
iszluosavima savo sklypo, kaip 
tai inžengineja in amerikonisz- 
kas glitas kariauti su Meksi- 
konams. Juk 
siiigi isz to, 
galvas guldo, 
savo tėvynės 
nesurinkau

Ylgis geležkeliu linijų ant 
svieto apskaito ant 655,842 mi 
liu, isz to pripuola ant Suv. 
Steitu dvi treczios dalis. Szim- 
ta metu adgalios žmonis kalbe 
jo apie geležkelius kaipo pri
buvimą liuciperiaus su gari- 
neis vežimais, kuris važiuos 
po svietą ir žmonis in pekla 
gabens.

Prezidentas Huerta ir jojo pati, kuris pasiskyrė 
prieszais Suv. Steitus.

Mount Carmel Pa. — Sžimo- 
nas Jankauckas ejdamas na
mon N. Oak uliezios likos už
kluptas per szeszis vyrus ir 
baisei sumusztas. Viena akis 
likos iždurta.

— Mare Szainainene likos 
sumūszta apie pirma valanda 
isz ryto per du piktadarius ku 
rie insigavo in narna kerszin 
darni užmuszimu jago motere 
neparodys kur turi paslėptus 
piningus, manydami buk mo
tere jau aplaike piningus nuo 
draugyseziu in kurias josios ve 
lionis prigulėjo kaipo posmer- 
tine. Kada neužganaclino pik 
tadariu, likos sumuszta poke
riu ir kumsztemis, pakol ne
apalpo isz skausmo ir tokiame 
padėjime kaimynai jaja sura-

203 anglekasiai užgriauti 
kasiklosia 59 ižgialbetais.

Eccles, W. Va. — Keturi 
anglekasiai pražuvo, 59 ižgial
betais isz kuriu daugelis yra 
baisei sužeistais ir apdegintais 
o 203 užgriauti clegancziosia 
kasiklosia su maža vii ežia iž- 
gialbęjimo. Nelaime pakilo 
per eksploziją gazo kasiklosia 
No. 5 ir 6, prigulinezios prie 
New River Colliers Co. utar- 
ninke po piet, apie treezia va
landa.

Ižgialbeti likos iszymti isz 
No. 6 kasikiu o užgriauti 
randas No 5. Nevienas isz 203 
nelaimingu neiszsigialbejo; ka- 
siklos baisei dega; randaviszk- 
ki pagialbininkai pribuvo in 
pagialba, bet lig sziam raszi- 
mui liepsnos neapmalszino.

Baisus regėjimas persistato 
aplink kasikiu moteres ir 
vaiKai apstoja szaftus, verke 
savo inilemu tėvu, vyru ir bro 
liu su vilcze, jog gal da ižgial- 
bes užgriautus. O

Paskutini telegramai dane- 
sza, buk jokiu bud u negalima 
ižgialbet užgriautu.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda farinos nauje lie 

tuva Michigan, Steite Mason 
ir Lake County kur yra apsi
gyvenę 154 lietuvėj f arm erei, 
žemes parsiduoda pigei nog 
$8.00 lig $30.00 ant akerio no 
rintieji pirkt del platesniu ži
nių adresavokit. (gg o;)

Jno. Žemaitis,
Box 13 Sauble, Mich.

Eksplozije laivo — 15 pražuvo.
Algiers.— Rusiszkas laivas 

“Kometa” ' eksplodavojo arti 
Sieli Fernch, pakraszcziuosia 
Algerijos. Praejnanti laivai 
ižgialbejo 15 laivoriu isz skait- 
liaus 30, Kiti pražuvo 
iszgial 

p/.tar

Akmene,
K. g. Pas mus žmones, rodos, 

butu neblogi'kad ne ta girtuok 
lybe. Ta baisybe girtuoklybe 
viską, visus gerus žmonių palin 
kimus sunaikina. Virszminetu 
faktu patvirtinimui, galima 
nurodyti, kaip viens savo mo
tina, o kits savo moteri girti 
būdami, mėgino užmuszti, bet 
subėgo žmones, ir jiems nepasi 
seke taip padaryti. Laikas bu
tu akmeniszkiams susiprasti ir 
ta bjauriąja girtuoklybe pa-, 
mesti.

ENTERED AT THE MAHANOY CITY, PA., POST-OFFICE 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

Liszkava,
Suv. g. Pas mus padare ne

paprasta permaina: visas se 
nesneses (nuo 25 ligi 32 metu) 
“kantarkas” praszalino, o in 
j u vieta priėmė nuo 12—13 
metu mergaites. Senosios “kan 
tarkos” isz tokios permainos 
paliko neužganėdintos ir burni 
ja ant tu, per kuriu rūpesti 
taip tapo padaryta.

Sziaulenai.
K. g. Pas mus vaikszczioja 

kasžin koki^ggĮt^y^. ragina 
žmones eitif

Vokietijoi szendien randasi 
40 krematoriju del sudegimo 
kunu numirusiu. Mete 1913 lie 
peši sudegint-10,168 ypatų o 
mete 1912 — 8,780. Kandida
tu ant sudegimo radosi 6,117 
vyru ir 4,051 moterių. Pagal 
tikėjimą buvo: 8,568 evange
liku, 758 kataliku, 70 senka- 
talikiu, 309 žydu; likusie ne
turinti jokio tikėjimo.

Brolis ir sesuo gyveno kaipo vyras 
su motere. Vaikai paikszai.
Le Roy, N. Y.— Likusie gy 

mines po mirusiam sSamueliui 
Steineriui, kurie innesze skun
da ant iszsidalinimo jojo tur
to. dažinojo nepaprastos ir ne 
tikėtinos teisybes. Pasirodė, 
jog tėvas ir motyna mirusio 
Stęinerio, buvo tai brolis ir .se
suo, jog paėmė szliuba 40 me
tu adghlios Szvaicarijoi.

Toliaus buk tėvas ir moty
na Steinerio, kuriems tėvai 
mirė kada da buvo jaunais, 
likos paymtais ant iszaugini- 
mo per dvi szeimynas Szvai
carijoi.

Po keliu metu tosios szeimy- 
nos atsiskyrė su savim o bro
lis su sesute nesimatė per dau
geli metu lig naujos pažinties 
ir insimilejo vienas in kita ne
žinodami kad yra brolis ir se
suo. Nepoylgam apsipaeziavo 
ir susilaukė dydeli pulką vai-

Argentina, Brazilije ir (Jhile 
stengsis visom pajėgom padar
yti sutaiką terp” Meksiko ir 
Suv. Steitu. Meksike malszu, 
abi puses apsimalszino ant ko
kio laiko.

Caro duktė neisztekes.
Petersburgas. — Caro vi- 

riaUsia duktė Olga, neisztekes 
už kuning. Kazimierio isz Ru
munijos nes jin neapkeneze ir 
nemyli. Caras sutraukė suža- 
dėjimą.

Marinei razbaininkai užmusze 180
Hong Kong, Kinai.— Ma

rinei razbaininkai užklupo ant 
angliszko laivo Taion, arti 
Macao, užmusze 180 laivoriu, 
apiplesze laiva o po tam sude
gino. Pasažieriams nieko ne
darė.

Matyt, jog - Huerta ižgerias 
kelis stiklelius szampansko iž- 
dave žinia reporteriams lai- 
kraszcziu buk gali pastatyti 
ant pleciaus kares 400,000 vy
ru prieszais Amerikonus. — 
Iszsipagiriojes nusiuntė tele
grama in Tokio ir Berlina 
melsdamas. . . pagialbos.

Sūnūs atkalbino tėvui paezia — 
Skundže ant $10,000.

Ann Arbor, Mich. — Euge 
ne Freer, apskundė savo sunu 
Nelsoną ant $10,000 už atkal- 
bejima jam paezios. Freer turi 
67 metus. Nesenei sūnūs pri
kalbino motyna ydant negiven 
tu su tėvu, pakol tėvas nepar
duos savo farma ir nenusicluos 
gyvent in Detroitą gyvent su 
juom. Tėvas sutiko ant to, bet 
piningu neatidavė šuneliui 
kaip jisai tikėjosi ir pirko sau 
namus už tuosius piningus. 
Sūnelis isz piktumo prikal
bino motyna ant apleidimo tė
vo ir kad pas jin gyventu ka 
ir padare. Dabartės tėvas 
skundže sunu už atkalbinima 
paezios ir insimaiszima in jojo 
namini gyvenimą.

“SAULE”
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Coal Dale, Pa. — Nedelioj 
10 diena mojans, 3-ad. popiet, 
bus paszventinimas naujos Lie 
tuviszkos Bažnyczios, po var
du Sz. Jono. Nauja bažnyczia 
yra medine ir kasztavo 15 tuk 
staneziu doleriu. Paszventini 
me ims dalybas vyskupas ir 
daugybe kuningu, teipgi bus 
didele paroda isz aplinkiniu 
draugyseziu. Prabaszczius pa
rapijos yra Kun. P. Gudaitis 
kuris teipgi turi apemes para 
pija Tamaqua.

senybes, tai nėteip greit pasi
duos tai pagundai.

Vyrai nuo vienos tokios ver 
ges gave liga užkreczia ja ir 
kitas. O arsziausia, kad užkre 
ežia ir savo tikra paezia, kuri 
paskui paliegsta, gimdo ne
sveikus kūdikius, arba lieka 
nevaisinga.

Kavalieriai kartais mislija 
jau visai iszsigyde ir tada ve
da paezia, kuri galėjo but nie
kad nenusidėjus, bet gauna 
nuo jo ta liga. Arba ir ji pati 
neapserga, tai kūdikiai nuo to 
kio tėvo kad tankiai buna ne
sveiki. O svietas vis moteri 
kaltina, ne vyra.”

Kožnas drūtas ir sveikas vj 
ras turintis nuo 18 lig 45 me 
tu gali būti priverstas ant tar 
nystos kariu men ėja Suv. S-tei 
tuosia laike kares. Tokiu vy 
ru czionais randasi in 22,000, 
000. Butu tai puiki armija.

iszTirariu dugno.
London, Angliję. — Susi

tvėrė czionais nesenei draugu- 
ve, kurios tykslu bus ižgavi
lnas skarbu isz mariu dugno, 
kurie fenais randasi isz nus
kendusiu laivu. Badai turėjo 
kelis gerus pasisekimus su 
naujausio iszradimo aparatais.

Czionais patalpiname kelis 
atsitikimus nuskenstu laivu ir 
kiek ant kožno radosi turto. 
Mete 1769 nuskendo Portuga- 
liszkas kariszkas laivas, plau- 
kentis isz Rio Janeiro in Liz- 
bona kuris turėjo už 9,000,000 
erusadu deimantu ir 100,000 
piningais. Mete 1774 du isz- 
paniszki laivai nuskendo laike 
viešnios, plaukenti isz Vera 
Cruz in Havana ant kuriu ra
dosi 22,000,000 piningais ir 
tavoro už 27,000,000. Mete 
1771 vienas isz indijsku val
dovu iszsiunte in Angliję ant 
apszlifavojimo puiku deimen- 
ta vertes 100,000 svaru, laivas 
nuskendo o drauge su juom ir 
brangus tavorai. Laivas La 
Lutine nuskendo arti Fly Is
land 1799 mete su 140,000 sva
rais. XVI szimtmetije, laike 
kares terp Anglijos ir Iszpani- 
jos, kiek tai laivu dingo kurie 
plauke su sidabru ir auksu isz 
kasikiu Naujo Svieto. Drasei 
galima sakyti, jog ne milijo
nai, bet miliardai guli ant ma
riu dugno, laukdami tosios va- 
landos, kuriuos ižgaus žmo
gaus ranka ir naujausi iszra- 
dirnai. O kad tai yra galimu 
daigtu, liūdina faktas, jog lai
ke susimuszimo laivo Royal 
Charter, plaukentis isz Aus
tralijos in Angliję su 350,000 
svarais. Kompanijos iszgavo 
kone visa suma piningu.

Ateis laikas, ka tuosius skar 
bus ižgaus žmogaus protas o 
pelną turės neiszpasakytina.

Nesenei skaitėme tūlam lai- 
krasztije sekanti apgarsinima: 
“Dingo mano pati. Kas jaja 
man sugrąžytu, tai iszymtau 
ant jojo “varanta” už supjudi- 
ma man szeiminiszko gyveni
mo. — Isztikruju turėjo tai 
būti gera paeziule?

S ^ Europoje

vTįrkszliai.
K. g. Mus'd miestelije pas 

viena žydą rado pavogta par 
szu. Policija žydą ikiszo in ka 
Įėjima, bet kiti žydai už ji už
sistojo ir sudeje pinigu ant pa
rankos —; vagiliu iszeme. Tai 
kaip žydai už savuosius užsis-

gav<t i
tautiszka is'žkelm r kiii’i afen 

.bus 1916 ir 1917 metuosia.
Kaip mena, tai ant parengimo 
tosios iszkelmes ižduos suvir- 
szum $22,000,000. Bet kiek 
pavogs isz tosios sumos, tai te
legramai apie tai nešk eibe.

Geriau nerūkykime,
Vilnius.— Czia paduoda

mas vidutinis iszskaitliavimas, 
kiek vyrai lietuviai praleidžia 
pinigu vėjais, t. y. tabakui. 
Sueina nemažos skaitlines, tik
tai heiszsigaskite, vyrai!

Isz 100 vyru lietuviu atsi
randa 2—-3 nerūkanti, o visi 
kiti ruko, 20 nuoszimcziu ,yra, 
kurie per metus iszleidžia ta
bakui, papirosams, degtukams 
po 20 ligi 25 rubliu. Dauge
lis ju yra pradeje rūkyti nuo 
15—18 metu ir dar mažesni. 
Daugelis ju gales gyventi ligi 
50 metu ir daugiau. Jei pra
dėjo rūkyti nuo 15 ir mažesniu 
metu, tai iszeina, kad jie ga
lėsią rūkyti iszviso 35 ir dau
giau metu, o jeigu kasmet pra
rūko po 20 -25 rub., tai par 
35 metus paleis durnais 700— 
875 rubliu. O kur dar nuo- 
szimeziai? Jei. butum 700 rub. 
padejes in taupomąja kasa už 
4 nuosz, tą; per 35 metus butu 
susidarė 980 rubliu nuoszim
cziu, o suma butu 1680 rubliu.

— O Dievulėliau, kiek pi
ningu! — suszuko nevienas 
pypkorius. Taigi ir asz jam 
pritarsiu, tiktai drauge ir isz- 
kalbesiu: Kam, brolau, leidi 
pinigus vėjais, kodėl sakaisi 
neturįs piningu laikraszcziui 
ir geriems tikslams? Kodėl 
leidi, dūmams 1000 rub., o ge
riems daiktams, tikrai savo ir 
tėvynės naudai, nesurandi ka
peikos?

Tai tiek padaro tabakas. O 
kur dar degtine ir alutis? Apie 
juos baisu ir raszyti!

Ruko visokiu luomu žmo
nes, ir Lietuva per metus pra
rūko milijonus rubliu! O 
kiek dar sveiku pajiegu atima 
tabakas musu tautai!

Tai kas daryti? Trumpai 
atsakysiu: Kas ruko, tegul pa-

1500 žmonių žuvo.
Azovas.— Baisi viesulą siau

tė Kubaniaus provincijoje, 
Pietinėje Rusijoje, ir ant Azo
vo juros. Visi telegrafu stub 
pai ir dratai iszvartyti, sudras
kyti, kad visokia komunikaci
ja telegrafu pertraukta. Pa- 
virszutines žinios isz Azovo 
pajūrio surinktos pranesza, 
jog suvirsz pusantro tukstan- 
czio žmonių palydėjo gyvastį 
ta diena ant Azovo juros ir 
jos apylinkėje. Pakilęs juros 
vanduo ant daugelio myliu 
ploto apsėmė geležkeli. Vie
noje tik vietoje žuvo 150 dir
busiu prie geležkelio darbinin
ku, kurie nesuspėjo pabėgti 
nuo pasikelusios juros.

Girtuoklyste terp studentu.
Petersburgas. — “Novoje 

Vremya” garsina buk girtuok-

Snigo su purvynu.
Tiflis, Kaukazas. Telegra'- 

mhs pereita nedeldiėni prane- 
sze apie nepaprasta fenomeną. 
Visas dangus buvo apsiniau
kęs tamsiai geltonais debesiais 
ir .miglomis isz ryto. Vėliau 
pradėjo labai snigti, bet snie
gas nebuvo baltas, ale su pur
vynu sumaisžytas, kuris greit 
ajidenge tirsztu -.purvynu

Raguva.
K. g. Musu miestelis 

nedidelis, bet gana gražus: yra 
bažnyczia blaivybes draugija, 
4 mokyklos, 20 krautuvių ir 
knygynas, krasa, taupomoji ka 
sa ligonbutis ir “szaltoji” kur 
tankiai kemsza pasigerusi jau
nimą. Apie girtuoklybes ištai
gas ne neraszysiu nes ir be to 
apie jas visi gerai žino.

Žagare.
K. g. Musu jaunimas nepagir 

tinai elgiasi. Szventadieniais 
susirinkę tik papirosus žin
da ir tauzyja apie mergas. O 
apie prasilavinima, apsiszvieti 
ma menkai tesirūpina.' Laikas 
butu susiprasti. Endriszku kai 
mas seniai rengiasi dalintis in 
viensėdžius, bet vis sziokios- 
tokios kliūtis atsiranda. O isz- 
sidalinti jau seniai laikas.

ina^qog^a& 
fenomenas vyko sziaip. Isz- 
kįlusi smarki audrą apie mies
tą Baku, prie Kaspijos juru, 
pakele in padanges daugybę 
'dulkiu, kurios paskui krisda
mos toje apylinkėje net sus
tabdė komunikacija, o paskui 
susimaisze su sniegu, padare 
ta keista juodai geltona sniegą 

Baisi ugnis - 131 namu sudege.
Krokava, Lenkije. — Ugnis 

kone sunaikino visa kaimeli 
Zembzycus ant kelio Kalvari
jos ir Sucha. Kaimas susidėjo 
isz 400 namu. Ugnis prasidė
jo nuo deganezioš zapalkos 
mestos ant sziaudu. Sudege 
131 namai, du kromai, keliole 
ka tvartu ir gaspadoriszki na
mai. Kelioleka ypatų likos 
sunkei apdeginti o daugeli gy 
vuliu teipgi sudege. Bledes 
milžiniszkos. Bažnyczia ir ki
ti parapiniai namai likos iž
gialbetais.

RYGA.
Nubaudė.

Latviu laikraszczio “Ly- 
dums” redaktorių už darbinin- 
kiszkus straipsnius 200 rub. 
ąrba 2 men. kalėjimo.

Rygos laikiname.
Katorgos kalėjime, dabar

tiniu laiku sėdi 1480 prasikal
tėliu, kuriu: 880 katorginin
ku, 105 rotininku, 230 moterų 
ir 265 kalėjimo ligonbutije. 
Balandžio menesije taps iszga- 
benta prie Amūro geležinke
lio statymo 200 katorgininku.

Streikas.
Kovo 25 d. sustreikavo 82 

fabrikai bei dirbtuves su 36,- 
000 darbininku. Meg 
ryti demon straci j a ir 
bet policija-neleido. Ta diena 
tapo suimta 13 žmonių ir ad- 
ministrativiszkai nubaustu ka
lėjimu nuo 2-ju sanvaieziu li
gi 3^ men.

Bažnyczios vagis.
JCoks tai nevienodumas; vie 

ni in bažnyczia eina melstis, ki 
ti — vog-ti. Kovo 25 d. szv. 
Pranciszkaus bažnyczioje, Ju- 
lijanai Garbinaitei besimel-. 
džiaut, nežinomas vagis isztrau 
ke isz kiszeniaus 8 rub. pini
gu ir medalikeli. Girdėtis, 
kad szis atsitikimas he pirmu ■- 
tinis. Lai buna persergėjimas 
visiems, kad in bažnyczia nu- 
eje neužsimirsztu, jog ten. . . 
yra vagiu, , »

Vaikai isz tosios poros buvo 
nelaimingais. Tris sūnūs pa- 
paiko, vienas pasikorė o penk
tas neteko proto.

Tik nesenei priesz mirimą 
dažinojo brolis, jog apsipaezia 
vo su savo tikra sesere. Iszti
kruju nepaprastas atsitikimas.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
520-522 W. SOUTH AL., MAHANOY CITY, PA. < t,

Buvusi s prezidentas Rože 
veltas privalo sugrįžti ka grei 
eziausia in Suv. Steitus. Joji 
“kauboisai” nerimauja i^gei 
dže pliekt Meksikonus.

J. P. B. Bayone City, N. J. 
— Ant tamistos užklausimo, 
geriauses atsakimas bus sekau 
tis straipsnis iszimtas isz No. 
9 “Dilgeliu:

Kodėl tankiai buvo raszo- 
ma, kad moters tankiausiai ne 
kaltos už ju lytiszkas ligas? 
Juk patis žmones, -— kaip vy
rai, taip ir moters ^Isai kitaip 
rokuoja. Jeigu tėvai bevaikiai 
tai tuojau beveik visi ir visos 
apkaltina moteriszke. Bet 
moksliszki 'tyrinėjimai parode 
jau seniai, kad moters czia 
daug recziau kaltos ne kaip j u 
vyrai. Ir galima suprasti del 
ko teip. Dalykas mat tame, 
kad vyrai, nors ir nepasileide, 
greieziau pasiduoda pagundai 
kabintis prie bent kokios mer 
ginos arba moteries. Tai dėlto, 
kad jiems nereikia bijoti, kas 
bus paskui. Ju nieks nežinos, 
nieks nepažis, kad nusidėję, 
jie liks nekaltais žmonių aki- 
se. O moteriszkei, Jypacz mer
ginai ar naszlei isz to yra pa
vojus, nes gali jai gimti kūdi
kis ir tas bus didžiausia jos 
gyvenimo nelaime ir prakeiki
mu tarp doru ir nedoru žmo
nių. Dėlto tai moters nepasi
duoda tai pagundai be tvirto 
prisižadejimo viens kito ne
mesti, arba be tikro kontrak
to, kuri vadiname szliu^U. Tik 
silpnaprotes to nepaiso.

Kai vyrai neturi szitos bai
mes -CrV-fiiABY a n TSO ~"railiSt'JTi®/

Daktaras Juozas Fiszeris isz 
Nauherimo, szirdies ligų spe
ciali stas/iszrado gyduole, va
dinama “atropiną,” kuri gydo 
mariu ligas. Baudimai pasise
kė kanogeriausia. Incziepy- 
tom gyduolėm ligonis iszgyda- 
vo in dvi valandas laiko ir 
paskui, kad ir labai blogas bu 
davens oras, antru kartu nesu- 
sirgdavo. Dr. Fiszeris tvirtina, 
buk mariu liga tai yra — su
judimas nervu.

Huerta neturėdamas kareiviu prispyrė in kariumene vaikus 
da neturinezius 15 metu. Negana to ir mergaites privertinejo 
ne'szioti karabinus. Paveikslas parodo tokius kareivius si skubiu a mesti; kas dar neru 
.— brolius kurie keneze varga draugi

neina- 
t^si randaVvežima 

ežiu, žinom. - • j,-podaug, 
tik po 5 rub. Žmones pasisau
gokit nuo tokiu apgaviku!

Seda, i
K. g. Pas mus kovo 16d. ivy 

ko karsztos pesztynes, kuriose 
pasigėrė kai-kurie vyriukai 
taip smarkiai susimusze kad 
net policija atbėgo ir suėmė 
pesztukus. Dabar bus teismas, 
byla ir... bausme.

Papile,
Sziaul. aps. K. g. Pas 

priesz užgavėnes buvo 
vestuvių, in dvejas vestuves at 
silanke nepraszytas sveczias. 
Ispekit, kas toks? U-gi garnys 
bet neviens, o — neszdamas 
po mažiuką gyvaseziuka. Vie
nose vestuvėse atnesztaja dova 
nele muzikantai su marszu 
priėmė o kitas vestuves atidėjo 
toliau, nes jaunoji negalėjo in 
“szliuba” nuvažiuoti.

gyventoju o su 
milijonus, pa- 

apskaitima 
Pennsylva 
8.245 96!

yra Philadelphia su 1,657,810 
gyventais; Chicago su 2,393,- 
325; New Yarkas (Bronx, 
Manhattan, Queens ir Rich
mond Boroughs) turi 5,333,537

Prezidentas nusiuntė vaiska in 
Koloradą.

Washington, D. C. — Ant 
praszimo Koloradus guberna
toriaus Ammons; prezidentas 
nusiuntė in fenais tris pulkus 
randaviszko vaisko in Trini
dadą ir Canyon City ant pačia- 
riino^paLMko ir 

straikieriu kur vieszpatauja 
tikra anarkije. Prezidentas 
paliepė apleist milicijei kasik- 
las, kuri teip žveriszkai pasiel
gė su straikieriais —užmuszda 
mi moteres ir nekaltus kudy- 
kius.

Vela keturi straikieriai li
kos sužeistais o vienas užmusz- 
tas musztineje su sargais ka
sikiu utarninke. Badai septi
ni sargai likos užmusztais.

’Y ‘.27 ‘P
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Kur yra gen. Funston?

MARTI

'Siat

Istoriszka myslis:— Trileka metu adgalios (1901 mete) 
amerikoniszkas generolas Funston suėmė filipiniszku pasike- 
lėliu vada Aginnalda.

(?y—7

Barėsi rėkdama Katre, o su 
koczelais daužė, net stalas tra
tėjo, užtat ir tėvai, atstu atsi- 
tAuke, vaksijusi.' Taip kroke 
tėvas, net gerklėj e jam apkar
to, o Katrės užszaukti niekaip 
negalėjo: spigino ir spigino 
tėvams visa teisybe. Tėvas 
perpykęs, dantis tratindamas, 
leke laukan, daužė duris, net 
sienos sudrėbėjo. Motyna pas 
kui be^o. czirkszdama:

— Parvesk vyrus, eik in 
soda! kad nieko nebus, reikia 
duoti po ' sletatoriu! reikia 
pamokyti tokia ponia!

— Tauzyk, kaip kvaile! 
Kam man tu vyru ? Asz ir pats 
mokėsiu. Bucziau ir dabar 
nutveręs isz užpakalio už 
cziupros, kad ne tie koczelai 
jos rankose, susiturėjau tik ta 
karta. Zinai gi, ir asz prisiven
giau; tokia pikcziurna, Pone 
Dieve sergek, gal kakta per- 

ęskelti! Atsitiks kita syki, asz

'ir? Diaužes,

Katrei rankos kojos drebėjo, 
szirdis plake, kakta karszcziu 
dege. Pasiszalinus tėvams, 
užsikvempusi ant stalo pary
mojo, nusiszluoste prikyszte 
akis ir kakta, atsiduksejo gi
liai, giliai. Tik atsisukusi 
žvilgt in vyra, ir vėl jos akys 
pasruvo aszaromis.

Jonas visai užmigęs, pypke 
iszkritusi isz dantų ir seiles isz 
drykusios.

— Iszsvajotasis tat mano 
vyras, mano tėvo iszskirtasis!.. 
Tokios tai meiles troszko mano 
szirdis? — Kaskart lengviau 
kocziodama maste Katre. — 
Taip tad invyksta tėvelio žod
žiai; “Jaunas tebera, mylės ta 

. ve ir klausys”... Bepigiu, kad 
dabar galecziau parodyti, kat
ras vertesnis meiles, krosnis ar 
ta žmogyste? Mofynele, mano 
motynele, in kokias rankas 
mane atidavei?! Teveli mano 
brangiausias, kuo asz tau taip 
nusidėjau, kad tu mane in to
ki pragara instumei?! Buvo 
vercziau neužauginti, ligi ma
ža kur nužudyti!.... Iszrenget, 
isztaiset, o kokiai laimei?! 
Varsto, kaip peiliais, mano 
szirdele, girdo kartybėms kas 
dienele ? ( Plyszta szirdele, 
sprogsta galvele, nėra kam pa 
guosti, nėra kam priglausti!.... 
— aszaros, kaip pupos, rietėjo 
Katrei per skruostus. — Gele 
mano szirdele, gele.... prijautė, 
tik nepasake, ka reiks iszgirs- 
ti, kiek reiks nukenteti! Mo- 
tynele, mano mylimoji, inkal- 
binėjai man nuo szirdies: tė
vus lenkti, klausyti, ruscziu 
žodeliu neužgauti, vyra mylė
ti! Prižadėjau, o kaip pildau? 
Dievulaicziau, kad negaliu, ne 
kaip negaliu, nebeužtenka kan 
trybes! Kuo asz pavirtau! Pa 
sibaisetu manim dabar ir Už- 
kulniszkai. Ne mano kalczia 
ne mano, jie patys prisuokė 
mane prie to.... Ka ežia reiks 
veikti, kaip ežia reiks tverti! 
Puse meteliu dar teiszejo, o 
rodos jau amžiai!...

* * *

kirmėti?! — szauke tėvas, ei
damas per kiemą, bet apsiri
ko: Katre baigė jau pusryti 
virti ir kita apyvoka buvo jau 
apėjusi. Jonas, tiesa, dar tebe- 
dribsojo kietyje. Motyna tro
boje kentėjo susirengusi lovo
je. Tėvas inejes in troba ba
rėsi :

— Asz per nakti arklius ga
nės jau parėjau, o jus ligi pus- 
ryczio kirmėjat! Ko nežadi
nate Jono? Ta szavalka besi
valkiojanti, o tas, tur būti, te- 
bedribso!

— Sunku, mat, jai pažadin 
ti, —rūgo j o motyna, — man 
taip galva gelia! Ji pati prisi
ropštė, o Jono nežadina tyczia, 
nori pasirodyti viena darbinin
ke. Isz to smarkumo, kažin, 
ir pusryti ar iszvirė. Jonas ne- 
edes negal niekur eiti!

— Kaip asz jus imsiu perti 
visus nuo kraszto, tad sklan
džiomis eisite... Visas svietas 
kruta, Jonas, mat, needes ne
gal eiti.

— Szauk, szauk, susimilda-
i r kas des- 

■Lr-i"" — 
žibury urna 
tinkama paczra '
darbuoties; pagalinus vienam 
visi darbai, ne jo sveikata ne
valioja.

— Tik maž-daug reikia kru 
tėti. Ziurek, visiteli po ventas 
nuo pat auszros piauna, o mu
su niekas nesirūpina.

a

— Ko jus nesikeliate! Ar 
velnias jus apstojo taip ilgai

liiiifaagą

Zinutės isz Lietuvos

DAINOS

0

ė

Nebijokite, tegul jus visaip

i)

Or. KOLER

Wri iw»;

638 Peno Avė. 
^Pittsburgh, Pa

Net žmogui ant szirdies smagu 
Ne iszpasakyti negaliu, 

Jog Lietuviai pasikelineja,

«& i
ė

Nepaprastas keleivis.
19 metu rusas Leonas Ko- 

nievas atsilankė sziomis dieno-

suvis kitokiu, 
jog uselei žmogų 

dabina, 
gymi gadina.

-X- -K-

gyvenimas viso sram
Didele knyga api 1300 pualapu 
Visos 6 dalis drucxifti ir puikai 
apdaryta. Kąsnius nnsiuatuno 
uses apukokauia. PR£K£ TK S4

D. SMdtotwttt Ca.

rs.

SURINKTOS ISZ LIETUVOS
Yra tai rinkimas gražio Dainelių. 
78 pus. 6x9 col. dyd. Preke 25c.

W.D.Roczkowild-G>., Malmooy City, Pa.

Be u sėliu
’K’

KURBUNA?
Juozas Matukinas piruiiaus gyveno 
Mahanojoje, dabar nežine kur buna. 
Paeina isz Suvaiką gub, Kalvarijos 
pav., Vartų kaimo, Krosnos gmino. 
Tegul atsiszaukia ant adreso,

Lud Kvederaviczia
605 Maple St. Mahinoy City Pa.

AR NORI

ii

SWW

kie galvažudžiai, kirto su dal
gio aszmenimis, klojo žolele iu 
pradalge, suko iu szali kaip 
koke juosta, tese greta, o savo 
szliužei skyrė platu kelia. Kiek 
viename režyje du ar trys vy- 

Nebenore. | rai, eileje, po kits-kito, kinka
vo ir kinkavo, visi pavieniui. 
Kitas pailsės sustojo, dalgi pa 
sistates suskambino., _sužvangi - 
no su pustykle per aszmenis su 
czerszkino, kepure atsimaukes

kaip pas mane? Boboms sėdė
ti užpeczkyje, nesi valkioti, 
kaip kantapliams, paskui vy
ru, o parduoti jei ka turi, mo- 
kesiva ir be tavęs. Duok szen, 
indesiu gerai in vežimą.

Motyna dairėsi.
tu duoti savo pardavinio, bet 
tėvas varu glemže * isz klėties 
puodeli sviesto ir krepszeli 
kiausziniu Katre pamacziusi 
velei atsiliepe:

— Ka ežia užsimanėt par-1 prakaitu nu braukė, diržą ant 
duoti paskutini kąsni! Ka gi | pilvo patampė h , v.1 
beesime subatomis per szien- 
pinte ?

— Tau tik viską suėsti teru 
pi — szokos tėvas, — o isz kur 
kapeika paimsi? Džiaukis duoĮte jau nuo-savo kelmo, ne maž 
uos turinti, ne sviesto! nenuleidus nosies.

— Jai daugiau niekas neru — Mergikes ikandin vyru
pi, kaip tik skanėstai — pi’i-jszarpavo, kaip bitetles erszket 
tarė motyna. rožese, nelaukdamos ne žoles

Jonas nieko nesake, nes ir | pavystant, leke in pelke pade- 

 

jisai velytu vercziau suėsti, ne | botomis lentoms, arba kur pa

 

ko parduoti. Katre priėjusi | kliuk murdesi, brido pasikai- 
prie> vyro prasze: sziusios, dumblais susitaszkįfu

— Joneli, nupirk man nors į sios basos, kaip antys rami* 

 

svareli muilo; reikia bent iszsi |nomis 
skalbti szienpiutei.

Velek, kaip 
pakiszo. Tėvas

— Tfu, po 
dar pramonių 
gyvenime!

— Giltinių
— pridėjo motyna,
baigiu be muilu, o dėlto esu 
paėdusi,

— Taigi, taigi, kaipgis! Vi
su isztaigu bereikia. . . .

Iszvažiavo. Motynai velek 
sugilo galva, iszrito atgal in, 
lova. Katre velejo drobužius. 
szutino ir krepszuose su nasz- 
cziais nesziojosi prie skalbyk
los.

*

ir vėl dalgi in 
glebi ir vėl kinkavo.

Žolele dar pastyrusi kiok
sojo pradalgėje pasisziauszusi 
tartumi nenusimananti atkirs

suszuko Jonas, žengdamas 
troba.

Tėvas nutilo. Jonas, krapsz 
tinedamas mieguostas akis, 
bambėjo:

— Gerkle laidyti težinai, o 
dirbti man vienam reikia! Va
kar iszejau apie vakara piauti 
ir nulaužiau dalgi; sziandien 
reikia važiuoti in turgu-naujo

in

— Važiuosiva abudu! — 
prasidžiugo tėvas. —Nusipirk - 
siva dalgi, dar be negausiva 
koki pioveja pasisamdyti; vie
nas, žinoma nevaliosi nupjauti.

Vyrams besznekant, Katre 
innesze prausties ir taisėsi pil
ti pusryti. Girdėdama vyru 
kalba, neiszkente neatsiliepu
si:

— Ar gi jau kito dalgio ne 
bėra visame bute? Tėvelis nu
važiavęs ir vienas viską nu
pirks, o Jonas tepiauna, asz isz 
vandens trauksiu. Atminkite, 
jog pasiliksime su pievomis, 
kaip ir su kiekvienu darbu: ne 
gana nesikeliate laiku, dar mat 
reikia abiem gaiszti sziokia 
diena, kur visas svietas kruta 
isz paskutines, o jus po turgu 
valkiosites!

— Tau nerupi... kaip asz 
liepsiu, taip tur būti!

— Taigi, taigi, kaipgis, lai
dyk ežia gerkle!

— Anokia tu ežia ne darbi
ninke — liežuviui tik laidyti!

Visi trys kartu suszuko ant 
Katrės. Ta tenkinosi iszspru- 
kusi pro duris.

Po pusryczio vyrai, insispy- 
re iu batus, kinkėsi arklius, 
taisė vežimą. Motyna, krupsz 
tinedama aplinkui, tarė:

—- Reikia ir man važuoti; 
turiu parduoti kvorta sviesto 
ir kiausziniu deszimti.

— Kurgi ne! tokios dar be 
truko! —subarė tėvas,—žinai,

kojomis, nebodamos 
nieko stūmė su grebliu pradai 

dagi, visiems |ge pagal žeme, sugriebusios 
spiaudes:

biesais, tokiu 
betruko mano

Strainiuszka!
— amžių

*
Kutvailiszkiu pievos iszeina

Nuo sodos puses kalvos ir kel 
muoti dirvonai, prieszais, ant
roj puseje, puszynai žaliuoja. 
Venta po plotma visaip iszsi- 
vinguriuoja, skiriasi in szakas 
kuriuos, vingi aprietusios, ir 
vėl in krūva susibėga, bet 
plaukti tiktai per potvynius 
tepakilsta, ^^rasara. niukso 

Miurusi d
vos szH^jJ^^ir smukibš isz- 
džiūsta tiktai pasitaikinus gied 
rai vasalai. Tankiai per szien- 
pinte tyvaliuoja vanduo po žo 
lyną pasruvęs, o jei kartais 
sodresnis lietus sudrožia, ta- 
.da Venta, beveizdint pakilsta, 
iszsiliejusi placziau priduoda 
vandens szakoms ir susibu- 
rusios visos perviena pasiju
dina plaukti. Tuomet nupluk
do, nunesza pradalges, kup- 
sezius ir kugius, o staezioji žo
le, aptvinus ligi virszuniu, len
kiama sraunumu vandens, su*

glebiais dėjo varvanti sziena 
ant velkiu; prispaudė su gre
bliu, paskui užmėtė virvele 
ant pecziu karteliu galus nusi
tverusios murdesi, brido smuk 
damos, klupdamos per purvy
nus, kol pribrido ligi padėlio
tu lentų. Prikopusios lieptus 
pasigavo, kuone tekinos leke, 
iszilgui vilkdamos szeku valk 
ti už save didesni, kaip skruz
deles. Vilko ant kalvos, verte 
in pakūge džiovinti Mergos 
apilsusios, suszilusios, skuba 
szarpuoja; nors kiekviena sa
vo režyje verczia, bet lyg 
kita kitai pavydėdamos, grobs

no.

Jau dabar visi szliuptarniai, 
Visi pasikėlė žymiai,

Jau nesiduoda už uosiu va
džiot,

Ir ne bile kam geliuot.
Ejna kožnas už teisybia, 

Nesiduoda apsidumt kvailybia. 
Pamatisyte, da už metu keliu,

Bus puiki tauta Lietuviu.
Lig sziolei, kas nenorėjo,

T ai n eapsukin e j o;
Rinko piningus kaip iszmane, 
Bile “patrijotai” ka užmanė. 
Ir da szendien daug iszmano,

Szimtus tukstancziu surinkt 
užsimano.

Lietuvei duos', ba piningu turi 
Susimilėjimo jokio neturi, 
Vienok nieko nepadarys, 
Ba neviena rinkėju isz stu- 

bos iszvarys.
Gana žmonis kvailyti, 

Gana akis muilyti.
Reiktu nors karta nustoti,
Begediszkai žmonelius ne

apgavi n eti,
Kožnas czion reikalus savo 

turi,
Kaip iszmaityti szeimynele 

žirni;
Sunkei dirba, prakaita pila,

ežias kaipo Rygos sporto drau 
gijos ^“Ainater” vardo narys. 
Valgiui reikalingus daiktus in 
gija jis sau pardavinėdamas 
markes su savo paveikslu ir 
isz auku. Turi Konjevas pes- 
czias keliauti isz Penuos per 
Viatka, Vologda, Peterburgą, 
Pskovą, Valka. Ryga, Mintau 
ja, Kauna, Vilnių, Gardina, 
Kijevą, Odesa iki Sevastopo
liui. Isz ten plauksiąs jis gar
laiviu in Kaukaza, toliau eisiąs

roms; ten turi vėl insesti in lai 
va ir plaukti in Astrachani, o 
paskui atgal in Ferma. Konie- 
vas isz Fermos iszkeliavo lap- 
kriczio 14 d. 1913 m. Kaune 
buvo kovo 17 d., isz Vilniaus 
iszkęliąųsias kovo 24. d. Sziaip 
neturi teises jis niekur važiuo
ti, turi visur geležkelio plentu 
keliauti, atėjės in kiekviena 
geležkelio stoti parodyti 
“Amatero” draugijos iszduota 
jam knyga, kurioje stoties vir- 
szininkas pasiraszo, kad Ko- 
nievas tuomet ir tuomet mates 
stotyje ir žinąs, kad ta stoti 
Konievas yra pesczias pasie
kęs. Tokiu ,budu Konieva tu
rėsiąs pereiti 10 tukstancziu 
varstu. Tokia kelione Konie- 
vui nebe pirmiena: 1913 m. 
yra perejes 2,500 varstu pes
czias. Keliauninkas sziaip isž- 
rodo gerai, 
esąs pavargęs.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZK.OS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietavhzkai

O. T. BOCZKAUSKAS. 
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.

PREKE $1.50 
Nusiuntimo kasztnB 
mes apmokame,
1). EoczkowskLCo. 

3lahunoy City, Ea.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

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

HARRISON BALL, President*®. 9-ad. ryte lig 3 popiet
F. J. NOONAN, Vice-Preridentajs, Bu batonais 9 lig 1‘2-ad
W. R. KOHLER, Kasierius.

Asz esmių po kaucija Ohio valstijoj# 
turiu dideli agentūra ir kontora bankini 

;|^savo loonam name vertes $12,000,00 
‘ y Parduodu laiva kortes ant geriausiu it 

greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

Bizsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiazkne piningus ant ameriko- 
niauku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dusižinoti reike prisius 
marka ant atsukimo. Vi»k» padarau kanoteisingiauae. Adresuokite sritaip 
4. J Trnv fct. Oavtnn Ob|»

si, kad tik daugiau suglemžtu.
Vyrai kinkuoja ir slenka in 

viena puse; moteriszkes velka 
szliaužia prieszingai in antra 
puse; vilnija kaip varpos, vė
jo linguojamos maiszosi, mar
guoja žaliesios ventu plotvoš 
tartum baltu žasu prisklidu
sios. Taszkosi po vandeni, 
murdosi po dumblynus, begio- 

ida," gyliuoiauti

Tai Dievas neiszklausys, 
Žmogų biedna nepragaiszys.

* *
Ar žinote? Jao-o žmogus ne- o o
gremžtu usu ir barzdos,

Tai priristu blakių nuolatos, 
O skuta tas, katras jau senas, 

Ba maitele iszrodo jauuas.
Davadnas vyras lupos ne skus, 

. Ba žino, jog panaszus in 
J-'-išdžion^

Naujas
Kaunas. — Kariszkiu bis- 

kupu ketina pasilikt kuniugas 
Kareviczius, tebyris prabasz- 
czius metropolitaviszkos baž- 
ny ežios Petersburge. Konse
kracijų atsibus bažnyczioje

Tuomet szienauj autiem s pada
ro nemaža szoros. Užtat, nuse 
kus pavasario potvyniams, 
stojus giedrai, atstu pirma szv 
Jono subruzda jau sodiszkiai 
po ventas valiuoti.

Rytmeti, saulelei apszvietus 
pirmais spinduliais puszyno 
virszunes apibėrus žeme spin- 
dincziais rasos burbuleliais, su 
kilus paukszteliams cziulbeti, 
sustoję vyrai in būreli garsiai- 
suvaliavo. Dainos atgarsis atsi 
musze puszyne; antroje pusė
je ligi sodos skleidėsi vėl ma
lonus garsas. Tas būrelis dar 
nepabaige tęsti kitamo režyje 
vėl užniko ūžti, Kitur dalgius 
skambino ir klepnojo. Tokio 
ūžesio balsas kilo nuo žemes, 
kartu su balta migla sklido, 
ore, mišzo su vivirselio gies
me, nuuže nusiskambėjo toli 
toli, padangėse.

Margoji gegele papuszyneje 
linksmai kukavo ir sukvakėjo 
Ventos gilmėje, duburkyje,

rycziais pasirodė mergaites 
pasirengusios in darba. Szei- 
mininkai su arkliais ir veži
mais dangenosi in pievas; 
važiojo žabarus* kamszoms, 
kur negalėjo inbristi; vežesi 
isz namu lentas, visokias duris 
tiltams ir lieptams; per grio
vius dėliojo, taisė takus szie- 
nui iszvilkti. Piovelai suszi- 
le, suplukę, vienmarszkiniai' 
pasiraitę nusitvėrė in glebi dal 
giakoti, susilenke brido iszil
gui rėžio, koja už kojos, neap
lenkdami sausios nei pelkes. 
Kaip inirsze kareiviai arba ko

Nebetoli jau pietus, nes bo
bos su laukneszeliais, persiža
bojusios krepszeliais, nuo so
dos slenka per puszyna in pa- 
venezius. Ankstybesniųjų bu 

-relis, susėdusios pavėsyje, lū
kuriavo kol iszbris darbinin
kai, ir tarpe saves sznekuczia- 
vo:

— O tai, žiūrėk, koki valk 
ti Katre velka! - rode viena 
— netingine, sesele! Juk ežia 
nevalios jai nėra, o dėlto dir 
ba paszelusiai, kad beda!

— Kagi darys nedirbusi 
Kad vyras tinginys, pati tur 
būti darbininke; visuomet 
taip yra.

:— Neduok Dieve, in koki 
suru rasala inkrito mergele. 
Kas žino kokia szirdis bėra 
jos tėvu. . . . Tokia dali paklo 
jo sesele, o vaika inkiszo in 
toki varga kad beda!

— Motyna, žinoma gailisi 
prapuolusios dukreles; ma- 
cziau paszventeryje, kaip Kat 
re verkdama guodžiojosi. Mo
tyna kartu verke, o tėvas, gir
dėjau, sako: kentek, duktau 
pasigausi tėvams numirus, že 
me gera!

— Kentek, kentek! — juo 
kesi kita. — Kol saule pate
kės rasa, ir akis iszes. Tokiė 
dar dikti tėvai; marti dar pir
ma gal kojas pastatyti, besi- 
pleszydama viena su darbais. 
Motyna isz didelio darbumo, 
marezia ingavusi in rankas su 
sinere, pagaliau s nebenesza 
ne pietų: Katre, ateidama 
grėbti, turi pati atsineszti. . .

Kažin-kur inirszo pliauksz 
ti, neje dar esti.

— Pone Dieve sergek kad 
szimet iszpijo ventos! Pernai 
daug buvo sausesnes.

(Toliaus bus.)

’ gai iszrocio 
Kad tokis pliklupis pasirodo.

Pasmelias kaip aviža, 
Iszbliszkias kaip smertis vi

sada, 
Nosis kaip snapas, 

Tai jau vireli ne kas.
Skutant lupa, metu nenuskus, 

O da ir juokingesnis bus, 
Ir Amerikonai po teisybei 

del to skuta,
Kada ir Washington as turėjo 

plika lupa.
Nes vyras su sveiku protu, 

Iszrodys
Ba žino,

Lijįtvyių

Dr. Koler carsinasi savo tikra pravarde ir tur
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yrž 
tfimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti 
kavo visuose Varšavos lieonbučiuose, o paskuti 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, dide 
IĮ išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilj. Jeigt. 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų 
ateik, o r’žsivietrijimas kraujo sustos ir ne'atsikai 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrėst savo liga,

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPERI 
ir kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigu- 
sugrąžinu.

> NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei 
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu j 28 dienas 
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriško’ 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galetun 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo kr> 
ualo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydą 
j 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randas 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimą 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desetkai kitų ženkli 
.pie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydai 
-avo sistema ant visados,

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga 
flakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krauj- 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik pe> 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30 vakari 
Pėdnyčiomis iki 5 popiet., Nedeliomis iki ’

. popiet Ateikit (uolius

Ar žinote vyrai, 
Paklausykite manias o bus 

jums gerai, 
Ypatingai katrie rumatizma 

turite,
O iszsigidyti negalite;

Gerkyte guzutes kanodau- 
giausia,

O bus del jus sveikiausia. 
Kiek tik asz pažinojau;

Ir kur tik girdėjau,
Tai guzute ta padare,

Jog ant amžio žlybes uždare, 
Ir isz svieto iszvare.

Rumatizmas nustoję,

K a tik skauda, reikia giart, 
O kaip gėrimas nemaczina 

pasikart.
Ar žinai brolyti, su gazu ug 

nies neužgesysi,
Su arielka rumatizmo neiž 

gidysi.

gauti DYKAI dvi geras sztu- 
kas ir Katalioga visokiu geru 
magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adresa, o ask tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

32S1S. SaWSL CHICAGO, ILL.

2 KATALI0GAI DYKAI!
ViCII Alctuviškų KNYGŲ nuo 
• seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai-agen- 
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS •
903 W. 33rdSt„ CHICAGO. ILL.

PAVASARIS, PAVASARIS!
TAI LINKSMIAUSIAS LAIKAS;

bet tik tada tikras ir linksmas pavasaris, kaip žmogus paša
lina iš savo kuno-organizmo ligį bei nesveikumus, kaip žie
mos šiurkštų šaltį, kuris vargina. Vienok, jeigu to nepadary
sit, tai liga kankins kunį kaip iš viršaus, teip vidurių, naiki
nant sveikutį ir gyvastį yt aršiausias neprietelis irteip besant 

netik pavasaryje, bet vasarį ir niekad neturi jo
kios linksmybės ir ramumo, bet vargį.

KAD JAUTIESI
smį pavasarį, tai išsigydyk, išvaryk ligį lauk iš 
kūno, kraujo nervų ir vidurių: o kad ta, viskį pa
daryti atsišauk lietuviškoj kalboj prie tikro 
Profesonalio Daktaro Klinikos, kurs pagal reikalį 
pritaikys speciališkai geriausias liekarstas,kurios

kaip šilti saulės spinduliai išvaro žiemos šaltį, taip ligį išvarys lauk, be peilio, be sopulingų 
operacijų.

Apturėsi tikrą linksmą pavasarį ir gerą sveikatą; 
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dėkavodami. IŠ DAUGYBES uor keletu, patalpinam :

GUODOTINASAI DAKTARE IR SPECIALISTAI:
Esu labai dėkingas už gėrį išgydymą, kad su liekarstoms teip gerai pasilikau išgydy

tu, nes pasilikau kaip naujai atgimgs, dabarlinksma ir smagu, dar pusė liekarstų pasiliko, 
bet gerai esu sveikas, kad daugiau nereikalauju vartoti,—taigi šimtį kartų dėkayoju Phila- 
delphios M. Klinikai, kaipo geram daktarui už pritaikinimų ir sutaisymų teip labai gerų 
liekarstų. Su guodone. Good bye Jurgis Dolskis, Box 81, Alfred, N, Y. Mr. Jur
gis Lutauskas, Jerome, Pa. St. Liudzevičia, 216 Pleasant.str. Beloit, Wis. K. Olševiče, 
1144 Boss st. Camden, N. J. Mrs, Kazimiera Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N.Y.

mu navasariu Irdėkavoja už išgydymų nuo visokių šviežių ir užsegėjusių 
ligų. Nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, gal

vos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesveikumų ir užkietėjimo, sėklos nubėgimo nuo 
saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažėjimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytišku 
ligų ir tam panašios rųšies vyrų nelaimių. Teip-pat moterų nuo įvairių skaudėjimų strėno
se ir kitokių ligų.

Kad negali nribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai, o apturėsi rodį, 
® pagelbų ir tikras liekarstas, kurios gali tave išgy

dyti ir turėsi Linksmą pavasarį. Visada rašant adresuok teip:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Valandos kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėliomis nuo 10 iki 3 po piet.
Ir vakarais nuo6 iki 8 Utarninkais ir Pėtnyėiomis.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KAD GALI BŪTI GREITAM LAIKE IŠGYDYTAS, 
tik reik atsisaukt į l’hiladelphijos M. Klinikų, kuris valdžios pripažintas delei žmonių labo. 

„DAKTARAS“ skaityk šitų knygų, kuri parašyta naujausio mokslo ir labai reikalinga kaip 
vyrams teip ir moterims, turėt tą knygų. Atrasitdaug paslaptybių ir pamokinimų apie kų 
ikšiol nežFuojot. Apturėsi dovanai, tik prisiųsk kėlės štampas už prisiuntimo kaštus 

Philadelphios M. Klinikų!.

- 1 AlAAKOhCZlU s-Kykus—
P. v. Cbii CLINAS IR KLMPAMA

L'or. 12-th. A i! urn.}) hi., r.s. J Hiring,J a 
IpL ‘ Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka

Banka bu Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie- 
j. žiūra ValstijoB Pennsylvanioe, talpinasi locnose na. 

muose kuriu verte ieznesa apie $150,( 00.C0,
Priima Piningus ant paczednmo ir moka 4 

Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause, Parduoda I aivakorh b ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, VaraszauB 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir vitokius Doknmentns ButlBk»»o«iD 
ao tiesomis Rulssios

SENI VYRAS
VIDURAMŽINI VYRAS

KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

Vyr^i kurie žadą apsivesti— vyrai ligoti— yyrąi kurie hyčĮan# 
tieproįingi dasileidą perviršumų—vyrai nųsijpnei, jąeyviški, sunąįkintį 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pyluąi nauduoti priįjąnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur paroitsalauti viena tue knygų. 
Ta knyga pąsakįs keip vyrai sypąikįn savą sveikatą, keip jie įgaąąa 

ligas ir kodiel jie petuj- ąnsiyestį bųdąipe tąme'padpįrpe 
Ta knyga teip-gi pąsakis sppraptampje kalboje keiy 

vyrai kprie tur llžriųodįjįmia kraujo, ^r|>a syfi|l$ 
Triperi, arija gonorrhoea, Nuailpnolma, Abel- 
na pragaišti $pokų, Pragai&ti gyvybes sky- 

stirpp, Naktinius nupeglrnys, Hheuipa- 
tizma, Organiškas ligas, Pyjva, Kepeny, 
Pūsles |r inkštu ligas, gali but galiutjpąi 
išgydyti sava nųomuse, privalai ir slapta, su ma-,, 
žais kąšįaię, '

Tpkstaųčjąį vyru ąt^ąva sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pąęčlbą tuos knygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Nejrptikiet sava piningu inokiędami ųŽ prąstųs, 
bevertės, vajstųs įki kpląik nepeųskaitįsti šitą knygą J i 
pasakis KpcĮiel jųa kentėti ir k<?ip galėt galįutinąi isigy- 
dyti. At,pink, jog ta knyga yra dupdąpia VYS Al ŲYKĄL 
Męs užippkam ir pąpta. Įšrašįk ąjškeie savą vąrt|ą, pą- 
vąrdę ip adresą an{; šio Įcupopa ir išsįųsk ji njųnis šencjepą.

Kuponas dykai gautos knygos,
Siusk ji šendęną.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 302, ?2 FJFTH AVĘ., CHICAGO.

Gojotipi: Aš esu užintepesuotas jusu pasiulim(nui Jykfti 
siaustos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustųmęt m.ąn 
yipną iš tuo knygų.

Vardas i r pava rcĮe.......

Adreąąs....... .

„ Stejtą#



GREICZIAUSI ANT SVIETOLAIVAI
Dzūkas Melag:

MAURETANIA
Dasižinokite

CUNARD S. S. Co. LTD

Ar mažum ne vierinate ?

si e

ne

3249-3253 SO. MORGAN CHICAGO, ILLINOIS

TANANEVICZ SAVINGS BANK NAMAI

ium

smert. Ir asz turiu no to visko 
popieras ir žaras einu atneszc.

o'ai ir o
Kada

l savo

JUOSUS.
nakti!

ana

— Vierinam, vierinam! O 
kad tavi su tokiu szuneliu.

gali prapulti. Dek savo pinigus 
niekad neprapuls. Sziandiena iszsiusk in Tananeviczio Banka kiek turi: ar 
ir galėsi rokuoties iszmintingu ir atsargiu žmogum, kaip tikras Amerikonas.

. < *x-:

Laukdamas 
vietos, nulu 
žodžio nie- 

) ir tiktai už 
linktelėdavo, 

buvo apdriskias isz 
jagu kadai prasiden 

matitas kri 
azalatitas ant iždžiuvu-

kruvinos maisza 
amžiaus, turėjau 
valdže ant turtu

Treczios klasos pasažieriai buna patalpyti po 2, 4 ir 5 in viena ruimą. Dideli 
valgomi ruimai su muzike, susiejimo ir pasivaikszcziojimo vietos, maudyklės ir t.t.

Varžytines Del Konkurencijos Tertes $30 už $5.25
Gvaran- 
taojama 
ant 20 m IKImLsP -JB /

Visuomet Laikas Pradėti Piningai Czedyti
Kas atidėlioja, tas niekad nepradeda ir juodoj dienoj neturi nieko, 
Kas pradeda nors isz mažo'ir nepalauja, tas jaudos dienos nesibij 

Pradek czedyti nuo szendien, ir pradėjęs czedyti, nelaikyk piningus kuperelyje, kur niekad neauga 
Tananeviczio Bankon,' ku? tavo pinigai kasdiena auga ir 
dolari, ar penkis, ar szimta, Tuojaus gausi Bankos Kningute 
Neatideliok ant rytojaus, nes tai neatsargu.

Tananevicz Savings Bank yra išmintingai ir atsargiai 
vedama banka. Per 15 metų ši banka augo, kol išaugo 
į didžiausią lietuvių banką, ir šiandien visi atsargus lie
tuviai tik Tananevicz Savings Banko j laiko savo pinigus.

Chicagiečiai atneša, o iš kitų miestų atsiunčia mo
ney orderiais ir visi geriausią yra aptarnaujami, visi 
gauna ant savo pinigų trečią procentą kasmet, ir visi 
yra pilniausia užganėdinti.

Pilniausią užganedinimą gali duoti tik tokia 
didele, atsargi ir tvirčiausia Banka, kaip 

TANANEVICZ SAVINGS BANK.

Kaip iszrodo kariszkas laivas Michigan kada 
iszszauna isz visu armotu.

vos kol ne atszalo ca vieta ant 
katros gulėjo. Tada jau nie cu 
re jau szyrdži, kad muszc ra- 
zumna szuniali.

— E, ar tai gali buci prau 
da!- paszauke karminai- juk 
tu meluoji kaip szuo- juk tu 
papracias!- Na eik da ka pa 
meluok! Nu ir velei pradėjo:

— Kam jums poryc, kad 
jus apie cokius daigtus ne su 
prantate ir tuojaus
vadžinate. Nu, ciek to, papory 
siu da api vienu daigtu, ba

Mums Nuostolis - Už Tai Jus Naudokitės Proga
Del kilusios smarkios konkurencijos sumažinome prekes ant visu musu prekių ir reika
laujant iszsiuncziame net 7 daiktus vertes $3(1 už $5.25, būtent:. $15 vertes 20 metu gva- 
rantuotas Vyriszka kiszenini Laikrodėli, vidutinio didumo $8 vertes Revolveri 38 koli. 
briaus arba 32-5 Szuviais visuomet gvarantuojams isz juodo nikelinio metalo; $3 Skustu 
veir $2 vertes Pusta del skustuvo; vertes galastuva; $1 balta Aliuminijaus Puodeli irSze 
petuko barzdai muilyti. Bė tu 7 daiktu, dar pridedame dovanu puiki laikrodžiui Reteže 
Ii su gražia juostele. \
Ne siuskite pinigu isz ankszto! Užmokėsite tada kaip patis viską pamatysite. Atsiųskite 
tik adresa sykiu su apgarsinimu, ir tuojaus iszsiusine tuos paminėtos 7 daiktus C O. D. su 
iszlyga apžiūrėti priesz užmokėjimą. Kaip viską apžiūrėsite ir busite užganėdinti, tumet 
užmokėsite agentui $5.25, jeigu nenorėsite imti, nemokate nei cento. Naudokitės proga 
kuogreicziausia! Raszykite mums tuojaus ir neužmirszkite inraszyti koki jums' iszsiusti 
Revolveri 32 ar 38 kolibriaus 5 szovimais. Adresuokite:
Universal Company - 162 N. Dearborn St, - Dept. 16. - Chicago, Ill.

Atmokejima kuningo.
Prie duriu vienos liažniczios 

Parižiuje, buvo kas diena nia 
titas, no daugelo metu stoviu 
tis senas ubagas, kuri visi vadi 
no Senu Jokūbu 
almužnos laikėsi 
dias ir su niūrias, 
kad ne pi 
almužna 
Drabužis 
po kurio, 
gi krutinę, buv 
žius
sios krutinės.

Toje bažniczioje kas diena 
atlaikinejo misze szv. jaunas 
kuningas Paulinas, kuris nie 
kados su tu.szcze ranka ne pra 
eitinejo pro biedna Jokūbą, 
kad almužna ne apteiktu. Pau 
linas paėjo iž augsztos ir ženk 
Ii vos gimines francuzines, oO ' 7

kaip turėjo dideli paszauki 
ma del tarnistes Dievui, tai ir 
Jiam buvo atsidavias- visa sa 
vo turtą paskiri del vargszu ir 
nelaimiu o'u. Senas Jokūbas 

O

ubagas labai kuninga mil ėjo.
Viena diena kuningas Pau 

linas ne patemino ubago ant 
savo vietos; o kada praėjo ir 
vis ne buvo matit, pradėjo ru 
pintis, ar biedna seneli ne pa 
tiko kokia nelaime. Dažinojo 
vienok, kur givena ir atlaikias 
szv. misze, nusidavi in prasta 
stubele augsztai kur ten pašto 
geje ir pabarszKino in dūręs. 
O ižgirdes baisa uszpraszanti. 
in ėjo, ir prisiartino prie lovos 
serganczio Jokūbo, kuris vieto 
j e gero paklodalo, gulėjo ant 
sziaudu, baisei pasibaigęs su 
prigesusiom akimi.

— Ach! tai Milesta gerade 
jus paszauki su džiaugsmu, 
pažinias dora kuninga. Esi la
bai malonus teveli dvasiszkas. 
jog atejei atlankit vargdieni 
kokiu asz esmių. Isz tikro ne 
nupelniau ant. to.

— Ka kalbi. Jokūbai,-atsa 
ki kuninnas, ar tu to ne žinai O 7

jog kuningas ira prietelum ne 
laimiuo’u? O ant nalo dadavi O O
linksmai esame no senei pa 
žinstami ir kas diena mateme

AQUITANIA
LUSITANIA

Panlatias, tai ubagas baisei 
suriko ii* kaip kalada griuvo 
ant . savo migio, Kuningas 
graudžei verki.

— Jokūbai, - prakalbėjo 
ant galo kuningas drebancziuo e o

balsu asz iszpraszysiu no Die 
vo atleidimo del tavęs,; iszklau 
sisu spaviedes.

Kalbėdamas tai, sėdo ant lo 
vos, senas Jokūbas i] 
teisingai spaviedojosi. 
kone mirdamas pabaig 
iszpažinte,- tari Paulinas

— Jokūbai, jau Dievas tau 
atleido; nes ne gana d a to, ir 
asz teipos - gi tau del meiles 
Dievo atleidžiu. Tiejei kuruos 
tu ant smert iždavei, buvoj tai 
.... tėvas motina ir abi sese 
resmano!

Jokūbui plaukai pastiro ant 
galvos no persigandimo atida 
ri lupas, kas - žiu ka vabalo 
damas nesuprastino, ir puoli 
ant guolo. Kuningas prisiarti 
no, arcziau... Ubagas jau bu 
vo numirias.

— Ar gailiuosiu!-paszauke 
garsei Jokūbas, sedias ant mi 
gio ir dairidamasis klaidžiom 
akimis aplinkui. Ar gailuosiu ? 
teip labai gailuosiu isz cielos 
szirdies jau bus ' trisdeszimts 
metu kaip gailuosiu. ... o vie 
nok ir teip esmių prapuolęs 
ant amžio!

Geras kuningas stojos jin 
suramint ir sudrutint ant dva 
sės; nes ant tuszczio. Baisi ko 
ke slaptibe buvo gilumoje szir 
dies. Ant galo, ne galėdamas 
atsispirt gražaus ir szirclingo 
prikalbėjimo kuningo, pasta 
na vi j o nelaimingas Jokūbas 
viską kuningui pasakit, kas 
jiam sopėjo ir tikiu dreban 
ežiu balsu, pradėjo apsakinet 
kaip buvo:

— Laike 
ties praeito 
pavesta sau 
vienos turtingos gimines. Ma
no ponstva, buvo del manias 
labai gera. .. . grafas, grafieni 
dvi dukters ir sūnūs. Visas 
geradejistes no jiu turėjau 
vieta giara, givenima gera ir 
tika turėjau, ir vedžia laimiu 
ga givenima. Kada vienok pa 
sikeli maiszatis tiejei baisus 
laikai, kuriuose kaip ant lau 
kinio žvėries, teip ant žmogaus 
medžiojo, kurie prigulėjo prie 
ąugsztesniu luomu, žudi juo 
sius ir užmuszinejo be jokio 
jsusimilejimo, ne žiūrint ant

amžio ir sztamo tada asz iž 
daviau mano ponstva kaip Ju 
doszius! Jiejei prasiszalino ir 
pasislepi saugioje vietoje, o 
asz žinojau kur ir......... dane-
sziau apie tai valdžei tironisz 
kai Fran elizijoje - mierije, jog 
man, iždavikui teks visi tur 
tai. Visus tuosus dorus ir pui
kius žmonis, apsudijo ant 
smert, iszskirent maža Pauli 
na, kuris d a buvo labai jaunu 
kūdikiu."

Cze ne norint isz lupu ku 
ningo iszejo balsai persigandi
mo o szaltas prakaitas iszsi- 
pili isz kaktos,

— Ach, kuninge geradejau! 
tesi tolau senas ubagas, ku
ris gilei susijudinias ir bląsz- 
kintas baise atmineze, ne 2*ale 
jo patemit persigandimo savo 
spaviedninko ir kalbėjo to

Lietuviai šiandien neturi tvirtesnes ir sauges
nes bankos kaip Tananevicz Savings Bank

TANANEVICZ SAVINGS BANK
. ! .a JONAS M. TANANEVIČIA, SAVININKAS

— Nu tai gerai, ba misli 
nau, jog ir to ne vierisite.

Stebėtina Apgarsinimo Oferta - - DYKAI 
galima peržiureti. Idant supažinti szita kompanija ir tavora kiekvienam, mes parduo
sime visus szitus daigtus susidedanezius isz puikio Aukso-fdled Ziegorelio, atydarytas 
ar uždarytas, vyriszka ar moterjsžka, gvarantytas ant 20 metu. Gera Britva (Safety 
Razor), puiki tikra Meershaum Pypke, Raszoma Plunksna (Fountain Pen), Kompasas 
su kaulukais, naujos mados cigarams Uždektuve, puiku Retezeli zięgoreliu pavidale re
volverio su kulkomis, puiki Masznele bumaszkoms laikyti. Jaigu reiketu pirkti szitus 
visus daigtus sztore tai reiketu mokėti net $24.00 bet mes jumis ta viską parduosime tik
tai už $5.50. Nesigalesite jaigu užorderesite szitus daigtus. Ziegorelis pats daugiaus 
kasztuoja negu visi szitie daigtai. Galime dykai peržiureti. Mes iszsiusime per ekspresą, 
jaigu patiks tai užmokėsite $5.50 ir nusiuntimo kasztus, Raszykite aiszkei varda ir 
adresa ir adresavokite: -

I. C. YALE MERCHANDISE COMPANY 
120 South State Street - - - Chicago, III.

— Baisi tai piktadariste!.... 
Girdėjau, kaip jioms atskaiti 
viroka smertes maeziau, kaip 
visus keturis inmeti in vežimą; 
mą.cziau. . . . ach, kuninge Ge 
radėjau, tik bukie drutu klau 
sime manes nelaimingo! Ma
eziau, kai viena po kitai gal 
vos po pąlgemis nupuolinejo! 
O kaip baisum . ii: n etikų 
sium esmių piktadariu!. 
kiu, m’eldžiuosiu už 
Matau juosus diena ir 
Pažiūrėk geradejau 
kur už ano uždangalo! 

O

Kalbėdamas tai, par 
ranka audimini uždangala ant 
sienos.

— Križius tasai ka ant 
uos kabo ties lova, buvo 
locnastis mano nelaimingo O 
no. Tasai-gi mažas, aukso O 7

želis, kuri ant saves turiu, 
sziojo kitados poni grafiene 
ant kaklo niekad ne nusiimda 
ma. Ach mano Dievo! kaip 
tai ira baisi necloribe ir niekis 
te!.kaip asz dabar usz tai ken- 
cziu! ir karezei gailuosi usz- 
tai! . . . Ach pasigailėk ma
nes dvasiszkas Teve! ne atstu 
minėk ir tu manes no saves!- 
melskis už mane didžiausia 
nusidėjėli ir nelaimingiausia 
isz žmonių.

Kuningas klūpojo priesz ser 
ganezio ubago, ižbales kaip 
drobe. Usz puses adinos tileji 
mo, stojo spakainei ir su link 
smu veidu, kaip visados per 
sižegnoja, prisiartimo priesz už 
clangala, pakeli paemias už 
kampelo, ir pamati du portre

Paporysiu jums- ku ge
ras szunis znoczije del mislin- 
cziaus ir koki turi razuma ta
sai sutvėrimas. Asz, ant to pri 
klodo, turėjau vyžių “bekosa” 
tasai pagonas lubijo ant mano 
lovos gulee, kada cik būdavo 
pac stubelei. Asz budzavo to 
ne lubijau, kaip ant loveles 
rasdavau, ciep zaraz su lazdų 
lupc. Szunis tuojaus sumierka 
vojo., ale savo szelmistu ne mis 
co j o, Teiktai klausidzavo, ar 
asz nie aceinu. O kad asz tru 
puci klivikszcinau ant viena 
kojų, ba man paustaneja mas 
kolei paszovi, ba buvau dzidze 
lei smielnus,- dzieszimc negy 
vu Žalnierių nuszoviau! A, bu 
tau api tau szuni užmirsziąs; 
tai kaip eidzavo kas lygiu 
žingsniu, tai guledzavo, ani 
rusz no loveles, kaip ižgirsdza 
vo: klivikszc,- klivikszc, jis 
pažinodavo, jog tai asz, zaraz 
dryke no lovos ir guldzavo 
pri dzuru, o ceip pagonas nu 
dzuodavo, jog^’odos migodza 
vo, ir koc ant jio užmydavau, 
tai ledva pabusdzavo. Žinoma 
buvo labai mandras unevotas 
Asz tujaus sumierkavodzavau, 
ba buvo ant loveles duobe in- 
spausta, tai skora asz in stube 
le ineidzavau o jie pamacidavo 
jog asz supracau, žaras paim
davau lazdų. Matoce, sumier 
kavoj o szelmis, ale savo ne 
nuseojo. Aceinu, jis velei- guli 
pri dzuru: ant lovos ne nugulė 
ta, ciktai čiupinėju, szilta ant 
užklodzalo. Oho, mistinu sav, 
tokis tu mandras! Cik kaip tu 
darai, asz cekavas žynoc. Asz 
roza pamažu prieinu pri dzu
ru ir potrinu per skilukiu no 
rakco. Guli sav ant lovos, ale 
gricai paszoka, ba mani pajų 
to. Szusc no lovos ir pradziejo 
paklodalu lygyc Stojo upsiaju 
kas ant dzvieju kojų prilovos 
yma kaldru su dzancimi ir 
traukia ir sulygino. Ledva 
ne pascirau no dzivu isz razu- 
mo to sucvierymo. Asz ineinu 
tuojaus ir žaras braukiu į per 
kaldru ir sakau: cu “bekasai” 
esi mandrus, ale ir asz ne glu 
pas! O kas ei gulėjo? juk lo 
va szilta!- Zaraz ji su botagu. 
Na ir tas szelmis rodzos mano 
kalbu supratu ir tuojaus susi 
mierkavojo. Jis savo ne persto 
jo szelmystu dzaryci, nu ir 
jog ne galėjau sumierko 
voc. Asz vis supratau, jog jis 
ant lovos gulėjo ir truputi bu 
vo znairnu; čiupinėju su ran
ku, - niby szilta, niby ne, tai 
niet ‘mania drebu’ys perejo, 
jog ne galėjo sumierkavoc 
Asz ant reszto potrinu parėjau 
isz miszko, potrinu per zom 
kaus skileliu, szunialis paszo 
ku, kaldru su dzancimi papro 
vijo, grąžei iszlygyno potam 
szoku antĮkreslelio prie tavus ir

man paežiam ceip atsitiko o ir 
dzaug žmonių ant regejo, o 
zresztum asz turiu mano actau 
koi isz vaisko paraszita. Ale 
bus geriausia, nueik namon ir 
atsineszk manojpopieras, tai ne 
locicia, kaip szunias, ba ta tai 
labai markatna senam žmogui 
kaip jin vaclzina melagium.

Pasikeli, nibi nori iszeic.
— Ale duok pakaju su po 

pieroms, mielas strielcziau - pa 
szauki visi, katrie buvo kiaušy 
sime.

— Nu tai gerai! Tas del ma 
nies paties atsiciko. Kada ėjau 
ant vainos turėjau 1 su savim 
szuni, kuris jokiu spasabu 
nenorėjo no manis trauktis 
Szunelis vi paskui mani, o 
kad ir kada kur pasilikdavo, 
tai už szimcu milu patropi 
dzavo pas mani. Asz ba visada 
lubijau snause po piet, o kad 
ko tas szo? Nu ir iszmokinau 
jin gine mani no mušiu, Ale 
kaip jau sakiau, atsieio vaiųa 
Szuo su manim. Gulėjome prie 
fortecos ir kas sikis slinkome 
arčiu dziena ir nakci, o cze kul 
kos kaip ledai krinca ant 
mus, ve žmogus kaip iszmani 
teip saugoj osi priesz szuvius 
norint tas mažai ka žnoczino. 
Vienu kartu užmigau. Pabun 
du ant balso armoto, žurau, o 
cze mano szunialys kasa sav 
duobele, o iszkasias inejo in ja 
ir žuri ir no manes kulkas nu- 
varinėja, Katracik atelke pas 
mani, tada szuo su lapa numu 
szinejo in szali ir szale manis 
kulka, kaip rodos kurdupeliu 
priberca. O ka, kad ne tas szu 
nelis? tai jau senei butau po že 
me! Ale vienu rozu pradėjo 
bombas mecic, nu ir viena at 
bego ir nupuoli viena szale 
ma'hes su deganeziu knateliu. 
Mano szunelis pamierkavojo, 
jog tai bus blogai, isztrauki 
knaciali dziaganti su dantimi, 
ale baisei sau liežuvi nuporino 
nu ir eurejo dzvi nedeles per 
gulee lazarietia ir visi dakta 
rai pasaki, jog strosznai liežu 
vi nuporino. Padari operacija 
ir nupjovi szinotu liežuvio, ir 
no to rozo patrocijo baisa, o 
lake kitaip ne galėjo, 'tikcai su 
lopą žėri savin snuki, už tai— Ach brangiauses gerade 

jau! jagu žiiiotum.-^ jagu. jna 
ne geriau pažintum... tai isztik 
ro ne kalbėtum su manim teip 
meilei! Ne, ne-ne kalbėk in 
mane teip malonei, su tokiu 
gerumu; esmių niekadejus.. 
prakeiktas no Dievo ir no žino
mu.

— Ka! sakai prakeitas no 
Dievo! ka kalbi ? Ach biednas 
Jokūbai kaip gali tokius claig 
tus kalbėt! Jagu ka pikto clasi 
leidai, tai gailekis ir spavieclo 
kis isz to; Vieszpats Dievas ira 
ne pabaigtinai geru ir milaszir 
dingu, ir atleidže visiem nusi 
dejelem, tikrai gailentiems.

— Nes ne man-man jis nie 
kados neatleis!

— Niekados? ir del ko ne? 
Ar gailiesi usz ta pikta ka pa

TAUPYK - CEDYK - PINIGUS

r. _____ . . z

’ ■ ■
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W. RYNKIEWICZ
...NOTARIUSZAS..

233-Z35 CENTRE ST., MAHANOY CITY, PA.
PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU

PO PBIZUBA BANDOS......

Žinios Vietines

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

Paszportus del keliaujanoziu pa
rūpina. v

Didžiause Lietuviszka Agentūra
i pardavima Szipkoroziu ir siuntimo 

Pinigus in Visas Dalis Svieto greioziause 
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus. siuntė apie tai gerai žino. Iszduoda Dosto- 
vierenes del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, Špilkas ir t. t. 
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkoroziu Pinigus ir t.t., raszykite 
pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma. Apsaugoju Namus ir 
Naminus Daigtus nog Ugnies.

PREKES ISZPARDAVIMAS.2 __
Szita menesi turėsime Dideli Pardavima VisokiuVyriszku ir Vaiku 

Žeminiu Apredimu, Jaigu reikalaujate kokiu Apredimu tai dar 
tureite giara proga pirkti už pigia preke arba už puse pinigo .Szita 
pardavima nutarėm turti idant padaryti vietos del Pavasariniu 
Drabužiu ir Visokiu Apredimu.

Szviežas
ir iszganingas.

Geriausiaus už vi
sus Piequs.
Prie stalo ir vyrimo

Hires GOLD Milk

Hires 
Condensed 

Milk Company 
Philadelphia

Manufacturer! of 
Premium Brand 
Condemed Milk

— Menesis paszvenstas Szv.
P. Marijai. * .

— Kasiklos dirba gerai bet 
ir giltyne neapsileidžia.

— Apsisaugokyte nuo pir
kimo kur ten kokiu lotu; tai 
vis isznaudojimas muso tautie- 
cziu. Jago amerikonai turi 
“good thing” tai prie to nepri- 
leis “polanderiu.”

— Po aplinkini a pasklydo

I

Italo.

Rubežius terp Meksiko ir Suv. Steitu.

c

m
m

V

PASEKITE STATYTI
TMJTOS BUMUS VIUIUJE

‘0

Puikus Lietuviszkas Motelis

HotelCentral
Marinei kareiviai

Naujausias iszradimas.

SURINKTOS ISZ LIETUVOS

cravings

n 
11

^įsikėlė! pas Gruber!.
Jaigu norite pirkiti Baisikeli 
tai ateikite pas mus ir peržiu- 
reikite musu Baisikelius nog 
$20 lig $35.

Gruber, 34 E. Centre St; Mahanoy City.

MISLIS.
(Isztrauktos isz talmuda.)

Yra tai rinkimas gražiu Dainelių. 
78 pus. 6x9 col. <lyd. Preke 25c.

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

ii

Po priežiūra 
Raymond=Whitcomb Co.

o

SKAITYK

IOo,

10o

NAUJOJ VIETOJ
‘APSZY1ETA’ Moksliszkai lutoriszka KnygaiOo.

0'

whiskey

..Moraliszka Kabala...
Katra iszdeda žmogaus ateiti 

Preke

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

—su pagialba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke

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

RUBINĄ BULVA.
Perdėjo ant Lietnviazko D.T.B,

Preke
TŪKSTANTIS 

NAKTŲ IR VIENA 
ARABISZKOS ISTORIJOS 

Perdėjo Lietoviszkai
D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo,

PREKE $1.50 
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame. 

W. D. BoczkowsfcLCo.
Mahanoy City, Ea.

Fittsbiirgli, Pa.
Vienintele lietuviszka Panka, nuo 14 Sj alio 1913m. 

tapo peikialta in savo locna nama 1910 Cai son St., S. S. 
Pittsburgh, Pa. Už tai piaszom visus musu viengianezius, 
1 ietuviszkam Bankui kreiptis naujuoju adresu. Priimai^ 
pinigus; suczi dinimui ir mokam 4 Procentą už sudėtus pas' 
mus pinigus; siuneziam pinigus in visas dalis svieto, greit ir 
pigiai; parduodam szipkortias ant visu linijų ir geriausiu 
laivu; padirbant) visokias juszies rejentalnus dokumentus; su
teikiam rodąs dykai. Deltogi ne patingekit-kreipkytes prie 
vieninteles lietuviszkos per valdžia kontroliuojamos Bankos.

GARBUS TAUTIECZIAI: Kaip jau seniau pranesziau 
kad asz pertraukiau visokius ryszius su savo senąja vieta, tai 
yra: kur randasi ant kampo 12-tos ir Carson St. S S. 
Pittsburgh, Pa., da bar praneszn kad mano biznio vieta randasi 
Polithania StateBauk Bldg. 1910 Carson St. S. S. Pitts burgh Pa 
(7 blokai nuo manosi niau buvusios vietos). Užpraszau visus 
savo senus prietelius ii- pažįstamus kreiptis prie manias, su 
savo reikalais, naujuoju adrera. Na gi, savas pas sava, 
PAUL V. OB1ECUN AS, 1910Carson St., S.S. Pittsburgh, Pa.
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Galite dabar da 
Pristoti prie San 
Francisco 19*15 

Klo bo.

Ant paveikslo matome rubežiu terp Nogales, Arizona ir 
Sonora, Meksiko. Viena szalis miesto yra serge jeina per Suv. 
Steitu kareivius o kita per Meksikonus. Konsulis gyvėna 
name ant deszines puses.

— Konstantinas Dambrauc- 
kas, gyvenantis ant W. Pine 
uli. likos baisei sužeistas Bos
ton Run kasiklosia.

.— Parsiduoda naminei daig 
tai geram padėjime. Kas pirks 
galės paraudavoti ir stubas de' 
gyvenimo. Parsiduos pigei nes 
locnininikai turi važuoti in lie 
tuva. Atsiszaukite po No. 512

— Trijų gimeziu žmones tu 
ri labai varginga gyvenimą: 
elgetos, gyvenanti isz pamal 
dos, vyrai gyvenantiejei po in 
:ekme savo paežiu ir ligoniai 
kuriu ligos yra jokiu butu ne 
iszgydomos.

— Apkalbėjimas yra grie 
ku, kuris lyginasi trims di
džiausioms piktadarystėms: 
stabmeldystei, kazirnikystei ir 
žmogžudystei.

— Toliaus keturios žmonių 
kliasos neapkeneziamos: pui
kaujantis elgeta, turtingas me
lagis, iszdykes senis ir perdėti 
nis kuris savo pavaldiniu pa
godoj nelaiko ir apie ju gero
ve nesirūpina.

— Keturios kliasos žmonių 
nekuomet ne mato Dievo: be 
dieviai, melagiai apkalbėto jai

— Kad in žmogų ineina vy 
nas, protas isz žmogaus iszeina 
Kada Nojus po tvanui prie vį” 
nyczios užvede darbavosi, pri 
siartino prie jo szetouas ir už 
klausė: “ka dirbi?,’ “Vyhyczia 
užvedu atsake Nojus idant 
jos vaisiai žmonių szirdies 
linksmintu”, “Asz tau tame 
darbe gelbėsiu duosiu tau atsa 
kanezio meszlo, kad medžiai

Ir szetonas.atvede: avi, Tin 
ta, kiaule ir beždžione. Visas 
tas žvėris užmusze ir ju krau 
ju iszlaista darža. Dabar žmo 
gus labai daug isz to naudos 
ir džiaugsmo turės tarė pikta 
sis isz džiaugsmo rankom trin 
damas nuo szio laiko su vynu 
gers ir tu žvėreliu visokius 
kiaurus palinkimus.

Kada iszgers mažai 
bus meilum kaip avinas, 
daugiau, bus puikorium 
cziatikiu it liūtas, kaip

Yra tai gera proga pradėt 
czedyt piningus del kelio 
nes in Sviętine Paroda, in 
San Francisco 1915 mete. 
Ateikite in musu Banka 
o daslžinosite apie viską.

27m. SENAS LAIKRASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZEINA KAS SEREDA BROOKLYN,N. Y.

‘‘VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau- 
es, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 

ir paozios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
juvo visu pirmeiviszku organizaoiju 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei, 
?ernai 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 
liaikrasztijoj. 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 IOo. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiurejimui 
siunoziame dovanai, raszik toi.

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

J,J.PAUKSZTIS&CO,
St N.Y.

W. TRASKAUSKAS
...GRAB0RIUS...

VISOS 
MOTERIS \

Užpraszom-Moteris kurios geidže pasilikt 
“Sveikos ir Drūtos” pilnos givybts ir uio- 
teriszkumo, kaip tai kitados buvo jaunistoje 
pribūtu pas mane ir pamautu ka padarėm 
del kitu moterių kutins ir kentėjo ant tno- 
teriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi silpna 
ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk be 
jokios abejones.

Toki dalikai yra per svarbus ant atydeji- 
mo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PR1ŽURA ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

Dr. Alex. O’Malley
158 South Washington Street 

Wilkes-Barre, Pa.
ifar Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi

kalbama ir susiraszoma. Aapsont

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, I’A.

...Laidoja Kunus Numirusiu...
Pasamdo Piginus ir Vežimus del 
Pasivažinėjimo, Krausto Baigtus, ir 
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir 
puikiause. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City.

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

...SAVININKAS IR KARKI KANTAS... 

Garsiu LietuYiszku-Lenklszku Vaistu.

riuos badai yra gerai padirb
tos ir paejna nuo 1911 meto. 
Apsižiurekyt kada aplaikote 
kokius piningus.

— Kokiu vaiku turime Ma- 
hanojui, pasirodo isz sekau- 
ežio atsitikimo: Tėvas likos 
sužeistas kasiklosia ir guli ant 

. lovos. Naktije praszo viresuio 
sunaus ydant atnesztu jam stik 
la vandens tasai atsiliepe in te 
va su piktumu: “Seni, geriau 
kad tylėtum ir užmigtum.” 
Jaunesnis sūnūs girdėdamas 
tai paszauke: “Nepraszyk tė
vai tojo tinginiaus, geriau pats 
ejki iszsigiart ir man atnesz- 
kie.” Tai tokiu lietuviszku 
vaikeliu czionais turime.

— Tunnel Ridge kasiklo
sia likos sužeistas Jurgis Bud- 
reviezius, kuriam sudaužė du 
pirsztus. Dr. Henselis apžiurė
jo žaidulius.

— Terp saliuninku (žinoma 
lietuviszku) užėjo kova. Vie
ni kitus nužiurineja už parda- 
vima Nedeldieniais — kiti ne- 
temiudami ant unijos parduo
da o kiti saliunus turi užsida- 
ria ir neparduoda nieko. Isz 
to ejna neapikanta ir kerszina 
vieni kitus paduoti in suda. 
V yruezei! juk to tik lauke sve 
timtaueziai ydant “polande- 
riai” estusi terp saves ant juju 
naudos o jum pasiliktu szpi- 
ga. Gerai laikytis prisakimu 
ir unijos, bet toji unije tik li
kos sutverta del naudos keliu 
o del lietuviszku saliuninku 
tai tikros malūno girnos ant 
j ūso sprando. Vėlink gyven
kit malszei ir nekerszinkyt vie 
ni kitiems, ba patis inpulsyte 
kasdami duobia kitiems.

— Gedemino klobas nutarė 
priimti naujus sąnarius per 
tris menesius už $1.00 instoji- 
mo. Yra tai giara proga insi- 
raszyti prie geros draugystes. 
Jaigu neturite amerikoniszku 
popierių tai klobas prigialbes 
jumis jias gauti. Sanariai bus

žiaus. Susirinkimai atsibuna 
Nedeliomis po 20-ta kožno me 
nėšio, pirma adyna popiet 
Mokslaineje. °1)

— Balandžio menesi j e gy- 
me 42 kudykei o vienas negy
vu. Mirė 19 ypatų — 15 isz 
miesto o 4 isz aplinkines.

—T)r. M. j. Petrikas, lietu 
viszkas medecinos ir chirurgi
jos ligonbutęs specialistas pri
ima ligonius kasdien.
312 W. Mahanoy St. (q

Temykyte.
Petnyczioj pirma diena Mo- 

jaus 1914 bus paskutine diena 
mokėt randa už vandeni idan 
aplaikyti procentą.

Mahanoy City Water Co.
E. F. Silliman Supt.

SHENANDOAH, PA.
— Juozas Strzelczykas, ku

ris save prasimynė “bankie- 
rium” ir priyminejo nuo kvai
liu piningus ant “užaugimo” 
likos paszauktas per savo kos- 
tumerius pas vaita už prisisa- 
vinima juju piningu. Priva- 
tiszkas bankieris turėjo pasi
rūpint kaucije lig teismui. — 
Skulkin o paviete randasi pa 
nasziu “baukieriu” pilni kam 
pai.

— Palicije aresztavojo Juo
zą Stepauavicziu už pervažia
vimą per laidotuves nebasz- 
ninko kada pulkas ėjo ant ka
piniu. Nesinorėjo jam laukti 
pakol pravažiuos tik tiesiog 
perskyrė e jie karietų o kas 
yra uždrausta. Užmokėjo baus 
me ir kasztus.

Ant Pardavimo.
Puikus lietuviszkas salunas 

arba kotelis, mieste Mauch 
Chunk, tuojaus arti korto ir 
geležinkelio stacijų. Parsiduos 
drauge ir namas kuriame ran 
dasi tasai salunas. Talpinasi 
16 ruimu ant keturiu florin. 
Parsiduos labai pigiai ba loc- 
ninkas turi važuoti in lietu va, 
todėl atsiszaukite ka greieziau 
šia ant žemiaus padėto adreso 
o dasižinosite apie viską. (99)

German Hotel
80 Susquehanna St.

Mauch Chunk, Pa.

— Nemesk meszlu in szub 
ni, isz kurio gerei, (tai ženkli 
na nebūk nedėkingų.)

— Gera pati yra Dievo do 
vana; bloga- skaudulys vyrui.

— Kalba ženklina tiek kiek 
doleris, bet tylėjimas vertas 
dvieju doleriu.

— Gerai yra, kad iszmin 
ežius tyli, bet da geriau, kad 
paikas neatsiszaukia. Yra pa 
raszyta: kad paikas_tyli, ji visi 
palaiko per iszmincziu.

— Jeigu nori viską sužerti, 
nenutversi nieko; o kad sieksi 
koki norints menka daikta 
ant syk ana paimsi.

vyno, 
kada 
ir sta 
visai 

daug, po purvyną voliosis
kaip meitėlis. Gerdamas gi 
tankiai bus szneku ir juokiu 
gu it beždžione.

— Kada in žmogų in eina 
vynas, isz žmogaus tuokart pas 
laptis iszbega.

— Kas neužlaiko žodžio, 
lyginasi stabmeldžiui.

' — Kas savo artimui vieszai
ii-

gaus Karalyste.
•— Kas pakelia ant artimo 

ranka, kad ir neužgauna, yra 
niekniekiu.

jOS

Kada kur pakyla kare, tai tieje vyrai yra pirmutineis 
apimti miestus ir padaro visa paredka po tam atejna paprasti 
kareiviai užymti juju vietas ir plakti kaili del nevidonu.

PIGIOS SZIPKORTES
Daug pigesnios negu pirm buvo; nau- 
dokyties isz progos ir raszykite ar 
ateikite. Padarome

Paszportus ir Doviernastes 
su Generaliszko Konsulio paraszu, 
Siunoziame ir iszmainome pinigus-

AMERIKA-EURIPA TRAVELERS CO.
287 Broadway New York,N.Y.

DYKAI.
Prisiuskite savo varda ir 

adresa o gausite 5 puikus Post 
Karczius dykai. Adresavokite 

(IT oi) 
Pėsčia & Co.

1328 Broadway
Dep. 23 New York.^

GERA ARIELKA
Nusipirkite sau keletą 
buteliu arielkos
MORKEVIGZIAUS KO. 6.
Geriausia arielka visam 
mieste. $1 už bonka. 
Teigi gausite pas mane 
visokiu kitokiu gėrimu 
kokiu tik pareikalausite.

S. Norkewicz
408 W. Mahanoy Street

norkewicz

DAINOS

Lietuviszka Agenturs
Laivakoroaia ant geriausiu Latvį 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunozh 
piningus už žeminose preke ir greita 
ae vienos dienos netaikau pas m r 
svetimu piningu paskirta siuntimu 
riskas dirbasi teisingai ana esmių 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuvi- 
itaitankltie arba atstazauktla p* 
>aiB£ka su minetata roikalaia

VICTORAS LAPINSKAS
601 West Mahanoy Avenue 

Mahanoy City, Pa.

Aukas priima musų redak
cija, arba galite siųsti tiesiog 
į Vilnių šiuo adresu: -

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA
(Lltovskoje Naučnoje Obščestvo),

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.

And. Miliszauckas, Savininkas 
16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.

(Skersai Central B. R. Dypa) 
Pakelevingi atras svetinga priėmimą, 
vakvine ir t. t. Bar-roime rasite 
szalfo alaus, gerios areilkos ir visokiu 
kitokiu puikiu gėrimu. Cigarai kve- 
panti net isz Havanos Užeikite o 
busite visame užganėdinti.

kornus ant kojų tai gausi po 
5c. gyduole. Jaigu nepagelbe- 
tu bus sugražinti piningai. 
Teip-gi iszsius placzes infor
macijas no ko plaukai slenka 
ir plinka, pleiskanų atsirady- 
mas ir nupuczkave veidai,

Tukstanczei dekavoja už dy 
ka rodą. —Raszyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialists 9.
Box 106 Sta. W. Williamsburg

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

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W. South Al; Mahaooy City Pa,

$5.75
Excelsior Watch Co.

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentotas regulatoris 

užsukamas isz virszaus, 
del Moterių ar Vyru, 18k 
gvarantuotas aut 20m. 

siusim szita laikrodi 
visiems per C. O. D. 
už $5.75 per expres, 
“©K jei nebus toks 
Nemokekyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už
mokėsite už toki lai
krodi $35. Su kožnu 
Laikrodi duodam 
Lenciugeli.

901 CENTRAIZBANK 
BLDG. CHICAGO, Hi

J GERA PROGA!
£ GRAMATIKA - angliszkos kalbos 
a mokytis be mokytojo (apdaryta) 
T Preke $1.00
L VAIKU DRAUGAS-arba kaip 

mokytis skaityti ir raszyti be
■ mokytojo - Preke 15c.
I NAUJAS BUDAS - mokytis T raszyti be mokytojo Preke 10c. 
IARITIIMETIKA - mokinimnisi 

rokundu su paveikslais 
(apdaryta) - Preke 35c.

Viso $1.60 
figy^Kas atsius iszkirpes szita apgarsi- 
niu>a isz “SAULES” ir $1 per money 
o rd ei, tai gaus visas 4 knygas 60c., 
pigiau.

P. MIKOLAINISĮ Box 62 New York City

U
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NETROTINKITE VILTIES.
Jago esi plikas ir plaukai 

slenka nuo galvos Tuksztan- 
czei jau likos igžydintais Gydi 
mas dykai Adresą vok: “Prof e 
sor”, Box 9 Station W. Brook 
Ivn. N. Y. t. m. 6

UETUVISZKAS ADVOKATAS 

Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURffS.
Geriauses ir didžiausias suma? 

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

Ądresa vokite:

B. S-YANKAUS
154 Nassau Street 

Vark. N.V.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA. ■

Kaip tai linksma butu turėti giara prieteli jumis 
pagini beti.

Kada norėtumėt ineiti in koki bizni arda pirkti 
narna?

Ar/T-HKC-HA-NTS BANKING TKUST- C9. 
.VI bailka yra geriausias prietelis ka turite.

Ji prigialbsta savo depositorams visokuose 
reikaluose. Visados yra pasirengus prigialbsti 
savo prietelams.
Kožnas depositoris yra laikomas kaipo prietelis. 
Banko darbininkai gali jusu kalba kalbėti. 
Direktorei yra visi locnininkai namu ir teisingi 
vyrai.
Banka yra vedama atsargiausia ir teisingiausia. 
Valstijos ir Pavietąvas Randas laiko pinigus 
muso banke.

...DIREKTORIAI...
D. .M Graham Prezidentas. C. E. Adams, Vice-Prezidentas.

D. F. Guinan, Kasijerius.
W. Rynkiewiczia. A. Dauiszewiczia. M. Gavula.
J. Hornsby. L. Eckert. W. J. Miles.

Pavasarini Siutai ir Kotai del Moterių
Naujos mados, geriausio kriauezio darbo Siutai 
ir Kotai del Moterių.

Pavasarini Kotai $4.98 lig $15.00
Mergaitėms Kotai $1.98 lig $6.00 
Puikios Foulard Szlebes $6.50 
Specialiszkos Jekes - - 98c.
Naujos mados Andarokai 98c.

Vyriu ranku darbo Siutai $15, $18 ir $20.
Padaryti per geriausius krauezius amerike, laiko 
savo kolora ir pavidala bile kokiam ore.

niio iMahanoy City, Shenandoah,
VJr Lllllclll o Mt.Carmel, Landsford

1910 Carson Street S. S.

Sziomis dienomis perkeli m savo Sztora skersai kelio 
in Savo Locna Narna po NO. 133 W. Centre St. 
Ateikyte pažiurote Nauja Sztora o busite linksniai 
priimti. Aplaikeme Visokio Naujo Tavoro kaipo tai: 
Visokiu Moteriszku, Merginiu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu 

gatavu Szlebiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Plunksnų taipgi visokiu nau
ju pavasąriniu tąvoriu gausite pirkti geriau negu kitur.
nrv 1 z-kL 133 W. Centre St.,1HC V11ODC Mahanoy City, Pa.
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Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galetujūuaL 
pirkti ir nereikalautu issduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Šitonunkai 
raszy kite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduota*, 
kurias mes gvarantuojauie,

Egiutero No.l.. 
Egiiitero No. 2.. 
Zmijecznik.......
Gumbo Laszai.. 
Meszkos Mestis. 
Trejanka.........
Litumenlas vaikams..... 
Gyduoles nuo Kosulio... 
Liepiu Baisumas............ .
Anty-Lakson del vaiku. 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 36c. 
Vanduo nuo Akiu.........................25c.
Ugniati;aukis......................... .25c.
rfkilvio Lassfti............................... 26o.
Gyd. užtaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios.................  76o.
‘Uicure’ arba gyd. Ru maty amo $3.60. 
Gyd. del neiualimo Pilvo..........50o. 
Milteliai apstabdymui Galvos m 

skaudėjimo..... ....................   10o. H
Lastiai nuo Dantų........................ 10c.
Mestis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų........................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 60c. 
Vaistas nuo Papauto.................. 15o.
Gyd. nuo Grippo...................... $1.26.
Plau ku apsaugotoj as............ .  60c.
Muilas del Plauku.................... .10c.
Milteliai nuo Kepenų.................35c.
Rožes Baisumas.......................... .25c.
Kinder Baisumas.............o........ 26o.
Bobriaus Lasiai.............. . ......... .50c.
8svelnintojHS..,..........i...............35o.
Kraujo valytojas......... ........... ..$2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema atba odos uždegimas

pas Vaikus........................$1.26.

Pauiada Plaukams.................
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise,.. 
Gyduoles nuo Kiemelis........... 
Vengri užkas 'Taisytojus Ūsu.., 
Inkstu Vaistas.............
Akines Dulkeles.......... ..

...260.

...60c,
26c., 60c. ir $1.00.

,2tx».
,25c.
,25c
,25o.
,26c.

.w, 
ak. 
,50c. 
,16c.

ii- $1.00.
..... 2&c.

Gyd. aūo uždegimo Dantų 
abelnai skausmo ir skarbutin $1.85.

Gyd. nno Parku ir Niežu.......$2.00. 
Gyd. nuo Dedervines.............$2.00, 
Dyd. nuo PfislAptuigoe Ligos $6.0V,

3 2
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Naujas Iszradimas
Apraszima Siunczia Dykai.

Kaip galima apsaugoti no liga ir puta 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas

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

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o 
Nuo Kornu užtrinu tik oo. Mes 
turime apie puse milijono laiszku sa 
padekavonemis nuo žmonių visokia 
tautysozia. Raszykite tuojaus an* 
adresopas Specialistus:
Prof. Bru u d za Co., Box 106

Lietuviszkas Agentus
SZIPKORCZIU IR SBIMTihlA PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linija” in r isz Lietuvos. Siunozia 
Piningus in v sas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai’

Kas nori atgabenti sz Lietuvos 
savo gymines ar pižinslamus tai ra
škykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkoroziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes, Riszant prisiu- 
skite už 2o. stempa o gausite greita 
atsakima,
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu ta voru ir Buozerne,
Fr. Petraitis - Clymer, Fa.

palytinti daug iez Lietuviu praeitai 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 mai 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.,2S, 
Mainieris ir Lefceris su 60 pus, Wo

Gaunamai pirkt tik pas:
T. AstrawskL 943 S. 2nd. SL, Pblla, Pa,
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