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Dydeji kare kasztuoją $29,900,000. ant dienos.
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METAS XXVI.

kada laikrasztis vos gyvuoje ir 
ketina bahkrutyt, kada nuže
mina savo prenumerata. Toki 
laikraszti žmonis mažai skaito 
o iždavejai siūlo jin žmonim už 
pamestinius -piningus kad tik

— “Pigia mesa szunis
O

Katalikiszkas Kongresas Chi 
cagoje iždave ukaza y Jaut visi 
katalikai užsiraszytu katali- 
kiszkus laikraszczius po “pa- 

, trota ižganimo.’ ’ V yru ežei 
nuo katalikiszko pudimo, ne- 
priversyt nieką szioje laisvėje 
szalije szokti pagal juso skrip- 
kavima — katram koks lai
krasztis patinka toki ir skaitis.

*
Augszcziau 

mena mums 
kos pažiūros laikraszczius, ku
rie ne tik užkabinėja tikėjimą 
bet ir kitus Laikraszczius ku
rie jiems nepritaiko, jog czier- 
ka kantrybes persi pyle.

Neužkabiname nieką, tyli
me visados, sedime kaip pas 
Dieva užpeczkije, bet ir tai 
nuolatos užkabina. Tieje libe
ralai tai panaszus in taji dak
tarą, kuris isztirynejo pulsą 
serganczios moteres pasakė, 
jog yra girta, nežinodamas jog 
jisai pats girtas, jog laike pats 
sau už rankos ir tirynejo savo

Sztai ir visa tame slap

PRUSAI ISZGUITI ISZ LIETUVOS IR LENKIJOS
Buvo tai kruvina musztine kurioje Pruselei panesze dideles bledes. Prancūzai da vis pliek e 

Vokieczius aplinkinėje Soissone.

“Geležis už auksa” — toki 
iždave signola lenkiszkos mo
teres Galicijoj in visas tautie- 
czias, ydant ant tautiszko iždo 
paaukautu auksa, žemėziugus 
žiedus ir kitokes brangenybes. 
— Mano Dieve! Katra isz mu 
so lietuvaicziu “patrijotu” aty 
duotu savo žibuezius del su- 
szelpimo Tėvynės — karta?'

Tiltone, Georgija, randasi 
farmeris, turintis 90 metu, ku
ris szeszis kartus buvo pacziuo 
tu, o dabar geistu apsipacziot 
da septinta ir paskutini karta, 
Iszligas paduoda tokes, ydant 
kandidate in luomą moterys-, 
tęs butu jauna, patogi ir nede- 

- ve tu- siauru- Sszlebhr, o už tai 
gaus puikia farma, automobi
liu ir jin pati už vyra priedo.

Visur sejmai! Ar tik nesu
tvers czionais lietuviszkos re- 
publikos? Ant to užsinesza. 
Jau daugybe partijų atsirado, 
tiktai reike aprinkti kandida- 
ta ant prezidento. Oho! Tuju 
nestokas! 'Poteisybei turime 
czion nemažai gaivu, o kopus- 
tiniu daugiausia....

Jago Rosi j e apie tai dažinos, 
tai isztikro duos luosybe be 
vainos.

Oze reikia paežius sutraukti 
ir su Ižgany tojum szaukti: 
“Atleisk Teve, ba nežino ka 
daro.” Ar nepapaiks ant galo.

Visos tautos savo biznierius 
szelpe ir turi solidariszkuma 
terp saves, tiktai Lietuvei, 
kaip rodos pabludia avis nesi
laiko savo pulkelio. Turime 
jau in vales lietuviszku biznie 
riu, o vienok su žydais broluo- 
jesi ir daugelis nuo žydu viso
kius daigtus perkineja. Žydą1 
lobsta nuo “polanderiu” nuo 
tuju “goimu” ir ant juoko juo 
sius laiko. Kada Lietuvi lydi 
ant kapiniu, tai tokie czesna- 
kai szaiposi žiūrėdami ant ej- 
nanezio pulkelio nubudusiu,. 
Gal kadai ir iždes musu kunin 
gelei reikalą prakalbejimo 
apie taji dalyka o tame daug 
padarytu gero del lietuviszkos 
visuomenes.

Nesenei susitikau su vienu 
senu pažinstamu kuris man 
kalbėjo juokinga atsitikima 
isz gyvenimo tūlo daktaro.

“Buvo tai geras gydintojas 
nes turėjo viena feleri, jog už 
dang temino in stikleli. Karta, 
tasai daktaras buvo paszauk- 
tas pas ligdnia — o buvo tai 
tame karte kada buvo užsi
traukęs kaip keturios mergos. 
Prisiartinęs prie serganczios 
moteres ydant isztirinet josios 
liga. Akysią audrinosi jam vis 
kas ir ne dy vai, kad vietoje 
paimti ligones ranka, paėmė 
savo o iszemes ziegoreli isz ki- 
szeniaus pradėjo tirinet pulsą 
ant galo paszauke in vyra ser
ganczios: “tavo motere pasige-

Sztai 
meiles, 
siunstas in Sibirą prie sunkiu 
darbu.

Motere, duktė turtingo ad 
yokato Petrograde, Rosijoi, 
padavė praszima ydant jiai pa 
vėlintu draugaut vyrui in Si- 
berije, bet taji praszima gu
bernatorius atmete. Tėvas jo
sios, kuris buvo prieszingas 
tam suėjimui, geide ydant jo
jo duktė po ižgujimui vyro in 
Siberije, atejtu su kudykiu ir 
apsigyventu pas jin ir gyventu 
be jokio ergelio ir vargo. Dūk 
te neprieme tėvo propozicijos, 
tik m e] d e j o j o i d ant j iai duo
tu ant kelio piningu in Sibe^ 
riję. Tėvas ant to nesutiko. 
Tada vargsze nutarė atbūti ke 
lione pekszti. ubagaudama ke
lionėje ant užlaikimo saves ir 
kudykio. Paėmus kudyki ant 
ranku pradėjo ylga kelione... 
Josios vienatine mislis yra su
eiti su vyru tenais — kasikio- 
šia sidabro, kur likos nusiuns- 
tas už koki ten politikiszka 
prasižengimą. Geidže jieje 
drauge kentet su savo vyru, 
drauge su juom dirbti ir mir 
ti. Toji motere yra Lenke. Ar 
daug moterių pasiszvenstu pa- 
naszei kaip ta motere padare?

TILTAS PER NEMUNĄ SUNAIKINTAS PER BEGANCZIUS VOKIECZIUS

Czionas tai buvo kruvina musztyne kurioje dingo daugelis Prūseliu, jog upe buvo uszklota tukstanezeis lavonais. K Pruselei spėjo tilta iszneszti dinamitu 
idant Maskolei negalėtu vytis paskui.

Aplaikeme pirma num ari 
naujo laikraszczio “Amerikos 
Lietuvis” kuri iszleidžia p. M. 
Paltanaviczius, 15 Millbury 
Str. Worcester, Mass. Laik- 
rasztis iszejna kas ketvergą, 
turi asztuonis puslapius, septi
niu kolumnu, ant meto kasz- 
tuoja $1,50. Naujas laikrasz- 
tis iszrodo neblogai. Vėlina
me del naujo draugo kanoge- 
riausios kloties ant iždavistes 
kelio kuris yra iszklotas ersz 
kecziais ir turės daug ergelio 
pakol jiaiseis nuvalys isz “ke
lio pasisekimo”. Butu geriau 
idant angliszkai už vadint jin 
“American Lithuanian” o ne 
“The Lithuanian of America”.

— Daktaras G. S. F. Sava- /
ge isz Chicagos vis cl a priima 
ligonius. Jisai turi 97 m. am- Vr • / 5ziaus.

— Prusnose randasi 7 mies
tai kurie turi suvirszum 500, 
000 gyventoju.

— Prūsuose 1912 mete li
kos iszkasta visokio minerolo 
vertes $592,250,000.

— Bosija turi 43,788 miliu 
geležinkeliu.

— Mieste Sonneberg 
suose kas. meta padirba 
kiu zoboveliu vertes ant 
000,000.

— Amerikos laivinėje szia- 
me laike tarnauja 68,000 lai- 
voriu.

Petrograd, Oct. 5. — Linksma žine pasklido po svietą, 
buk pruselei likos visiszkai sumuszti po Augustavu praejta 
subata ir likos ižguitais isz Lietuvos ir Lenkijos, o likusie 
pulkai bėga prie prusiszko riibežiaus <iek tik turi pajėgu. 
Pruselei paliko paskui save trukius, amunicije įjr sužeistus 
kuriu nespėjo paymti. - \

Mat pruselei norėjo apimti Vilnių nes likos baisei 
supliektais terp Suvalkų ir Alito. Maskolei naudojo bagnietus 
su dydėlių pasisekimu. Pulkas kazoku su velniszku staigumu 
užklupo ant Vokiecziu sukapodami 600 vokiszku kareiviu ir 
dingo vela kaip viesulą. Keiseris vos nesigavo in nelaisve prie 
upes Nemuno.

Rosije turi gintis nuo szesziu vokiszku armijų: dvi ryti
nio! Prusijoi, dvi vakariniai Lenkijoi ir dvi ,Galicijoi.

Parižius, Oct. 5. —J Francuzai užėmė visas pozicijes Vo
kiecziu Soissohe ir bėga in Arrasa kur tęsęsi kruvinas muszys.

London, Oct. 5. — Belgiecziai naršei atsispirineja Vokie- 
eziams Antwerpe.

Viednius, Oct. 5. — Serbai pliekia austrijokus isz visu 
szaliu. Du pulkai vengru likos iszskerdytais.

z ---------- ❖—•—*>---------
Deszimts kariu Europoje.

Szendien Europoje yra deszimts kariu kurios yra sękanczios:
1. Austro Vengrai iždave kare Serbijei. 2. Vokieczei Ro

si jai. 3. Vokiecziai Prancūzams. 4. Angliję Vokiecziams. 
•5. Austro Vengrai Bosijai. 6. Serbije Vokiecziams. 7. Juod- 
kalniecziai Austro Vengrams. 8. Joodkalniecziai Vokiecziams. 
9. Angliję Austro Vengrams. 10. Francužije Austro Ven
grams. ' t .

Da galime tikėtis sekaneziu iszaukimo kariu kuriuos bile 
diena gali prasidėti. ; \

1. Rumunije iszszauks kare Bosijai in ka intrahks Grai
kija, Serbija ir Juodkalniecziusv 2. Bulgarija del Graikijos, 
Serbijos ir Juoclkalniecziams. 3. Turkija Rosijei, o Graikija,, 
Serbija ir Juodkalnei iszduos kare Turki jei.

Isz to visko pasirodo, jog gyvename szendien baisiuosią 
laiku ošia.

Vokiecziu dingo 125,000.
Berlinas.— Pagal 38-ta surasza vokiszku nelaimiu ant 

kares lauko, tai veliauses skaitlius parodo buk 8000 kareiviai 
likos užmusztais ir sužeistais o daugelio nesuranda. Terp už- 
musztuju randasi vienas majoras ir du sužeisti. Daugiause 
kareiviu kuriu nesiranda, pamęte vokiszkas glitas (daugiause 
Lenkai) o prisidėjo prie ruriszku glitu.

Kokis padėjimas szendien Lietuvoj ir Lenkijoi.
Petrograd — Generolas Renenkamfas kuris turi po savim 

1,000,000 vyru užsispyrė kanecz ižguiti visus Vckieczius isz 
Lietuvos ir Lenkijos o ypatingi prie kelio Augustavo — Kop
davo.

Musztine buvo kruvina nes ant abieju szaliu 
daug. Novoje Vremije ras.zo, buk prie Druskininku 
skerdyti dvi d'evizijos (24,000 vyru) Vokiecziu.

Prie Nemuno tikysi teipgi baisios musztynes.
Vokiecziu randasi terp Palanges ir Memelio kurie tolinus 
nedasigavo kaip prie Rasejnu, Kauno gubęrnijoi. Vokiecziai 
ižbegia isz Suvalkų ir sumuszti .po Druskininku geidže 
persigauti per Nemuną arti Greczo kur dabar traukėsi dydelis 
muszys. ,

Žine ižduota per rusiszka ambasada skelbė sekancziai 
apie musztyne Sdvalkosia:\ Vokiecziai likos užklupti suAyde- 
liu staigumu ir su baime pradėjo bėgti palikdami paskui save 
daugeli vežimu prikrautu maistu ir amunicije. Kareiviai pa- 
metinejo ginklus ir rančas. Daugeli armotu teip-gi paliko pas
kui save. Badai 30,000 Vokiecziu likos sužeistais ir užmusz
tais o 20,000 gavosi in nelaisve.

— Vieszpatisteje Chile ran
dasi 547 visokiu uniju.

— Ungarijoj randasi 2,600 
000 karvių. \

— New Yorke randasi 80, 
000 pnoteriu priklausancziu 
prie uniju.

— Missouri steite tandasi 
3900 salunu.

— Italijoje praeita meta li
kos iszkasta 988 tonu gyvojo 
sidabro.

— Londone randasi 45,000 
moterių ir merginu be darbo. \

— Amerikas praeita meta 
, iszkase 2,599,508 tonu gypso.

Didele tragedija.W
Worcester, Mass.— “Ameri

kos Lietuvis” pranesza buk 
miesto ligonb utyje mirė jauna 
lietuvaite 21 metu amžiaus, isz 

i priežasties atsisa^imo vaikino 
apsivesti su ja. Mergina buvo 
ne seniai atvažiavus isz Lietu
vos; ežia ji suėjo jauna “spor
tą,” kuris prisiviliojo ja gra
žiais pažadėjimais, savo pijanu 
ir pinigais. Kuomet laikas at
ėjo prižadėto apsivedimo arba 
gėdos, vaikinas pasiūlė jai 
$400. Mergina atmete begedisz 
ka pasiulijima, o jos gimines 
pasirūpino ji suaresztuoti. Jis 
iszsitare, kad jis velyk dvide- 
szimti metu iszsedeti kalėjime 
negu su ja apsivesti. Kaip mer 
ginai tai pranesze ji apmirė ir 
po nuvežimui in ligonbuti

trumpame laike numirė del tru 
kimo szirdies.

Labai liūdna, kad lietuviu 
tarpe atsiranda tokiu niekszu 
suvedžioti mergina, o potam 
apleisti ja del giedos ir mirties- 
Kokia bausme galima iszrasti 
tokiam niekszui ? Kalėjimas 
yra per maža už tokia pykta- 
dejiste.

109,000,000 gyventoju
Amerikoje.

Washington, D.C. — Pagal 
vėliausia apskaitina anzuso 
bjauraus tai Amerike randasi 
szimtas ir devini milijonai žmo 
niu. Nuo praejto suskaitimo 
gyventoju (1910 mete) tai už
augo 7,000,000.

Nekurie tvirtina, buk vai
dinimas tiek žmonių per viena 
ypata Washingtone yra neuž- 
tektinai,

Kaip sapnavo teip ir likos 
užmusztas.

Pottsville, Pa. — Nikolas 
Plaliszas likos užmusztas 
Wades ville kasiklosia teip 
kaip apie tai buvo sapnavęs 
nedelia adgalios. Haliszas sap
navo, jog nupuolė nuo “tripo” 
karu ir likos užmusztas, Taja 
diena jojo sapnas iszsipilde. 
Buvo jisaizdreiveriu, nupuolė 
nuo karu ir likos užmusztas 
Tasai sapnas jin labai vargino 
per visa nedelia. O gal ir tas 
daug prisidėjo prie nelaimes.

Užsitrucino sardinkom — pati 
teipgi. ,

Wilkes-Barre, Pa. — Petras 
Jankauckas, kuris per szeszis 
menesius nedirbo isz priežas
ties sužeidimu kokius aplaike 
kasiklosia ir tik ana nedelia 
pradėjo dirbti, sugrįžęs isz dar 
bo petnyczios diena suvalgė 
dvi dėžutės pigiu sardinku ant 
vakarienes. Po valandėlei pajų 
to baisius skausmus viduriuo
sią o rytmetije jau buvo be gy 
vasties, nes, daktariszka pagial 
ba buvo jau pervelai suteikta. 
Jojo pati, kuri teipgi suvalgė 
kėlės žuvyczes randasi blogam 
padėjime, bet daktarai turi vii 
ti, jog isz to pasveiks.

Liūdnas gyvenimas atejvio.
Scranton, Pa. — Ant lauko 

kur iszveža visokias miestisz- 
kas szaszlavas palicije areszta- 
vojo koki tai Feliksą Savicki, 
kuris vos galėjo paejti ant ko
jų, teip buvo silpnas nuo bado. 
Savickis pasakė ant palicijos, 
buk nuo penkių dienu nieko 
neturėjo burnoje. Nelaiminga 
nuveže in ligonbute.

ARMOTOS ANT ANGLISZKO LAIVO PASIRENGĘS Į UŽKLUPTI} NEPRIETELIU.

• į'įįi

. ........    " ■įįįSsįsŠį-'-'

Badai kanale^Kiel randasi daug Vokiszku kariszku laivu ant kuriu lauke Anglikai. Kaip rodos, tai neužilgio tosios 
milžiniszkos flotos susitiks su savim o tada svietas aPie baise marine kare kokios da lig sziam laikui ant svieto nebuvo.
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$1.00 ANT MENESIO
Galesite ant muso Gramofono savo na- 

muosia is.zgirst Lietuviszkas Dainas ir 
Muzike isz ko džiaugsis visa szeimina.

Parduodame Gramofonus Amerike ant 
lengvu iszmokescziu $1 ant menesio, teipgi 
24 Dainos ir Muzikes DYKAI.

Raszykite o aplankysite platesnes ž'nias 
ir muso puiku Kataloga DYKAI.

ROYAL PHONOGRAPH CO. 
91 E. 4th. St, Dept. 51, New York, N.Y.

Sztai szendieninis padėjimas muszio terp Francuju ir Vokiecziu. Vokieczei kas dien yrėsi in 
užpakali.

-fi”, r

BR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojaa Bittsburge, diplomavcxea 

VarszaToje, kuris turi suviręs J5 metu iszbandim^ 
gydime visokiu liga. Iszgydo visoket ligas nepaisant feas 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktines TrotiEatai 
Beklos, Syfilis Trypęs, Vyriszkan Pajėgos, teipgi gy<&» 
Savvaiiszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydismffi 
Uteise no ujusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Pkusteh, 
Uždegimas, Nupuolęs Siipnybo br Krauj® Nubegūsa 
UlBSMjuflias Ligas kad ir pajinsacziou neg Tėvu*

Rsiicsda jfaaaykite ant aire®®
aea rus ra

Iszsisukti negalėjo, 
Nuėjo in koza kad ir nenorėjo 

Kad isz baksu nevogtu, 
Szendien kalėjime nestenetu.

* * -x-

Buvo kitados karalius, var
du Andrinovas, tupėjo jis auk
so, sidabro, deimento ir visko 
ko tiktai jisai norėjo, teipos- 
gi turėjo tris sūnūs, vardai jiu 
buvo toki: Steponas, Vasilius 
ir Jonukas.

Tas karalius turėjo labai gra 
žu soda kureme buvo obelis su 
auksineis obuoleis ir pradėjo 
kas naktis nog to medžio ding 
ti po viena obuoli, tada kara
lius liepe ejti savo sunarna isz 
kaleinos vaktuoti obeli ir pa
gauti vagi.

Pirma nakti isz j o jo daboti 
viriauses sūnūs in soda o ta 
naktis buvo labai ūkanota ir 
miglota tai nieko ne galėjo ma 
titi, pasibaladojo su lazda apie 
obeli, nieko ne girdėti, susivi- 
niojo in sermėga, atsigulė ir 
užmigo, miegojo per visa nak
ti net iki užtekėjo saule ir net 
pradėjo deginti. Kada atsikėlė 
apsidairė žiuri, kad vieno obuo 
lio, ne yra, persigandęs atbėgo 
pas tęva tardamas:

— Teveli, viskas gerai ej- 
nasi musu sode, tur būti va- 
gis žinojo kad asz vaktavau, 
per tai ir ne pribuvo.

Tėvas padekavojo už 
■ tarnista ir davė dovana, 
damas ejti ant atsilsio.

Antra nakti ejna vidutinis 
sūnūs ir tas teip pat padare 
kaip ir pirmutinis teipos-gi ir 
tas aplaikes dovanas nog tėvo 
nuėjo gulti.

Treczia nakti atėjo kai eina 
Jonukui, bet tas pirmiau nu
ėjo in miestą nusipirko adatų 
kelis tuzinus, kaip užėjo nak
tis nusidavė in soda prie obe
lies, apžiurėjo viską gerai, at
sisėdo po obele ir mislino kad 
kartais ne užmigtu, apsismai- 
ge apie save gerai adatom ir 
spakainei atsigulė, bet kada 
norėjosi miego, ir kaip tiktai 
pasijudino teip smarkei, insi- 
clure ranka kad net kelnes 
priszlapino.

Jonas paszoko nog žemes ir 
tuom laik pamate didele szvie- 
sa prisiartinau ežia, Jonas lig 
biski persigando, užsiglaudė 
už medžio, kad sztai pauksztis 
nutupe ant obelies, o Jonukas 
tiktai ežiupt už viiodegos, 
pauksztis persigandęs pradėjo 
su sparnais muszti in szakas, 
norėdamas isztrukti, pauksztis 
szoko in viražu ir isztruko, 
tiktai Jonukui pasiliko viena 
plunksna rankoi, kuri buvo 
neiszpasakito gražumo ir szvie 
sumo, kad net nuszviete visa 
soda. Jonukas su ne kantru 
mu lauke dienines szviesos ir 
kaip tiktai saule užtekėjo, tuo
jaus Jonukas nusidavė pas tę
va su plunksna szaukdamas:

. A.

— Vagies ne pagavau, ale 
pasisekė tiktai tiek kad pali
ko ženklą kas per vagis buvo

Iszemes plunksna parode tė
vui. Tėvas labai nusidžiaugęs 
dekavojo sunui ir gerai apdo
vanojo. Jonukas teipos-gi pa
sikloniojas nusidavė ant atsil
sio.

Karalius Dadonas liepe pa- 
dariti aukszta stulpą ir inkasti 
prie palociaus ir inkiszti ta 
plunksna, kaip tiktai inkase ir 
inkiszo plunksna, tai nuszvito 
visas dvaras. Karalius iszkele 
dideli bankieta ir suprasze 
daugibe svecziu, visokio stono 
senu ir jaunu, kaip suėjo visi 
sveczei tada karalius apsakė 
apie stebuklinga gražuma 
plunksnos, sveczei viską isz 
klaupia nutarė kad leistu visus 
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tris sūnūs jieszkoti paukszczio, 
karalius teipos-gi tikes ant to 
paszauke visus tris sūnūs ir 
prisakė kad leistųsi in kelone.

Ant rytojaus anksti atsikėlė 
pasibalnojo arklius, Steponas 
ir Vasilius ir iszleido in kelio 
ne. O Jonukas, jauniauses, li
kosi namie ba jiam tėvas ne 
pavėlino, likias namie eme tė
vo labai prasziti ir verkti kad 
tiktai ir jin leistu, tėvas su mo 
tina ne galėdami jin perkalbė
ti palaimino jin davė arkli ir 
karda, Jonukas sėdės ant ark 
lio kanogreieziause leidosi in 
kelione, in ritu szali. Jojo vie
na diena, antra ir treczia ir pri 
jojo grižkeli, ant kurio stovė
jo stulpas ir paraszas, Jonukas 
tuojaus perskaitė parasza ku
ris teip skamba: — Kas jos po 
tiesei szalei, bus smereziu ko 
rotas, o kas jos po kairei, tas

dideli bada kentes, o kas jos 
tiesiok tas ne teks arklio. —Jo 
nukas stovėjo ilga valanda, 
mislindamas katruo keliu nu 
siduoti ir pamisimo sau josiu 
szituom keliu tiesiok kad ir 
arklio ne teksiu tai pekszczes 
ejsiu. Ir pasileido tiesiok 
tuom keliu, kur tuojau^ dajo
jo didele girre, isz kurios isz- 
bego didelis rainas vilkas, 
griebe arkli už gerklas ir pap
jovęs suede, o Jonukas pasi
traukęs žiuri pamislino sau: 
mažam tu ir labai iszalkes o 
mano tokis gilukis ir leidosi 
in kelione pekszezias ejna vie 
na diena antra ir treczia ku- 
rioi labai nuilsės pamislino:— 
Tai kad asz dabar gauezia ar
kli pajoditi.

Kur buvęs kur ne buvęs 
tuom laik pribuna tas rainas 
vilkas ir in Jonuką atsiliepe:

— Sveikas, ar gyvas, Jonai 
karalaiti? Tu gelbejei mane 
alkana o asz tave bed oi, gelbe 
siu, asz žinau ko tu ejni ir ko 
jieszkai, seskie dabar ant ma
nes ir druezei laikikis, o karda 
duokie man in snuki.

Kada Jonukas sėdo ant vii 
ko ir padavė jiam karda, vii 
kas tiktai pasispardė ir kaip 
perkūno trenktas leke ir pribu 
vo in viena kokia karaliste, 
sustojo pas bromą vilkas papa 
šakojo kur yra ta paukszte sa
ko: paukszti imkie o kletkos 
ne imkie ba pauksztis, gražus 
o kletka da gražesne ir jagu 
imsi už kletkos tai tave pa
gaus, ale jagu tave ir pagau
nu, tai tu ne prisipažinkie kad 
karaliszko gimimo, ale sakikie 
kad prasto gimimo, tėvas tėvo 
yra duonkepis.

Jonukas nuejas in tuos pa- 
kajus kur buvo paukszte paka 
bintą su kletka ir pamatęs'kad 
kletka gražesne už paukszti, 
pamislino sau: Imsiu su klet 
ka. Kaip tiktai Jonukas klet
ka pajudino, tuojaus užzvani- 
jo karalius iszbeges pasigavęs 
vagi klausė:

— Kas tu per vienas, ir isz 
kur paejni?

— Asz paejnu isz biedno 
gimimo, mano tėvas yra duon
kepis, o motina yra drapanų 
skalbėja. — tarė Jonukas.

— Vaike! jagu iszpildinsi 
ka asz tau prisakisiu, tai gausi 
paukszti su kletka, o jagu ne 
tai busi smereziu korotas,— 
kalbėjo karalius.—Yra pas ka 
raliu Kardausa, arklis su auk
so karezeis kuri man parveši!

Jonukas pasikloniojas kara 
liui prižadėjo viską iszpildinti 
ir nuėjo sau pas raina vilką, 

1 kuri apsikabinės verke ir apsa 
ke savo atsitikima, vilkas atsa 
ke jog tai yra visai maža beda 
ir liepe ant jo sesti ir laikitis 
druezei. Jonukas kaip tiktai 
atsisėdo, vilkas pasispardė, o 
dulkes net stulpais auksztin 
ėjo pribuvę pas karalių Kar
dausa sustojo pas bromą o vii 
kas pasakė kur arklis stovi, 
■ir tarė:

— Kaip inejsi pas arkli, tai 
imkie arkli, tiktai viena, be 
kamanų, ba kaip tiktai imsi 
su kamanom, tai tave pagaus.

Jonukas atejas pas arkli žiu 
ri, kad arklis labai gražus o 
kamanos da gražesnes, pamis
lino: Imsiu arkli su kamanom.

Nes kaip tiktai arkli ir ka
manas pajudino tuojaus kara
tus iszbego ir Jonuka pagavės 
užklausė isz kur paejna, ant 
ko Jonukas atsake teip 
ir pirmam karaliui, kuris 
in Jonuką:

— Treczioi karalistei, 
vidurio mariu, pas karalių 
Daneliu yra graži pana, vardu 
Alena, jagu tu man ta pana 
parveši, tai atiduosiu arkli su 
kamanom!

Jonukas pasikloniojas vela 
iszejo pas vilką kuris jau žino 
jo kas atsitiko ir tarė:

— Dabar Jonuk tai jau be
da, nes mažam atrasime koki 
nors spasaba ant to.

Jonukas sėdės ant vilko ve- 
la leidosi in kelione ir prijoję 
prie girrios žiuri kad du vėl- 
nei muszasi, vienas iszsilupes 
sausa agle, o kitas aržuola su 
kureis vienas kitam per szonus 
musže. Jonas priejas prie jiu 
užklausė.

— Už ka jus teip muszate- 
si?

— Radome tris daiktus ku
riu ne galime pasidalinti vie

nas norim dvieju ir kitas tei- 
pos-gi nori,- atsake velnes.

— Kokius-gi jus daiktus 
radote?

— Radome kepure, kūrei 
užsidedi tai niekas ne mato 
skepetėle duodapia valgiti ir 
gerti ir lazda paezia muszama.

— Asz jum daiktus padalin 
siu - paliepė Jonukas velnem 
nuejti toli pagiri.

Kaip tiktai velnei atsitolino 
Jonas tarė:

— Kaip asz rankom suplo
siu, turite sikiu bėgti ir katras 
pirma atbėgs tas gaus du daik 
tus.

Kada Jonas davė ženklą, 
velnem bėgti tada Jonas kepu 
re užsidėjo ant galvos', skepete 
le už anezio ir lazda in ranka, 
ir stojosi ne matomu. Velnei 
atbege kur daiktai buvo sudė
ti labai nubudo ir pradėjo terp 
saves bartis:

Butume grąžei terp saves 
tuos daiktus pasidalinę, ne 
kaip dabar visai svetimam te
ko.

Jonas sėdės ant vilko leido
si kanogreieziause in kelione, 
jiam bejojent pamate kad 
meszka vejasi szuni, szuva pri
bėgės prie Jono tarė:

Jonai karalaiti gelbekie ma
ne nog smerezio.

Jonas pasigailejas szunyczio 
paszauke:

Lazda duokie meszkai.
Lazda pradėjo muszti mesz

kai per szonus, potam Jonas 
liepe nustoti meszka muszias, 
nuėjo savo keliu szuo padėka- 
vojas Jonui tarė:

— Busiu asz tau bedoi prie 
telium.

Jonas nujojąs toliau pamate 
sakala vejantis vanaga, vana
gas pribėgės prie Jono prasze 
pagelbos kuris vela su lazda 
atginė teipos gi ir vanagas de- 
kavojo Jonui ir kalbėjo jog 
bus prietelium bedoje.

Jonas joja toliau prijojo 
prie mariu ir žiuri kad vaiko7- 
si samas lideka norėdamas pra 
riti lideka iszszokus ant krasz- 
to pradėjo prasziti pagelbos 
teip kaip ir kiti pirmutinei 
Jonas atginė su lazda, lideka 
teipos-gi prižadėjo būti prie 
telka bedoje ir szokus in van
deni adgal nuplaukė.

Vilkas Jonui dabar liepe 
užsidėti ne matoma kepure ir 
leidosi plaukti per mares ant 
tos salos kur randasi graži Ale 
na, bet buvo labai daug sargu 
kurie vaktavo pana, nes vilkas 
priplaukė su Jonu ne buvo pa 
temintas per nieką, ba buvo 
jie ne matomi. Jonas nuejas 
pas pana pasiėmė jia ir daugi- 
be brangiu daiktu leidosi ad
gal per mares.

panos ne žinojo ka pradėti ba 
niekas ne mate kur Alena din 
go. Jonas su vilku ir pana bu
vo jau už keliu tukstaneziu 
miliu; kada vilkas liepe Jonui 
nusiimti kepure kad pana pa 
matitu, pana pamaezius toki 
puiku jaunikaiti labai nusi
džiaugė kad tokis jaunikaitis 
galėjo jia paimti.

Kada jau atkelevo in kara- 
liste Kardauso, rainis vilkas 
lipe nulipti ir tarė:

Alena paliksime atsakan- 
czioi vietoi, kad niekas ne ras
tu, o mudu ejsime pas karalių.

Kaip tiktai Jonas su vilku 
nog Alenosatsitolinc tuojaus 
persiverte in labai gražia pana 
ir nuėjo pas karalu.

(Toliau s bus.)

Lig sziol svietas sukosi, 
Žmogelis vietos laikėsi, 

Dabar niekas neiszsistoves, 
Sulaikyti negales.

Kožnas vėjus vaikys, 
Bizni visoki darys, 

Vieni arkleis važiuoje, 
Kiti oru lekioję.

Tėvynės jokios neturės, 
Ant vietos neiszsisedes, 

Kad ir uores.
-X- -X- *

Vienas Bejone būda atrado, 
In kitu baksus insigavo, 
Boksusbodžiu atlupo,

Nekurie amerikoninei bubai, 
Tai jau suvis niekai, 

Dorybes suvis nustoja, 
Vageis ir bomais pastoja.

Merilande tas atsitiko, 
Jog viena farmeri mirtis pa

tiko, 
Isz rankos vaikinu trijų, 
Vieno lietuvio ir svetimtau- 

ežiu dvieju.
Jago tai butu kokia ajrei, 

Tai staug juos velnei, 
Nes jago yra lietuvis terp juju 

Tai jau nutileti negaliu.
Ir tas parėjo, 

Jog in kalėjimą apsudijo, 
Puikei tėvai užaugino, 

Szlektai, jog toki gaivala 
nenuskandino.

Szendien tėvai sarmata turi, 
Pakelti akiu in žmonis nedali.O

-X- 7? W

Klevelando miešti a pusėti
nai geria, 

Ir su dantimi už uosiu tveria, 
Teip tai nesenei atsitiko, 

Dydelia nelaime viena patiko;
Afat-p^t^Trtybia~Kpj^lr<5^*'
Tai vienas in koza, kitas no 

sies ne teko.
Jago butu blaivus, 

Tai nedaritu vaidus, 
Protą turėtu, 

Nosių nekramtytu.
•X- -X-

Mahanojui gaidukas in visz 
tai te insimilejo, 

Apsivesti su| jaja panorėjo, 
O visztaite nelabai to norėjo, 

Kaip gaidukas tupinėjo. 
Gaidukas pradėjo liūsti.

Ir matomai kušti,
Ne sznapselio jis nemego, 

Ba negavo ko norėjo.
Gaidukas baisei liūdėjo, 
Vietos sau rasti negalėjo, 
Smerti norėjo pasidaryt, 
Nes negalėjo insidrasyt;

Visztuke isz to juoktis turi,
Ant nykstanezio gaidžiuko 

žiuri.
Nes kad ir apsivesti norėtu, 

Tai su gaideliu gero;neturėtu, 
Gaidukas paezios neiszmaitys, 
Ba silpnas pauksztelis suvis.

* * *

Jau tai dydesnes latristes ne 
reikia,

Ir kožnas toki žmogų peikia, 
Jago Lietuvoja paezia turi, • 
O czion ant mergynu žiuri. 
Ir vienas tokis insižiurejo, 

Mergyna pamilę jo, 
Apsipacziuoti norėjo.

Ir jau tikrai pasirenge, 
Kadangi: 

Atsirado vienas 
Žmogelis giaras.

Pasakė, jog turi paezia ir 
vaikus,

Ir jog už tai valdžei apskųs, 
Ir teip padare.

Paėmė žmogeli ir in koza 
• uždare.

Asz toki gyva nepaleistau, 
Ant sausos szakos pakartau, 
Tokiu latru nemažai turime, 

Vigai jeszkoti nereikalautume.
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Nepasisekeapsipacziuot
Viename isz didesniu mies

tu, atsitikimas dar nesenei bu
vo toks:

Vaikinas žiūrint ne szio ne 
to, nuvaževes in Atlantik City 
pasipelnyt graszio; gavo ten 
dirbti ir, padirbėjęs per vasa- 
relia, užsidirbės kiek ten cen- 
tuku, gryžo atgalios in didesni 
miestą* kur gyveno pirmiaus, 
nes tame mieste yra lietuviu 
vaikinu ir kaip kupolia mer
ginu. Suprantama, kad jauni
mas — vaikinai suodžia veja, 
kur gyvena merginos, mergi
nos paržiuri akelias krasztan, 
kur gyvena vaikinai.

Vaikinas pargryžes tarp pa- 
žystamuliu tartum buvojo ko
kioje viesznagei, jisai veiszejos 
ir, daug, daug sznekejos tai 
karezemose, tai stubose, kar
tais ir pagiriot prisiėjo.

Karta nakti bemiegant už
ėjo, tai žiovuliai, tai raivuliai, 
galop vis lindo in akis sapnai 
kad reik ženytis.

Pabudęs sau ’mislina pasek
mes sapno ir ženybu, pamisli- 
nes miega.

Tartum ragina sapnas vėl 
jam neduoda ramybes kad že
nytis ir gana.

Jau tai buvo laikas keltis, 
atsikėlęs pradėjo vaikinas mas 
tuot teip:

Vot, kad jau terioja mane 
sapnai ženytis, imsiu ir ženy
siuos ale su kuom? vot paskui 
iszdumosiu.

Tuojaus apsimetė szverne- 
liu, ir ėjo jieszkot parycziu 
ant smagumo puskvatierkia 
nuryt.

Ine jo smagei lietuvio kar- 
czemon, rado ten už baro sto
vinti bartenderi stora makno- 
ta, baltgalvi teipgi neženota, 
paprasze puskvatierkia, paėmė 
burna ir antra užpundijo ir 
baltgalviui, pasidrąsinęs pra
bilo:

— Ar žinai ka? Vaikins 
tarė.

— Ka sakysi nežinau. Bar
tenderi s atsake.

— Szia nakti Xzis mane te- 
riojo sapnai kad reik ženytis, 
E-----------L. ■

— Tai, ugi ženykis, dar pat 
sai laikas esi vaikinas neblo
gas apie 30 m. misliu, tai pats 
tavo smagumas. Vat asz tai 
jau dar nesiženysiu, ne ne!..

■ — Gerai tu sakai, ženysiuos 
duok da po viena.

ėjas ilgai sau posmavo: Nugi 
ženytis but gerai, bet, bet su 
tais pinigyežiais ka turiu, tai 
sunku bus važiuot, reiks mer
gai szis tas pirkt, reiks vesei- 
liai, ugi ant galo ir szliubas 
kasztuos, szliubiniai žiedai ir 
kiti drabnunynai tai vis nebai- 
kos. Et ka czion daug mislyt. 
Pradžia bile padarysiu, gėri
mus gausiu ant bargo, bueze- 
ris teip pat vis gi bus žmogus, 
mesa dastatys, ir jeigu su si- 
vais gi piningais neiszvažiuo
siu, tai svecziai veseilioje pa
dovanos ir bus viskas gerai. 
Kokią mergina dar reik iszsi- 
rinkt tai vėl beda...

Suposmavo vaikinas teip: 
Mergų yra kaip telycziukiu 
daug, ale asz selysiu ir, imsiu 
sau už žmona, ten, ten ana gra 
žia Ona, tik kaip ten dabar 
žmogau nueik?

Sztai kaip tycziomis susiei
na su burdinbosiu pas kuri to
ji Ona gyvena. Paszaukia vai
kinas burdingbosi prie stiklp 
alaus, bepasakodams link že- 
nybu, klausė ar negalėtu pa- 
pirszliaut.

Kodėl ne, vot su manim pa
reisim tai ir susisznekesite su 
Ona apie visa gerovia, o Ona 
bus gera žmona, nes dabar 
merga ne szio ne to...

Vaikinas nudžiugo kad ir 
pirszli jau turi, iszsigere cim
pino pas Ona.

Pasimatė su Ona^ suszneke- 
jo viską kad ženysis, na tai rei 
ke tik laisnai isz korto iszsi- 
imt. Nusidavė in korta iszsi- 
eme laisnus, abudu pasirasze 
kad jau poruosis.

Suprantama kad jau reikėjo 
apsirokuot su sumeni ja kaip 
reiks veseilia iszkelt, reik pul
kauninku žiūrėt. Sudūmojo:

Reik merginai kas nors nn- 
pirkt ir, nupirko skribliu su 
didelia plunksna bei szlebia

kas prisiėjo isz keszeniaus vai
kino apie 18 dol.

Netoli veseilia, broliukai 
pulkauninkai reikėjo pa- 
praszyt, sumastavo szeip bus 
geri: 1

1. Jurgis kriauezialis, ji ne
peikia tokio man reikia.

2. Antanas, gražaus liemene 
lio, tiks prie jaunimėlio.

3. Džianukas mitras, szne 
ket daug moka lai su mergom

paszoka.
Tokiu tai man dar reikia.
Tuojaus minėtus vaikinus 

jaunikis kaip tik pulkan pa
prasze, tie veikiai patarnaut ap 
sieme.

Link veseilios beduruojant, 
tai pinigėlius beriktuojant vis 
laikraszti ne kokiam nesimato 
pagarsinimai jo iszemimo lais- 
nu.

Jieszkojo, durnojo—kas
czion per biesas pasidarė kad 
vis pagarsinta nėra ir gana.

Užkeikęs vaikinas parėka
vo: tuszczejo pagarsinimo o 
veseilia jau netoli, už trijų die 
nu t. y. Subatoje, reiktu nu
eit pas Ona pąsiszneket. Pasi- 
praeze Jurgi Antana ir Joną 
ir ėjo visi pas Ona.

Iszsitrauke ant (basos kareze 
moi po viena. \ ibi žygevo pas 
nuoteka, ale Džianas mitrasis 
prabilo: “Mes veselninkai 
kaip dar eisime ten pas mergi
na be kvietku? Asz užpundy- 
siu visiems po kvietka raudo
na, tai bus linksma ir 
Ona”,

Užpundijo po kvietka, 
ir prisisege prie krūtiniu 
ėjo.

Ineja pagarbino rado ten se 
dint da du vaikinu,

Džianukas ka ir nuvuosda
mas koki pirti nuo duru nesi
traukė.

Mat nuoteka Ona yra be tė
vu, ji buna pas svetimus ant 
burdo.

Burdinbosiene pamaeziusi 
vaikinus su kvietkais prabilo:

— Kas czionai per komedi
ja kvietkininku ?

— Misis, kad netoli veseilia 
tai mes ir su kvietkais.
— Aha! ar tai tu nori ženytis?

Suriko burdinbosiene ant 
jaunikio.

— Teip misis. Atsiliepe sė
dėdamas jaunikis.

— Tu neturi pinigu, tai 
mus mergaite nori prigaut, nėr 
nieko; užmokėk už kedia

— Misis, kad ir tu man kal
ta, ba asz už tavo dukterį At
lantik City užmokėjau 13 dol.

— Asz tau parodysiu kalta...
Sztai ir nuoteka atsinesze 

laisnus, prikiszo prie žiburio, 
tie pur pur per czyszcziu nu
ėjo, pasiėmė koperta kur lais
nai buvo, ir ta sudeginusi, 
pelenus sumindžiojo, andaroka 
kilstelėjusi nuėjo in kiezina. 
Tai ir po veseiliai.

Pulkauninkas Antanas 
tydamas kad veseilia jau 
skambėjusi, net ir pelenai
mindžioti, tuo kvietka nusise
gęs nuo krutinės in kiszeniu 
inkiszo, boba hztarusi “asz 
jums parodysiu, kasžin isz kur 
koezela po žiurstu gavusi, szo
ko ant jaunikio, tai Džianu 
kas mitras prie duru kad sėdė
jo tai kaip szuvis isznere per 
duris, atsigrižes tik už puses 
bloko mate, kad visi veselnin
kai iszsprudo per duris, o bo-

ma
nu-
su-

bos koezelas ir szluotos buvo 
darbe, ir nei kryžioku pikes 
tik szamatojosi. Mat ten muset 
netiktai boba vanta užkure 
bet ir vaikai.

Veselninkai isz karsztos pir 
ties isztrukia, bobiszko egzer- 
to inkaityti ne nesijuto kaip 
ant kampo in saliuna inszoko.

— O kad ji toji boba su ta- 
je nuoteka prasmektu koki jos 
judoszkos dar szposa Lzkirto; 
ženyjas nesiženijas, bet kam 
reike su koezelu užklupt ant 
mus. Rugojo Antanas.

— Ar jus pilt, in kaili ga
vot ar ne, nes isz stroko nema- 
cziau, bet asz tai žinau kad 
per pakulnes gavau tik neži
nau ar su tuo velniu koezelu 
ar su szluotkocziu. Jurgis at-

— Tegul jas szimtas velniu 
nors nesznekekime. Jaunikis 
prasze.

Pasigirdę pažystami, tai ve- 
selninkus net paalsino beklau- 
sinejant kaip toji batalija pa
sidarė.

Mat tai merginai ne pirmie
na su vaikinais ženinetis tol, 
kol vaikinai parėdus nuperka. 
Džianukui mitram keli metai 
atgal ta pati szposa padare 
kaip ir dabartiniam vaikinui.

Mat anuomet szis dar jauni
kis, pajuokė Dzianuka kad to
ji mergina prigavo, o dabar to 
kiu pat budu ir jisai tapo tos 
merginos prigautas, nes jo pi
nigais mergai naujas andaro- 
kas užmautas.

Džianuks mitrasis, muset 
viską žinojo, kad prie duru at
sistojo, ir pagaikszti negavo.

Suprantama, kad vaikino 
gaila, jogei viskas pakabarkszt 
nusmuko.

Visi vaikinai kurie mislina 
ženytis, geriaus kol apsiženija, 
neduot mergai jokia kapeika.

-^-s. k. -
------------------------

Straikas.
— Kasžin kas bus! Visi 

traukei sustraikavo!
— Tai-gi, ir mano diedas 

su straikavo ba dabar ne trau-

1910 Carson Street S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele Lietuviszka Banka, nuo 14 Spalio 1913m. 

tapo perkialta in savo locna narna 1910 Carson St., S. S. 
Pittsburgh, Pa. Už tai praszom visus musu viengianezius, 
Lietuviszkam Bankui kreiptis naujuoju adresu. Priimam 
pinigus; suezedinimui 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; padirbam visokias ruszies 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., dabar praneszu kad mano biznio vieta randasi 
Polithania State Bank Bldg. 1910Carson St.S.S.Pittsburgh Ta 
(7 blokai nuo n ano seniau buvusios vietos). Užprašiau visus 
savo senus prietelius ir pažistamus kreiptis prie manias, su 
savo reikalais, naujuoju adresa, Na-gi, savas pas sava, 
PAUL V. OBIKCUNAS, 1910 Carson St., S.S. Pittsburgh, Pa
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MAHAEWY CITY,
CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $390 000

Sut. Valst Randas turi musu banke sudėtu piningu.

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

HARRISON BALL, Prezidentas, 9-ad. lig 3 popiet
F. J. NOONAN, Vice-Pre«idenww. SnbatomiB 9 iig 12-ad
W. H. KOHLER K»«ienu».

Generolas Villa kuris nesuti 
ko su Carranza pakele nauja 
revoliucine Meksike. Žmonis 
geidže isznnkti prezidentu Ig
nacą Calderon.

SURINKTOS ISZ LIETUVOS
Yra tai rinkimas gražio Dainelin. 
78 pas. 6x9 coL dyd. Preke 25c.

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

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
-LAIVAKOKCZrU SKYRUS- 

P. V. OblfiCUNAS 1R K0MPAW1A 
cor. 1& CarsOM Nt., MLPiUsbwrg, 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 an 
visu geriausiu Laivu. UžlaiKO Notarijialna ir ve v 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K, Varaszaaa 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentna ButiokanosiD 
4u tiesomio Ruibbjob.



Ubagas Klasteris.
Puikioi aplinkinei prie upes 

Narvos gyveno turtingas ma- 
luninkas, kuris turėjo pacze 
Margarieta ir sunu vienatini 
Mateuszeli. O kad melninkui 
gerai sekesi, ba už s tikus ir pa 
vogtusJevus eme ne mažai py- 
ningu, pastanavijo del sunaus 
ne czedit ant jo auginimo. Ka 
tik sūnelis užsimanė, turėjo 
gaut; paikino tėvas ir motyna, 
o vienok ne iszrode gerai: ba 
buvo suvites ir iszbliszkes. Kai 
myuai ne norėdami maluninko 
rūpint, tarp saves kalbėjo jog 
Mateuszelis ne ilgai trauks ir 
rūpinosi, kam maluninkas už- 
raszis savo turtus, jagu vaiku 
ne turės.

Pranaszavimai kayminu isz- 
sipilde. Mateuszelis kas sikis 
menkių ėjo ir taip viena diena 
pabaigė gy vasti ba ir daktarai 
negalėjo užlaikit. Verke malu 
ninkas, nes motyna da labiaus. 
Trecze diena atsiprovijd pui
kios szermenis ant kuriu buvo 
sukviestas cielas kaimas. Rami 
no maluninka kaimynai, ir tas 
in kėlės nedeles prie užsiemi 
mo užmirszo apie sūneli.

Su pacze maluninko kitaip 
dėjosi. Ta kada tik pareidavo 
ant misles, tai be aszaru ne ap 
si eidavo. Ant tuszczio kūmos 
pardestinejo, jog Dievas in ta 
viete duos kita sūneli. Malunin 
ke nesidavė apsimalszint.

Taip perejo puse metu. Vie 
na diena in grincze maluninko 
ątsilanke ubagas, o inejias ta
re:

— Tegul bus pagarbintas...
— Aut amžio,- atsake true- 

dama po grincze maluninke.
— O isz kur senuk?
— Oj isz toli, gaspadine 

brangiausia • isz toli, ba net isz 
ano svieto.

— O, Dieviti! ar laikais ne 
pasitikote su mano Mateusze- 
liu.

— Žinoma jog pasitikau. 
Kaip in cze kelevau, tai gane- 
kiaules pakeleje, - liepe jums 
duoti labas dienas.

— O j tu Dievulėliau Dieve 
tai mano sūnelis ant ano svie
to turi kiaules ganit, o namiė 
j e j u ne ganė O j dieviti Die
ve!

Ir maluninke pradėjo verkt 
riszdama tuom laik pungule 
Ii su visokeis valgeis. Indejo 
taipos-gi nauje sermegaite ir 
czebatus, o in skudurėli inri- 
szo sidabrini rubli ir in kisze 
nuka sermėgos indejo, idant 
Mateuszelis turėtu ant Kringe 
liu. Dave potam ubagui szmo- 
ta lasziniu, ritini skilandžio ir 
pusią auksino, prasze grąžei 
ydant nunesztu Moteuszeliui ir 
pasveikintu no motynos; pra
sze ir tai ubago, idant tankei 
danesztu apU jos sūneli. Uba
gas prižadėjo viską iszpildit ir 
atsisveikinęs su maluninke 
trauke keliu ant girres:

Ne poilgam sugrįžo malunin 
kas isz lauku. Pati iszbego 
prieszais ir su verksmu pasa
kojo apie sūneli ir apie tai, 
jog jam nusiuntė per ubaga 
daiktus: sermegaite, czebatus 
ir t. t.

— O tu paike! - paszauke 
juokdamasis maluninkas, - tas 
ubagas tave apgavo; in kur 
jis nuėjo?

— Tiesog vieszkeliu ant gi 
res, atsake susirupinus pati.

Maluninkas sėdo ant arklio 
ir nusivijo ubaga. Vidurije gi- 
res dasivijo ubaga, o pagarbi
nęs P. Dieva tare:

-r- Mano seneli, palaikik ma 
no arkli, asz tuom laik misi- 
pjausiu karkleli, ba rudspange 
labai rambus ir ne gali upajot.

Nusėdo no arklio malunin
kas, nuėjo pjaut karklelio, nes 
ne karklelio tiktai geros lazde
les ant ubago kailio. Ubagas 
suprato jog tai del jo, ir ne 
laukdamas sugrižtanczio malu 
ninko, perkabino savo krep- 
szius per arkli, sėdo ir davės 
pora lazdiniu per szonus ark
liui nudundėjo palikes malunin 
ka. Kada tas iszgirdo dundėji
mą, greitai sugrįžo, nes ubago 
ir arklio ne rado. Kaip muilą 
suvalgęs, sugrižo namon, o pa 
ti paklausė:

' — Na ka, duszele ar pavi- 
jei ubaga?

— Pavijau,- atsake spakai- 
niai - o dažinojias, jog ubagas 
teisibe kalbėjo, nusuncziau 
Mateuszeliui arkli, idant galė
tu raitas kiaules užverstinet no 
drausmių.

Lietuviszki tikri juokai
Ka aplaikome nuo ancziu.
Mount Carmelije lietu visz- 

koje mokslaineje klausė sesuo 
mažo Kazuko:

— Pasakyk Kaziuk, ka ap
laikome nuo ancziu?

Kaziukas: — Kepsni, tau
kus ir.... x

Sesuo:— Na ir ka daugiau? 
(prigialbedama): — Ka turite 
savo lovosia?

Kaziukas: — l’gi blakes, 
praszau seseres.
Mokėjo deszimts Prisakimus.

Skvajeris Birsztonas isz 
Shenandorio klausinėjo Jono 
Dirsnaiczio:

— Jonai, tai tu pavogei ark 
Ii žydui Levitui. Del ko tai pa 
darei ?

Jonas:—Praszau pono Skva 
jeriaus, dabar sunkus laikai, 
darbo neturiu o cže pati ir vai 
kai ne turi ka valgyt.

Skvajeris:—Tai ne yra už- 
ganadinantis atšalimas ant ma 
no klausimo, idant vogtum ark 
Ii žydeliui. O ar tu moki De
szimts Di4vo prisakimus?

Jonos: — Ugi kaip nemoke 
siu.

Skvajaris:—Tai del ko juo
sius laužai ir nepildai?

Jonas:—Jau kas tai, tai ne
laužau ponas Skvajeri. Asz j u 
ju laikausi priderencziai kas 
ten yra paraszyta: “Nepage
dausi artimo savo, ane jauczio, 
ane asilo1’ — bet ten ne yra pa 
raszyta apie arkli, apie tai ne
užsimoka nekalbėt...
Pamokslėlis kuningo vaikams.

Freelande kuningas kalbė
jo vąikams laike. katekizmo 
maža pamokslėli apie žmo
gaus skupuma sekancziai.

“Antanas Juodaitukas buvo 
labai nuobrodus vaikas, ne
klausė teveliu, mokslaineje ne 
simokino ir kožnam daede lig 
gyvam kaului. Nesimokino sa
vo užduoties, kožnam in akis 
kabinosi ir buvo labai skupus.

Kada užaugo ir pradėjo 
mainosia drei veriant, neati
duodavo savo motynelei pedes 
ir tik sudėdavo in rankoves 
pamuszala ir tankei mistino 
kaip cze kada pasilikt saliu- 
ninku. Ant galo suaugės ant 
vyro pasiliko saiiuninku ir po 
keliu metu pasimirė...

Kad aAntanukas atėjo prie 
dangiszku vartų, szventas Pet
ras ižgirdes baladojima in dan 
giszkus vartus, atidarė vartus 
auksiniu raktu ir užklausė:

— Kas ten?
— Asz Antanas Juodaitis.
— Ko nori?
— Dangiszkos karalistes.
— O ka giaro padarei ant 

žemes?
Antanukas gylei užsimislino 

ant tuju žodžiu ir ant galo atsi

Szir 
Pa,

— Sutikau karta varginga 
naszle su kudykiu ant ranku 
ir daviau jia'i 2 centus.

— Gerai, —• atsiliepe szven 
tas Petras — o ka daugiau ?

— Daviau 3 centus kunin- 
gui kada rinko piningus ant 
suszelpimo naszliu po dingu
siu kareiviu Europinei karei.

— O ka daugiau?
— Tai ir viskas.
— Palauk czionais valande- 

lia ejsiu pas Dieva apie tave 
pasikalbėt. — Asz tuojaus su- 
grižsziu.

Užsidarė dangiszki vartai. 
Kada szventas Petras vela su
grįžo tarė nuliudusiu balsu:

— Antanai Yuodaiti! Te ta 
tavo penkis centus adgal ir ej- 
kie sau po velniu! 

---- ,----------------------------

Atyda Sąnariams.
Draugyste Saldžiausios 

dies Jėzaus isz Du Bois,
pranesza visiems draugams ku
rie gyvena kitosia vietuosia, 
kad neraszytu daugiau s in se
na sekretorių Antana Micke- 
vicziu, kadangi jisai tapo isz 
szitos draugystes iszbrauktas 
už peržengina tiesu. Todėl sius 
darni laiszkus ir užmokesczius 
tegul raszo ant vardo naujo 
sekretoriaus.

Mr. Thomas Valūnas, 
511 South Avė. Du Bois, Pa, 
kuris priims jusu laiszkus ir 
užmokesczius ir iszsius kvitą 
už priimtus piningus su patvir 
tinimo draugystes peczeties. 
Sergantiems draugams iszsius 
paszialpa ir t.t. Kaszydami su 
kokiu nors reikalu prisiuskite 
už 2c. Stempa. Patvirtinimas 
yra per visus draugus szitos 
draugystes.

Rojaus gelele. Teisybe.
— Kaip tos gėlės gražios, 

moeziutele, koksai ju kvapas 
malonus!.. Man niekados ne
būtu nuobodu tarp ju ežia bū
ti ir kvėpuoti ju saldžiu kvap
sniu,—taip kalbėjo Juozukas 
savo moeziutei, vaikszcziojant 
po sodeli, kur žydėjo daugy
be in vairiu gėlėliu.

— Taip, taip, Juozeli, gėlės 
daug žmonijai gera daro. Jos 
puoszia musu pievas, darže
lius, gaivina ir linksmina kie < 
viena,-gėlėmis gėrisi jaunas ir 
senas. ■,

-— O kad tai butu galima, 
kad asz ir kiti vaikucziai butu 
me tokie gražus, kaip tie žiede 
liai!... Kaip tada butume lai
mingi!... Ar ne tiesa, mamule- 
le?'..

— Tiesa, mano vaikuti, tie
sa, atsiliepe motina,—o tapti 
tokiu gražiu, kaip sztai ta ro
že, lelija, labai langva. Jeigu, 
Juozeli, tu iszmažo busi geras 
vaikelis, Dievuli mylėsi ir 
uoliai laikysi visus tuos insa- 
kymus, kuriu kunigėlis tave 
mokina, tai busi net gražesnis, 
negu tos žemiszkos gėlės, busi 
dangiszkojo rojaus gelele...
' Klausėsi Juozukas tu mo- 
cziutes žodžiu ir giliai jie in- 
smigo jo szirdelen.

— Pati, kuri turi tik kaili 
ir kaulus, o luposia vietoje 
dantų, szimtus pamokinimus 
kuriais bėra nuo ryto lig vaka 
rui, ne visados priguli prie tu
ju moterių, už kurias vyrai 
szoktu in ugni.

— Patogi mergyna, kuri ap 
siredus in žiursteli, szvaistosi 
kuknioje, turi toki prie saves 
patraukima, jog užsikiecziau- 
sias prieszas apsipaeziavimo 
mislina, jog luomas motery tęs 
bus jam rojų aut svietp!

— Geriause pažinsta vyra... 
jojo advokatas, o motere... dak 
taras.

— Vienas arklis reikalauje 
prie darbo botago, kitas pa- 
glostinimo'—bet visi reikalau 
j e paszero.

— Vyras mislina, jog žino 
daug, — motere yra tvirta, 
jog žino viską geriau.

— Kas apsivelka in 
avino, taji greieziausia 
suėda.

— Yra daugiau tiesu 
žiu ne kaip žmonių.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

Worcester, Mass. — Lietuviu 
czion didelis buris, gyvena 
malszei ir sutikime. Per pasiru 
pinima Prof. Czižaucko kuris 
nesenei da czionais randasi, 
bažnytinis choras likos iszla- 
vintas tikrai artistiszkai. Poni 
Czižauckiene kuri turi puiku 
baisa kokiu mažai randasi terp 
Lietuviu dalibavo koncerte 
Plartforde ir' savo puiku m gie- 
dalu užhipnuotizavojo klausi- 
tojus.—Ponas Juozas Czižauc- 
kas isz Freelando lankosi pas 
broli Joną visa nedelia.

kaili 
vilkai

med-

Neduosiu.
mažasai Antanukas

no-
Kai 

verkdavo, tai jin tėveliai, 
redami nutildyti, ubagais gaz- 
dindavp, sakydami, kad atei
siąs ubagas ir jin iszsineszias. 
Tada jin paprastai apkabin
davo vyresnioji jo sesuo, saky
dama:

— Neduosiu, neduosiu asz 
Antanuko!

-Antanukas ta ■ seserį labai 
mylėjo.

Pasitaikė seseriai pirszliai, 
ir tėveliai pažadėjo ja iszleis- 
ti.

Iszvažiavus pirszliams, An
tanukas paklausė, ko tie žmo
nes ežia buvo.

Motina atsake:'
Jie tavo seseri iszsivesz.
Antanukas pradėjo verkti 

ir tarė:

neverkdavo. Kai asz tuos ubą 
gus pamatysiu atvažiuojant, 
tai duris užszausiu. Neduosiu 
asz ubagams savo sesutes, ne
duosiu!—trepsėdamas pabaigė 
Antanukas.

Vakariniai poteriai.
— Siinuk, Simuk, ar ne lai

kas jau eiti gult... Žiūrėk, 
mažyti, kaip žvaigždeles szvie- 
ežia... Koksai menulis gražus 
užteka... Laikas miegoti, vai
kuti, laikas.

— Moeziutele, — atsiliepe 
Simukas— gulti mane varai, 
o neatmeni, kad poterėliu dar 
asz nekalbėjau.

— Na, gerai, vaikuti, —- 
tarė motina,—kad poterėliu 
neužmirszti. Klaupkis, Šimeli, 
ir melskis prie Dievulio, kad 
Jis palaimintu tave ir mus.

Atsiklaupė vaikas ir, sudė
jęs dailiai rankutes, karsztai 
pradėjo melstis. Pabaigęs mal 
da pabueziavo pirma kryžių, o 
paskiau savo 'teveliu rankas, 
linkėdamas jiems laimingos 
nakties.

. Nepraėjo ir puse valandos, 
kaip Simukas jau gardžiai 
miegojo. Per atverta grinezios 
langa veržėsi tyras oras, o me
džiu lapeliai ka tai saldžiai 
kalbėjo ir sūpavo Simuką sa- 
jVp dainelėmis. Menulio spin
duliai linksmai žaidė ant mie
gan ežio vaiku ežio veido, o jis' 
auksinius sapnus sapnavo.

KUR BUNA?
Mano draugas Jonas Savickas pa

eina isz Suvalkų gub, Buroku kaimo 
Puncko para, 8 metai atgal gyveno 
Scotlande, turiu svarbu reikalą, jis 
pats ar kas kitas, praszau duot žine 
ant adreso. (gg ’o;)

Jonas Ramanauckas
62 Center St. Kingston, Pa.

Mes tris sesers pajieszkom savo 
brolio Antano Bartusevicziaus, pa
eina isz Suvalkų gub., Starapoles 
pav., D:gru kaimo, daugiau kaip 12 
metu kaip Amenke, pirmiaus gyve
no Pittston Pa po tam Gilbertone. 
Jis pats ar k-ts kitas praszome duot 
žine ant adreso. ( gg o;)

Katrina Bartusev’oz.
236 S. Levan St Allentown, Pa

Mano pussesere Morta Martinai- 
cziuke (po vyru Kaczius) ir mano 
pus-brolis Jurgis Martinaitis apie 3 
metai adgalios gyveno So. Bethlehem 
isz ten iszvažiavo in Detroit o dabar 
nežinau kur buna. Teip-gi man° 
draugai Petras Zakarauckas ir Mi
kas Garsziu teip gi gyveno So. Beth
lehem isz tenais iszvažiavo vienas in 
Thomas W. Va. p Zakarauckas m 
Philadelphia. Visi paeina isz Kauno 
gub,, Panevėžio pavieto. Tegul at- 

. siszaukh Ant ad cesux--
John Andruszunas1

Box 55* Morea Colliery, Pa.
Pajieszkau Jurgio Szaukevicziaus 

pirmiau gyveno Girardville Pa, da 
bar nežinau kur, teipgi pajieszkau 
Antano Malninko pirmiau gyveno 
Toluca, dabar nežinau kur. Praszau 
atsiszaukt ant adreso.

Maggie ZJgliene
Box 545 x Oglesby Ill.

NETROTINKITE VILTIES.
Jaigu esi plikas ir plaukai slenka 

nuo galvos, tuksztanczek jau likos 
iszgydintais, gydimas dykai, adiesąs

“Professes” Box 9, Station W 
Brooklyn, N. Y.

PDIH DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apsirgus9 taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

.“DAKTARAS”'
parodo, kais 
nuo ligų apsU 
saugoti.

firį Didele knyga api 1300 pnslapc 
$ jį Visos 6 dalis druesiai ir puikei 
h t apdaryta. KaErtRR uusjuntm'o

mes apmokame TIK S*
’ S3..

LletuvIškŲ Knygų Krautuvė.
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protų ,jr išsimokinti 
angliškų kalbų, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau
tuvė adara kas vakaras.

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogų dykai. Adre.:

M. J DAMIJONAITIS *
901 West 33-rd St., CHICAGO, ILL.

7//W/WW IIW
ŠITOJ KNYGOJ "DAKTARAS’' netik 

pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti,

KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug.ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tiueja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam Užaugusiam 
vyrai ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniem; 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali, 
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site. \

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimą su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystes klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenejusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą “Daktaras’!, nes dideles daugybes žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nes išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų už 
prisiuntimą,

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
111.7 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS’ Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir n ikar 
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum .išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. .Rašyk arba ateik. Z

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 » 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarniF 
ke ir p( tnyčioj vakare uuo 6 iki 8.

Niekszas.
Juze stovi užkabori j e ir su- 

pikus murma in save:
— Tai szuo prakeiktas ke

tino ateite pasimatyt su ma
nim asz laukiu |no adynos ir 
ne ateina!

Juk®jago ne galėjo pats atei

“KAPITONAS
VELNIAS”

Prietikiai Cirano Dc Bergarac

Verte isz Francuzu Kalbos
KUN. DR. M JUODISZ1US

Yra tai labai 
užimanti ir jno-

padalinta in tris 
tomus. Visi tris 
tomai vienoje

404 Puslapiu. 6x9 col. Dydumo.

...PREKE...

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY, PA.
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s PUIKUS SKAITYMAI į 
g NAUJOS KNYGOS ® 
® ____________ _ . o

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi
tos knygos preke tiktai 25o.

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

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

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

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mis- 
trasir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme už szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25o,

įPuiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
I apraszimas isz pirmutines puses 
S szimtmeczio, iszimta isz Lietu- 

viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25o
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4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25o

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

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

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minėtu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paczta ir 
apmokame visus kasztuš. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. PDCZKOWSKI-CO.
Mah jooy City, Pa.
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Antverpas ir aplinkine, kuri Vokiecziai dabar bombardavoje ir geidže apimt.

INUNDATED

~ AREA 
1 —

.įerre i

...Moraliszka Kabala...
Katra iszdeda žmogaus ateiti 

Preke — lOo.

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

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

Preke — lOo

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

—su pagialba Kaziru—
~ Pagal Crareingiauai Chaldiszku 
Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 

Cigoniszku Burtininku.
Preke — 10o.

“KATALIKO’1 PI E N RASZCZIO PREKE SEKANTI!/

duv< Valstijos Preke Metams - - $5.00
Suv. Valstijos Pusei Metams - - $3.00
Suv. Valstijos Trims Menesiams - - $1.75
Užsenije, Europoje ir kitur, Metams - $7.00
Užsenije,Europoje ir kitur, Pusei Metams $4.00

Prenumerata siusti sziuo adresi:
“F“ B B

x ...VISI UŽSISAKYKITE...

AMERIKOS LIETUVIU DiENRASZTI “nmio"
DIENRASZTI “KATALIKE” žinios tilps daug greicziaus 

ir placziau in visus pajudintus musu gyvenime klausimus kuo- 
noplacziausiai atsiliepsime.

DIENRASZTI S “KATALIKAS” yra bepartyvis laikrasztis 
ir prisilaikys ramaus kultūrinio darbo, nesistengdamas kenkti nei 
vienai nei antrai pakraipų pusei.

Todėl DIENRASZTI “KATALIKA” bus galima aiszkai 
ir placziai nuszviesti Lietuvius o ypacz Amerikos Naujokynuose 
gyvenacziu S. Valtiju ir kitu szaliu gyvenimas, paduoti kuodau- 
giausiai žinių isz Europos karo lauko ir visuomenes gyvenimo.

D1ENRASZIUI “KATALIKUI” užvis labiausiai rūpės tik 
Lietuvin kultūrinis kilimas ir ju gerove, Bet nebus vietos tautisz- 
kai neapikantai- DIENRAŠZČZ1O “KATALIKO” tikslas-kelti 
apszvietima tarpe lietuviu siekis-lietuviu gerove ir augszcziausis 
kultūrinis lapsnis. /

Taigi kas prijauczia musu tikslams ir siekiams, kam rupi 
kultūrinis kilimas Amerikoje lietuviu tas privalo užsisakyti Amerikos 
Lietuviu Dienraszti “Katalika.”

AMERIKOS LIETUVIU DIENRASZTIS

3249 S. MORGAN ST., gH'CAGP.J^

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

W. D. Boczkovzski-Ce.
520.522 W.Samth Al; SSaJmsroy City Pa,

Pakeli

FERVERSK
PRIE

Iff AVY 
o tada tikrai busite ant tikro kelio 
kaslink tabakos užganedinimo.

į Navy tabakas teip puikei galima 
v sukti in cigaretus, kad galima juos

I rūkyti per isztisa diena per visa 
meta su pilna užganedinima.

G Al L & AX

AVY
Long Cut Tobacco

Geriausias Tabakas- Geriausiam
Navy tabakas yra szvelnas Burley tabakas, su 
stebėtinų priimnu skonu n esi ran dantis kitam tabake. 
Pasenejas ir sumaiszytas del prieinu o rūkymo po
tam sudėtas in keturias popieras kad užlaikyt 
tabaka szviežiam, czistam, saldam ir geram padėji
me. Mes darom Navy ilgai pjaustyta tabaka idant 
galėtumėt lengvai suvynioti cigaretus, ylgiai 
ir vešiai rukosi.
Tabakas neiszpuola - nei neiszsiryta isz popierukes. 
Yra tai visiszkai populariszkas tabakas — padaro 
atsakanczius cigaretus, yra kvepantis ir atsakantis 
tabakas del pypkes ir kramtymu j.

Knygute Popierulfiu su kožnu 5c. pakeliu
THE AMERICAN TOBACCO COMPANY J $

f J



sax^ffiasEdc^u^uaxissia^:

Žinios Vietines. ISZ AMERIKOS SUNAIKINIMAS TERMONDE PER VOKIECZIUS,
— Ponas Viktoras Lapins

kas prisiuntė gromata pas nu
budusią paeziule, buk randa
si pas tėvelius sveikas ir ran
dasi namie. Apie kare nieko 
neraszo ir kada sugriž tai ne
žinia.

— Neužmirszkyt, jog meti
mas kokiu szaszlavu in upelu- 
ka yra uždrausta per miestisz- 
ka valdže. Už toki prasižengi
mą ana diena užmokėjo po $10 
tris ypatos. Detektivas te
mina ant visu prasižengėliu.

— Tula gaspadinelia nenp- 
rejo iszleisti savo burdingieri 
kuris pasirūpino sau vieta pas 
kita gaspadinia. Burdingieris 
inpuole in pasiutiszka piktu
mą sumuszdamas savo gaspa
dinia už ka likos uždaritas.

— O teip, Mahanojui turi
me labai “smart” lietuviszku 
vaiku” kaip tai laikas nuo lai- 

girdet. J. S. už- 
diena savo Juozu 

bovinosi prie pe- 
jis tenais dirba.

Vaikiukas užmusztas per auto 
mobiliu.

Gilberton, Pa.— Mikola 
Blažeskis/ 11 metu senumo li
kos užmusztas per automobiliu. 
Mikutis buvo užsikabinės ant 
užpakalio karuko, kaip tai 
drugelis vaiku turi papratima 
daryti. Kada nuszoko nuo 
karuko neužtemino, kad isz ki 
tos puses atejna automobilius 
kuris jin smarkei trenke, su 
žeisdamas pakauszi. In kėlės 
valandas ligonbuteje Ashlan- 
do mirė.

WISCONSIN© 
FA R M OS

TIK $50 PINIGAIS 
PASKUI 

$5 ANT MENESIO.

W. RYNKIEWICZ
.. NOTARIUSZAS..

Z33-Z3b w. CENTRE ŠT., > MAHANOY CITY, PA. 
PK1VAT1SŽKA BAN kA ANT SUDĖJIMO PINIGU ‘ 

.............FO PUIZTI1U BANDOS......

W. TRASKAUSKAS
...GRABORIUS...

ko duodasi 
klausė ana 
ko kuris 
cziaus, ka
“Asz bovinuosiu in toki ang- 
lekasi kaip tėtukas” atsake 
vaikas. “Tai gerai sūneli, bo- 
vinkis tik nekrapsztyk teip 
nosije.” Ant to Juozukas atsa
ke: “Tetuk, asz tik kasau 
gengve in savo smegenis!” Ar
gi ne “smart” Juozukas?

— Subatos ryta apie pirma 
valanda užsidegė prezervu vir
tuve Charles Brennan ant 
West Railroad uliezios. Likos 
sunaikinta in 20 tukstaneziu 
kvortų vogu kurios buvo už- 
provintos stikluosią.

— Bell Telefono kompanije 
užvede telefonus Jacksone, 
Yatesville. Buck Mountain ir 
Lanigane. Žmones dabar ga
les susineszti su visokeis reika 
lais mieste.

— Boczkaucku saleje per 
tris vakarus ketverge, Petny- 
ežioj ir subatoj bus puikus per 
statimas po vardu: “Jewels Ju 
bilee Musical Co.” susidedan
tis isz 14 aktorių ir aktorku, o 
Jarp aktu bus rodami puikus 

ti paveikslai. Galite atei 
ti bile kada nog 7 lig 9 ad. va 
kare o matysitevisa perstatima 
Inžanga visiem tik 10 ir 15c. 
Kožna vakara kitokis perstati- 
mas. 1

— Draugyste Sv. Kązimie- 
rio nutarė priimti naujus sana 
rius už pigu insiraszima, tiktai 
už viena doleri ir tai tik per 
tris menesius. Pavienius vyrius 
priims nog 15 lig 40 m. senu
mo o ženoezius lig 35 metu, 
yra tai giara proga insiraszyti 
ir kožnas privalo pasinaudoti. 
Susirinkimai atsibuna nedelioj 
kožno nenesio po 12-tam.

Cn asą ’i) 
klobas nutarė 
sąnarius per 
$1.00 instoji-

Paeme $700 ir prasiszalino su 
savo svainia.

Buffalo, NT.Y.—Tamoszius 
Pomalskis, kuris laike saliuna 
ant 43 Chicago uliezios dingo 
su savo svaine ir 700 doleriu 
Gyveno su savo paezia laimiu 
gai pakol nepribuvo isz tėvy
nės jauna ir patogi Juze, sesuo 
Pomalskienes. Tamoszius tuo
jaus pamilę j o Juze o toji su
gražino jojo meile o pati apie 
ta j a meile žinojo gerai.

Pomalskiene norėdama tam 
viskam užbėgti nutarė savo 
sesere iszleisti už Frano Mil- 
nauckio. Ana diena Pranas 
nuvede patogia Juze prie al
toriaus. In kėlės valandas po 
vinezevoniai, Juze prasze Fra
no idant jiai pavėlintu atsis
veikint su savo draugėms pa
kol isžkeliaus in szliubinia ke
lione. Bet Juze nenuėjo pas 
drauges tik tiesiog in saliuna 
pas Tamosziu. Tasai paėmė 
automobiliu, 700 doleriu isz 
stalcziaus ir iszpiszkejo neži
nia in kur su Juze, kuri paliko 
savo nauja vyra aszaruosia. 
Palicije juosius jeszko.

Nelaba motere aplaistė savo 
vyra alkoholiu ir jin uždege.
Brooklyn, N. Y. — Sarrah 

Morris, židelka, kuri ne ken
tė savo vyro nutarė nuo jo at
sikratyt baisiu m budu. Kada 
tasai miegojo aplaistė jin alko 
holium ir uždege. Nelaimingas 
pasijutes liepsnoje, ižbego lau 
kan. Praejnantis palicijantas 
užtemimas gyva žibinte, užme 
te savo surdota ir užgesino 
liepsna ir nuveže in ligonbute, 
kur kaip rodos pasveiks. Ne
dora židelka uždare kalėjime.

VYRIU LIGOS

Paveikslas parodo sunaikinta bromą ir miesia Termonde 
kuri Vokiecziai sunaikino per bombardavima ir sudegimą.

— Mieste Sheffield Angli
joj kas dien padirba 50 tuks
taneziu visokiu peiliu.

— Mieste Salvestone stalo- 
r ei gauna 56_| centu ant ady- 
nos.

Ant pardavimo.
Puikus namas, puikiai intai 

sytas, 
pas.

Dasižinokite tuojaus

Jesse Webb, 
119 E. Pine St. 
, Mahanoy City, Pa.

Ruptura, 
Piles 
Varikocel, 
Kraujo 
Užtrucinima, 
Nervlszkos— Gedemino 

priimti naujus 
tris menesius už 
mo. Yra tai gera proga insi-
raszyti prie geros draugystes. 
Jaigu neturite amerikoniszku 
popierių tai k lobas prigialbes 
jumis jias gauti. Sanariai bus 
priimti nog 21 lig 40 m. am
žiaus. Susirinkimai atsibuna 
Nedeliomis po 20-ta kožno me 
nėšio, pirma adyna popiet 
Mokslaineje. (*Tlgl ’ao^)

Tie kurie reikalauja atsakan- 
czio gydimo, tegul kreįpesi 
pas mus. Yra tai seniausia ir 
atsakaneziausia būdas gydimo

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

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma. Suvirs- 
zom 33 metu daktaravimo Wilkes- 
Barre, Pa., muso glaunas ofisą.

Galite gauti puiku 40 akieriu Farma 
Wisconsino steite Lictuviszkoje kolo
nijoj, nog $15 lig $20 už akieri.

Užmokėkite $40 ir $5 
Ant Menesio

o gausite puiku 40 akeriu Farma Lie- 
tnvi-zkoj kolonijoj Michigano steite, 
Prekes $12 lig $15 už akieri.

Dar Yra Laikas
Pirkti Giara Farma.

Mes esame Locninikai ne agentai.
GRIMMER LAND CO

133 West Washington Street 
Room 1007 : rChicago, ILL.

Naujiausias iszradimas,
Jaigu turi dantų gėlimą;’ kornus 

ant kojų, tai gausi po 5c., gyduole. 
Jaigu nepagelbetu bus sugražinti 
pinigai. Teigpi iszsius placzes infor
macijas nuo ko plaukai slenka ir plin ■ 
ka, pleiskanų atsiradymas ir nupucz- 
kave veidai. Tukstanczei dekavoja

Už dyka rodą. Raszyk tuojaus:
Gratis Specialists 9.

Box 106 S{a. AV. Williamsburg
Brooklyn, N. Y.

GERA ARIELKA ®

Mano Privatiszka Banka yra po 
didele kaucija jr priežiūra valdžios ir 
piuigiszkus reikalus galima pas mane 
be jokios baimes atlikinėti,

Paszportus del keliaujanoziu pa
mpinu.

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

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. Tszduoda Dysto- 
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 Sz'Ipkorcziu Pinigus ir 1.1., raszykite 
pas mane o aplaikysite teisinga atsakymą. Apsaugoju Namus ir 
Naminus Daigius nog Ugnies.

Skaitykite Idant padaryti vietos del Rudeniniu ir 
Žeminiu tavoriu, tai per keletą dienu 
turėsime Dideli Pigu Iszpardavima vis
okiu Vasariniu Tavoriu. Szitas tavoras

susideda isz visokiu Siutu del Vyriu ir Vaiku, visokį Vasarini apre- 
da;ai kurias dar galesite pirkti už labai numažintas prekes, todėl 
ateikite ir pasinaudokite isz progos ba szitas Didelis Pigus I.szparda- 
vimas tesis tik ant keleia dienu.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, TA.

...Laidoja Kunus Numirusiu...
Pasamdo Riginus ir Vežimus del 
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, 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.

Cor. Ei® & Mažai Sto. Plytaasife, Pa. 
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Kirsiu Uotudszh'UnUszkii Vaisia.

3 
> 0
O
53 
isj

bk'FOn

28m.< Senas Laikrasztis

VIENYBE LIETUVNINKU
“VIENYBE LIETUVNINKU” 

didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia iszLietuvos gyvenimo 
ir paozios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeivis'zku* organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
1911m.l0 d.Vasario sukako 25 metai 
kaip iszeina. isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu ntsprinas da Lietuviu 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokes $2 gaus ta numeri, 
<aipo DOVANA.
/IEHYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA 
ketams - - - $2.00. 
Pusei Metu - - $1.00. 
Užnibežin - - - $3.00.

Ant Pardavimo.
Turime keletą geru namu 

su salimais ant pardavimo 
mieste Mahanoy City, norin- 
tiejei pirkti atsiszaukite in 
“Saules” ofisą.

Nusipirkite sau keletą ; 
buteliu arielkos 
(ORMGZim M. 6. 2- 
Geriausia arielka visam 
mieste. $1 už bonka. 
Teigi gausite pas mane 
visokiu kitokiu gėrimu 
kokiu tik pareikalausite

s. Mirtie?
408 W. Maljanoy Street

^■MBcaaaaEuiHManaMac tmmb—»nwrn. rr.i»wr»^irri ui n ii i'iniir>i-«iMuw ,MHfnKimninrwflrii—ii ttrtMty

Dekite Pinigus ten...
j kur daugiause naudos jumis atneša

Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk lOo. 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 azituom adresu

*88 * UW’WMft

Ar Turite Skausmą 
Strenuosia?

Daug Mahanojaus. Gyventoju Dasi- 
žinojo Kaip Aplaikyt Palengvinimą

Mrs. W. D. Powell nog 1426 -E 
Centre St. M»hanoy City, Pa. sako: 
“Per ilga la’ka kentėjau bkattina pe 
czuosia ir mano inkstai davė man 
daug ergelio. Doan’s Kidney pigul- 
kos palengvino man visame. Dar vie 
na yputa mosu szeiminoje teipgi ap- 
laike palengvinimą nog tu pigulku.”

Ant pardavimo visuose aptiekose 
50o. baksukas. Nepamirszkite vards?. 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster
Milburn Co. Buffalo, N. Y, parda 

■j’eiai dM Suv. Valstijų.

TrK Vakarus* Ketverge, Petnyežioj ir Subatoj
Ytmoiud. BOCZKAUSKU SALEJE

Puikus ir juokingas Perstatilitas, po vardu: Jewels’Jubilee”Musical Co. susidedantis isz 14 
aktorių ir aktorku. Tarpe .aktu bus rodami naujausi krutanti paveikslai. Du ^ersta+imai 
kožna vakara 7 ir 9-ad. ir kožna vakara mainomas programas. Kas pirma vakara matys 
szita puiku perstatima, ateis ir kita vakara. INZANGA TIKTA! 10 ir 15c.

Czedykyt Savo Pinigus.
Darykite savo Ala namie. Prisius

kite tris deszimtukus sidadre ir 7c. 
stempomis apdengti visus kasztus o 
mes prisiusime 3 pakeliu sampeliu 
“Ambrew” Alino proszku isz ko ga
lėsite padaryt 18gorcziu pirmo klas s 
alaus, pridedant tik grino vandens. 
Gausite direkcijas kaip padaryt alų 
in 5 minutas. Ambrew proszkas yra 
padarytas isz Barley Malt ir Bohemi
an Hops. Daug kostumeriu sako kad 
“Ambrew” alaus geresnis už bravoro. 
Prisiusime teipgi proszko isz ko ga
lėsite padaryti 5 kvortas Arielkos ir 
Vinio. Reikalaujame agentu parda
vinėti “Ambrew” geras uždarbis, gal
ime neszioti kiszeniukije-. Yra padar
yta pagal randos instatimus ir ne yra 
uždraųdoma pardavinėti.
Apie daugiaus raszykite ant adreso:

PAUL GATCH
Ambrew Extract Universal Agency
P. O. Box 85 — Linn ton, Ore.
R F I k A I I M C I Vyrai ir Vaikinai mokj tie Bal
li Ul i\nLI IN U I berianti. Galima iszmokti in 4 
lig 6 nedeliu. Tezinokinam teipgi Merginas Bal- 
bsriauti ir Manicuring. Galite pradėt bizni eu $50

Adreeavokite: Noesokoffe Barber School 
1202 Penn Avenue - Pittebur,gh, Pa.

Ant pardavimo. /
Puikus saliunas su namais, 

ant didžiausios uliezios, mieste 
Tamaqua, Pa. Labai geroi vie 
toi. Parsiduos neperbrangei. 
Atsiszaukite tuojaus ant adie 
so. August Yermal, 
Cor. Center St. ir Cottage Ave.

Tamaqua, Pa.

Namas ant pardavimo.^
Už maža preke, galima nu

pirkti namus ant keturiu fami 
liju po vienu stogu. Namai 
nauji ir labai gražioi vietoi. 
Atsiszaukite pas (f-g o;) 

Jac. Burke 
Minersville, Pa.

Ant Pardavimo.
Puikus kotelis mieste Sha

mokin, Pa. labai geroi vietoi, 
ant kampo Race St. prie gele
žinkelio. 11 Ruimu didelis 
bar-ruimas ir 2 skiepai, parsi
duoda ne brangei. At-iszauki- 
te tuojaus ant adreso.

Jos. Lastoski
700 E. Race St.

ANT KONGKESMONO 
12-to. Distrikto 

Sthujlkill Paviete.

'50 M ETU
Pasekmingo Bankavimo

Sukatoj 26 Sept., 
suėjo 50 metu nog 
atydaiimo‘‘Szlto Ban^o” 
Nog 1864 m. Szita' 
Banka dare pasek
minga bizni ir per 
tiek metu datire kaip 
geriausia patarnauti 
savo koštu meram e.

Dekavojame visiems tiems 
kurie prigialbejo mumis dase- 
kti-szendieini aukszta laiįsni.

A. J. Keydosziiis
BANK EXCHANGE
202 Troy St; Dayton, 0.
Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva 
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai 
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti 
szipk'orte tai pirkite nog manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano locnam name vertes 
$14,000 ir esiu po kauezija ir priežiūra 
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka 
dasižinoti prisiuskite 2c. stempa.

‘APSZVIETA’ MnksliRzkai Tfitoriszka Knygi 
palytinti daug isz Lietuviu prasite? 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
m 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta SI.25, 
Mainieris ir Leberis su 60 pus- 10r

Gaunama pirk* tik ps**
-IdniWL Sf, p

ROBERT D. HEATON
Isz Ashland, Pa.

Republikoniszkas Kandidatas.
Kinkiniai Utaminke 3 Novemberio 1914.

i RAMU KRAUTUVE :• 
p Didele daugybe naujaus os
S mados Rakaųdu, Pecziu visokio .9 
jj darbo, Karpetu ir Divonu viso- jį 
jį kiu didumu, Klejonkiu, blokiniu 
° ir geležiniu indu ko pigiausia, o 
o kad užganadinti darbo žmonių o 
□ reikalus.
0 Atsi’ankydanii in mus didele krau- 

tuve nusistebesite isz bargenn kuriuos įį 
o mes suteikiame, atsilankykite pas mus o 
q senus rakandus apmainome ant nauju.
H ...Kalbame Lietuviszkai... j| 

S PRENSKY BROLEI S O oO Antros durys nog Paczto. j| 
o 109 E. Centre St; Mahanoy City Jį 
K o
oMOMoMOMOliO&iOlIoaiOMOMOMOtaOM

Atneszlnte Savo Pinigus in Banka

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
I o tokiu budu stosites vienas isz jio prieteliu.

Mokes jumis procentą ant sudėtu pinigu.
Jumis prigialbes j ūso biznije.
Prigialbes jumis pirkti namus.
Pagialbes jumis lengvu budu užmokėtiM Ori O

g skola ant namo.
fe Bus jumis geriausias'prietelis.
I Banka žino kaip jumis pagialbsti.

Visada yra pasirengus jumis patarnauti 
i visame.

Batika klerkai juso kalboje gal susikalbėti.
I * Banka reikalauja juso paezedžius.

D.M.GBAIIAMjPres. L.ECKERT,Vice-Pres. D.F GUINAN,Kas.

MEECITANTS BANKING TRUST CO.
Kampas Main ir Centre Sis. Mahanoy City, Pa. |

MwnMniwiWMiiiiii ---------
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Nesiranda Geresnio
F erzlaus už Model 

“KEYSTONE”
Galima matyti daugeluosia na- 

muosia Mahanojuje. Suvirszum 
900 szitu Pecziu mieste. Kožna 
szemina rekomendoja szita Pecziu 
kaipo giaras kvepykas. Mes 
teipgi parduodame Peczius po var 
du ‘Canopy Fair’ ir ‘Real Apollo’ 
juodo ir rausvo koloro. Musu 
Pecziai esą gvarantuoti, jaigu ne
patiks tai atmainom ant naujo a ba 
sugražiname pinigus.

CT TT'TsJ A KP ę mahanoy cit v, shenanboah, UUinnn O MOUNT CARMED, LANDSFORD.

4* NAUJOS VIĘTOI «h
Sziomis dienomis perkeltm^avo Sztora'skersai kelio 

Aį in<Savo Locna Narna po N O. 133 W. Centre St. 
W Ateikyte pažiurete Nauja Sztora o busite linksniai 

priimti. Aplaikeme'Visokio Naujo Tavoro kaipo tai: 
?»- Visokių Moteriszku, Merginiu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu 

gatavu Szlebiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Plunksnų taipgi visokiu nau
ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.m"h O f&l 133 w* Centre St.,
A 11© WO O© Hahanoy City, Pa.

Ramonat Hardware Co
(S. A. Ramonaitšs, Locninikas)

...Didelis Geležinės Sztoras...
Wholesale ir Retail.

Visokiu Geležiniu prietaįsiu Suduriams..<
Stiklas, Aliejei, KvarboS, 1/ kerai i\r t. t.

Visokiu Tulsįju Mainieram ir Stalorian s...
Maszinier'jos ir deganti Aliu et.
Visokį prietaisai Kalviams ir Statytojams vežimu.

Visokiu geležiniu Paipu ir ton tinkami prit taisos, teipgi 
Eletrikiniu dafotu.n

Visokiu daigtu in Grosernes, mediniu ir pintu daigiu Klijonkes 
ant grindų ir ant stalu Szniurai, Szlnotos, Szep, tos ir 1.1. 
Lampos ir prietaisos Trampoms, visokio Acto, visokiu 
g'triuko Vog< s. Anglim ir Aliejini Peczia.

Namini Pakantos. Lovos, Spiingsai, Sienikai, Ledinos Szepos, 
kud ki m Vežimukai.

Salu./.nk'ami premisos kaipo tai Kletrikines, Vandenines ir ranki- 
isokiu Paipu, Stiklu ir Stikleliu.

a darba. tai va: Bh kinius daibts, Stogus, 
isokiu Szi .mu atliekame kanegeriausia.

y a vi ra preke, tik vienokia preke ir tai už pigiau- 
pakuti marketo. Muso tavorai yra gvarantyti, 

iirii.i k lai tmainom ant kitu aiba sugražiname

n.‘S Vi it;į
V is iki iįltnir*- 

ini.;o-ym
Musu ’il.sia

Jaigu was ’>er.< i a vora nog $5.00 ir vyrsziaus tai pristatysime 
dyka, in namus 10 miliu tolumo.

Ramonat Hardware Co
113“ 115 S. Main St., Shenandoah, Pa.

35o., 50c. i

...zJOC, E 

...50a. g 
$1.00. I 
...Sfe I 
,.,.25b. I 
...25c. i 
...25c , f

25c- 
žfc. 
ftSSr.

Kiekvienas Lięt’O.vlsakae Sstorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuvisskąs Gyduoles savo 
^storuose ant pardavimo, kad,m.osti 
tautieczęi reikalaudami galetn*cn8’- 
pirkti ir nereikalautu laiduoti 
piningus dovanai kokiems nors 
vikaras tose agieimkese. fcMornhikai 
raškykite pareikalaudami muf; gyduo
les, nes geras uždarbis; pajtiuokvDi 
musu tyras L’etuvifakaa Gyduoles, 
kurias tnes gvarantuojauie.
Egiutero No.i.. 
Egiutero No. 2.. 
Zmijecsnik.......
Gumbo Laszai.. 
Meszkos Mestis. 
Trejanka.-....,. 
Linimentas vaikams ... 
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsamas . .. 
Anty-Lftki?on dd vaiku 
Mikeliai vaikama nuo Kirmėlių

° uuoKirmėlių del miaugueits. 35c. 
Vanduo uao Akis..............
Ū gai a tr a ūkis  ..... ‘Mkt.
Skilvio Lassfti ............ ......
iiyd. užlaikimol Viduriavimu ir

K ruvinotiio*. ...... ...,75c.
‘Uieure’ arba gyd.I-iumfttyssino 
Uyd. del nemfeluno Pilvo  ..... ^r*-
Miiteiisd sustabdymui

skaudėjimo,..... .
L&ssai uno DaiUu........
Mestis uuo gedimo ir prašai .tarimo

Kojų..... . .............7....................
Geležinis sadrutintcj M sveikatos S»X. 
Vaisias ouo Papauuu........... 
Gyd. nuo Grippo.....
Plauku sps&ngotojafi........... .. 
Muilas del Plankui.............. 
Milteliai .osio Kepenų..............
Rožes Ila l«am».s
Kinder BalwM&as..,. - 
bob.n&us Lswsai...... .g-
Ssvebaiųtojas............... 
Kraujo vaiytojas-p....... 
N e r vu RniaintojaH............... 
Egaema a<b^ odes

pas Vaikis....................... 
PlftVitcris (Ka^stavolo)....... ... 
Psunada Plaukares.............. ... 
Gyd. nuo skaudėjimo A.usisa,.. 
Gyduoles sau Rieiaeiia, .......... 
Vengriškas Taisytojas U^u*. 
luistu Wwt&8.............. 25c. ir
Airined Dulkeles .........  .....----- 25r.
Gvd. mio uždaiduiti D%ntn arba

Afeirni skanino ir skarbutis
Gyd. aso Pferira is Niežu.......c$2.00a
Gyd. TMsmaej,............3&00. 
'+vd, nuo. LIrsis

Galvos
..........   Wc.
. .Sfe

..J fe

fe

.J 100.

ULM E 
...25c.

.$5c.

Ine.

sz

T,

JLietuviszkas Agentas^ 
SZIPmm IR SIUNTIMĄ PININ8U. 
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

lijip in r isz Lietuvos. Siunozia 
iningus in visas dalis svieto, greitai 
giai ir teisingai^
Kas nori atgabenti sz Lietuvos 

vo gymines ar p ižinstamus tai r&- 
ykite pas mane kadangi', dabar turi 
bai pigias prez.es Szipkoroziu ir 
ilima dar pirkti Szipkortes už labai 
įžemintas prekes. Rassant prisiu 
ite už 2c. stempa o gausite greits

aipgi užlaikau dideli krom& visokiu 
ilgomu tavoru ir Buožėms.
r. Petraitis - Clymer, Pa.

LlETUVlSŽKAS KOTELIS

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

Skersai Central R, It. Dypa

Jaigu kada busite Wilkes-Barre 
užeikite pas Andriu Miliszaucka 

r busite svetingai priimti ir gausite 
šokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka 
ginęs tikros rugines arielkos, mi
ns isz krokavo, visokiu vynu, szal 
alausir visokiu kitokiu puikiu geri- 

i. Cigarai kvepenti net iszHavanos 
teikite o bue;ie visame užganėdinti 
ilžiniszki stiklai. Kas syki užein* 
grižta adgalios atsilankite.

žin

UEPJVISZKAS ADVOKATAS 

Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STAGES 
COURTS.
Geriauses ir didžiausias sums! 
lingo iszlaittieja provose už p&- 
dima kasikloše, fabrikuose, gels- 
keluose, Jaivose ir t.t. Issdaimej 
tvas kurios kiti advokatai afcs&ko ai 
Lieta, Rodą duodu dykai,

Ądresavoklfce:

B. S. TANKAUS
IM lara Street 

tfewTerfeXF,

prez.es
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