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KAS GIRDĖT?
Juokingai iszrodo kaip tai 

daugelis žmonių turi nesavo 
tautiszkas pravardes. Ant pa- 
veizdos yinsime: Brooklyne 
randasi amerikonas su pravar 
de H. B. Litwin, Mahanojui 
Lietuvis vadinasi Paliokas, 
Milwaukee yra Iszpanas vardu 
Bilgin, Filadelfijoi randasi 
Slavokas vardu Francuz ir tt. 
Szimtus galėtumėm tokiu pra
vardžių czionais iszreikszt. Ko 
kiu budu taisės netautiszkas 
pravardes aplaižė, tai patis ne 
žino.

Tūlas reporteris angliszko 
laikraszczio turėjo pasikalbę 
jima su karclinolu Gibbonsu 
Baltimoreje ir ant galo užklau 
se ka jojo eminencije mano 
apie tebyria eu copiszka kare. 
Kardinolas ant tojo užklausi
mo tik pakratė galva, gylei 
užsimislino ir atsiliepe: “Atej- 
nanczios žinios apie kare yra 
baisios, mane peryma dydele 
baime. Mes negalime apmaus- 
tyt apie dyduma ir bjauruma 
tosios kares. Szventas Rasztas 
pradeda iszsipildyt, jog kara
lystes ^viena priesz kita pasi- 
kials o tada užstos dydelis gai
lestis ir vargas po visa svietą 
isz ko turime ženklą, jog svie
to pabaiga artinasi.” Kokia 
baime likos visas svietas per- 
ymtas kada laivas Titanikas 
nuskendo suvirszum su tuk- 
stancziu gyvascziu. Tai buvo 

su tebyria 
europiszka kare, kur tukstan- 
ežiu nekaltu žmonių žūva kas 
diena ir kas valanda. Negaliu 
sau apimti dyduma ir bjauru
ma tosios milžiniszkos kares.”

Kardinolo Gibbonso žodžei 
yra teisingai iszreikszti.

Apsisaugokitės pp. biznie 
riai apgaviku kurie parduoda 
neteisingus pacztinius “Money 
Order” po visas Suv. Steitus. 
Jago kur tokis apgavikas pa- 
sirodis, tai duckyte žine pacz- 
tui.

Del keletos atsakome: “Ne 
musu vežimas, ne mus veža.” 
Mes nenorime tarnaut del vie
nos partijos, — dirbame del 
visu Lietuviu ir tarnaujame 
del labo lietuvystes.

Mylime visus Lietuvius, bet 
nekeneziame lietuviszku suk- 
ežiu, kurie kele patrijotizma, 
prisiplakdami už vedėjus, ne 
Lietuviu, tiktai lietuviszku do
leriu.

Londone pakylo straikas 
darbininku ant geležkeliu, bet 
po keliu dienu padare sutaiką 
su darbdavei s.

Poteisybei, straikuot ant pa 
didinimo mokesties, kada te 
vynei kerszina vokiszki Zep 
pelinai ir povandeniniai laive 
lei, visai tokiam laike neisz= 
puola ir neiszrodo patrijotisz- 
kai.

Vokiecziai Petrograde ant 
prapal pradėjo permainyti sa
vo pravardes nuo Szulcu, Mil- 
leru, Gerszu ir Kaufmanu ant 
“Petrovu,” “Mikalojų,” “Rub- 
lovų” ir “Kupcziovu.”

Laikraszczei raszo, buk tai 
yra iszsižadejimas tautystes, 
bet mums nurodo, jog vokisz- 
ka duszia pasiliks po kailiu 
noiints permainytu savo pra- 
varbe ir tukstanezius kartu.

Kokia tai mergaite isz Fila
delfijos vardu Valerije Cecilia 
Szczepankevicziute padavė pra 
szima in suda No. 5. idant per 
mainytu josios pravarde ant 
“Abei.” Pana Szczepahkevi- 
cziute tvirtina, v buk jiai su to
kia ylga pravarde sunku aplai 
kyti kur darba. Kvaile!

Visiems tiems laikraszcziams 
kurie nesigailėjo vietos patai- 
pyti apie mirti muso milemos 
motyneles iszreiszkeme szirdin 
ga aeziu ir lai Dievas jiems 
szimtaropai užmoka. Manome, 
jog atsiminė apie savo minuses 
motyneles ir pajuto szirdyse 
musu gailesti su savo gailės- 
cze. Da karta aeziu.

Czion Amerike negali nie 
kas priverst kad kas prigulėtu 
in katra parapije. Jago žmo
gus yra užsimokejas in katra 
bažnyczia ir turi tikieta, tai ga 
Ii prie tos bažnyczios prigulet, 
— o jagu ir ant keliu bus kiek 
paaukavęs, — o jago ir nieko, 
tai isz bažnyczios niekas netu
ri tiesos isz vary t. Neturi bile 
kuningas bė žmonių noro tver- 
ti parapijos. Žinoma, gali baž
nyczia statyt, ar kur kokioje 
szanteje dievmaldysta laikyt, 
bet žmonių negali priverst kad 
davinėtu piningus. Jago kur 
žmonis nori sutvert parapije, 
tai iszrenka komitetą, o be ko
miteto tokia parapije neturi 
jokios vertes, — žmonis gali 
prigulet in kur nori.

ATSAKYMAI.
F. J. Mechanicsville, N. Y. 

— Neturime tokios knygos ko 
kios tamista reikalauji.

Rože S. Bridgeport, Conn.— 
Adresas in Australije geras 
kaip buvo paskelbtos laikrasz- 
tije.

Svieto pabaigos ~nebuvo ir 
gal ne greitai bus. — Žmonis 
patis sau pabaiga priskubinę- 
j e. Kada visi latrai gala gaus, 
tada karalysta Dieviszka at
keliaus. Szendien szunije ant 
viso svieto nuo karunavotu gal 
vu lig ubagu.

Iszrastojas telefono Dr. Bell 
pasakė, jog neužylgio turėsime 
tokius oralaivius, kurie in dvi- 
deszimts valandų atliks kelio
ne isz Ameriko in Europa. 
Bet mes juom nekeliausime, 
tai isz laik pasakome. Tokie 
oralaivei tiks del bankeliu-va
giu, katrie paemia tukstan - 
ežius geis greitai prasiszalinti. 
Keliaus ant vien: ar gala gaut 
ant mariu ar gilukningai pa
bėgt, bile tik nesigaut in na
gus teisingystes.

ISZ AMERIKOS.
Skaitlis eksplozijos auku 

pasididino.
Wilkes-Barre, Pa.:— Nelai

mėje Oakwood kasiklosia kuri 
patiko praejta sereda, kur 8 
anglekasei pražuvo o kiti li
kos baisei apdegintais, tai ke
turi isz juju mirė, o tais yra: 
Jonas Lakovicz anglekasis; 
Ludvikas Szaka anglekasis; 
Jonas Belasz leberis ir Jonas 
Kavaliauckas. Viena isz ang- 
lekasiu visai neatranda.

Senukai yms szliuba.
Charleroi, Pa. — Atejnanti 

menesi apsipaeziuos Baltrus 
Bundrin, 101 metu senumo su 
pana McGee, kurie mil ėjosi 
per 80 metu, nes tėvai mergy- 
nos nepavelino jiai už Bundri- 
no iszteketi ir iszkeliavo in 
Angliję o Bundrin iszkeliavo 
in Kalifornia kur surinko ga
na dydeli turtą būdamas vis 
jaunikiu. Sugrįžęs po daugeli 
metu in savo gymtines szalis, 
rasze tankei gromatas pas savo 
milema ir tomis dienomis isz- 
plauke in Angliję nuvesti sa
vo senoviszka milema prie al
toriaus. w

Dydele ugnis—11 namu sudege.
Ebensburg, Pa.— Ugnis su

naikino vienuolika namu, dau
geli tvartu ir kitu namu pada
rydama bledes ant 11 tukstan- 
ežiu doleriu. Ugnagesiai turė
jo naudot dinamitą idant už
bėgt prasiplatinimui ugnies 
po visa miestą, keli ugnagesei 
likos apdegintais ir sužeistais.

Stovylas del arklio.
Reading, Pa.— Henry Shoe 

maker isz New Yorko praszo 
miestiszkos valdžios idant isz- 
kastu kaulus jojo milemo ark
lio “Go Between” kuris pasti
po laike lenktiniu 1913 Allen
town Faire ir kad atgabentu 
jojo likuežius ant jojo farmos 
ant kurios pastate puiku stovy 
la del atminties arklio.

Nelaimes 1914 mete.
Harrisburg, Pa.— Mete 1914 

Pennsylvanijos Steite buvo 38 
tukstanezei visokiu atsitikimu 
o terp to skaitliaus 34 tukstan
ezei buvo sužeidimai isz kuriu 
žmonis iszsigyde o keturi tuks
tanezei mirė. Daugiause isz 
tuju atsitikimu, žmonis patis 
buvo kalti nes neapsisaugojo 
nuo nelaimiu.

Arklys ižgialbejo nuo smert.
Reading, Pa.— J. B. Cramp, 

turtingas žmogus iszjojo ant 
arklio pajodinet po ylgai li
gai ant šviežio oro. Nebūda
mas da visiszkai sveiku ir silp
nu, nupuolė nuo arklio ant ge
ležiniu sztangu. Arklis susto
jo szale savo pono, pamate isz 
tolo prisiartinanti truki, pa
griebęs savo poną su dantimis 
nutraukė jin in szali in laika 
ižgialbedamas jin nuo baisios 
mirties kada trūkis prabėgo 
su triukszmu.

Nepaprasti atsitikimai.
Waycross, Ga.— Savo grin- 

eželeje pasikorė kokis tai 
George Becker, del to,kad jam 
nubodo žemiszkas gyvenimas, 
o in dvi valandas vėliau jojo 
duktė, gyvenant Donlleyville 
atsisveikino su taja aszaru pa
kalne paėmus truciznos del 
žiurkių, nežinodama jie nieko 
apie savžudinsta savo tėvo ka
da pasikorė. Pati Beckerio už 
tikus kabanti savo vyra ant 
virves isz gailesties inszoko in 
szulini ir nuskendo.

Žvėris—tėvas.
Norwalk, Conn.— Farmeris 

G. Dyers, sukaneveike savo 14 
metu dukrele. Gyventoje! ap
linkines norėjo jin pakart, bet 
palicije paėmė rakali in savo 
rankas ir uždare pavietavam 
kalėjime.

Gilukis žuvininko.
Mayorstown, N. Y.— Pet

ras Kelley, meszkoraudamas 
upelukije, isztrauke isz van
dens pripampusia masznelia 
su tūkstanti doleriu bumasz- 
košia. Norint vienam žuvinin
kui laime atsitiko.

Dardenelus Bombardavotas.
Maskoiei vela Bombardavoja Przemysliu. 

prie Lomžos.
Vokiecziai Sumuszti

- L ■

London, Febr. — 21. — Francuziszki ir angliszki laivai 
bombardavojo suspauda Dardenela ir turkiszkas fortecas mie- 
rije atidarimo tosios su spaudos del kariszku laivu. Laivams 
prigialbinejo oralaivei kurie mete bombas ant fortecu sunai
kindami apie ketures. Bombardavimas padare dydeles bledes.

Petrograd, Febr. 22. — Vokiecziai likos supliektais O so 
vieze, 20 miliu nuo Lomžos, paneszdami dydeles bledes.

Maskolei pradėjo isz naujo bombardavot Przemyala, isz- 
guidami austrijokus isz aplinkines.

Caras padovanojo 1,000,000 rubliu.
London.-“ Caras Mikalojus padovanojo milijoną rubliu 

ant lenkiszku milaszirdingu institutu idant tokiu budu nesztu 
pagialba del nukentėjusiu per kare gyventojams ir sužeistiems

Vokiecziai uždraudė pardavima gėrimu.
Berlinas. — Randas uždraudė pardavima visokiu svaigy 

naneziu gėrimu del kareiviu visam sklype. Nekurias naktines 
restauracijas liepe uždaryt visai.

Visas vokiszkas pulkas likos ižbadytas.
Petrograd. — Maskolei iszbade kone visa vokiecziu pul 

ka Karpatuosia, paymdarni in nelaisve suvirszum 1400 karei
viu ginklu ir armunicijos.

Vokiecziai meluoje kad paėmė in nelaisve 64,000 maskolių.
Petrograd. — Kariszkas ministeris Sukomlinovas, užgin- 

.czinaJ^psząyfymk.vokj.ee r■
ežius maskolių paskutinėje njbsztyneje, nes patis atsitraukė 
isz Pru.su su mažomis bledems. Maskolei užbaigė geležkeli ar 
ti Augustavo ir Plocko nusiuntė in tenaitinia aplinkinia 300 
tukstaneziu szviežio vaisko prieszais vokieczius.

Vokiecziai vįs artinami ant Kauno ir Grodnaus geisdami 
sunaikinti maskolių geležkeli bet lig sziam laikui netureju jo 
kios pasekmes.

Ant linijos nuo Plocko lig Nemunui muszei atsibuna kož 
na diena. Gyventoje! bėga in saugesnias vietas, kada dažinojo 
buk vokiecziai vela sugrįžta.

Pirmutines glitos vokiecziu apleido Augustava ir randasi 
terp Grodnaus o Bialystok ir daejo apie 12 miliu nuo Grod
naus, bet likos sulaikytais per maskolius. Mat vokiecziai nor 
pasinaudot isz užszalusiu balu ir klampynių kuriu yra daug 
terp Augustavo ir Nemuno upes, nes kada prasidės atadregis 
tai bijo idant neinpultu in maskoliszkas rankas.

Kolera Lenkijoi platinasi.
Varszava. — Kolera pradėjo platintis baisei Lenkijoi o 

ypatingai prie pakraszcziu upes Vislos. Randas uždraudže lai 
kraszcziams garsinti apie kolera. Gyventoje! bėga isz tuju ap
linkiniu kur toji baisi liga vieszpatauje. Žmonis Kalba, buk 
tose aplinkinesia kur kolera vieszpatauje, atsibuna kruviniau
si muszei terp vokiecziu ir maskolių.

KAIP TAI VOKIECZIAI SUARDĖ TILTUS VEDANCZIUS IN VARSZAVA.

Idant maskolei negalėtu gabenti savo vaisko in Varszava, vokiecziai suardė dinamitu 
visus geležkelio tiltus. Kada vokieczius nuvarė toliaus, maskolei pradėjo tuosius tiltus patai- 
sinet ir szendien jau konia visi sutaisyti ir sergėti diena ir nakti per maskoliszkus sargus.

— Stiklinius langus pirmiau 
šia pradėjo naudot Angliioi 
1180 mete.

— Amerikos profesorei kole

500 metines algos.
— Darbininkai bravoruosia 

garbarnesia ir drukoriszko at 
ramento dirbtuvesia neserga 
niekad ant džiovos.

— Chicage randasi 2100 ad 
voką tu.

JAUNIAU SĖS IR SENIAUSES KAREIVIS RUSISZKOI KARIUMENEJE.

Zinutės isz Lietuvos

Trumpi Telegramai.
§ Grafton, W. Va.— Ang- 

lekasiai kasiklosia Jamison 
Coal Co. No. 7,8 9 sustojo 
dirbti nes kompanija sumažino 
mokesti.

§ New York. — Palicije 
aresztavojo 14 kriauciszku 
straikieriu prie Szv. Patriko 
Katedros, kur pakele sumiszi- 
ma.

§ Meksiko, Mex.— 32 par 
davėjai kurie pardavinėjo už 
trucinta ajskrima del meksiko 
niszku aficieriu turėjo patis su 
valgyti savo tavora ir trumpam 
laike mirė.

§ Salt Lake City, Utah. — 
Sztamas indijonu Piute pasi
kėlė ir užmusze asztuonis bal
tus žmonis. Gyventoje! tikysi 
visiszkos skerdynes baltųjų.

Konstantinas Malavieff yra jauniausiu kareiviu rusiszkoje kariumeneje, kuris vos 
užbaigė 15 metu. Likos apdovanotu titulu “Kareiviu Szv. Jurgio” ir aplaike dinsta seržanto 
ant pleciaus musztynes per pati generolą, aplaikydamas kamanda Lenkijoi. Ivonas Truvano 
ffas, 62 metu senumo yra seniausiu kareiviu. Yra tai senas kazokas, kuris dalibavo trijosai 
karesia ir atsiženklino naršei kaip parodo ant krutinės daugeli užsitarnavusiu medaliu.

Leipalingis.. (Seinų apskr.). 
Nemažai deko nukenteti nuo 
prusu ir leipalingiecziams. 
Žmonėms nebuvo kada dirbti 
ir ilseties. Prusai szeresi ar
klius ir patys maitinos gyven
toju daiktais. Viena ūkininką 
isz Leipalingio suszaude, bet 
nežinia už ka. Žmones sako už 
tai, kad jis nenorėjus duoti sa
vo meitėlio.

Isz Barzdžiunu buvo ^paeme 
P. Mikelioni už tai, kad jis 
buvo iszkabines balta velevu- 
ke ten kur augsztai ant kluono 
bet jin paskui visgi paleido. 
Vargo žmogelis daug turėjo. 
Leipalingiecziai daug neteko 
arkliu, paszaru, rubu ir t. t.

Draugijų gyvenimas visai 
apmiręs. Neteko leipalingie
cziai ir mokytojo, nes jis isz- 
važiavo ir nebegris?ta atgal.

Girdėjau, kad jis ten kur 
Poltavos gub. gavės vieta. Lei 
palingiecziai padavė praszyma 
kad duotu mokytoja.

ge iszviso, neskaitant kitu trio 
bu ir triobosiu, 95 kluonai su 
nekultais javais ir visokiu pa- 
szaru. Tuotarpu bado negirdė
ti, nes vieni kitus kuo galėda
mi szelpia, suteikdami maisto 
ir vietos, tik sulaukus [pavasa
rio javams sėkla reiks būtinai 
isz kur kitur pasigabenti.

Dvi kūmos:

Plunge, Neseniai piktadariai 
užpuolė viena ūkininką. Sūri 
szo szeimininka ir szėimininke, 
atmusze skrynia, pasiėmė dau
giau 1000 rub. ir, palike surisz 
tuosius szeimininkus, nuėjo sa
vais keliais.

A.— Asz nežinau, kumute 
kaip tenais tam Amerike. Ana 
mano Motiejėlis raszo jog turi 
bizni! Tai gi, tokis buvo geras 
vaikas ir dievuotas o Amerike 
in szuni pavirto ir bizni pris
tojo.

B. Teisibe kumute tam Ame 
rike tai gyva pekla. Ana ma
no Vincukas parvaževo namon 
tai asz viena karta pjaustiau 
mesa subatoje o jisai sėdėda
mas už stalo tarė: Vai mamite, 
jau asz netrivosiu! Susimilda
ma duok man pisiuka. Tai ma 
tai kumute ne motinos už mo 
tina ne laiko.

A. Maniszkis raszo ropos 
blikiuoje (republikonas) o 
priesz tai buvo darnu- kratikas 
(demokratas,) Nogla žilio in 
ka tenais pavirs....

Trupinėliai.

Liszkeva, (Seinų apskr). 
Kur trumpa, ten ir trūksta. 
Per kara Gailiunu sodžiui isz- 
dege 23 kluonai su javais. Už 
menesio vėl ten kilo gaisras 
(kalba, buk tai nuo pipkes) ir 
iszdege, be kitu triobu, 7 kluo 
nai, kur buvo sudėti ir sukalė
doti javai. Tai liko visas so
džius be paszaro ir be duonos.

Kaip sužinojau, tai szitoi ne 
perdidžiausioi parapijoi sude-

— New Yorko mieste randa 
si 160,475 automobilu.

— Italijoi randasi 9500 pacz 
tu.

— Chicagos plumberiai gan 
na $6 ant dienos.

— Parižius turi mokslaine 
del savo palicijantu.

— Pennsylvanijos geležke- 
lis turi 281,590 tavoriniu va 
gonu.

J
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Kaip Motiejus prigavo 
žydą.

Visame paviete ne buvo di
desnio szmutoriaus kaip Motie 
jukas Žąsukas.

Viena tik turėjo Meri, ku
ria jam turėjo už pikta brolei 
puskvatierkos o tai jog negiar 
davo arielkos. Ne kente jin ap 
linkinei szinkorei, ba ne tik 
pats nedave jiems nieko už 
dirbt, nes ir kitus atkalbinda
vo no gerymo.

Ne suraszitum ne ant jau- 
ežio skuros visu szposu ka Mo 
tiejukas pridarydavo, szposa 
pamenu labjause koki pats ma 
cziau ant savo locnu akiu.

Szinkoris Jankelis buvo tai 
didelis latras, žinomas po visa 
aplinkinia kaipo ' skupuolius, 
kuris nesimeldė ne prie Dievo 
ane kaip tai kalba, ne paties 
velnio nesibijojo o už skatiką 
duotųsi butu atydavias velniui 
duszia.

Per tai senei Motiejukas tu
rėjo ant jio aki norėdamas pa
daryt jam kokia norints klas
ta, nes neturėdavo ant progos 
ba pats karezemoje ir in te- 
nais neužeidavo, o kad kas jin 
kada papraszydavo, tai neap- 
siejdavo idant ka toki szinko- 
riui neprikisztu.

— Ar nesisarmatinate bro 
lei — szaukdavo inejdamas in 
karezema—liet in save ta smar 
ve, juk tai jum kiszenius 
džiūsta, atymdama sveikata ir 
protą.

— Nu, tai kam tu ezion lis 
ti, jago tau nepasidaboje-rek 
davo szinkorius su piktumu 
ant Motiejuko.

— Ko? nu-gi noriu prisižin 
ret tavo bėzdziomszko snukio, 
idant galeezia ta via pažint ant 
paskutinio Sūdo kada tave vėl 
nei trauks in pekla, už tai ka 
žmonis girdi smirdaneziu rau- 
galu...

Vien diena, o buvo tai po 
rugepjutei, Jankelis iszejas 
priesz karezema žiurėjo ant 
vieszkelio vedanezio isz miestu 
ko, ba ten buvo jom arkas, o 
szinkoris tikėjosi jog grižtanti 
žmonis no jomarko’ jin neap- 
leiš ir dapildis in save' ta, ka 
ant jomarko ne iszgere.

Jau kelis gaspadorius buvo 
sulaikias, kad sztai žiuri no 
miesto važiu oje (j Motiejukas 
ant puikaus arklio. Kada Mo
tiejukas užvažiavo priesz kar
ezema, tai Jankelis net paszo
ko isz džiaugsmo isz lokams 
tvos ir net visas sudrėbėjo isz 
skupumo teip jiamarklukas pa 
sidabojo. O reikėjo žinot jog 
Jankelis gerai susiprato ant 
arkliu, ba kitados su arkleis 
andlavo ir uždirbo ant ju ge
rai piningo.

Kada paregėjo arkli, o ant 
jo savo didžiausia neprieteliu, 
sudrėbėjo visas ir pamislino 
sau: kad tu da karta būtumei 
tokis mandras, tai asz ta arkli 
turiu turėt, vertas yra mažių 
šia szimta raudonųjų...

— U-gi kas tau Jankeli, 
jog teip sziltai esi pasiredias— 
paszauke Motiejukas sustoda
mas priesz karezema.

— Ka tu kalbi? — atsake 
szinkorius, žiūrėdamas su ne
kantrumu ant Motiejuko ir 
mielindamas, jog buvo pasige 
rias, ar papaiko ba szinkorius 
buvo pasiredias gana gerai.

— Kam užsidėjai katino 
kaili ant savias — paantrino 
Motiejukas.

— Koki katino kaili.
— O-gi ta, ka turite ant 

savias, ba stovite priesz kareze 
ma kaip katinas priesz skyle 
selindamas ant žiurkių, teip tu 
selini ant girtuokliu.

— Uj, gana tu baiku Motie 
jeli, duokit tam pakaju, tu vis 
turi razumo per daug, da tau 
gal kada gaivu sumaiszit, ba 
jame viskas ne tilps. Tu man 
pasakyk geriau, kur ta pasku 
dna kumele pirkai ir kiek už 
jam davei.

— Nu gi locnininkas iszve- 
de ant lauko idant skūra nu
traukt, graudu man pasidarė 
jos tai nupirkau už asztuonis 
auksinus.

Visi garsei nusijuokė, ba ar
ktis buvo jaunas ir puikus.

— O kiek jam turi metu — 
paszauke Jankelis, pajimda- 
mas arkli už snukio idant pa
žiūrėt kiek turi metu. „ /

— Septinis metus senesnis 
už tave —paszauke Motiejukas 
ir spyrės arkli in szona, jog 
tas paszokias permete žydą o 
tas puolė kaip ilgas ant žemes.

— Aj vaj! Aj vaj!— suriko 
židas.

—, Kam tau būtie tokiu aky 
vu,— paszauke Motiejukas ro 
dos susigriaudynias. — Reike 
tau žinot jog mano kumelaite 
ne myli idant ja kas žiuretu 
in dantis ir da butu tau iszmu- 
szus dantis.

— Kaip tai kumelaite jug tam 
kumelaitis tai arklis, reke — 
szinkorius pasikeldamas no že
mes ir užejdamas irz szono.

— Ej, sergėkis ponas szin- 
koriau, ba mano kumelaite la
bai spyrė.

Motiejukas trenke isz pa- 
lengvo su koja in szona arklio 
o tas paszokias parmusze szin- 
koriu, jog tas puolė in grabe 
ir iszsimaude purvine.

— Kokis isz tavias szvarūs 
žmogus — isztare Motiejukas 
užsineszdamas ant juokavos 
iszsipurvinai dulkėje o dabar 
maudiesi purvyne.

Visi nusijuokė, o Jenkelis 
pasikelias isz grabes, nusikratė 
ir sugriežė dantimis.

Paslėpęs savo piktumą tarė:
— Mano milemas Motiejeli, 

asz žinau, jog tu labai geras, 
tik truputi szposininkas: ka tu 
padarai pikto tai ne isz piktu 
m o, tik. del to kad sau paszpo 
suot. Ir asz pasipažinstu ant 
szposu, nes po teisibei, tai man 
szeodien ne galvo szposai, asz 
noru padaryt su jumis turgu. 
Pasiymk savo sposus ant kito 
karto, o pakalbėk su manim 
kaip priguli.

— Žinau jau, žinau—atsake 
Motiejukas — nori mane ap 
gaut ir iszviliot no manias ark
li. Asz po teisybei neesmu 
nog to, idant tau jin ne atstot, 
nes pirma noreczia žinot kiek 
man už jin duosi.

—- Ar tu pažisti mano kūme 
laite? užklausė szinkorius.

— Kaip-gi nepažin cziau, ak 
la ant vienos akies ir szluba.

— Ar tu pasiutai Motiejeli? 
Mano kumelaite tokia fain, 
yog kito &'-■ tokios aplinkinėj e 
nesiranda, o ka truputi neda- 
mato tai tas nieko nekenkia; 
ba nenusigąs, o ka szlubuoje 
tai teip kaip nieko, tiktai jai 
akmuo palindo po padkava, 
tai ne gali bėgt kaip vejas, nes 
ka traukt tai trauke net džiau 
gsmas yma žiūrint! Nes kam 
mum tiek daug kalbėt, paim 
kie mano kumelaite už tavo 
arkli, duosiu goreziu arielkas 
del ludintoju ir bus gerai.

— Kalbėk tykiau Janke- 
lau, ba kaip žmonis iszgirstu, 
tai mislintu jog tau galvoi su 
simaisze ir gatavi tave atyduot 
in narna paikszu. Likie svei
kas; ir paszaukias ant arklio 
norėjo jot toliaus.

Nes szinkorius pagriebęs už 
kamanų arkli nedave atsitolint 
Motiejukui, reke kaip pasiu
tęs.

— Stok, stok, Motiejeli, 
asz tave ne leisu, tu man turi 
parduot ta arkli. Pasakyk ka 
nori, tai asz tau duosu, tik ma 
ne už daug nepleszk.

— Motiejėliui kas tokio atė
jo in galva, ba nusiszipsojas 
paszauke:

— Ar žinai ka, asz žinau 
jog tu esi geras szinkorius jog 
tu nenori mano krividos. Asz 
tau visados gerai vėlinau ir vė
linu, o kad tave apie tai perti 
krint, tai tau parudosiu arkli.

Szinkorius net paszoko isz 
džiaugsmo, o akis pražibo kaip 
vilko naktije.

— Tu ne szpuosuoji Motie
jeli—užklausė židas drebam 
ežiu balsu.

— Teip man Dieve padek, 
jog kalbu tikra tiesybe.

— Na tai pasakyk, kiek no 
ri už jin.

— Labai mažai — atsake 
Motiejus.

— Na, kiek? kiek?
— Kaip sau pavėlinsi duot 

dvideszimts penkis botagus, 
tai bus tavo arklis — atsase 
Motiejus.

| Ka? kaip tai? Ka tu kai 
bi, ar tu pasiutai Motiejeli! 
Kas tau vela in galva atėjo; 
pasakyk teisybe, kiek nori pi
ningu, tik ne daryk szposu.

— Asz szposu nedarau, imu 
visus už liudintojus. Duodu

tau arkli už dika, nes da duo
du ir 25 lazdas už dika.

O kad tave visi velnei pa- 
ymtu su tavo szposais. Asz su 
juom kalbu kaip su žmogum, 
o jisai is manias daro sposus.

— Tegul mane Dievas nu- 
baudže jago asz kalbu netei
sybe. Kas tu do nedaverka 
Jankeli; mislini jog kožnas to
kis apgavikas kaip ir tu; nori 
tai ymk, o ne nori tai leisk ma 
ne, ba asz neturiu laiko sėdėt 
ant gyvulio per visa diena.

— Nu, gal ir tai but teisy
be, jog ne szposauji, nes pasa
kyk man, del ko už teip mažai 
nori man atyduot arkli, ba tau 
tai nieko, jog asz gausiu 25 
lazdas.

— Matai Jankeluk, jog man 
vis tas pats. Reike tau žinot, 
jog asz esmių labai godus ant 
tavo kailio, nes kas isz to pro- 
va uždraudže, paimtu mane in 
koza, ir da man gap tu si in kai 
Ii. Jago pats gervalei tiksi pa
imt lazdas, prie budintojų, tai 
man niekas už tai nieko ne pa 
daris, patrotinsu arkli, tai tei
sybe, nes ka prisidžiaugsiu tai 
prisidžiaugsiu ant tavo kailio. 
Dabar kada jau žinai, tai pa
sakyk ar tinki ant to ar ne?

— 25 lazdas? už 25 lazdas, 
tai ne baikos, tai galima žmo
gų užmuszt aut smert; ar ne 
galima teip duot kokias tris 
arba penkes tai jau sutikeziau.

— Ne, ne, 25 arba nieko.
—- Ar ne galima teip pada

ryt, kad kas kitas musztu, o 
ne tu Motiejeli?. ba tu muszi 
per smarkei, tai gali man da 
užmuszt.

— Ne, ne, teip negali būti; 
nenori tai ne ymk, pats nore- 
jei handlavot, likie sveikas..—- 
Tai pasakias pradėjo judintis 
isz vietos.

— Palauk! palauk Motieje
li! kas do karsztis isz tavias, 
tegul asz pasimislinsiu.

— Ant apsimislinimo n etų 
riu laiko, nori tai tuojaus imk, 
o ne, tai ne.

— Hm, niurnėjo žydas, teip 
pigei pirktarkli... nes tai skau 
dės... paklausė Motiejeli, gal 
tu ka apleisi?

^"Ne vienbijazdos f'
— Nu, ka daryt, asz vargiu 

gas szinkorius turiu ka toki 
uždirbt. Gerai duok man 25 
lazdas, nes turime pirma pada
ryt kontrakta, ba tu mane po- 
tam galėtum apgaut.

Ine jo in karezema, o piso- 
rius go vedos ant pareikalavi
mo abieju pusiu parasze sekau 
te sutarte:

Kontraktas pardavimo.
Asz žemiau pasiraszias, ati

duodu mano arkli szinkoriui 
Jankelui ant visotines locnas- 
ties, kada tik tasai szinkorius 
atyms no manias dvideszimts 
penkes lazdas

Motiejus Žąsukas.
Szita sutarte priimu gerva

lei ir pa veli siu sau iszskaityt 
virszmineta skaitli lazdų, per 
Motiejų už arkli, pagal sutar- 
te po iszligom, jog kaip tik 
man duos 25 lazdas, idant tuo
jaus man arkli ataduotu be jo 
kio iszsikalbejimo ir prieka
biu.

Jankelis, szinkorius.
Kaipo ludintojei szito ger- 

valinio sutarimo pasiraszome:
Franciszkus Kozera, piso- 

rius govedos, Baltrus Vilkutis, 
vaitis, Simas Žabus, rodinin
kas, Lauras Ja varas rodinin
kas.

— Na! — paszauke Janke
lis susiraukęs nemielaszirdin- 
gai, imkie Motiejuk lazda, jau 
asz gatavas, tik neimkie sto
ra, turekie sumeniu.

Motiejus nuszoko no arklio, 
nuvejo in krumus ir nukirto 
stora lazda kaip mažas pirsz- 
tas, potam pats isznesze isz 
karezemos suolą. Szinkorius 
nuolatos žiurėjo in arkli idant 
turetie daugiau drąsos ant ga
lo atsigulė.

— Mano Motiejeli, geras 
Motiejeli, tik lengvai, ne skau 
džei davinekite.

— Vienas.
Aj! Aj!

— Du.
— Ajjaj’.aj!.
— Tris! keturi! penki!
— Aj!Aj! Motiejeli anio- 

leli, gal jau bus gana.
— Kaip nori tarė Motiejus

Sztai ka raszo apie Knyga

Uetuviszkas Pasakoris

Puikiausia knyga isz visu

g

TURKISZKI RAITELEI TRAUKE ANT KARES LAUKO PRIESZAIS MASKOLIUS,
— galime sustot, nes arklo ta diena isznesze skunda in 
gausi. pavietava suda, nes tenais tik

— Muszk jau, muszk, d;? iszsijuoke isz skupuoliaus, ba
tik dvideszimts. _ J kontrakte ajszkei buvo para-

Motiejus kirto szinkorii/įszita kaip priguli ir nieko ne- 
ypus po ypui ir skaitė o liu&^ galėjo priesz tai sude pasakyt, 
tojei ir skaitė del teisingystoi'< Jankelis kada pamato Mo-

— Drideszimts vienas, dvi- tieju, tai pradeda stenet ir lai- 
deszimts du! dvideszimts tris!
dvideszimts keturi! dvide
szimts keturi! Kiek gavo?...

Dvideszimts keturis! — pa.
szauke ludintojei.

Na, tai gana! — paszauke
Motiejus.

Jankelis paszoko nuo suoįg 
kaip isz karszto vandenio 
dejavimu, o potam atsikvoH 
jas paszauke: 4|

Tegul tau Dievas to ne .uA- 
mirszta Motiejeli nesigailejer 
lazdos. Duokie szen arkli.

Kaip tai, arkli? — užklau-;
se Motiejus su nusiszypsojiinu?

— Nu arkli, juk tai jau ma 
no arklis.

— Ar tau galvoje susimai- 
sze, Jankelau?

— Ka? ka? ka? nu ar tu
ne pasiraszei aut kontrakto, ,tu^ Kursienu para., Gedinčiu sodo, 
apgavikai. J

— Ponas vaite, o kaip ten
yra paraszyta kontrakte? &Box 1

— Paraszita teip — atsake 
vaitas —
aplaikis dvideszimts penkes 
lazdas, tai arklis pasiliks jio.

■— O kiek asz jam daviau 
lazdų, — užklausė Motiejų a.-.

verta tiek aukso,

kiek pati svėrė.

Guodotina Redakcije!
Asz J. Jaruszevicze siuneziu 

szirdinga aeziu po kelis kartus už 
tokia Puikia Knyga kuria asz 
aplaikiau ana diena, o taja yra 
“Lietuviszkas Pasakorius.”
Da asz tokios knygos ne esmių 
mates o kuri yra verta aukso tiek 
kiek pati svėrė ir vėlinu visiems 
jaja nusipirkt ir skaityt.

J. Jaruseviczius
Hudson, Mass.

L1ETUVISZKAS PASAKORIS
©

Labai Puiki ir Didele Knyga

88 - Visokiu Gražiu Pasalu ir Trumpu Istorijų - 88

Puikei ir drueziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga 
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymė invales.
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kytis už užpakalio keikdamas 
gojų, jog davėsi jam prisigaut.

KUR BUNA?
Mano tikra sesuo Rozalija StankaL 

te, girdėjau gyvena Philadelfijoi, Pa 
teipgi mano tėvas Antanas Stankus 
ir brolis Franciszkus Kuiziną, paeina 
isz Kauno gub , Raseinu pav., Szila- 
leįj para, Lewiskiu sodo., Praszau at- 
szaukt ant adreso, '(gj O!>)

J. Stankaite.
Box 114 Aliquippa Pa,

Mano pus seseres Alena ir Antani 
ha Mažėikfiicziutas, paeina isz Kauno 
gub., Szauliu, pav.. Kurscnu para,, 
Strain sodo. Jos paozios ar kas kitas 
praszom duot žine ant adreso, (gj o^) 

Jno. Dombrauskas.
Box 22 W7. Rutland, Vt.

Mano draugas Jonas Szimkus, pa- 
' eina isz Kauno gub., Szauliu pav., 

. Jis 
pats ar kas kitas, praszau duot žine 
ant adreso: (gj o;)

tszsikalbejo.

Kaiminiszkas mokytojas už
draudė vaikams maudintis 
drauge su mergaitėm artimam 
prūdeli.

Viena karta prisiartino prie 
prūdelio, o ant jojo regėjimo 
vaikai ir mergaites pasislėpė 
greitai in artimus krumus. Vie 
nas tik isz j u pasiliko ‘ prie 
kraszto verkdamas.

Ir vela di’auge maude- 
tis?—paklausė rustai darakto- 
ris.

— Asz.. asz nežinau — at
sake vaikas.

— Kaip tai, ■ nežinai? Juk

— Nes atėjau vėliausia, 
kada anie buvo jau nusirėdė 
ir negalėjau pažint, ar tai bu
vo vaikai ar mergaites, ba vi
si buvo nuogi.

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

Kaz, Karsokas
West Rutland, Vt.

Mano dede Jonas Urbonas paeina

Ne praszys ant veseiles.
Maža Onute: — Mamite, 

kaip asz tekėsiu už vyro, tai ta 
ves nepraszisiu ant veseiles!

Motina!- O del ko?
O:- Ba mamite manias 

prasze.
ne

jog kaip SZinkoilS Kauno gub , Wilkmerges Ujezdo

atsake vaitas ir ludintojei. J
— Dvideszimts keturi, tai 

ne dvideszimts penki; kaip 
gaus dvideszimts penkta, tai 
teguk sau arkli ima.

— Nu, tai kam neduodi dvi 
deszimts penkta?

— Ba dabar joju namon ir 
neturiu laiko — atsake Motie
jus su juoku. Ir sėdo ant ark
lio.

— Kas tai yra? givalt! raz- 
baininkas, žudintojus, duok 
man dvideszimts penkta laz
da!

— Ho, ho, isz to nieko ne 
bus, laukie ant jo igi sudnai 
dienai.

— Ponas vaite! ponas vai
te! liudintojai! ka jis kalba.

— Gerai tau, teip. skupuoli 
—atsake rodininkai.

— Duokie arkli, tu čigone, 
uj kad tave visi velnei musztu 
pekloje po smert už mano....

— Kaip gausi dvideszimta 
penkta.

— Nu, tai kam nemuszi?
— Ba nenoriu ir neduosu 

ne lazdos ane arklio. Paemiai 
dvideszimts keturis tai džiaug- 
kis.

Jankelis klike, verke ir szau 
ke, nes viskas nusidavė ant 
niek, po tam per dvi dienas gu 
Įėjo lovoje tepdamasis o ketvir

Subacziaus para., 9 metai kaip Ame- 
r ke, pirmiau gyveno Westernport, 
^abar nežinau kur, Turiu svarbu rei- 
J'ala. Jis pats ar kas kitas praszau 

---- —
D. Urbonas.

Kitzmiller Md.

Kada verke.
A.— Asz tiktai tada mėgstu 

vaikus kada verke.
B:—O tai del ko kada ver

Box 43.

Mano vyras Antanas Urbanavioz 
paeina isz Prienų para, Daunoru kai
mo, 11 metu kaip atsiskires su savo 
paezia. Jagu kas žino apie jin, pra
szau duot žine ant adreso. oą)

Anna Urban.
3552 S. Wood St. Chicago, Ill.

Pajieszkau Antano Laurinaviczio 
3 metai atgal gyveno Chicago ant 
Segwick ai. Turiu svarbu reikalą. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso, (gj o;)

A:— Ba tėvai tuojaus isz ve 
da in kita stuba. . J ...

— Miestas New York turi 
daugiau telefonu ne kaip Bei 
gije, Vengrai, Italije, Nider 
landai, Norvegija ir. Szvaicą- 
riję.

Or. KOLER
Lietimą

Gydytojai

3426 Wallace St. Chicago Ill.

Mano brolis Aleksandra Bekauc. 
kas, paeina isz Suvalkų gub., Seinų 
pav.. Seireju para., Ginczionu kaimo. 
Jis past ar kas kitas, praszau duot ži 
ne ant adreso. ( o;)

Ant. Bekauokas
Box 907. Mo.Donald Pa.

Lietuvišku Knygy Krautuvėj
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protų ir išsimokinti 
angliškų kalbų, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
gaunama visokios 1 i e t u v i šk o s 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau
tuve adara kas vakaras.

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

M. J DAMIJONAITIS
CHICAGO, ILL

J
1901 West 33-rd St

638 Penn Avė
Pittsburgh, Pa

Dr. Koler garsinasi savo žikra pravarde ir 
savo paveikslu Siame laikraštyje. Dr. koler yr. 
rimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti 
savo visuose Varšavos lisonbučiuose, o paskui’ 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buve 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur eyde tik pr: 
'/etiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 6o6. didi 
Įj išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilj. Jeigi 
rents išbarimus ant viso kūno, gedimą burnoj: 
^rba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulu 
ateik, o nžsivietrijimas kraujo sustos ir neatšika' 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitu 
ažkresi savo ifca.

Nenaturališkus IŠTEKSJIMUS visokiais bE 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPER 
ir kt. išgydau j xo dieną, o jei ne, tai pinigu 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pat,, 
aančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu j a8 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 ka 
halo išgydau j ai dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupfurą gydą. 
\ 30 minutąbe operacijos.

PŪSLES ir inkstą ligas, nuo kurių randa® 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimą- 
ausišlapinimo (peršėjimas) ir desetkai kitų ženkli 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydar 
;avo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, Šunvotes, perauga. 
Sakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krauj 
išgydau trumpam laike ir ligoniui pereik pe> 
traukt savo darbo

)FiS0 VALANDOS: mio 9 ryi* Skl 8:30 'taksi

/y/ .'F?*
' Šauniausi hariit! /rawega

Ksmmse Galima Išmainyti ant 
Piningu arba Brangį Dmny

Virt Jum
Visi <»©s jik»
Vj si jsm giria
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Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena 
kadangi greit iszsiparduos.

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka.

Apie Jonuką, Arkluka, Antaite ka 
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemeziugpilo.

Apie Karalaite paversta in varle.
Apie Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai mųszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis,
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolaš.
Szetoniszkas szokis.
Prakeikta.
valtys.
G ūdras Žalnierių*.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis ir 

niksztukus.
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti žhuriiti lo 

juti, Katinėli nlaukleli Ir api® Ra- 
ganiazka ^ieda.

Petras bud®.
Apie tris Brolua Karalaiedua ir 

serganti jiu Tęva.
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Kaganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu 

szalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu, 

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galinez'us.
Juozas ir Maiijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

ne-

Szluocziaus duktė.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis. platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kaziminko.
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

savo valdonu. Kinisaka pasaka.
Pavogti Deimantai, 
Stebuklingas skeltuvaa. 
Medalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka 

senu žmOmu,
Laažybo&
1 ša gyvenimo milincžios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike priesaintig valei Dievo.
Stebuklinga tobliesia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase kasikiu. Apiaaka seno 

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio 

jo. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pataikė dalgis ant akmens. 
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiurke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako. ,
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo jieszkot.
Apie Dumiu ii' jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagramduka.

W. D. Boczkowski-Co. s28^ysa£pa

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio.

Tukstancziai Lietuviu
Pirko nog mus ir esą užganadinti isz 

musu gramofonus ir rekorderius kurias 
duodam dykai su kožnu gramofonu* 
Jeigu norite but užganadinti tai pirkite 
gramofona nog mus ant lengvu mokes- 
cziu

Po $1.00 ant Menesio
3 menesius iszbandymas dykai

Easzykite o gausite dykai gražu ka
talogą musu gramofonu ir rekorderiu.

PRINCE GRAMOPHONE CO.
72 Second Ave. Dep, 13. New York

UETUVISZKSA

PASAKORIS
I a bai Puiki ir 
Didele Knyga.

—88—
Visokiu Pasakų 
ir trumpu istorijų

Apdaryta in į 
audeklą. 609pus.
’PREKE $2 i 
6|x9į col. dydu. 
W D Boczkowski Co. 
Mahanoy City, Pa.

Nusiuntimo 
jįį kasztus mes 
. apmokame.

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS LR PROFITS $390,000,

Su y. Vaisi Randas turi musu banke sudėtu piningu.

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

s

HARRISON BALL, Preridentaa. 
F. J. NOONAN, Vice-PrezidentM, 
W. H. KOHLER, Karteriui.

9-ad. ryte lig 3 popiet 
Sutintomis 9 lig 13-sd>

UNION NATIONAL BANK

SKAITYKITESAUL
* ALL NATIONS DEPOSIT BANK

-LAIVAKORCZUr SKYKUS—
P. V. OBIECUNAS IR KOMPANIA

Cor. 12-th. & Carson St., b.S.Pittsburg, Ps 
ĘL 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, 

ji Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 

lH greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes an 
įS visu geriausiu Laivu, Užlaino Notarijialna ir ve 

dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padare 

gi Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanosiF> 
fe su tiesomis Ruissjos.



Žinios Vietines
— Panedeli žmonelei trupu, 

ti szvente.
— Ta paezia diena buvo 

Redingo pede.
— Pasninkai pripuola sere- 

doj petnyezioi ir Subatoi.
— Kada Mrs. Varnokiene 

nesze verdanezia kava užkliu
vo ant karpeto o puldama ap ' 
siszutino skaudžei veidą, ran 
kas ir krutinia.

— Szendien pradėjo Readin 
go kasiklos dirbti. Kiek dienu 
išdirbs szia nedelia tai da ne
žinia.

— Per neapsižurejima likos 
apleista pavardes ponstvos F 
Szvedu kurie teipgi dalibavo 
ant baliuko p. Rynkevicziu.

— Pati Adomo Urbono li
kos nugabenta in Ashlando Ii- 
gonbuti kur daktarai darys 
jiai operacije ant apendesaitis.

— In Lietuvisžka parapija 
pribuvo naujas vargoninkas 
Jurgis Baronas isz McKees 
Rocks. Jisai czionais pasiliks 
tik ant trumpo laiko kolei pa
rapija nepasirūpins kito. .

— Parsiduoda namini daig 
tai, peczei, lovos, krėslai, var 
gonelei, uždengama deske ir t 
t. Dasižinokite po No. 118 W 
Pine St.

— Jaigu statysite stubas ar
ba turite kokiu pataisimu apie 
namus tai atsiszaukite pas 
kontraktoriu P. J. Muldownej 
229 W. Mahanoy St. Jisai at
liks darba atsakaneziai ir busi 
te užganėdinti. *(91 ot)

— Pradedant szi vakara 
Boczkaucku saleje atsibus pui 
kus ir juokingas perstatimas 
kožna vakara per visa nedelia. 
Keturiolika juokingu aktoru 
ir puiku aktorku. Teip gi kru 
tanti paveikslai. Szitas persta
timas yra geresnis negu praei
ta nedelia. Galite ateit bile ka 
da nog 7 lig 9 vai. vakare o 
matysite visa perstatima. In- 
žanga visiems tiktai 10c.

— Pirkite “Jelke Good 
Luck Butterine” sviesta Quins 
buezerneje ant kampo Main ir 
Center St. (gi o^)

— Draugyste S v. Kazimie- 
rio nutarė priimti naujus sąna
rius už pigu insiraszima, tiktai 
už viena doleri ir tai tik per 
tris menesius. Pavienius vyrus 
priims nog 15 lig 40 m. senu
mo o ženoezius lig 35 metu, 
yra tai giara proga insiraszyti 
ir kožnas privalo pasinaudoti. 
Susirinkimai atsibuna nedelioi 
kožno menesio po 12-tam.

(•6 judy)

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Gilberton, Pa. — Andrius 
Auseviczius, nuszoko nuo greit 
ejnanczio trūkio ir butu su
maltu ant szmoteliu nes kitas 
žmogelis jin nutraukė in sau
gia vieta. Daktarui susiuvus 
žaidulius, Andrius nuėjo na
mon.

Minersville, Pa. — Juozas 
Simanaviczi' s 25 metu senu
mo likos mirtinai sužeistas per 
eksplozije dinamito Lytie ka- 
siklosia. Jojo padėjimas yra 
pavojingas Pottsvilles ligom 
bute j e.

Sheboygan, Wis. — Darbai 
ejna visai prastai, dirba tik po 
8 valandas ant dienos, žmonių 
daugelis randasi be darbo. Lie 
tuviu randasi czionais gana dy 
delis būrelis terp kuriu randa
si visokiu — vieni laikosi save 
už dydelius inteligentus panie
kindami kitus savo brolius. At 
siranda czionais ir tokiu pore
lių kad szliubus yma pas skva 
jeri. Geriau kad tokie s mergi 
cos iszkeliautu kur bazdžion- 
kas vaikyti po kalnus o nesar 
mata dariti visiems Lietuviams

Ant pardavimo.
Puikus salunas po No. 1101 

E. Mahanoy St. Mahanoy City 
Pa. gera vieta, pigi randa, ga
lima pirkti gėrimus isz bile 
kokio bravoro. Parsiduos pigei 
ba locnininkas per senas laiky 
ti bizni. Atsiszaukite ant vie
tos. (to 16).

NETROTINKITE VILTIES.
Jaigu esi plikas ir plaukai slenka 

nuo galvos, tuksztanczei jau likos 
iszgydintais, gydimas dykai, adresas 

“Professos”' Box 9, Station
Brooklyn, N. Y.

w.

Atkalbinėk Ražancziu.'
Tas Dėjosi Pennsylvanijoi.

Aniele buvo puiki mergaite, 
kaip tai sakosi, o priek tam 
turtinga ir geru tėvu. Nėr dy 
vu, jog terp visokiu pagirti ir 
tupinejimu apie ja, pasiliko 
lengvatiKia ir pasiszauszius, už 
trucindama gyvenimą doros ir 
dievobaimingos savo motinos. 
Už vėlai suprato motyna pik 
tus apsiejimus dukters ir pasta 
navyjo pikta pataisyt kiek ga 
Įima buvo.

— Prasiszalink nog svieto; 
jago nori būtie dorum! — teip 
mislino sau motina. Per ka 
tankei iszejdavo in artimu kai 
ma su savo pasipuoszuse dukre 
le. Anielei nepatiko tasai eji 
mas ant kaimo ir tankei pasi 
prieszindavo priesz motina su 
bjaureis žodžiais, jog czionais 
ne tiktu paraszit.

Tuom kart prisiartino Vely 
kos o dievobaiminga motyna 
tare in duktere:

— Vaikeli, reike atlikt ka 
talikiszkus privalumus ir ejt 
in spaviedni.

Aniele tik susiraukė ir nusi
juokė isz motynos. O kad už 
ganadint norą motinos nuėjo 
in spaviedni.

Dievas žino kaip jiji ten 
spaviedojosi — gana, jog kada 
klūpojo prie spaviedniezios 
tai nuolatos juokdavosi ir szi 
dyjo isz kitu kada ėjo in spa 
viednyezia. Mate apsiejima 
dukters susirupinus motyna, 
stengėsi po tam atvest galva 
ant kaimiszko kuningo.

— Ej, tai toks prastas Die 
vo tarnas! - paszauke Aniele. 
• Ant visko tai tik atsakyda 
vo: “Vaikeli kalbėk ražan
cziu” Gražus man pamokini 
mas, nuolatos murme.t ražan 
ežiu!
Dievobaiminga motina net nu 

tirpo iszgirdus kalba dukters. 
Ar-gi jau taip toli josios duk
rele nuėjo isz kelio! Ant josios 
rūstaus paliepimo turėjo Anie
le vela nusiduot pas ta kunin- 
ga in spaviedni, nes ir tuom 
kartu aplaike ta pati paliepi
mą:— “Vaikeli, atkalbinėk ra 
žaneziu!” Aniele net apsiverke 
isz piktumo, jog praba«zczius 
jaja priskyrė prie ubagu ir se
nu bobų, pagal josios iszmany 
ma tai tik tokiems ražanezius 
tinka atkalbinet o ne del jo 
sios jaunos panaites.

Artymam miestukije turėjo 
pamokslą garsingas kuningas 
ant mojines nobažanstvos. Kas 
tik gyvas buvo isz iszmintin- 
gesniu ėjo in bažnytaite idant 
iszgirst pamokslą garsingo ku 
ningo žodžius, ir Aniele, o mo 
tyna noringai ant to tiko. Su 
grižo Aniele isz bažnyczios la 
bai susigraudinus ir pastanavi 
jo e j tie in spaviedni pas ta ji 
kuninga. Kuningas priėmė ja 
ja su paguodone, nes primine 
jog prabaszczius gana atsakau 
lis del tokios panaites.

Nes Aniele pertrauke jam:- 
Nes jisai tokis prastas žmoge 
lis, kada tik ejnu in spavide 
ni, tai man vis kalba.

— Vaikeli, atkalbinėk ra
žan ežiu!

Nusijuokė ant to mokintas 
kuningas ir pasakė Anielei:

— Pasakysiu del panaites 
gera pamokinimą. Pažinojau 
viena tęva, kuris buvo priver 
stas siunst savo sunu in mok 
sla. Susirupinias tėvas žinojo 
gerai, kolei pavojai grasina jo 
jo sunu; žinojo pagundinimus 
ir bjaurus apsiejimus terp stu 
dentu. Dave jam gerus pamoki 
nimus ir reikalingus piningus 
ant keliones. O daugiause te 
vas rūpinosi apie sena kninga 
gyvenimą szventuju. Sūnūs ge 
rai žinojo taja kninga, isz ku 
riu tėvas tankei skaitindavo 
priklodus del visos szeimynos. 
Paymk taja kninga, tarė tėvas 
laike atsisveikinimo, ir asz ga 
vau jaja nog mano tėvo, apleis 
damas jin pirma karta tėvo 
pastogia. Guodok jiaja, o bus 
tau tuom, kuom buvo del tavo 
tėvo, apginimo no pikto. Skai 
tykie isz josios temingai, o 
nors prižadėk man neužmirszt 
apie jaja laike nelaimes ir ru 
pesties.

Sūnūs prižadėjo viską. . . . 
buvo geru kudykiu. Nes grei 
tai persimainė terp svetimu. 
Isz pradžios ne turėjo laiko

skaityt gyvenimą szventuju, o I 
paskui ne nemislino apie jaja. 
Kninga gulėjo spakainei ant 
dugno kufaro. Linksmas gyve 
nimas terp studentu nedave 
jam pamislint apie szventa 
kninga. Nes linksmas gyveni 
mas daug kasztuoje, muso stu
dentas greitai apie tai persitik 
rino. Trumpam laike buvo 
stokas piningu, per ka pastana 
i yjo paraszit tėvui jog reikalau 
ja piningu ant nupirkimo reij 
kalingu kningu. Tėvas vieto 
je piningu atrasze gromata su 
priminimu:- Skaityk gyveni
mą szventuju.

Susirūpino sūnelis tokiu at
sakymu tėvu.- Ant visu groma 
tu tėvas atsakinėjo nuolatos:- 
Skaityk gyvenimą szventuju. 
Su nekantrumu ir piktybe mes 
davo tėvo gromatas in pecziu. 
Geri ptietelei darode spasaba 
gavimo piningu ir nog ko. Nes 
ir tieje tuojaus iszleke o atėjo 
laikas užmokėjimo užtrauktos 
skolos. Skolininkai privertine 
jo kas diena. Su gaileste para 
sze tėvui gromata prisipažinda 
mas prie kaltes. Gal užpyks 
bet susimilęs szi karta ant ma 
nes. Tėvas užpyko suvisai, nes 
prisiuntė vela gera rodą kaip 
ir priesz tai:— Sūneli skaityk 
gyvenimą szventuju!

To jau buvo už daug!— Vis 
ka ka galėjo nebagelis jau par 
davė, drabuži, kningas, viską, 
o viską kufaras stovėjo tusezias 
o jame nekeneziama kninga 
gyvenimai szventuju už kurias 
gal ne duos ne skatiko. Atėjo 
ant galo kaleina ir kufaro, nes 
priesz atidavima jojo, kanecz 
turėjo paymt sena kninga in 
ranka. Kada nuėjo ir kufara, 
viską ka turėjo, apėmė jin di 
delis gailestis. Su dideliu neno 
ru paėmė in ranka kninga. Nes 
kas tai? Kninga iszpuole jiąm 
isz drebaneziu ranku. Paregėjo 
joje szimtadolerine bumaszka. 
Piadejo verst lapus senos knin 
gos- visur bumaszkos didesnes 
ir mažesnes sumos!

Pasidabojo ponaitei toji his- 
torije?- užklausė zokoninkas 
su nusiszypsojimu.

Aniele susisarmatinus nulei

Kas vandeni ne nori gert, tas 
vertas pabart.

Kunigas arcivyskupas Lva- 
ve, Gregorius isz Sanoko buvo 
dydelei mokytas ir mėgo ne 
viena karta teisybia in akis pa 
sakyti, nepaisedamas, ar kam 
patiks ar nepatiks.

Mate jis kelis kartus viena 
amatnyka jau pora kartu gyrtnį

SuUkias jin arcivyskupas 
pradėjo privedžiot ir davė net 
pamokinimą:

— Ne gerk! sveikatos netek 
si, turtą pragaiszysi.

— Ne galiu, at prast nes asz 
vandenio negaliu paneszt ne 
kenst.

— Tiktai brolau megynk, 
o paprAsi.

— Negaliu! viską panesziu 
nes vandenio negaliu ne stik 
lo prie burnos pakialt..

— Palingavo su galva 
kintas arcivyskupas ir nuėjo, 
sau.

— Pora metu praslinko.
Kuningas arcivyskupas Gri 

gorius dydelei insigarsejo kaip 
mokintas, o tas remesnykas pa 
vuole in labai dideli varga, jog 
net turėjo žydams vandeni ne 
sziot su nesztuvais kad koki 
graszeli uždyrbt ir no bado at 
sigint.

Eina-gi vargingas žm 
su nesztuvais ant pecziu 
damas sunkius viedrus j 
pavelka kojas. Apd 
murias, sukumpiąs net ne 
gu žiūrėt in jin.

Pasitinka—gi kuningas arei 
vyskupas Grigorius ir prakal
bėjo:

— O brolau mano nuvar 
gias.. kas stojosi?

— O teip,- kloniodamasis su 
dideliu nusižeminimu atsake,- 
vargo susilaikiau..

— Kur tavo amatas? tavo 
darbas ?

— Ne turėjau ant svieto gi 
liuko, -nieko ne dasidirbau.

— Tai turi dadar] 
vandeni nesziot!

— Turiu nesziot.. ir 
varga.

( — O matai! asz tau
gerk vandeni pamesk gyrtuok

mo

am

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 Sta. W. Williamsburg
Brooklyn, N. Y.

GERA AR'ELKA ft
Nusipirkite sau keletą 
buteliu arielkos 
WSmZIAUS NO. 6. 
Geriausia arielka visam 
mieste. $1 už bonka. 
Teigi gausite pas mane 
visokiu kitokiu gėrimu 
kokiu tik pareikalausite. ral

408 W, Mahanoy Street *
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Ar norite gaut 
Gražia Dovana?

Atsiusk man adresus visu g 
savo draugu ir pažinstamu g 
gyvenaneziu Amerikoje, tai g 
aplaikysi nuo manes gražia g 
dovana. g

—.4.----  C
HENRY J. SCHNITZER | 

141 Washington St. New York |

žinomu

bada ir

W. RYNKIEWICZ W. TRASKAUSKAS 
...GRAB0BIU8...

NOTARIUSZAS.

233-235 West Centre Street - - Mahanoy City, Pa.

PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO PRIZURA RANDOg

A. G. GROBLEWSKI
Cor.Elffi & Mais Sts. Plymosth, Pa. 

.SAVININKAS IK FABRIKANTAS...

Smh L Wdizh-Li^lszku Vaiste.

PIRMUTINIS I.IETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunus Numirusiu...
Pasamdo Riginus ir Vežimus del 
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir 
;. t. Viską atlieka kanogeriause ir 
ouikiause. Su virsz minėtais reikalais 
<reipkites pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City.

ano Privatiszka Banka yra po didele kaucija iripriežiura valdžios 
pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti. 
Paszportus del keliaujaneziu parūpinu. Didž ause Lietuvisžka 

Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis 
Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie 
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas, 
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir 11. Su kokiu nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplaikysite 
teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigtus nog ugnies.

Merchants Banking Trust Go. Banka
ISZ MAHANOY CITY, PA.

Užpraszo juso paezedžius.
Mokes jums procentą ant sudėtu piningu ir duos 

rodą kur geriause juos investi.
Jaigu pirksita namus ar norite pradėt koki bizni 

tai szita Trust Co. banka visada yra pasirengus jumis 
prigialbsti savo kostumerams.

Teipgi užsiims būti jumis apiekunais del sieratu 
arba administratorium ant palikto turto.

Iszpyldys juso testamenta teip kaip jus paliksite.
Trust Kompanija yra visada atsargesne už ypata 

kaipo Trustee arba Exekutorius.
Ji niekad nenumirszta. Ji niekad nesikrausto.
Kapitalas ir Pavirszis yra tai bondsas ka gvaran- 

cija atsargumo. Ji yra po priežiūra Bankavos komi
sijos kuri peržiūri visas rokundas piningu palaikytu 
Trust o fonde.

Užsimokės jumis stoti depositorum sz’to banko 
ir aplaikyti ta gemma Trust kompanijos.

Galite paezedžius prisiųsti per paczta.

DIREKTOREI

wear

Kiekvienas Lietuvisskas Sstonunfcas 
teipgi privalo užlaikyti visada nuMU 
puikias Lietuvisskas Gyduoles savo 
Sstoruose ant pardavimo, kad jnusn 
tautieesei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu issduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sstorninkai 
rassykite pareikalaudami mus gyduo-

— Kas žino,- pradėjo veU,- 
jog terp senu poterėliu ražan- 
czio nesiranda deimantai ? Jau 
tiesi panaite apleista ir nuvar 
gus, tegul panaite kalba “Svei 
ka Marya” pasijusi linksma. 
Marya noringa isu tavim drau 
gaus. Vadink Jaja “ milestos 
pilna, o gal panaites szirdi pri 
vers prie jeszkojimo milestos 
poteriuose, “Melskis už mus” 
kalbės lupos, o duszia jaus jog 
Marya iszklause tavo praszimo 
jog prisiuntė tau linksmybe ir 
patiek as ziame gyvasti. Vaikeli 
mano ir asz paantrinau žodžius 
prabaszczio: “Kalbekie ražan- 
ežiu!”

Vos kelios nedėlios praėjo, o 
Aniele stojosi džiaugsmu del 
savo motinėlės, kurios veidas 
isz džiaugsmo vela paraudona 
vo o aszaros no veido iszdžiuvo 
Ligoniai jaja sveikino kada 
juos atlankydavo o vaikelei be 
go pas ja ja isz tolo, trumpai 
kalbant stengėsi pataisyt szlek 
tus savo apsiejimus ir darbus 
papildintus laike josios pari 
sziauszimo ir lengvatikybes.

Vargonininkas.
Pajieszkau vietos, visas bažny 

tynias apeigas galiu atlikti pil 
nai. Kartais gerbemiems Kle
bonam reiktu vargonininko ir 
platesniu žyniu gauti, meldžiu 
kreiptis sziuom adrisu.

Juozas Paciukonis.
No. 415. E Raspberry Al.

Shenandoah Pa.

SAPN ORIUS
Arba ižguldimas Sapnu

Su Daugybe Paveiksliu.

41x6 coliu (lydumo
248 puslapiu

PREKE 60c
Nusiuntimo kasztus 

mes apmokame.

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

nio ne kenti. Jagu ne kenti tai- 
dabar del žydu tempi..

Rumatizmas.
Jaigu sergate ant rumatiz- 

mo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje, 
tai asz tikrai galiu jus nog to 
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe 
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus 
pas mane lietuvisžka, prisiu- 
skite 2c marke del atsakimo

Andrius
1018
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| Pinigus- -Pinigus g 
S Jau galima siusti in Lietuva. |

"■1 |~,Į—rrv

MAHANOY CITY, SHENANDOAH, 
MOUNT CARMEL, LANDSFORD.

D. M. Graham. Prezidentas. Leon Eckert, Vice Prezidentas 
D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.

Antanas Daniszeviczia, W. F. Rynkieviczia, Mikas Gavula, 
W. J. Miles, Thomas G. Hornsby, Jos. H. Garrahan

Nesiranda Geresnio 
Fecziaus už Model 

“KEYSTONE”
Galima matyti daugeluosia na-

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

GUINAN’S
k

Skaitykite ka

Kairaitis, 
Oneida St. 
Shamokin, Pa. 

sako apie szita
gyduole.

Sirgau 4 menesius, lanke ma 
ne keletą daktaru ir varto
jau daug gyduolių bet nieks 
man negialbejo. Ant galo su
naudojau dvi bonkas kairaiezio 
gyduoles nog kuriu pasveikau 
ir dar esmių sveikas ir drūtasdar esmių sveikas ir drūtas.

Richard Heitzman, 
1328 Montgomery, St.

Shamokin, Pa.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istorisika Knyga 

palytinti daug isz Lietuviu praeite? 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 mat 
su 780 puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10? 

Gaunama pirkt tik pas:
T, Aslraaski, 943 S. St. PJ>il§..>

Dykai.
Kiszeninis Kalendorelis 

1915 m. kuris kožnam naudin
gas turėti, tik prisiusk 2 mar
kes po 1 c. o ji apturėsi su pa 
veiksleliais. (*9y oą)

W. J. Petkon.
73 Porter Ave.

Montello, Mass.

Parsiduoda Farmos.
Lietuviszkoj Kolonijoi terp 

gražiu ir sveiku vandeniu .ir 
žuvingu ežęriu, kur daugelis 
lietuviu yra apsigyvenusiu ir 
gauna isz tu žemiu visa maista 
ir nereikalauja praszyti kad 
jumis bosas duotu darba bet 
pats gali būti bosas ant saves 
Žeme gera ir derlinga, oras ti 
kras lietuvszkas, žeme lengva 
galima ingyti ant visokiu iszly 
gu visai nebrangei, akieras 
nog $12 lig $70. Adresavokite

Frank Bakunas,
Millerton, Mason Co. Mich.

('81 oi)

Asz pristatau siuntėjui Pini
gu kvitą isz krajaus ant kurios 
yra paraszas paemejaus ir tas 
yra pilnu davadu jog pinigai 
likos paimti. Per laiszka ar 
asabiszkai atsiszaukite pas:

A. BALTIEJU8
87 Greenwich Street 

New York. N. Y.

RAKANDU KRAUTUVE
Didele daugybe naujausios 

mados Rakandu, Pecziu visokio 
darbo, Karpetu ir Divonu viso
kiu didumu, Klejonkiu, blekiniu 
ir geležiniu indu ko pigiausia, 

o kad užganadinti darbo žmonių 
reikalus.

Atsilankydami in mus didele krau
tuve nusistebesite isz bargenu kuriuos 
mes suteikiame, atsilankykite pas mus 
senus rakandus apmainome ant nauju.

... Kalbame Lietuviszkai...
PRĖNSKY BROLEI

Antros durys nog Paczto.
109 E. Centre St; Mahanoy City
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AJ.Keytaius
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 
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano loonam name vertes 
$14,000ir esiu po kauozija ir priežiūra 
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka 
dapižfaori priaiuskite 2o. stempa.

-4- NAUJOS VIETOS 4-

r
Sziomis dienomis perkelem savo Sztora skersai kelio 
in Savo Locna Narna po No. 133 W. Centre St. 
Ateikyte pažiurete Nauja Sztora o busite linksmai 
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 pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.

133 w- Centre st” lt ne OMO O© riahanoy City, Pa.

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

...Didelis Geležinis Sztoras...
Wholesale ir Retail.

Visokiu Geležiniu prietaisiu Staloriams...
Stiklas, Aliejei, Kvarbos, Lakerai ir t. t.

Visokiu Tulsziu Mainieram ir Staloriams
♦Maszinierijos ir deganti Aliejei.
Visoki prietaisai Kalviams ir Statytojams vežimu.

Visokiu geležiniu Paipu ir tam tinkami prietaisos, teipgi 
Eletrikiniu daigtu.

Visokiu daigtu in Grosernes, mediniu ir pintu daigtu. Klijonkes 
ant grindų ir ant stalu. Szniurai, Szluotos, Szepetos ir 1.1. 
Lampos ir prietaisos Lampoms, visokio Acto, visokiu 
gaiunko Vogos. Anglini ir Aliejini Peczia.

Namini Rakandos, Lovos, Springsai, Sienikai, Ledinos Szepos, 
kūdikiams Vežimukai.

Saluninkams prietaisos kaipo tai Eletrikines, Vandenines ir ranki
nes Pompos, visokiu Paipu, Stiklu ir Stikleliu.

Visoki Plomb'szka darba, tai yra: Blokinius darbus Stogus, 
intaisyma visokiu Szilumu atliekame kanogeriausia.

Musu tikslas yra: viena preke, tik vienokia preke ir tai už pigiau
sia prei'e pagal marketo. Muso ta vorai yra gvarantyti, 
jaigu nepatiks tai atmainom ant kitu arba sugražiname 
pinigą.

Jaigu kas peika tavora nog $5.00 ir vyrsziaus tai pristatysime 
dykai in namus 10 miliu tolumo.

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

3 PHONE DROVER 7800 “

Dr. A.J. Tananevicze
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas

Valandos
8 lig 10 ryto. 1 lig 3 po plot 

ir 7 lig 9 vakare.

Ofisas ir Gyvenimo vieta

Morgan St., Chicago, Ill. 
v 2^49

les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuvisskaa Gyduoles, 
kurias mes gvarantucjsms,—»W|MI —*■». r ■ .1. ■—«

Egiutero No.l............ . .......  25o.
Egiutero No.2.,..........  ........50c.
Zmijecznik........ ..25c., 56c. ir §1.00.
Gumbo Laszai................. ....85o.
Mesakoa Mestis.......... . ...... m5o.
Trejanka................. . ......
Linimeutas vaikams.... 
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Bahamas ..........
Anty-Lakson del vaiku
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c, 

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 85c.
Vanduo nuo Akiu...........  25c.
Ugniatraukis...  ............ .abc. 
Skilvio Lassai........... . ..... .
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios.. ..... . ...... . 5c.
‘Uicure’ arba gyd.Bum&tyamo §>; 50, 
Gyd. del nemalimo Pilvo.......... C c*
Milteliai spstabdymui Galvos 

skaudėjimo..... .......................10c.
L&mi nuo Dantų. 10c.
Mestis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų,......... ............  25c.
Geležinis eudrutintojas sveikates 5(h.
Vaistas nuo Papauto............ ...... 15o.
Gyd. nuo Grippo.................§1.25.
Plauku apsaugotojas....... .............50c,
Muilas del Plauku..., 
Milteliai nuo Keponu 
Rožes Bahamas..... .
Kinder Bahamas.......
Bobriaus Lassai.,..... .
Ssvelnintojaa.............. ,
Kraujo valytojas........

4gfi.ES*. Ramintojas..,.

...85c.

...25c.

...35c.

...50c.
...85c.
12.00.

Egsessa? ar Ba.~^k^'/nž3egixB8w ~~
pas Vaikus.................. ....$1.25<

Plcisterh (Kasstavdo)......... .....§5c.
PsEcada Plaukams.......... .........35c,
Gyd. nuo skaudėjimo Aarisa.......§5&
Gyduole*? nuo Riemene........
Vengrisskas Taisytojas Ūsu-. -. .15s. 
Inkstu Vaistas........ ......25c. ir S1.00.
Akines Dulkeles.......... «.............. 25s,
Gyd, nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbutis fl.26, 
Gyd. nno Parku ir Niežu.......I&OO, 
Gyd. nuo Dedervines,...............?2.0O,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos 95.99,

PUIKUS UETUVISZKAS HOTEUS

CENTRALJHOTEL
And. Miliszauckas, Savininkas 

16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.
Skersai Central Ry R. Dypa

Jaigu kada busite Wilkes-Barre 
tai užeikite pas Andriu Miliszaucka 
kur busite svetingai priimti ir gausite 
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka 
dugines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokavo, visokiu vynu, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net iszHavanca 
Užeikite o busite visame užganėdinti 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užein* 
sugrįžta adgalios atsilankite,

UETUVISZKAS ADVOKATAS

Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriaases Ir didžiausiais suma a 

piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiki os e, fabrikuose, gels- 
žinkeluose, labose ir t.t, Iszlaimej 
provas kurios kiti advokatai atsako a? 
atmeta, Rodą duodu dykai.

Ądressvokite: '

B.S.YANKAUF
154 Itasan Strerl 
' SB V

Vyrsz Millijonas.

Dekavoniu už geradejiste.
Su musu teisingumu, užsiganedy- 

na visi žmonies, jeigu plaukai slen
ka, pleiskanų yra niežėjimas, pucz- 
kai visoki, pusplike galva arba plika 
galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad ir 
senyvam žmogui plaukus su musu 
naujausioms gyduolėms. Tai kam 
lauktie ilgai nereike ne dienos laukti 
bet raszik laiszka mumis, neužmirszk 
paduotie savo adreso dabar dykai gy 
dymas.

Prof. J. M. Brundza Co.
Broadway & So. 8-th.

Brooklyn, N.Y,

GWUSW W
Didele knyga api 1300 pnriypv
Visos 6 dalis druesiai ir pnikei 
apdaryta. KrssIub nnswrUrro 

apmoks®c, FWSF W g4 \
S.
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