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rusu ka
Isz viso

Kaunas paymtas. Varszava paymta praeita Ketverga 
Didelis džiaugsmas Berlyne. Lenkai nusiminta.

mesniam laikui idant policija 
galėtu isztirinet teisingumą zo 
koninkes.

Ant Viso Meto
Ant Puse Meto $1.25 JDUI UDUJ V

Kare suėda kas minuta po $42,081.
Tūlas franeuzinis kariszkas matematikas 

apskaitė, buk Angliję, Austrije ir Turkije ižduoda ant vedi 
mo kares kas valanda po $2,524,891, ant minutos po $42,081, 
ant sekundos po $701. Prie to nesiskaito kasztai Italijos, Ja
ponijos, Belgijos ir Serbijos. Ant dienos užlaikimas kares ka- 
sztuoja:

Anglijei $15,822 841, Prancūzijai $12,444,44; Bosijai 
$12,000,000; Vokietijai $10,416000; Austrijai $7,812,000; 
Turkijai $2,042,000. Arba isz viso ant dienos po $30,537,385. 
Priek tam nesiskaito kiek tai sunaikino žemiszko turto ir kiek 
panesza bledes visokia vertelgista.
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Linksmus laikus szimet žmo
nelei turi. Piningu turi užtek
tinai, tai nedeliomis daro viso 
kius pasivažinėjimus ir zobo- 
vas. Viskas gerai ir grąžei, 
bile dorai pasielgė ir per daug 
akiu ne užsitemdina.

Rosijoje Ir Lietuvoje $3.50. 
Anglija Ir Skotlandija 168. 
Prūsuose 15 Marku.

BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS.
RATES ON APPLICATION.

Prasiminusios zskoninkes 
rinko piningus.

Bellington, Pa. — Policije 
suėmė czionais mergyna 23 me 
tu senumo Emilije Slomkiute, 
kuri persirėdžius už zokonin- 
ke, rinko piningus del kokio 
tai zokono ne vos Filadelfijoi.

Bernardas Montvidas pakartas 
praejta petnyczia.

Wethersfield, Conn. — Su 
žodžeis “esmių nekaltas,” Ber
nardas Montvidas likos pakar
tas czionaitiniam kalėjime, tuo 
jaus po pusiaunakti, už dali 
vavima žudinstoja Kun. Juozo 
Žebrio ir jojo gaspadines, die
na 8 Febr. New Britain, Conn.

Montvida laike' teismo prisi
pažino, jog Krakusas vienas 
papilde žudinsta o jisai, stovė
jo tame laike lauke.

Su pakorimu Montvidos už 
sibaige paskutinis skyrius to 
sios garsingos žudinstos, kuri 
sujudino visa lietuviszka vi
suomene Amerike.

isz
isz

Už tai kad jin pati valde, 
norėjo nusižudint.

Barnsdale, Mass. — Už tai, 
jog pati paskui jin seke lig 
karezemos ir isztrauke jin lau
kan, Jonas Kauszinskis szoko 
priesz greit ejnanti truki mie- 
riję nusižudinimo, bet likos iž- 
gialbetu ir uždarytu kalėjime, 
pakol jam tasai noras nepra- 
ejs. Pati isz rupesezio, jog vy
ras nenusižudė pasigėrė ir teip 
gi likos uždaryta kalėjime lig 
iszsipagiriavo. Ant rytojaus 
abudu palicije iszleido.

Milžiniszkas užkalbinimas 
tabako.

Nashville, Tenn. — Italu 
randas užkalbino czionais du 
milijonus svaru tabako vadi
namo Tennesse ir Kentuckey, 
kuris randasi krautuvesia ir 
bus iszsiunstas in Italije ryto.
Alaskoje karszczei — ledinei 

kalnai tirpsta.
Juneau, Alas. — Nuo nepa

menamu laiku, czionaitinei gy 
ventojei keneze didelius karsz- 
czius; milžiniszki ledinei kal
nai tirpsta ir trūksta su perku 
niszku trenksmu o szmotelius 
žmonis gabena in namus ant 
atvesimo. Nekurie szmotai su
ardė daugeli tiltu. Keli žmo
nis krito nuo karszczio Kat- 
chikane. Geologai tirineja 
priežaste nepaprasto karszczio 
tolimoja Alaskoja.

* Kinai ir Japonai iszdyrba 
12,500 tonus szilku, isz kuriu 
didesne dali pasilieka ant savo 
reikalu, o likusius siuneze in 
kitas žemes.

* Juodosia mariose yra ma
žiau gaivalu negu kituose van
deniuose. Gilesniuose vietose 
tuju mariu yra nuodijenti ga- 
zai, kurie užmuszineje žuvis.

— Ant 150,000 vyru, tiktai 
vienas naudoje taboka/

* Prusu keizeris, yra geru ap 
dirbėju kningu.

* Motere reikalauja viena 
adyna miego daugiau negu vy
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Berlinas. — Ketverge, 5 Pjuczio, apie 5 valanda isz ryto 
Vokiecziai, po vado vysta bavariszko kuniu. Leopoldo užėmė 
Varszava. forints maskolei naršei kariavo, bet Bavarai pa
ėmė szturmū dvi linijes fortecu ir miestą.

Maskolei apleido visa aplinkinia Vistulos. Ivangorodas 
teipgi papuolė in rankas vokiecziu. Maskolei bėga dabar in 
Lietuviszka ferzesciu.

Maskoleii apleido Paneveži in trauke in szali Jara. Czio
nais muszįai ejna smarkei.

Kaunas yra apsiaubtas per neprieteli, o kaip nekurie tele

Italų szuviai uždega du trukius — 500 pražuvo.
Geneva. — Žinios isz Laibacko skelbe: Italu szuviai isz 

armotu uždege du trukius ant Borgo-Levico geležkelio, kada 
tiejei ėjo in Rovereta. Pirmutiniam trukije radosi kareiviai 
isz kuriu 500 sudege su vagonais. Antram radosi amunicije 
kuris eksplodavojo kada likos pataikintos per szuvius.,

Polozze Italai užklupo ant austrijoku paymdami keliole- 
ka apkas s su dydelems bledems. Ąustrijokai buna supliektais 
ant visos linijos.

350 sugriautu namu ir 50 
pražuvo Erie.

Erie, Pa. — Vėliausi tele 
gramai danesza, buk czionais 
per trūkimą debesio, iszsilieji- 
mo upeluko Mill Creek ir trū
kimą prūdo, likos 300 namu 
sunaikinta o in 50 ypatų pra
žuvo. Bledes vanduo padare 
arti ant penkių milijonu dole
riu. Nekurie griuvėsiai likos 
sukrautais ant szimta pėdu 
augszczio po kuriomis guli 
daugeli lavonu. Gal kelios ne
dėlios praejs pakol visus lavo 
nūs iszgaus isz po griuvėsiu.

ras.
* Už laiku Henrikio VII 

uncije pipiru kasztavo $75.00.
* Ant viso svieto iszgere vi 

šokiu gerymu už $5.000,000,- 
000 tai yra 5 bilijonus dole
riu.

APIE PARĖJIMA VARSZAVO SU DYDZIUM KUN. 
UUM, PRIESZ PAEMIMA VARSZAVOS PER VOKIECZIUS.
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Ant pirmutinio paveikslo matome svarbjausia turgaviete, toliaus tilta vedanti per upe 
Vistula in Praga o ant treezio svarbiausia bizniava uliezia. Varszava guli 625 miles nuo 
Petrogrado ir 320 miliu nuo Berlino, turinti arti milijono gyventoju. Varszava radosi prusu 
rankosia no 1795 lig 1806 o Bosiję gavo in savo rankas 1813 mete ir nuo tojo laiko pasiliko 
sostapyle Lenkijos. Dydesne dalys gyventoju susideda isz Lenku ir žydu.

rankosia Afįti miesto vokiecziai paėmė in nelaisve 1500 mas 
koliu su apmotoms. Badai gyventojai apleido Kauna.

Isz Rygos kas diena iszkeliauna po 10,000 ypatų. Masko 
lei apleis 
ežiu idant vdkiecziams neinpultu misingis kad isz jo daryti 
szuvius. Badai vokiecziai randasi nuo Rygos tik 10 miliu.

Keizetis nusiuntė pas cara siuntini ypatoja karaliaus 
Denmarko; praszydamas idant sutiktu ant padarinio pakajaus 
bet caras apie tai nenorėjo ne klausyt.

Antra d’alis vokiecziu nusibriove siauruoju geležinkeliu, 
einaneziu isz Panevėžio i Szvenczionis (Vilniaus gub.), kuris 
kerta Petrogrado Varszavos geležinkeli Szvenczioneliuose Nau 
juose, Svenczionyse), Vilniaus gub., Szvenczioniu paviete.

Szituorjkeliu eidami, vokiecziai paėmė Miežiszkius, Ragu
vėlė, Troszkunus ir kitus prie kelio esanezius miestelius ir pa
siekė Anykszczius, kur jie sumusze rusu kavalerija.

“Vokiecziu kavalerija vakar ir užvakar sumusze 
Valerijos pn&u.s artij^gže, 
tiuiiirta rusai b'elaiaven

Berline pakylo dydelis džiaugsmas isz paėmimo 
vos, bet Lenkai po visa svietą labai nusiminė isz priežasties 
paėmimo juju sostapyles.

A. P. Inkerman, Pa — Sun 
k u suprasti tamistos raszta ir 
del toii netalpinome.

Lenkijos senoviszka sostapi- 
le Varszavas czetvergo ryte t. 
y. pateko rankosna vokiecziu 
5 d. Rugpuczio.

Kada anglu laikraszcziai ta 
žine pagarsino, dauguma ne
norėjo tikėti, bet reike tikėti.

Kritimas lenku žemes in 
vokiecziu rankas, duoda ma
nyti kad ir Lietuviai prisieina 
tas pats reizas.

Jeigu Lenkija su Lietuva 
pupuls vokiecziams, tai szeip 
ar kitaip gyventojams sunkes
ne naszta visiems perdemai, 
nes vokiecziai gana greitai in- 
vezdins savo kalba bei rasztus 
visur perdemai. Daugel pa
kenks tas visiems uredninkams 
ir mokslainems. Kanceliarijose 
invykt turės rasztai vokiszki 
ir t. t.

Po užėmimui Lenkijos per 
maskolius, invyko visur mas- 
kolizmas, bet tai negreitai net 
in 40 metu.

Kada maskolei iszvare lau
kan lenkiszka kalba isz Len 
kijos instaigu, tuomet kaip at 
simenu visur tapo lenkai pra- 
szalinti nuo urėdu, lenku 
tas užėmė isz Rosij

Lietuviu Amerike politika 
geriausia,

Tunot malszei ir žiūrėt dar-
. ba labjausia,

Vaikelius dorybes mot y t ir 
prižiurinet,

Daugiau nereike nieko norėt.

Nuskriaustui. Ne tik tu 
vienas broliuk su tokiu kaltu 
nu ant sprando. Geriause gri 
norku nepargabent isz Lietu
vos nes sau pasijeszkot czio
nais mergina kuria geriau ga
lima pažinti. Už burda negali 
jeszkoti sugrąžinimo. Geriau 
nusiunsk j a ja po ezmts plinu 
ir užmirezk apie ja.

B. S. Shamokin, Pa. — “Ar 
pribuvęs tėvas in Amerika ne- 
iszemias ukesiszku popieru, ar 
gymus czionais vaikai pasilie
ka ukesais Suv. St.?” — Jaigu 
czionais vaikai gema, tai pasi
lieka ukesais ir nereikia jiems 
iszimti jokiu popieru.

J. S. Pittston, Pa. — Nepa- 
yms, paliks teip kaip yra.

J. N. Baltimore, Md. — 
Acziu už straipsni ir gerus ve- 
linimus. Tamistos pravardes 
neperkraipeme ir nerandame 
josios laikrasztije. Kokiamgi 
straipsni j e tamista skaitei apie 
tai? O gal tycj^a kas isz jus 
pasijuokė.

Vela kuningelis paklydo.
Ladysmith, Wis. — Vela ki 

tas katalikiszkas kuningelis 
Tamoszius F. Maleckis, pra 
baszczius parapijos Szv. Petro 
ir Povylo isz Weyerhauser, 
Wis. apjuodino visa kuningisz 
ka luomą.

Kun. Maleckis likos areszta 
votas praejta nedelia už iszvo- 
gima, prikalbinima ir iszveži- 
ma dvieju merginu Leonos 
Christenson ir Emmos Leighty 
mierije nemoraliszkumo. Pa- 
gialbinejo jam tame darbelije 
kokis tai W. C. Welden isz 
Glen Flora.

Abudu tieje “sportai” tran
kėsi po aplinkinia su automo- 
bilium turėdami su savim mer 
gynas, kurias iszveže isz namu 
priverstinai. Abudu turėjo pa 
statyt po 500 doleriu kaucijos 
lig teismui. Bus tai akyvas 
perklausimas.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
520-522 W. SOUTH ST., MAHANOY CITY

Aplaikeme iszkarpi 
“Baltimore American 
Augusto 1, 1915, apraszanti 
apie Lietuvius: isz kur Lietu
vei paejna ir kas jie yra. 
Straipsnis puikei paraszytas 
per musu tautiete pana Vikto
ria Venciuviute ir gana ajszkei 
ir suprantanežiai apdirbtas, 
duodamas suprasti ameriko 
nams apie gyvenimą Lietuviu 
czionais. Jago turėtumėm dau 
giau tokiu rasztininkiu kaip 
pana Venciuviute, tai Ameri
konai szendien daugiau žinotu 
apje Lietuvius ir Lietuva.

Jago vaikai tėvus guodoja, 
turi ant svieto gerai ir ilgai 
gyvuoja. _________

Gauname daugeli gromatu 
isz tolimu szaliu nuo musu 
skaitytoju, jog suvis nesigrau 
dina, jog isz Pennsylvanijos 
iszvažiavo. Sziadien niekad ne 
gryžtu adgal ir, jog kvaili bu
vo, kad teip ylgai vargo su sa
vo szeimynelems Pennsylvani
jos katorgosia.

W
oi liii

Nudure savo jauna vyra.
Lancaster, Pa. — Vos tris 

nedelias pergyvenus pati S. M. 
Tayloro, laike barnio ir vaido, 
pagriebė mesininkiszka peili 
10 coliu ilgio, dure in szirdi sa 
vo “miliniui vyreliui” kuris 
ant vietos ir atliko. Vyrucziai 
neužmirszkyte, jog “kas neno 
ri gyvuot, tai turi pirma apsi 
paeziuot.”

216,493 studentu lankosi in 
amerikoniszkus institutus.
Washington, D. C. — Ran- 

daviszka moksliszka kamisije 
apgarsina buk 216,493 studen
tu lankosi in mokslą in viso
kius universitetus, kolegijes, 
ir augsztesnes mokslainės. Isz 
tojo skaitliaus lankosi 139,373 
vyrai o 77,120 moterių.

Žydai užmurino 118 mergynu idant nesigautu in rankas 
maskolių.

Budapeszt. — Tik tomis dienomis iszejo in virszu žinia, 
buk kada maskoliai trauke ant miesto Tarnapoliaus, žydisz- 
kas rabinas su pagialba savo parapijonu surinko 118 patogiau 
siu žydelkiucziu ir užmurino vienam isz žydiszku maldnamiu. 
Kas dvi nedėlios pristatinėjo joms maista ir gėrimą per slaptu 
atidarima. Tosios mergynos buvo užmurintos savo kalėjime 
per szeszis menesius ir per visa taji laika maskoliai apie juju 
slaptinga paslepima nedažinojo. Kada maskoliai apleido mies
tą, mergynas poliuosavo isz tojo kalėjimo.

Apie amerikoninius iždave 
jus nežinia kaip Lietuvoja su 
dija, kada skaito apie visokius 
užmanimus ir barnius. Del 
prastu žmonelių tas nieko ne 
apeina, nes davadnas žmogus, 
kuris turi sveika protą, tai tik 
su galva palinguoja ir atsidus
ta. O ka daryt jagu suprastu 
apie czionaitines sanligas, tai 
kitaip apsvarstytu apie czio- 
naitinia laikrasztije. Czia rei 
ke laikytis su žmonių norais o 
katrie to nedaro, tai ne ylgai 
gyvuoje ant tos aszaru pakal
nes.

O kaip kupczius savo tavo- 
ra gyre, teip czion su laikrasz 
czeis yra.

Kožnas savo laikraszti turi 
už geriausia ir mokycziausia, 
t—,0c.visi kiti niekam netikia. 
Gal eūropiecziai nežino, ka>-’ 
tai yra Amerike “business” ba 
jagu žinotu, tai kitaip 
czionaitine laikrasztije 
muotu.

Badai karalius salos 
mo, turi asztuonis metus o jau 
turi 80 paežiu. Kiek tasai ne
laimingas driežlys turės paežiu 
kada sulauks 80 metu? O gal 
Dievas ant jo susimilęs ir in 
žeme paslėps terp pavėsio figų, 
tai nors atsilsi turės..

— Jei nori be szveitimo si
dabrą užlaikyti vaiskia, pasiga 
mink tam tyczia skaruliu szi- 
taip: paimk karbonato amoni- 
jos (negrinso angliarugsztes 
amoniako druskos) (carbonate 
of ammonia) 2 unc. smulkiai 
sugruostos ir virink pusei 
kvortos minkszto vandens. Pa 
yilgyk szitame tirpale tinka 
inus szmoeziukus muslino ir 
nenugrežes padžiauk iszdžiuti. 
Kaip iszdžius, sudek gražiai ir 
padek’. Kaip reikia vartoti, 
tik patrink skaruleliu sidabri
ni kiek aptraukta daikta, o nu 
fiistebesi, kaip jis pagražės. 
Niekuomet nevartok muilo si
dabriniams daiktams, jei nori, 
jkad jie turėtu savo vaiskumą.

maskolei, visokio sztamo isz- 
tvirkeliai. Daugybe praszalin- 
tu lenku isz urėdu labai sun
kei dūsavo jieszkodami kąs
nio duonos.

Dabar vokiecziai užėmė pro 
vincijos isz po maskolių glo
bos, nelauks 40 metu, bet ker- 
szydami iszguis raszytom visa 
maskoliszkuma invesdami vo- 
kiszkuma.

Gerai žinome, kad užimtose 
per vokieczius svetimose pro
vincijose perdirbti vardai 
miestu ant vokiszku; perdirbs 
vokiecziai ir Lenkijoj bei Lie
tuvoj ant savotiszku raszytom.

Nemažai konfiskavimo^Jaus, 
ruskiu turto kaip kad dar kon 
fiskavo maskolei vokiszkus.

Žinome kad dar kai-kuf ran 
dasi lietuviu bei lenku baigu
siu mokslus maskoliezkoje kai 
boi ir, Lietuvoj ar Lenki j oi 
betarnaujaneziu sziokiuose to
kiuose urėduose, ten yra advo
katu, daktaru ir kitokiu moks 
lo vyru, tuos teipgi nesmagu
mai palytes nes turės invykt 
permainos.

Teisybe sumaskolinimas Lie 
tuvoje invyko toli ankseziaus 
negu gub. Lenkijos, kur pri- 
megsta Suvalkija. Aukscziaus 
sumaskoliavimas invyko Kau
no ir Vilniaus gub.

Nors Varszavas krito ran- 
kosna vokiecziu, bet gal da 
maskoliai kartais atsigriebt, 
bet sunku tam dar tikėt.

In Rosijos nepasisekimus, 
apszviestesni žmones ižiurejo 
jau isz ankseziaus.

Viena, tai laikymas žmonių 
tamsoje ir cerkvinis plėtojimas 
biurokratijos sau vale ir žmo
nių nesaužiniszkas persekioji
mas, galop, vokiecziu veisle 

ylejimas, titulavimas ir 
turtais apdovanojimas. Szioks 
dalykai regis Rosija privedė 
prie dabartinio nesmagumu.

Jeigu kryžiokams (vokie
cziams) pasiseks galutinai tal
kininkus pergalet, tai bus ne
tiktai Varszavos kritimas, bet 
viso pasaulio szaliu nupuoli
mas, nes kryžioku visi bijos.
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Katre ejna pasivaikszcziot su savo milemu kurio mes ne
matome, d bet ant ežio paveikslo randasi Kur jisai?

Velnias ant 
Tarnystes.

• •

— O judu rakalei, kodėl 
teip padarėte, viską in viena 
krūva sumaiszete, tai jus grei
tas darbas, in ketures nedeles 
viską iszkult, turi būti jum vėl 
nias padėjo.

— Tylekie ponuli, kaip vė
sime tai iszsiskirs viskas kas 
sau, —atsiliepe bernas.

— Labai gerai, asz pažiūrė
siu, —atsake ponas.

Bernas pradėjo vesiti; o gru 
dai kožni sau puolė, ponas žiu 
redamas net peczeis trauke, nu 
bego in pakajus ir pasakė pa- 
czei kuri prasze kad ir jia nu
vestu pažiūrėti, ponas atsivedė 
paczia kuri žiūrėdama in ta 
stebuklą tarė:

— Mano duszele, czionais 
tas žmogus savo galybe to ne
gali padaryti; turi būti siuns- 
tas nog Dievo, už pagelbinin- 
ka tam biednam žmogeliui, 
tiktai tu žiurekie, kaip kožnas 
grūdelis jio klauso.

Ponas su paczia da ilga lai
ka žiūre jo in^bėfna, paskui nu 
sidave adgal in pakajus. Ber
nas gaspadoria nusiuntė na 
mon ir liepe kad siutu visus 
maiszus ir audeklus kiek turi 
in viena maisza. Gaspadorius, 
gaspadine ir piemuo siuvo vie
na maisza per visa nedele ir 
kaip tiktai galėjo indeti in ve
žimą ir gaspadorius nuvažiavo 
su tuom maiszu pas berną, ka
da atvažiavo in dvara, ponas su 
ponia pamate mislino kad kas 
atvažiavo su vežimu szieno, ba 
gaspadorius sėdėdamas vežime 
iszrode kaip ant kupetos.

Bernas tuojaus iszejas inlipo 
in vežimą, iszverte maisza isz 
vežimo, iszlipes pritaisė maisza 
prie duru, viena puse prikalė 
prie kuolo, o kita padavė gas- 
padoriui laikyti, bernas inejas 
in kluoną pradėjo neszti javus 
ir pilti in maisza, ponas pama
tęs atėjo pas duris klausė:

— O ka jus czionais darote?
— O-gi ponuli, mano ber

nas prisipila maiszuka jevu už 
mus darba.

— Del Dievo, tai dailus 
maiszukas, kad in kluoną ne
lenda ir vežimą gali sulaužyti.

— O ponuli mes vežimu ne- 
veszime, tiktai ant pecziu ne- 
szime, ba mes teip turime dary 
ti kaip ant rasztelio yra para- 
szyta.

Ponas nuėjo adgal in paka
jus neturėdamas ka sakyti, o 
bernas su gaspadorium nog ry 
to iki pietų pyle in maisza vi
sus pono jevus katruos iszkule 
ponas pamatęs kad jau mai- 
szas stogą siekia, tare in pa 
ežia:

— Tegul tas prakeiktas ne 
sza, kaip jisai pradės neszti, 
tai ašz jam szposa intaisysu, tu 
rime labai pikta drigantą, jis 
kaip pamato žmogų tai kanda 
ir spire, asz ji paleisiu isz sto 
nios tai jis ta berną užmusz ir 
mum jevai liks.

Ponui su ponia bekalbant 
žiuri kad bernas ta maisza už
sidėjo ant pecziu ir ejna per 
dvara kaip su didžiausiu na
mu, ponas riktelėjo ant akamo 
no kad paleistu drigantą aka- 
monas paleido, drigantą žveng 
damas dasivyjo berną ir spyrė 
ir kando, bet bernas atsigryžes 
cziupt už uodegos ir užsidejas 
ant pecziu su maiszu sau spa- 
kainei ejna, ponas tai pamatęs,

pagailo jam driganto liepe pa 
leist buliu nog lenciūgo kad 
ta berną subadytu, bulius pa
leistas in kėlės minutas dasivy 
vo berną baubdamas ir užbe 
ges prieszai norėjo durti, bet 
bernas vela kaip griebe buliu 
su viena ranka ir užsimėtės 
ant pecziu sau keliu ejna na
mon.

Ponas su ponia žiūrėdami la 
bai keike berną su gaspado
rium, gaspadorius pirma nu va 
žiavo namon ir viską apsakė pa 
czei kuri iszejus laukan pažiu 
reti pamate berną pareinanti 
kaip su didžiausiu kalnu ant 
pecziu, gaspadorius tuojaus at
kėlė vartus, bernas insilauže 
ant kiemo, ale tarpu vartų, ber 
nas užkliuvo ir kaip pasijudi 
no tai su stulpais ant kiemo at 
sispyre nusiėmęs drigantą su 
bulium nog pecziu tvarte priri 
szo, o maisza su jevais ant kie
mo pastate, gaspadorius, gas
padine, bernas merga ir pie 
muo visi semia ir nesza pilti in 
krūvas kur tiktai tilpo, net 
svirno balkei sulinko nog to
kio sunkumo.

Po tam atsitikimu in treczia 
diena bernas kalba in gaspa- 
doriu:

— Tu žinai gaspador ka 
asz tau sakysiu, nes turime je
vu in vales, tai statykime bra
vorą.

— Kas tai yra bravoras ir 
ka su juom daro?

— O, tai daro brangvini, 
isz grudu isz varo.

— Tai kas tas brangvinis 
per vienas, Baltruk?

—- Tai yra labai gardus ge- 
rymas ir sveikas del žmogaus 
gerti ir kaip atsigeri tai būni 
labai linksmas pamatysi gaspa 
dor.

— Tai gerai Baltruk, gali
me statyti tuojaus.

Ir antra diena pradėjo staty 
ti bravorą o in nedele laiko bu 
vo jau pabaigta labai gražus 
budinkas, ba Baltrus ka ir 
naktimis dirbo, viskas buvo 
gatava tiktai intaisymu reikė
jo Baltrukas in gaspadoriu ta 
re:

Gaspador dabar turime pirk 
ti reikalingus del brangvinio.

— Ale kur gausime pinin
gu mažam daug reike,—atsake 
gaspadorius.

— Tai ve, tiktai tu manes 
klausykie ka asz tau sakysiu.

— Teip Baltruk, asz tavęs 
klausysiu ba tu man daug gero 
darai.

— Asz žinau labai bagota 
poną, nelabai toli nog mus po
ra myliu kelio tas ponas turi 
labai daug piningu tai asz 
sziandien isz vakaro nusiduosiu 
tenais in ta dvara ir pradėsiu 
ta poną smaugti, tai isz visur 
visi daktarai suvažiuos ir norės 
ta poną gydinti, ale nevienas 
neiszgydins jio, ba jie manes 
nematys kaip asz ta poną 
smaugsiu tai tu rytoi pribukie 
popiet ir sakykie kad tu esi 
daktaras ir gali poną in viena 
minuta iszgydinti nes be tuks- 
tanezio doreliu nepradekie gy 
dinti. Turėki bonkele su 
szvento Jono arbata iszvirinta 
ir kaip tau atiduos piningus 
tai inejkie pas ligoni pamatysi 
kad asz jau baigiu poną smaug 
ti, tu man nieko nesakykie, tik 
tai priejas duokie arbatos atsi 
gerti, o asz tuom kart paleisiu 
poną ir jis liks iszgydintas.

Kaip bernas insake teip gas 
padorius padare inejas in dar
žą prisirinkc^žiedu prisivirė ar

batos pripylė bonkute ir nusi
davė in dvara atejas žiuri kad 
pakajuose pilna daktaru, ir 
kožnas dūsauja kad to pono 
negali iszgydinti, gaspadorius 
priejas klausė:

— O-gi kas czionais darosi 
ir ko teip visi labai verkete?

— O kodėl mes neverksi
me, musu dvaro ponas vakar 
vakare staigai apsirgo ir da
bar mirszta.

— Brangus ponai, asz esmių 
daktaras ir ar ne leistumete 
mane pažiūrėti ligonio.

— Praszome in pakaju po 
nas daktare, galite ejti.

Invede gaspadoriu in paka
ju, o tas žiuri kad jio bernas 
užsigulęs ponui ant krutinės 
dusina ir isz gerkles tiktai pu
tos ejna, bernas pamatęs savo 
gaspadoriu pradėjo da labiau 
smaugti poną, kurio gerkle 
kaip kalvio dumples pradėjo 
rėkti:

Gaspadorius pažiurėjas tuo 
jaus adgal sugryžo ir pasakė 
ponei kad jisai gali poną isz 
gydinti, ale be tukstanezio rub 
liu neapsiima, ant ko ponia at 
sake:

O brangus daktare jaigu isz 
gydinsi tai kad ir du tukstan- 
ežiu gausi.

— Ale asz noreczia kad ant 
ablago pasiraszyti viena tuks 
tanti duosi dabar, o kita kaip 
bus sveikas, — tarė gaspado
rius.

Pone tuojaus pagriebė 
plunksna ir paraszius abliga 
padavė, gaspadoriui tuojaus 
ėjo adgal pas ligoni, priejas pa 
eme už rankos ir klausė, o ber 
nas tuom kart nustojo poną 
smaugti, gaspadorius paėmė 
bonkute su arbata ir davė po 
nui atsigerti; tuojaus ponas 
eme dairytis po pakajus ir ta
re: '

— Tai geros gyduoles kad 
in toki trumpa laika, asz teip 
kaip kitam sviete stoviu.

— Mielas pone asz visada 
geras gyduoles duodu, tai nog 
jiu greitai pasveiksta. ~.

Ponaš atidavęs sųtaę Ms pi
ningus gaspadoriui liepe ir ry 
toi atejti, gaspadorius pasiėmė 
piningus linksmai trauke na 
mon, iszejas laukan žiuri kad 
szale kelio, ant didelio akme 
nio sėdi jio bernas ir . szauke 
ji, gaspadorius priėjo o ber 
nas klausė:

— O ka gaspador ar laime- 
jei ka?

Gaspadorius iszsiemes paro
de bernui piningus bernas nu 
sidžiauge ir abudu trauke na 
mon, bet ejdami kalbėjosi apie 
viską, o bernas liepe gaspado
riui pakavoti gerai piningus ir 
ne rodyti paezei, ba sake kad 
toji sekreto neiszlaikis.

Parejas namon gaspadorius 
piningus pakavojo gerai, ine
jas in jau ežio raga užkalė ir 
in soda iszneszes pakavojo ir 
mislino: tiktai tas mano ber
nas yra iszmintingas turbuti 
jis yra didelis raganius, ba ne 
žine ar jis ta viską dirba su ga 
lybe Dievo ar velnio.

Bernas nuėjo baigti bravo 
ro gaspadorius po valandai 
atejas žiuri kad bernas jau bai 
ge murinti dideli katila, kur 
ugnis varis visas muszinas, o 
isz to katilo daugybe paipu ėjo 
in visas szalis.

— Baltruk kas bus isz tu vi 
su triubu ir isz to pecziaus,— 
užklausė gaspadorius berno.

— Tai kaip tu greitai užmir 
szai, ka asz tau pasakojau, 
bus kokis menesis laiko, ale 
kaip gavai nog pono 2 tukstan 
ežiu rubliu tai isz to džiaugs
mo ir apie viską pamirszai, 
atsiminkie kad bus bravoras 
kur varysime brangvini.

— Ar ir man bus galima 
paragauti, ar tiktai vieniem po 
n am.

— O ne tiktai del vienu po 
nu bet del visu, kas norės ga
les nusipirkti nog mus — atsa 
ke velnes.

Gaspadorius tai iszgirdes la 
bai džiaugėsi, kelios nedėlios 
praėjo pakol viską pabaigė, 
bernas paemes rugiu iszvare 
pirma varyma arielkos, kurios 
buvo in vales visiems, pirmiau 
se bernas davė paragauti gas 
padoriui ir gaspadinei, paskui 
siuntė in aplinkine visiem pa 
ragauti, kožnas paragavęs gyre 
kad gardus gerymas, kožnas 
gyre szoko ir dainavo o ir mer

ginom davė paragauti tarpe vi 
su buvo linksmas ir meilingas 
gyvenimas. Kada dasižinojo 
ir isz toliau žmonis kad gali 
gauti tokio gerymo linksmo ir 
gardaus, visi žmones pradėjo 
pirkti, vieni pinigais mokėjo 
kiti mainydavo ant javu arba 
ant visokiu daigtn.

Gaspadorius tuojaus pralobo 
ir pats isz moko varyti brang 
vini, priėmė daugiau žmonių 
in darba, o bernas tai džiaugė 
si isz savo puikaus iszradimo, 
ba žmonis teip paprato gerti 
brangvini kad net viskas uže.

Kada Baltrui suėjo trys me 
tai tarnavimo, Baltrukas tarė 
m gaspadoriu:

— Ar žinai ka, gaspador, 
sziandien man s c ėjo trys metai 
kaip asz pas jus tarnauju, jus 
dabar esate turtingi ir visko 
turi invales, tai dabartės turi 
mane pavėžinti.

— Baltruk, tai ka gi imsi 
algos nog manes.

— U-gi nieko asz nog ta
vęs ne reikalauju, tiktai mane 
pavežinkie.

Gaspadorius tuojaus pasikin 
kės arkilus susėdo su bernu ir 
važiavo, kada nuvažiavo gera 
gala kelio, bernas, in gaspado
riu tarė:

— Ar tu apie mane nieko 
ne numanei?

— O ka gi as? numanysiu.
— Tu manes ne bijoki, asz 

esmių velnias, kaip tu buvai 
biednas dabartės trys metai ad 
gal, tai tu visados Dieva garbi 
nai, o manes niekados ir kaip 
iszejote arti pirma diena, atsi- 
neszete duonos riekute ant pie 
tu, tai asz tavo duona nog ta 
ves pavogiau ir mislinau kad 
tada mane garbinsi, teip kaip 
savo Dieva, bet tu . atėjės pie
tų ne radęs duonos vela savo 
Dieva garbinai, asz tuom kart 
buvam insilipes in augszta me 
di ir žiurėjau ka jus darysite, 
tada asz nusidaviau pas Dieva 
ir norėjau jus inskunsti, bet 
Dievas.manes ne klausė ir lie 
pe man ejti viernąi tarnauti 
tris metus pas t&vė,Įnž pakuta, 
už tai kad isz alkano* žmogaus 
duona pavogiau.

Gaspadorius visas drebėjo 
nog baimes, bet kada davažia 
vo iki križkeliui velnias iszszo- 
ko isz vežimo ir dingo girioj, 
gaspadorius sugryžo namon la 
bai persigandęs ir nerymastes 
paimtas kad jisai per tris me
tus su pikta dvase gyveno ir ne 
isztyre jio szlektus darbus ku
riuos po jio akiu dirbo o da ir 
varda sau davė Baltrukas gas 
padorius apsakė viską paezei 
ir tarė:

— Nežinojome isz kur pri 
buvo, ne žinome kur dingo, te 
gul jin kvaraba ima tiktai de 
kui jam kad bravorą intaise 
tai nors gardaus gerymo atsi- 
gersime.

Nog tos dienos musu gaspa
dorius pradėjo teip labai gerti 
ta brangvini kad ik tris metus 
pragėrė visus piningus, bravo 
ra ir namus, teipos-gi visi žmo 
nes kaip inprato gerti tai gere 
brangvini kaip vandeni, bet 
ka ) da kuningai pamate kad 
bus szlektai tai pradėjo bartis 
bažnyczioj, ir nog to biski susi 
laike, bet tas papratimas ir vėl 
nio iszradimas iki sziolei ne 
isznyko, už ka po smert reikes 
su mausziukais pekloj bliauti.

Geros rodos.

Mokykloje.

Daraktoris:— Daleiskime, jai 
gu Kolumbas ne butu atiden
giąs Ameriko, kas k z to butu 
buvę?

Studentas:— Tai ne reika
lautume tiek daug geografijos 
mokintis.

Lietuvišky Knygų Krautuvė.
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protų ir 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
tuve adara kas vakaras. x -v ■

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalog;

TARADAIKA.
Oi tos kipszos mergynos, 

Niekam nevertos,
Daug tokiu žinau, 

O ir pažinau:
Kaip in czion pribuna,

Prikimba prie katro ir be 
szliubo buna.

Ptnusilvanijoi tankiausia,
Ba prie kietųjų anglių isz- 

dirba geriausia, 
Tai kaip piningu turi, 
N e ant grieko nežiūri.

Tegul tik perkūnai užeis, 
Tai Dievas ant ju užleis.
Mergeles pasitaisykite, 

Szuniszko gyvenimo neveskyte 
Ba niekam netiksite, 

Kaip nagines susivalkiosite.
* * *

Jau gana,
Su tokia mergyna,

Jaigu kur nuejna ar nuke
liauja,

Tai pasielgė kaip kiaule. 
Viena tokia in veseile nuėjo,

Tai teip nusilakė, jog kaip 
negyva gulėjo,

Kada jia in stuba uždare, 
Tai abiem galais apsidarė. 

Mat, mergele pasirodė puikei,
Dabai apie jia žino visi vai

kinai.
Badai vienas vaikinas susi 

mile jo,
Norint vandeniu apliejo, 

O szeip butu pastipus, 
Kaip karve atlikus.
* * *

Arti Pottsvilles in viena kar 
czema inejau,

Tai szirdeles, daug juoku 
turėjau,

Keli vyrai prie baro stovėjo, 
Gere aluti ir terp saves kai 

bėjo.
Tame porjęzei ^sudundėjo,
Sztai stragi bobele inejo, 

O vienas isz tuju vyru, 
Pasislėpė už baru. 

Bobele teipgi užlindo už baro, 
Sztai savo vyreli ten rado, 
Pradėjo gulinti vyra lest, 
Už kudlu smarkei peszt.

Kaip rudi parmetė,
Kiti sako, jog jieje jin pa

guldė,
O asz sakau, jog girtas buvo, 

Tai pats pargriuvo.
Kiti szoko ginti, 

Norėjo boba nuo vyro atimti, 
Tai kaip apsisuko bobele, 

Aptaise kožna vyreli.
Visi in kampus pradėjo tuo 

slapstytis,
Kaip galėdami nuo jos gintis, 

Gerai bobele padarei,
Jog girtuokliams pirti užkurei 
Ir jaigu teip tankei darysi, 
Tai nuo girtavimo atpratysi.

* * *
Daugelis vyru mane praszo, 

Ir pas mane raszo:
Kad pas ju gaspadines pri- 

buezia, 
Grinczes nekurias apvalyczia. 
Ba bobos po grinczes begioje, 
O ka jau tie vyrai nuKencze, 

Tai szirdeles ajbecze, 
Pekloja rodos gražiau, 

Ir szvariau.
O ka daryt? Jaigu bobos 

nuo rytu, 
Jau lekia strytu,

Pas savo kumute, 
Ir jau nesza su savim guzute.

Kaip keletas subėga, 
Dingsta nuo ju geda, 

Geria ir plovoja, 
Ka žiotysia, turi pakloja. 
Ne viena kad ir skaityti mo 

kejo,
Tai szendien viską in szali 

padėjo,
Net ir maldaknyges iszsižadejo 

Ne viena cento neturi, 
Ant to suvis nežiūri,

Kad ir vaikai duonos szauke, 
Bet neprisiszauke.

Kencze vargszai vaikai, 
Kencze ir vyrai, 

Pakart tokia bobelia, 
Jagu centus nesza už guzelia.

dykai. Adre

M. J D 
901 West 33-rd J

TEMYKITET
Musu Prof. Daktaras iszvažuos ir 

nebus namie per visa Augusto mene
si, todėl musu ofisas Wilkes-Barre 
bus uždarytas lig 13 Sept. Visos 
gromatos prisiųstos bus apsvarstyt ka 
greieziause.

DR. O’MALLEY STAFF
(Succ. to Dr.O’JMalley)

lfi8 S. Washington St., Wilkes-Barre, Pa.

Mažus plyszius ir skyles šieno 
je užlipinti.

— PadaryK isz gipso (Paris 
plaster) minkszta kosze, 
kimszk tuojaus in plyszi ir nu 
lygink su geleže; sumaiszyk 
tik po biski, kadangi gipsas 
tuojaus stengsta. Jei yra smul
kiu baltu smilcziu, galima tru 
puti inmaiszyti, bet jei ne, tai 
ir be j u galima apsieiti.

Kaip valyti szepeczius.
— Kiekviena moteris gei

džia turėti kuogražiausius tuo- 
lėtos daiktus ant skobnio. Ne- 
iszrodo geriausiu skoniu varto
ti karbuotus sidabrinius szepe 
ežius, kadangi jie yia sunkus 
ir nelengva juos szvariai užlai 
kyti. Galvai szepetys bent syki 
iu savaite reikia iszmazgoti. 
Paprasti szepecziai yra varto
jama kasdien ir jie tankiau ga 
Įima atnaujinti. Szmotelis so
dos, valakiszkio rieszulio didu 
mo, arba du szaukszteliai tam
sios amoni jos inde jus in karsz- 
ta vandeni (ne verdanti) yra 
viskas, kas reikia. Szepeti, ap
valius nuo plauku, reikia in- 
kiszti szeriais žemyn in vande
ni ir isztraukti, kol nebus va
lus; paskui perplauk szaltu 
vandeniu ir gerai nukratyk. 
Szepeczio užpakalio ir rauke 
uos nereikia in vandeni kiszti, 
ir rankos, szepeti bemazgojant 
turi būti kiek galint sausos 
Priegtam užpakalis ir szonai 
reikia sausai nuszluostyti, bet 
szluostant szerius, jie sumink- 
szteja ir jie geriausia yra džio 
vinti lauke arba priesz ugni. 
Sidabriniu szepecziu užpaka
lis kasdien reikia nutrinti su 
sziksznos szmoeziuku ir ta da
rant jie niekuomet nepajuos

Paprastieji szepecziai nerei 
kia mazgoti karsztame vande
nyje, kadangi szeriai, isz ko
kiu jie padaryti, gadinasi nuo 
to. Numazgok juos szaltu van 
deniu, isztarpinus jame szmo- 
cziuka sodos. Indek in vandeni 
szepeti valandai laiko, tik žiū
rėk, idant®užpakalis nesuszlap 
tu, nes atszoks. Drabužiams 
szepecziu negalima pagerinti 
juos mazgo j ant, bet juos gali
ma drueziai nvszliuostyt su 
szmoteliu szliuostomos popie- 
ros. Dantims szepeczius užlai
kyk szvariai juos tankiai apsz- 
luostydamas minksztu skaru
liu. Szukas mazgok drungna 
me vandenyj su trupueziu gel
tono muilo. Nelaikyk szuku ii 
gai vandenyj Jei dantis tan 
kus, tai gali juos iszvalyti su 
szil kiniu siulu.

Rudis nuimti nuo krosnies dū
dos. — Patrink truputi žaliu 
semenu aliejumi, kuris sustab 
do rudžiu ėdimą; paskui isz- 
džiovink vidutiniszku karsz- 
cziu ir nuszveisk.

Apslide tropai ir takai—Palais 
tyk vandeniu užmesk sniegu, 
kuris tuojaus priszals ir ne 
reiks pulti, tas yra geriau kaip 
smiltis ar pelenis, nes neužter 
szia.
Plieno stalinius peilius surūdi
jus nuszveisti.— Isztepk pei 
liūs alyva, gerai ja intrinda- 
mas ir padek 48 valandoms, 
paskui paimk negesintu alkiu 
smulkiai sumaltu ir trink, kol 
nuimsi rudis. Reikalaujant pei 
liu galima szveisti, per nakti 
palaikius sualiejuotus.

Plieninius prietaisus ar instru
mentus apsaugoti nuo rūdijimo 
— Anot prof. Olmsfordo, 
Yale’o kolegijos, szitas lengvai 
galima padaryti sutarpinus ant 
lengvos ugnies tauku 6 ar 8 
unc. ir kolonijos (rosin) 1 unci 
ja, maiszant kol atausz. Gali
ma nuszluostyti-beveik visai, 
kaip ve peiliu aszmenis, arba 
galima atskiesti žibalu ar ben 
zina. Pavirszys turi būti vais
kus ir sausas tepant szituo mi- 
sziniu, kadangi jis nesustabdo 
rudyjimo, jei jis prasidėjo. 
Reikia žiūrėti, kad tankai ne
būtu sūdyti.

Plieno ar geležies sagtims 
[ szviesti.

— Paimk szmoeziuka nege
sintu kalkių be žvirgždu pavil 
gyk in alyva ir trink, pabaig 
damas szveisti su zamszu.

UNION I 
national 

BANK 
MAHANOY,.;

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
—LAIVAKORCZIU SKYRUS—

12th. and Carson St., - S. S. Pittsburg, Pa.

Tai yra vienatine ir senei žitoira Lietuvitzka Eanka 
tu kapitalu $75,000.00 kuri randasi po priežiūra Vai. 
Pr nnsylvanios, talpinasi locnose namuose kuriu verte 
Užneša apie $150,000.00.
Priima Pinigus ant paezedumo ir moka 4 procentą. 
Siunczia Pinigus in vitas dalis svieto greieziause ir 
p'g'aute. Paiducda laivakortes ant visu Laivu. 
Užlaiko Notarijialna ir vedimo provu kancelaaija jo 
vadovyste K. Varaszaus. Dovernastis ir visokius 
Dokumentus sutinkaneziutu tiesomis Russjos.

Capitol Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000
Suv. Vai. Bandas turi musu banke sudėtu pinigu. 

-$-

MOKAME Antra Procentą ant sudėtu 
Pinigu. Procentą pridedam prie 
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos 
m<nesuose, nepaisant ar atneszat 

parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant 
ar mažas ar didelis.

—$—
H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid. 

W. KOHLER, Kasierius
Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.

j > ~ PHONE DEO VER 7800 ’ ’
| o

| Dr. A.J. Tananevicze ii
o Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas i
< * Ofisas ir Gyvenimo vieta Valanios

<> 3249 So. Morgan St., Chicago, IIL 8 lle!??$’() vakare*. ■
SKAITYKITEULE

. LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE t

Viši lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki Į 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S. L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.

LIETUVISZKAS PASAKORIS
Labai Puiki ir Didele Knyga

88 - Vis c Liu Gražiu Pasalu ir Trumpu Istorijų - 88

Puikei ir drueziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga 
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.

609 Puslapiu 6į x 9J coliu dydumo.

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

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 vark
Apie Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

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

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

juti, Katinėli niaukleli ir apie Ra- 
ganiszka zuieda,

Petras bude.
Apie tris Brolus Karalaiczius ir 

serganti jiu Tęva,
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniušzas 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 galinezius.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
D videszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

ne-

Szluocziaus duktė.
R ei armingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorrus daktaru.
Ylgasis, platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

savo valdonu. Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltuvas.
Medalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka 

senu žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo milinezios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase kasikiu. Apisaka seno 

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio 

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

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

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

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

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio.



Motiejus pas kun. prabaszcziu JUOKAIa motere

vie

tiktai

Piktai $2.00
Kvaila mergina
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VIENVBP LIETUVNINKŲ

120 Grand Street
n Q

V ardas

ežia

Miestas

lapių, apie 
Priesz tei-

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W. South St; Mahanoy City, Pa.

velnias ma

KUR BUNA?

Jauna mergaite ateina pas 
kuninga, pagarbino poną Die
va, o kuningas klausė:

520-522 W. South St., 
Mahanoy G

Prisiuskite 25c. vertes stempu o gausite 
visas tris Knygutes per paczta.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame.

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks.

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga

Prenumerata metams $2.00; pusei mėty $1.00, 
Kanadoje metams $2.50; pusei metiį $1.25.

Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00

— Ar gal ligūsta?
-—Ne, jegamastie.
— Tai gal ne klauso? gal ta 
musza, gal gere?
— Oj ne, jegamastie, suvis

Tuksiantis Nakfa 
H irMena S

Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.

324/ 50 MORVATI SIC 
CHICAGO. ILL.

IS paduoda vėliausias žinias apie karą ir visokius atsitikimus pasauly
je. Visuomet pilnas indomių straipsnių.
Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiškai—krikščioniškoje dvasioje

Tikriauses Kabala, arba atidengimas 
pagialba Kaziru, pagal garsingiauai 
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku ĮBurtiniku 
Preke - - - - 10c

Drauge.
Tėvas pabudias valandoje, 

kada jaunas vyras pabeginejo 
su jiojo duktere:

— Ar girdi, palauk nesisku 
bink, noretau su tavim past 
kalbėt, ar gal nepaimtum ir 
mano paczia su savim tai pada 
rytum man didele lošk a.

moterių, ne viena teip yra bal 
ta kaip europaite. Jaigu japo- 
naite ne yra balta, tai savo vei 
da baltina; baltina neįtiktai 
veidą, nes kakla ir rankas, no 
rint vyrai to ne mėgsta ir va
dina tokias Usukesho. Mergi
na geresnio luomo mažai nau
doja baltymo.

Ant szimto moterių, viena 
buna ka

tinka. Eisena lėta ir tingi7 isz 
rodo kaip aptingus, o tai del

Amerikos Lietuvių Dienrašti 
“KATALIKĄ”

ilgu apredalu ir klumpiu, ku
riais ant kojų valkioja.

Japonaite ne naudoja pirsz- 
tinaicziu, kaip vadina te buku 
ro (krepszelei ant ranku) tik
tai neszioja taki (krepszelus 
ant kojų) — mat teip vadina 
pancziakas; skribeliu ne neszio 
ja, tiktai plaukus puikei supy 
nūs užmeta lengva gazele — 
kaip velona, o vadina — Su-

Moraliszka - Kabala, katra iszdeda 
žmogaus ateiti - - - Preke 10c

— Gal su vyrais užsideda? 
ant svetimu vyru žiuri ?

— E, ne jegamasteli!— iszti 
kimiause pati, no veseiles.

— Tai kas dokvaraba? Kam 
nori atsiskirt?

— Ar gal liežuvnike ir gir
tuokle ?

—• Oj ne-ne. .
tiktai. . . .

— Viskas butu gerai, tiktai 
atsigabeno per trumpus pata
lus, jog kas nakt kojas labai 
nuszalu. — Tai tas yra ir nore 
tau norint karta ta ji varga už
baigt.

Paregėjus kortas ir iszgir- 
dus apie nuburima, pražibo 
akys moteries, ka paregėjus se 
na ragana sėdo szale josios ant 
kėdės murinas kortas destinet. 
Peczkiene užmirszo apie viską 
ir akyvai klausė cigonkos, ku
ri akis iszvertus monijo.

— Mano gaspadin, kalbėjo 
prikimusu balsu prigavike, tos 
kortos rodo baisu atsitikima 
jusu grinczeje.

Peczkiene isz baimes pabalo 
ir su abiem rankom nusitvėrė

o istorijos, 114 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

BSmere japonine yra smulki, 
ne tunka, auga lig 19 metu, 
nes auga labai pamaži ir ne 
praaugsztina su ugiu musu 
mergaicziu 12 metu. Japonijo

4 istorijos, 196 puslapiu apie s 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” g 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” ® 
“Su kuom kas kariauja, nog to c 
dingsta” Preke knygos 25o ®

J aponiecziai pripažino del 
moterių prilankuma vaikams, 
bet už tai guodones del mote
rių ne turi, o laikosi to priežo
džio: drason joki tai yra “gar
be vyrui, paniekinimas mote
ries.” Svarbiausia priežaste to 
paniekinimo moterių, jog jo 
kio pasogo ne atnesza, o tas 

lenktis, per ka labai tas ne pri paprotis yra augsztesniame 
luome, tarp darbines klasos vy 
ras su motere yra ligeis, ba ne

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite 
ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta 
blanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

nužadet; moku ir asz ne viena 
jaigu norite, tai ta nelaime 
iszguisiu in sausus szilus jog 
niekad pas jus nesugriž.

— O tu mano cigonkele! 
žinai, o duosiu

— Mano pati net trimis lie- 
žuveis kalba.

— Kokiais?
—U—gi lietuviszkai, antru 

mykczioja ir szvepluoja.

la tu rejei ?
Mergina su didele ne drąsą 

atsake:— Norėjau gaut vyra.
Kun.— Gerai, tai ant užsa

kų atneszei, o kur yra tavo 
jaunikis?

Mergina:—Asz jegamastie 
jaunikio neturiu, tiktai visi sa 
ko, jog kunigas duoda mergi 
noms virus!. . .

Atbėga Motiejus pas praba
szcziu, vos galėdamas kvėpuot 
ir praszo, idant ji no paczios 
Agotos atskirtu:

— Jegamasti, tegul asz sau 
koja nusilaužiu, o-gi ne gyven 
siu su mano paczia ir gana!

— O-gi kas pasidarė?— ta
re kuningas akis pastatias,- ar 
teip niekai jiji? Del Dievo! 
da neyra nedele kaip susivin- 
cziavojote ir jau nori atsi- 
skyrt?

— Negaliu ilgiau gyvent ir 
gana, —su verksmu Motiejus 
pasakojo laikydamasis už gal
vos.-— Jau man toji mergina

kokia boba pasisukdavo in kai 
ma, tada viską pametus bego 
pas jajia ant rodos.

Buvo tai karta rudeni, kada 
visi žmonis laukuose vale li
kusi vasarojų ir bulves kasė. 
Isz grinczes Peczkiu kas tik 
buvo gyvas isztrauke in lau
kus, tiktai viena gaspadine 
triūse grinczeje apie vakariene. 
Užkaite dideli puodą ant ug
nies, eme szvieže kuodeli ir at 
sisedus prie kamino pradėjo 
verpt. Tame durys atsidaro pa 
maži ir pasirodė sena cigonka, 
kuri akyvai žlibinėjo po grin- 
ežia. Buvo tai baisi boba, ba 
net Peczkiene klyktelėjo.

— Ne bijok mano gaspadin 
ach Dieve! ar asz taip baisi? 
asz atėjau ne piktam nore; ej- 
nu sau per kaima, o kad pare 
gejau per langa žiburi, tai ate 
jau truputi suszilt, ba jau se
natvė ir kaulai pastyre o turiu 
ve su savim ir kortas, tai tau 
gaspadin kabalus iszdesu, jau 
asz ant akiu matau, jog tavo 
giliukas puikus o kaip ka gero 
nubursu, tai man duosi užtai 
saujele druskos, kėlės kruope 
les, norint szmoteli lasziniu, 
ba kaip matau, tai pas jus viso 
pilna, o asz no trijų dienu szil- 
tos striovos burnoje ne ture-

ereikalauja balty- 
tis; yra ir suvis juodu, kaip In 
dijosia su "juoda'skūra, yra ir 
su xrusva skūra — tosios tai 
yra paniekinimia. Japonaite 
greieziau norėtu būti juoda 
kaip varna, negu būti raudo
na. Raudonas gimis yra ženklu 
prasto gimimo.

Rankos puikios Japonaites 
yra smulkios, puikaus sudėji
mo, plaukai labai gražus, ilgi, 
jog ilgesni už moteres, turi 4 
ir 5 pėdos. Juodi labai plau
kai yra ženklu gero gimimo. 
Plaukai szviesesni ir ne žiban
ti yra paniekinti, teip kaip 
raudon skures. Baltplaukiu ir 
gelton plaukiu Japonijoja ne 
matysi. Konia visos moteres 
turi puikius plaukus. Seniaus 
paeziuotos moteres kvarbuoda 
vo dantis ’juodai, o tai buvo 
ženklu, jog yra paeziuotos, 
kad kas kitas ne insimyletu. 
Sziadien. jau ta bjauru paproti 
iszmete.

Japonaite nesuveržineja sa 
vo kojų, teip kaip Kiniete, nes 
ir ne seka europines neszeines 
ir ne neszioja gorsetu. . . Aus
karu ne neszioja; tiktai viena 
turi bjauru papratima — sku
tasi blakstienus, tas yra ženk
lu kada stojasi neszczia. Kaip 
tiktai jaueziasi ne viena, tuo
jaus skutasi blakstienus.

Japonaites eisena nerangi 
susikuprinus, o jaigu buna tie 
si, tai palaikyta yra už puikia. 
Už tat no mažumes mokinasi

Mano brolis Bernardas VilbasiS, 
paeina isz Kauno gub., Szauliu pav., 
Randenu para,, Kraupszu Palivarko, 
pirmiaus gyveno Chicago, Ill, dabar 
nežinau kur. Praszau atsisz^ukt, ar 
kas kitas malonėkit man duot žine 
ant adreso:

J. Szauliene,
L. Box 62, Shirley, Mass.

“Kas
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25o.

Už Raseinu ant Dubysos 
Teka saule, teka;
Geltonplaukes puikios visos 
Szneka ten, oi szneka.

Po rasas kasas szukuoja, 
Saule jas džiovina;
Kad užgieda, uždainuoja, 
Szirdi taip graudina.

Augszta dangų pamylėjo, 
Blaivia jo augsztybe, 
Sau akis užsižavėjo 
Mėlyna gilybe.

Akys blaivios, gelsvos kasos 
Szirdys oi neszaltos.
Augsztas ūgis, kojos basos, 
Nuo rasų taip baltos.

Bet kodėl gi žalia rūta 
Laistydamos liūsta?
Ko, dainuojant joms Birute, 
Aszaros nedžiusta.

Kaip nedžiūtu, kad nežutu
Tiek jaunu broleliu!
Kad be laiko tiek nebutu 
Be vilties naezleliu!

Daugel žūna, daugel puna, 
O apverkt negali!
Už Uralo žemes galo 
Ne po savo szali!

Maironis.

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

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA 
- ARABISZKOS ISTORIJOS-

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

j ^gvati&ysta moteres.
Ne toli Aleksoto randasi 

kaimas P. Tam kaime gyveno 
ant ukes paliktos no proseniu 
Baltrus Peczkis, geras blaivas 
žmogus ir darbininkas, kaip 
tai pasaka žmonių ir prie tan- 
ciaus ir ražaneziaus. Sekesi 
jiam pusėtinai, o kas labiause, 
jog Dievas apteikė apsukre 
pacziulej ir kad ne vienas jo 
sios papratimas tai del visu 
moterių galėjo būtie priklodu.

Tuo papratimu nelaimingu 
buvo gūsiai in kuriuos kaip in 
Dieva tikėjo. Ne viena kar 
ta vaikszcziojo su užtinusioms 
akimis nuo verksmo, o kada 
kumute josios paklausdavo kas 
jei atsitiko, tai tuojaus papa
sakodavo, jog jei praeita nak
ty sapnavosi, jog pryszakinei 
dantys iszpuole, o tai isztikro 
kas norint numirs isz gimi
niu; o kada iszsirengdavo kur 
ejt, tai jaigu ka užmirszdavo 
namieje, tai jau ne gryž na
mon idant kokis negiliukis ne 
atsitiktu, in burtus visokius, 
numirėlius, raganas ir t. t. su

PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

Dasekus Katre.
— Poni kas žin ko supykus 

ant slūgines, paszauke:
— Ach; kaip tai sunku gaut 

gera slūgine.
— Žinoma-pritari Katre-te 

gul tiktai poni pamėgina būti 
slūgine, o isz tikro ne dvieju 
dienu ne isz bus...

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

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

Visuomenės, literatūros ir politikos iliustruotas laikraštis.
SKAITYKITE IR PLATINKITE

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeczio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25o

Japonaite lig deszimties me
tu už mažiausia, daigteli ver
kia. Kada sukanka 10 metu, 
pradeda būti linksma ir nuola 
tos juokėsi, teip kaip priesz 
tai verkdavo. Yra tai gražiau
sias amžis. Po 18 metu am
žiaus stojasi nedrąsi, iszpaleng 
po szniaka — žodžius tęsia ir 
susilaikineja. Po isztekejimui 
už vyro, moteres vidutinio luo 
mo, labai del savo vyru prie
lankios ir nusižeminusios; ’tar
nauja visamia, valo drabuži, 
gamina valgi, viską in rankas 
padavineje, jaigu iszeina vyras 
in kur, tai iszleidžia ir gala 
palydi, o kada pareitineja pasi 
tinka. Kada in kur eina, tai 
vyras pirma, motere paskui. 
Jau dabar pradeda vaiksztine 
ti greta, nes nesilaiko susika- 
binia, nes isz to visi juoktųsi. 
Japonaites buvo didelei iszti- 
kimes del savo vyru, kad ir ii- 
giause ne ®butu vyras namieja 
o ir po smert.

Norint vyras neyra del savo 
moteres isztikimu, bet motere 
užlaiko dorumą. Japonaite yra 
geriausia motina, labai rūpes
tinga auginimia vaiku. Kol 
jauna da ir ne vyruota, misti
ną apie parėdus, nes kaip pa 
stojasi motere, atsiduoda su du 
szia ir kunu savo privalumam. 
Ant motinos galvos auginimas 
vaiku.

Už Raseinu ant duby 
sos.

tu kuris atidarė iszejo ir vela 
sugrįžo, nes kada da karta du- 
dris sugirgždėjo viskas nu 
musu gaspadine nedryso 
nok pasijudint isz vietos.

Atsisuko ant galo, ba iszgir 
do parvežant bulves isz lauko 
ir baisa savo vyro. Nes kaip 
nusigando, kada cigonkos ne 
buvo grinczeje o ir daug daig 
tu. Skryne iszkrauste paimda
ma eile drabužiu, karolius ir 
keliolika rubliu, kamaroje tai- 
pos gi apkrauste, kės kaip ro 
dos, turėjo būtie ir daugiaus 
čigonu, ba mėsos tiek isznesze, 
jog su vežimu reiketu vežt’

Czia dabar suprato savo klai 
da ir apgavima, iszbego isz 
grinczes ir su verksmu papasa
kojo savo vyrui apie ta nuo
puoli. Peczkis baisei užpyko, 
nes ne gaiszines laiko, nubėgo 
tuojaus pas vaita, idant tas pa 
darytu storone sugriebimo ci
gonkos, norint ir sugriebė pul 
ka čigonu, gerai iszkrete, tai 
vienok nieko ne rado pas juo 
sus.

Tas vienok nuėjo ant gero 
ir naudos del Peczkienes, ba 
nog to laiko paliovė tikėt in 
visus burtus, o kada ir užsi- 
mislydavo tai pats jiai primin
davo cigonka ir tuom suramin
davo.

5 istorijos, 187 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o,

karta motere užlaiko vyra ir 
ciela narna; mat tarp moterių 
prisilaiko amatas kaipo frizer- 
kos; vyras užlaikomas per mo 
tere, guodoja jajia, triūsia stu- 
boja ir vaikus apžiūrinėja. Del 
to pas Japonus yra priežodis: 
“Ne imk turtingesnes mote
ries už save. ’’Abelnai pasa
kius, vyrai ne labai imasi ant 
apsipaeziavimo.

Pamatymui siunčiame vieną numerį dovanai. 
Kningų katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai.

J. J. Pauksztis & Co.,
Brooklyn, New York

Dienraščiui “KATALIKUI” rupi lietuvių reikalai, darbininkų, moterių, 
jaunimo gyvenimas, lietuvių pramonė ir kultūrinis kilimas aplamai.

Amerikos Lietuvių Dienraštį “KATALIKĄ” leidžia

daryk
tau ko tik norėsi.

—- Gerai, gerai, cigonka, 
suniurnėjo cigonka nes per ta 
ciela laika kada raganausiu tu 
resi stovetie užpakaliu užsi- 
kreipus in mane ir nesidairyt, 
norint kasžin ka girdėtum ir 
matytum, ba jaigu to neiszpil 
dintum, tai butu viskas ant 
niek; o ar visos spynos atraki
nėtos? paklausė, dairydamasi 
por grin czia.

Peczkiene szoko prie skry- 
nes ir ne mislidama ka daro, 
atrakino o ir antvožą atidarė, 
pati-gi pagal liepimo cigonkos 
priėjo prie kamino, o norint 
vanduo baigė iszvirt puode, ne 
driso pripyltie daugiaus; valan 
da kokia sznabždejo ir pradė
jo po grinezia triust, pora kar-

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 kasztus. Galite 
pirkti kiek norite, Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

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

In trumpa laika; vienos sanvaites, isz- 
siuntem daugybe szitu knygų in visas szalis 
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki 
knyga prisiuntė mumis padekavones.

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

Tikriauia Burykla, sudėjo Cigonka isz 
Egipto Rubiną Sulva, perdėjo ant 
Lietuvisžko D. T ,B. - Preke 10c

— Juoda ir juoda,—murme 
jo in save cigonka, — liga . . . 
gyvuleUgaisz. . . . smertis. . . . 
Oi, gaila man jus gaila.

— Mano Dieve, paszauke 
su aszaroms Peczkiene.

— Ne verkit gaspadin, ba 
ir mano szirdis 'alpsta girdint 
apie tai. Mano tėvas buvo di
delis raganius, nes mirdamas 
paliko man tokia kninga, isz

Dydumas Knygos, x 91 coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

Du Vagei.
I vagis— Bijok Dievo, Jo 

kubai! kas tokis teip tavo vei
dą sudraskė?!

II vagis 
ne vakar nakti nunesze in grin 
czia, kur pati lauke savo vyro 
pareinanezio isz karezemos...

Tamsumoje palaike mane 
už savo vyra, tai kaip szoko 
apsac su nagais prie mano vei 
do kaip padukus kate ir matai 
kaip apdraskė, o kad butau ne 
pabegias. tai butu ir akis iszlu

Žydui visados priguli.
— Del ko tu Jurgi ne sakai 

dzedzieziui, szviesus pone?
— Kad jis žydas.
— Juk jis dzedziezius, tai 

vis jiam priguli...
— Žinoma priguli, — žydui 

vis kiek norint priguli.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafasir 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,

| PAMĖGINKIT SKAITYJ^į 
Savaitinį Laikraštį gjfl

| “LIETUVA”4^ 
$ Didelis 8 puslapių laikraštis su $ 

paveikslais, einąs 24-tus metus.
& “LIETUVA” yra politikos, lite- 
$ raturos ir mokslo laikraštis, pa- $ 

duodantis daugiausiai žingeidžių lį? 
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir 
£iso pasaulio. Laikraščio kainą

Už visą metą tik $2.00 m 

į Už pusę metų tik $1.00 dg 
& Vieną numerį gausite ’ uždyką, 
JR jei pareikalausit, adresuodami 
I “LIETUVA” f
f 3252 SO. HALSTED STREET s 

S CHICAGO, ILL; g

Talppat užlaikoma Didžiausia Kningy ir Muzikos Krautuvė 
REIKALAUKITE KATALOGO.

Gerbemei :—
Czionais prisiuneziu jumis 

$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti 
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY 
JONAS M. TANANEVIČIUS Bendrovės Prezidentas
S. P. TANANEVIČIUS, Bendrovės Vedėjas

DIENRAŠČIO KAINA:
Metams ...........................  $5.00.
Pusei metų ........................ 3.00.
Trims menesiams ................ 1.75.
Dviem mėnesiam ................ 1.25.
Europoje metams ................  7.00.

Praneškite savo adresą, o gausite pasižiūrėjimui vieną numerį veltui.

. AMERIKOS
I LIETUVIU DIENRAŠTIS



Žinios Vietines

uz

E. c. BROBST B. J. SMITH

E. C. BROBST ir B. J. SMITH
Ant County Commissioners 

(REPUBLIKONAI)
Jie buvo iszbandomi ir parode savo verte.

— Redingo kasiklos mokes 
sziandien. Lehigh Valles pet 
nyczioje o Morea ir New Bos
tonas subato.

— Konia kas diena palije 
gana apseziai per ka farmeriai 
skundžesi jog negali suvalyt 
nuo lauku jevus, nes daugelis 
ir supuvą.

— Ketvergo vakara atsibus 
labai svarbus mitingas Mainie- 
ria Unijos Lokalo 1500. Visi 
priguliuczei privalo pribūti 
per paliepima komiteto.

— Nedelioje buvo su važia 
vimas delegatu bažnytiniu cho 
ru isz visos aplinkines, tyksle 
parengimo “Lietuviszkos Die
nos” Septemberio 6-ta ant 
Lake Side. Dalybaus visi cho-, 
rai ir draugystes isz aplinkiniu 
ir bus tai viena isz ženkliviau- 
siu dienu kokia da neatsibuvo 
Schuylkill paviete.

— Daugeli Lietuviu buvo 
iszkeliavia ant vienos dienos 
in Atlantic City. Nedėlios die 
na. Nekuriems teip patiko pa- 
marinis miestas, jog vela keti
na važiuot.

— Jago norite in vesti elek
triką in namus, pataisyte elek- 
trikimus prosus arba kitoki 
daigta atsiszaukyte po No. 313 
West Mahanoy Avė. o darbas 
bus padirbtas gerai ir užgana 
dinaneziai. ( į

SHENANDOAH, PA.
— Praejta petnyczia mirė 

vienas isz gerai pažinstamu biz 
" • nieriu Juozas Poskey (Peczkis) 

po trumpai ligai. Velionis gy- 
me New Bostone 39 metai ad- 
galios, palikdamas paezia ir 
tris vaikus; brolius Joną ir 
Petra Szenadorije ir 
Akron e, Ohio.

— Nauja lenkiszka 
ežia Szv. Kazimierio 
szventyta Labors Day.

laukdavo vėlybos senatvės, ne 
iszpažino jokios ligos ane dak
taro.

Prisižiūrėkime dabar in 
szios gadynes žmonis ir kaip 
jaunuomene elgiasi.

Labai mažai yra tokiu, ku 
rie yra užgimia isz doru tėvu, 
ir kurie yra auginami teip, 
kaip augszcziau buvo sakyta 
Bet nelaime! labai daug yra 
užgimusiu isz silpnu tėvu— be 
sveikatos ir skaistumo; juk 
žinoma: kokia sėkla, tokis ir 
vaisius, koks mtd’s, toksai ir 
kilis. Kada toks kūdikis ateina 
ant svieto, tuojaus pasirodo, 
kad ne yra iszsireteja«, kaip 
privalo but, tai yra pirmutine 
kalte tėvu. Toliaus jaigu Die 
vas augina, turi visokiu ligų 
nukenst. Turtingesni toki vai 
keli visokioms su daktaru pa 
gelba giduolems trucina, o 
biednesni kuom? arielka arba 
bobiszkoms žolėms! Toksai ku 
dikis eidamas in metus, prade
da priprast prie visokiu nedo
rybių. Ba kur gi nepripras: jai 
gu tėvai geria arielka, duoda 
ir vaikeliui misi y darni, kad tai 
ant sveikatos, ir toliaus teip su 
nelis arba dukrele inpranta, 
jog jau be to negal apsieit. To 
dar negana; Kada sūnelis su
laukia penkiolika metu užsi
mano pipkutes ir jau su tai 
niekados nesiskiria, o tėvelis 
arba mamute grožisi, kaip jiu 
sūnelis pro ausi durna leidžia.

Sztai dabar užsistanavykit 
ant szios svieto gadynes! Ar se 
noves gadynesia kas mate pras 
ta žmogų važiuojant mežlente- 
resia arba su meszlu berūkant 
pipkia arba paperosa? Seno
vės gadynėse to nebuvo matyt, 
ane girdėt!— nežinojo kas ta 
butu arielka arba pipke. Seno 
ves sūnelis neiszeidavo isz po 
valdžios tėvu lig 25 metu, o ne 
vat kad ir paeziuotas laikais 
už nepaklusnumą tiek gauda
vo lazdų, kiek tik tilpo, o vie
nok nemurmedavo. Tegul-gi 
sziandien tėvas ir motina ban 
dytu teip padaryt.

Toliaus szios gadynes sune 
lis pradeda valkiotis naktimis 
in vietas jio amžiui netinkam 
ežias, o kada injunksta, jau ta 
da po juom; tas pats ir su mer 
gaitems, kurios valkiojasi ant 
visokiu szokiu ir slaptiniu nak 
tiniu sueigu. Ar-gi toki palai
dūnai kada apsiveda gali gera 
vaisiu , iszduot? Niekados! 
Koks tėvas toks sunus-kilis ki 
Ii varo.

Isz tos tai priežasties szios 
gadynes žmonių amžius trium- 
pas; toliaus da bus trumpes
nis. Žmogaus amžių galima pa 
taisyt, tai yra pailgint, nes tik 
tai ta syk, kada pradesime to
ki vestie gyvenimą, koki vede 
mus proseniai, o tada užaugia 
mus vaikai ir daeja in pilna 
protą, ne tik tėvams už gyvas
ties dekavos, bet ir už numiru 
sius melsis.

Daugelis ira priežaseziu, ku 
riu negalima czion iszreikszt, 
vienok yra daugybe rasztu, ku 
riuose aiszkiai žmogiszkas gy
venimas apraszytas, ir kaip 
žmogus privalo vestis. Ant ga 
lo juk kožnas yra apdovanotas 
protu, pažinsta kas gera, o kas 
bloga. Musu prosenei nemokė
jo skaityt nei raszyt, o vienok 
apie tai daugiaus iszmane ir 
sveikesni buvo, o teiposgi dau 
giaus proto turėjo, kaip mes, 
ba negere aiielkos, neruke ir 
nepaleistuvavo.

Tėvu kalte didžiause! Tėvai 
privalo prižiūrėt savo vaikus, 
o kada grąžei užaugis, tada ga 
les džiaugtis isz savo vaikeliu, 
o ypacz senatvėj a.

Rasztas szventas sako: “Jai
gu nori ilgai gyvent guodok te 
va ir motina”. O kad senovės 
gadynejia ta prisakyma užlai
kė, už tai ilgai ir gyveno ant 
svieto ir gerai jiems sekesi.

Isz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos

Rusiszkas minikas žudintojum 
ir plesziku.

Kijevas. — Geležkelio vago 
ne likos aresztavotu garbingas 
žudintojus ir pleszikas Mikola 
Krivusza, kuri netikėtinai paži 
no vienas isz miniku isz kliosz 
toriaus pravoslavu. Krivusza 
yra sunum generolo. Kijevos 
seminarium buvo geru mokyto 
jum nes tenais sėjo sėkla atska 
lunystes tarp studentu už ka 
turėjo prasiszalint, nusiduoda- 
mas in garsinga kliosztori ant 
kalno Athos. Pabuvias tenais 
kelis metus sugrižo vela in Ki 
jeva kur pradėjo loszti role 
garsingo plesziko. Pradėjo ta- 
ji dinsta nuo mažu vagys- 
ežiu lig žudinseziu. Apsudin- 
tas likos ant viso gyvenimo in 
Siberije isz kur vėliaus pabė
go. Po tam jiojo vardas paskly 
do po visa Bosiję kaipo di- 
džiauses razbaininkas. Papil
de jisai suvirszum 50 visokiu 
žudinseziu. Po tam su kitu po
pu ižbego Trausbaikala kur 
gyveno kaipo pustelninkai. 
Ant galo, kada atsilankė in 
Kijevą, likos pažintas ir aresz- 
tavotas per viena isz savo drau

Tamsumas nekuriu maskolių.
Moskva. — Burliokai Tūlos 

gubernijos, turi daug žverisz- 
ku paproeziu; tarp tu papco- 
cziu yra pažymėtinas vienas, 
būtent: per Rugepjutia inmeta 
viena isz patogiausiu merginu 
in upe, o ji turi iszplaukus

Naujiausias iszradimas.
Geriause komu gyduole 5c , 

nuo dantų gyduoles tik 5c., 
nuo indegimo saules god. 20c. 
nuo iszgydimo papuczku 30c., 
nuo dydeliu nežiuliu tik 20c., 
vaikams nuo iszvarimo kyrme- 
liu 10c. Nuo karpu gyduoles 
tik 10c , nuo dantų plovimo, ir 
nuo prakaitavimo kojų Dykai 
sempelius tiems kurie atsius po 
2 stempas po 2 centus.

Taipgi iszsius placzes infor
macijas nuo ko plaukai slen
ka ir plinka, pleiskanų atsifa- 
dymas ir nupuczkave veidai. 
Tukstanczei dekavoja už dyka 
rodą. Raszyk tuojaus: 
Dr. B. Co. Specialists 9.
Box 106 Sta. W.Williamsburg 

Brooklyn, N. Y

Balsuokite už

Wm. C. James
AntSkvajerio

Republikonas.

W. RYNKIEWICZ
.......... NOTARIUSZAS...........

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

VATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO PRIZURA RANDOg

W. TRASKAUSK
...GRABOR1US

Balsuokite už
E. KANTNER

Isz Cressona, Pa.

COUNTY CONTROLLER
Republikonas

ANT

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kanus 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.

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS

CENTRALJdOTEL
And. Miliszauckas, Savininkas 

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

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

LIETUVISZKAS ADVOKATAS^

Baltrus S. Tankaus
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURT’S.
Geriausea ir didžiausias lumaa 

piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, geli- 
žinkeluose, labose ir t.t. Iszlaimeji 
provas kurios kiti advokatai atsako m 
atmeta, Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

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

Paszportus del keliaujaneziu parūpinu. Didžiause Lietuviszka 
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 1.1. 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.

Fanuos.
Geriausios farmos.

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užse- 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmu. Žemes molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maiszytas, Derlin
giausia žeme, visokiems javams, szie- 
nui ir sodnams. Turiu daugybe far
mu neiszdirbtu ir labai pigiai parduo 
du ant lengvu iszmokejimu. Didžiau 
šia lietuviu kolionija Amerikoje kur 
asz esu jau pardavės 320 farmu lietu 
viams, mieste .Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkeje, kuris yra tur
tingiausiu farmeriu miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upes ir ežerai pilni žuvu. Lietuviu 
kolionijos centras randasi arti Michi
gan ežero ir arti portavo miesto, Lu
dington. Geriausi transportacija van 
deniu ir geležkeliu. Yra ežia turgai, 
javu malūnai, bankos, bažnyczios, 
mokslaines ir visi • kiti parankumai. 
Broli lietuvi, neklausyki kompanijų 
ir ju agentu apgarsinimu kurie vylio 
ja žmones pirkti smeltinus, ir kur gy 
venimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas mane in Scottville, Mich, 
ir asz jums parduosiu gesiausia žeme 
kokia tik yra Amerikoje. Nuo manes 
nupirkęs džiaugsies ir dekavosi ir 
greitai tapsi turtingu farmieriu. No
rinti pirkti tuojaus reikalaukite žem- 
lapio (mapos) lietuviu kolionijos ir 
farmu kataloga. Adresas: -(g^ o;)

Anton Kiedis,
Peoples State Bank Bldg.,

Scottville, Mich.

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

1 RA tai jumis geriause banka.

Reikalauja j ūso depožitus.

Prigialbsta jumis pirkti namus arba bizni.

Duos jumis rodą kur geriause in dėti pinigą 
perkant namus.

arba

.. Visada galite ateiti in banka ir klausti rodą pas kasi- 
jeriu. Jis visada yra padėjime duoda jumis giara rodą.

Atneszkite Pinigus in Szita Banka

ir busite vienas isz ju depozitoriu.
Prigelbes jumis kada reikalausite rodos arba prieteli. 
Galite atneszt $5 arba daugiaus o gausite banka kny
gute. Galite dėti kiek norite ar daug ar mažai.

154 Nassau Street 
NewY®rh,N.Y-
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W. D, Boczkowski-Co.
520-522 W. South St; Mahanoy City,Pa.

193 E. Independent St.
Shamokin. Pa.

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

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

TŪKSTANTIS NAKTŲ 
IR VIENA. 

(ARAB1SZKOS ISTORIJOS)

Dydumas 6f x9| coliu; 2 coliu 
storo; 704 pus; 150 paveikslu; 
apdaryta in audeklą.

PREKE-$2
Mes nusiuntimo kasztus užmokame.

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

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvitį katalikų 

savaitinis laikraštis I 

“DRAUGAS”

Moraliszka Kabala, katra iszdeda 
žmogaus ateiti - u _ Preke 10c

Tikriauia Burykla, sudėjo Cigonka isz 
Egipto Rubiną Sulva, perdėjo ant 
Lietuviszko D. T .B. - Preke 10c

Tikriauses Kabala, arba atidengimas 
pagialba Kaziru, pagal garsingiauai 
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku [Burtiniku 
Preke - 10c
Prisiuskite 25c. vertes stempu o gausite 
visas tris Knygutes per paczta.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame.

Norwood, Mass.— Motere 
G. Jurgelevieziaus kuri likos 
nužudinta per savo vyra likos 
palaidota 28 Julajaus be baž
nytiniu pareigu. Jurgelevi- 
ežius randasi ligonbuteje. 

^Hįg.beth, N. J. — Diena 31 
apie 10 valanda isz ry

to, Vincas Bauža iszplauke su 
luotele su savo draugu Juozu 
Paliaku ant upes. Bauža no 
rejo iszsimaudyt ir nusiredias 
szoko m vandeni ir daugiau 
jau neiszplauke in virszu. Pa- 
liakas likes vienas, baisei per
sigando ir davė tuo žinia in 
palicije kuri ant rytojaus rado 
pakrasztije jojo lavona. Ve
lionis buvo nevedias, apie 28 
metu senumo, 7 metai Ameri- 
ke, paėjo isz Kauno gub. Ba
seinu pav., Vevirszenu mieste
lio. Pirma prigulėjo prie dr. 

' SzV7 Juozapo, nes buvo pame- 
tias, per ka pažinstami turėjo 
daug ergelio su palaidojimu.

Del ko szios gadynes 
žmones trumpai 

gyvena?
Gal ne vienas isz jius matete 
senelius, žilus kaip obelis, bet 
drutus ir sveikus, kaip krie
nus. Kas tas galėjo but? tuo
jaus dažinosim.

Senovės laikuose žmones ki
taip pasivedė, kaip sziandien. 
Pagal daktaru isztyrima, žmo
gus turėtu gyvent 200 metu, 
kad tiktai pagal higena gyven
tu, ir tai galime tikėt, ba ko
dėl priesz Kristusa monarkai 
gyveno po 200 metu ir dau- 
giaus. Platus apie žmogų yra 
apraszimai, o norint apie ta vis 
ka apraszyt labai daug užimtu 
vietos, vienok nors trumpai 
tai pasisznekesim.

Kūdikis užgimias isz drutu 
tėvu, neatbūtinai turi dasiek- 
tie jaigu nedaugiaus, tai norint 
szimta metu. Proce amžiaus ne 
trumpina ypacz pailgina jaigu 
tik pagal viską darbuojasi.

Tokis vaikelis, kada auga 
po akia iszmintingu ir doru te 
vu, iki 20 metu saugodamasis 
visokiu negeru daigtu kaip tai 
asztriu gerymu, rūkymo dide
liu szokiu ir paleistuviseziu, 
tas sulauks vėlybos senatvės ir 
džiaugsis sveikata.

— Teip tai senovės žmones 
buvo auginami ir per tai su-

DR. RICHTERS’ 
Pain- Expel leris

Del Rumatizmo, 
Diegliu, Sztivu- 
mo Raumens ir 
Sąnariu.

Tikras PAIN- 
EXPELLERIS 
randasi pakelije 
kaip szis paveik
slas parodo. 
Neimkite pakeliu 
kurie ne yra už- 
liepytisu Ankaru. 
25c ir 50c Aptiekose 
arba nog:
F.Ad. Richter & Co. 
74-80 Washington 
Street - New York.

Szimet Kukovkos kaime in- 
mete vienturte vieno ūkininko 
dukteres. O kad mergina .ne
mokėjo plaukti per tai prigėrė 
tik po keliu valandų jia isz 
vandens isztrauke. Josios tėvas 
ižgirdes apie tai, iszejo isz pro 
to.

Baisus atsitikimas.
Kuldyga. — Kaime Vodz- 

vine pakilo ugnis. Pabugia 
mužikai, pradėjo tuojaus tauzy 
ti tarp saves, jog tai bausme 
nuo Dievo už iszszaukima ka
res per vietinius politikierius. 
Tuojaus mėtėsi jieszkoti, mes
dami ant juju kalte, jog tai jie 
uždege.

Gauja pagriebė savo aukas 
o kelis inmete in degusius, o 
viena baisei nukankino. Pali 
cije negalėjo inveikti induku- 
siu.

Piemenelis Mikutis.
Mikutis ganė karve, palei 

kelia, kur tuojau už tvoros bu 
vo sodas pilnas vaisingu me
džiu. Pažvelgė Mikutis auksz- 
tyn ir pamate prie tvoros vysz 
nia, aplipusia iszsirpusiom uo
goms. Jos tai meiliai jam isz 
rode, kad užsigeidė juju para 
gauti. Paleido karves ir pats 
inlipes in medi pradėjo skint 
nunokiausias vysznias.

Tuotarpu karve, rnematyda- 
ma nieko prie saves, inejo in 
arti esanezius kvieczius, nuede 
daug'varpu, o dar daugiau isz 
mindžiojo.

Pamatęs tai Mikutis iszszo- 
ko greit isz medžio, paėmė pa
gali ir rėkdamas musze be pa
sigailėjimo nabage karve: Tuo 
sykiu atėjo jiojo tėvas ir maty 
damas, kas darosi, ruseziai pa
žvelgė in vaika ir užklausė: 
“Kuri reikia muszti, ar tave 
ar gyvuli, kuris pats nežino, 
kur lenda? Kuris jųdviejų dau 
giau prasikalto: ar tu, ka turi 
protą ar beprote, karve kuria 
tu turėjai ganyti? O dabar dar 
inirszes be pasigailėjimo dau
žai gyvulėli, nors žinai, jog 
tai ne iszmintinga ir teip dary 
ti neprivalai”.

Vaikas susigėdo ir prižadė
jo daugiau teip nedaryti; o 
kad jis buvo ncisztvirkes tai 
savo prižadejima iszlaike.

Didelis piknikas.
Parengė Svz. Ludviko drau

gyste isz Mahanojaus, kuris 
atsibus Subatoj 14 Augusto 
ant Pleasant Hill kalno. Pra
sidės 10 valanda priesz piet. 
Ateikite visi o. turėsit linksma 
laika. Inžanga ant platformos 
25c. (f9 oįj

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda namas tinkamas 

ant biznio, arba privatiszkai, 
kokiu nori gali padaryt. Savi- 
ninkas negali pradėt biznio; 
isz priežasties mažos sveikatos 
Atsiszaukit ant adreso.

Jonas Kalasauckas, 
Box 120 Coal Dale, Pa.

(19 c?)

* Daugiau vyru pasidaro 
sau smerti/ negu moterių.

* Daktarai tikrina, jog dau 
giau žmonių mirszta no persi- 
valgimo, negu no persigerimo-

* Ant 400 myliu geležkelio, 
vasaros laike geležkelio sztan- 
gos iszsitese 340 mastu.

* Laikrasztis “Saule” dasie- 
ke visas dalis svieto.

601 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy City Pa

“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusą cenzūra “DRAUGĄ” Į Lietuvą Inleldžla
“DRAUGAS” atsieina met. $2, puse! m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metų, $1.50

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Telephone Drover 6114

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 lietuviszka, prisiu- 
skite 2c marke del atsakimo

Andrius Kairaitis, 
1018 Oneida St.

Shamokin, Pa.
Skaitykite ka sako apie szita 

gyduole.
Suvirszum 10 metu sirgau 

su rumatizmu ir negalėjau isz- 
sigydyt. Per naudojima dvieju 
buteliu Andriaus Kairaiczio 
gyduolių nepasiliko jokio ženk 
lo ligos ir mislinu kad da vie 
na bonka mane visiszkai iszgy 
dys. Dec 30—1915

Svarbi žinia lietuviam.
Manau kad lietuviai gyvenau 

ti Schuylkill paviete, Pennsyl 
van i jos valstijoi visi gerai žino 
miesteli Frackville, yra tai vie 
nas isz gražiausiu miesteliu szi 
toje aplinkinei, dabar yra giara 
proga nusipirkti ten lota ir in 
gyti savo namus. Lotai nebran 
gus, vieta smagi, žiame labai 
graži ir lygi, neakmenota. In 
darbus visur arti. Be apsiriki 
mo galima sakyti kad tai yra 
gražiause vieta visam Schuyl 
kili paviete. “The Frackvill 
Reality Co” turi apėmė dideli 
plota žemes ir iszmieravo in lo 
tus, ju pardavima pavede man 
todėl norėdami pirkti lota at 
siszaukite pas mane, asz jumis 
noringai parodysiu kur tie lo 
tai randasi. Su aukszta pagar
ba.

A .J. KEIDOSZIUS
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 girkite nog manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano loonam name vertes 
$14,000ir esiu po kauorija ir priežiūra 
Ohijos VaĮu^os. Norėdami apie ka 
dąiižinoti
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I Kada perkate pas 'GUINANA' tai esate | 
g tikri kad perkate gerai. g

USU Peczei yra gvarantyti kad gerai keps.

Žinote kad nesiranda gersno Peczio už Guinano Model Keystone.

Visi ka reikalauja gero Pecziaus perka Model Keystone.

Galima matyti beveik kiekvienoj statoj. Parduoti per Guinana. 

Guinana Karpetai ilgiaus nesziojasi už tai kad padaryti isz gero 
materijolo, puikio koloro ir pigesnios prekes negu visam paviete. 

Guinanai perka tiesog isz fabriko, gauna pigiau negu kiti sztorai. 

flT TIKT A KPę MAHANOY CITY, SHENANDOAH,
O MOUNT CARMEL, LANDSFORD.

Naujas Pavasarinis ir Vasarinis Tavoras
atgabenome daugyue naujo tavoro ežiam mete 

laiko. Visokiu apredimu del moterių ir merginu. 
Gatavu pavasariniu siutu ir szlebiu pasiūti isz 
naujausios mados materijolo ir pasiuvimo. Teipgi 
visokiu ceikiu del pasiuvimo visokiu drapanų del 
moterių ir merginiu. Gatavu szlebiu del veseiliu 
kriksztiniu ir 1.1. Ateikite peržiureti musu nauja 
tavora o jaigu pirksite tai busite užganėdinti.

GLOBE, 133 West Centre Street.

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

...Didelis Geležinis Sztoras
Wholesale ir Retail.

Visokiu Geležiniu Daigtu 
del staloriu ir naminu pareikalavimu rasite 
didelam sztore. Žodžiu sakant; nesiranda geležiniu 
daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareika
lausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis 
pristatyti: Plaktuku, kirviu, pinkliu, pielycziu, visokiu 
vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu 
spiniu, ir t.t; ka tik pareikalausite gausite musu sztore.

muso

Ramonat Hardware Co.
113-H5 S. Main St., Shenandoah, Pa.

iMOHoMoMoHoaeaoHf ■a«a»a

Vyrsz Millijonas

Dekavoniu už geradejiste.
Su musu teisingumu, užsiganedy 

na visi žmonies, jeigu plaukai slen
ka, pleiskanų yra niežėjimas, puoz- 
kai visokį, 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 
lahktie 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,

ikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu 
reikalus ka nuoatsakan- 
cziausia, daryt ta viską 
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
atsargiausam bude.

NELAUKITE UGNIES
bet dar iszimkite Insziurenc. Mes 
apsaugoj a me Namus, Daigtu, Auto- 
mobilus, ir t. t. Teipgi iszduodame 
Insziurenc ant gyvasties, ligos ir viso 
kiu nelaimiu.

m VI r ^INSURANCE 
IVILE OoFFICE .-.

Kampas Main ir Water St., 
MAHANOY CITY, PA.

| Pinigus- -Pinigus

J Jau galima siusti in Lietuva.

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

A. BALTIEJUS 
87 Greenwich Street 

New York. N. Y.
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