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UŽSTATO MOTERES 
SKOLA.

nežinai
Riauba

— U-gi kad tu pats esi 
Riauba!

— Asz žinau, tik ne žinau,

Vokiecziai per tris menesius neteko 300,000 kareiviu.
Paryžius.Neoficialiai apskaitoma, kad per pirmajir 

bertainin 1916 metu vokiecziai neteke 300,000 kareiviu. Dau 
giausia kareiviu pražudė prie Verduno. Apskaitoma, kad vo 
kiecziai atsargoje turi 700,000 kareiviu. Vokiecziai turi 150, 
000 kareiviu, kariaujaneziu austru armijoj, 15,000— turku ii 
10,000 — bulgaru armijose.

Anglikai vela suėmė Amerikoniszka paczta.
London. — Visas amerikoniszkas pacztas isz laivo “Helig 

Olav” sulaikyta Kirkwalle likos paymtas per angliszka randa. 
Pagal daneszimus is Berlino, tai 801 maiszai likos sukonfis- 
kavotais. Laivas priguli prie linijos American Skandinavijan. 
Yra tai pirmas atsitikimas, idant visas pacztinis transportas 
paczto butu paimtas. Laivas iezplauke isz New Yorko 17 
Kovo in Christiand, Norvegija.

Paveikslas parodo sunaikinta 
Zeppelina ‘L 77’ kuri pataikė 
Prancūzai arti Revigny. 
Batonas užs’dege nuo szuvio ir 
nupuolė, drauge su dvileka vo 
kiecziais kurie radosi batone. 
Tokie Zeppelinai daugiause 
užklumpa ant miestu, žudinda 
mi nekaltus gyventojus.

Tyfusas ir kolera Lietuvoi ir Lenkijoi.
Petrograd. -—- Vjgoi .Lenkijoi ir Lietuvoi, o ypatingai 

kur atsibuvinejo daugiausia musziai vieszpatauja tifusas ir 
kolara. Visur randasi prikalti apsaugojimai del pakelevingu 
idant apsisaugotu tuju aplinkiniu. Daugeles universitetu ir 
mokslainiu likos uždarytos. Badas vieszpatauje baisus. Val- 
dže negali nieko pagialbeti nes ne turi kuom kariauti priesz 
taisės ligas o ir pininigu nesiranda.

\gota, klausė josios:
panite, ar tu 

gyvena Jonas

Jeigu kam yra reikalingi pi
ningai, tai užstato visokiu ver- 
cziu daliklis o tankei atsitinka 
jog. žmogus negali nieko užsta- 
tyt, nes jau neteko nieko.

Bet Indijosia nekuriuosia 
aplinkinesia gyventoje! kito
kia duoda sau rodą, nes užsta
to už skola savo moteres arba 
dukters. Atyduoda tam, nuo 
kurio piningus paskolina arba 
tokiam, kuris, yra pasirengiąs 
pagialbeti laike pareikalavimo, 
o tokis paskolininkas laiko 
pas save motere lig tokiam 
laikui pakol skola nebūna aty- 
duota su procentu. Aplinki
nėje Melbore randasi ir tokis 
papratimas, jog paskolintojas 
piningu atyduoda gyva zostau- 
ka in kitas rankas.

Nord Arcote jaunos mergai
tes buna, daugiausia pagedau
jamos. Vargszai atyduoda sa
vo dukters isz namu ant viso 
gyvasezio, arba lig laikui, pa
kol kas jaises payms sau už 
paezias.

Amerike tokis papratimas 
butu labai pageidaujentis, nes 
ne vienas vyras galėtu atsikra
tyti nuo savo moteres, pasko
lindamas piningus už jiaja ir 
stengtųsi skolas daugiau nea- 
ty duoti.

Turkai paskandino rusiszka transportą.
Berlinas. -j- Rusiszkas tangportinis laivas kuris gabent 

kareivius ir kariszka materijola, likos paskandytu per turkisz 
ka submarina.i Kiek nuskendo, nežine.

* New Meksikas isz 
šokiu metaliu 
$19,000,000.

* Suv. Steitai S 
daugiausia koko (coc<^M| 
sas kitas vieszpatystes.

* Laikrasztis “Saule” turi 
daugiau skaitytoju už visus 
kitus lietuviszkus laikraszius 
Amerike.

Ant Dzvinsko frunto muszasi smarkei.
Petrogradas. — Isz priežasties dydeliu balu ir iszsiliejil

siu upiu vokiecziai turi daug ergelio musziosia. Pietų daliję 
Dzvinsko vokiecziai buvo priverstais apleisti užlietus apkasus 
o maskolei bombardavo kaima Malogolsku kuria paėmė po 
trumpam musziui.

Vokiszki aviatoriai numėtė keliolika bombų ant kaimu 
Liakoviar, Bogonsklakos ir Baszlyku.

Ant Kaukazo frunto maskoliai paėmė dvi kompanijes 
turkiszku kareiviu,

^■■^^W^inkiii arkliu, 
^ruano buk Villa yra pasi
slepiąs Satevo ir artinasi in 
kalnus Parrol.

Kariszki žinunai tvirtina 
buk toji meksikoniszka ekspe
dicijų suėmimo Villiausl iszeis 
ant niek ir amerikoniszki ka
reiviai bus neužilgio atszaukti 
isz Meksiko, nes kareiviams jo 
kiu budu negalima pristatyti 
amunicijos, maisto ir vandens, 
nes Caranza jokios pagialbos 
nuo savias neduoda kaip tai 
isz pradžių amerikonams pri

dedami ofensiva rusai turėjo 500,000 kareiviu.
Vokiecziu sztabas tvirtina, kad rusai savo ofensiv'e nieko 

nelaimėjo.
Rusai diena priesz ofensiva iszsiuntinejo kareiviams atsi- 

szaukima, kviesdami juos atlikti savo pareiga, parodyti meile 
prie caro ir tėvynės ir paliuosuoti “savo brolius nuo jungo.”

Vokiecziai stebisi, kad prie tokiu sąlygų rusai pradėjo 
ofensiva tokiuo metu. Jie mano, kad tai ne rusu pasirinkimas 
ir ofensivas buvo padarytas, kad pagelbėjus prispaustiems 
franeuzams.

parde savo sena moty 
smert. Motyna tame laike gule 
jo lovoja serganti, sūnelis ate 
jas namon, pareikalavo 
motynos piningu. O kad 
giaų neturėjo kaip doleri, 
sai reikalavo daugiau, insiutes 
nuo piktumo pradėjo spardyt 
8ergante motyna, jog toji mirė 
in kėlės valandas nuo žaidu- 
liu dydeliuosia kankesia. Zve- 
riszka sūneli aresztavojo.

20 vilistu užmuszta susiremi- 
mia su amerikonais.

EI Baso, Tex. — Deszimtas 
pulkas arnerikoniszkos kavale
rijos turėjo susirėmimą arti 
Aguas (’alientes, netoli Bachi- 
niba, su Raima v įlįstu.i įerp

laptunumaiiistiszka gimnazija.

Kaip Rusai siautė 
Rytprūsiuose.

Dabar apkainuoja invyku- 
sius nuo rusu sunaikinimu Ryt 
prusiuose kares nuostolius. Ga 
Įima todėl tikrai sužinioti, ko
kis ten invyko sunaikinimas. 
Kalniuose likusieji gyventojai 
pasakoja, kaip rusai paeiliui 
vare th najkinima. Dažnai yra 
mate, kad didi rusu padegiku 
būriai gabenosi daugybes pa
degamųjų prietaisu— siauru 
rudu celuloido juostu. Sunai
kinti pramones instaigoras, ku 
riu maszinos ne teip lengva 
iszgabenti vartojo sprogstamu 
ir uždegamu patronu. Tu pa
tronu inkiszdavo in tam tyczia 
inskverbtas skyles inaszinu da 
lyse, garu katiluose, transmisi
jose arba padėkluose ir padeg- 
voda. Vario vamzdžius, misin- 
go aptaisas ir telegrafines vario 
vieias visur nuėmė ir iszgabe- 
no. Brangiuosius ūkio padar- 
gins susikovė in vagouus ir isz 
sigabeno. Muzikos instrumen
tai buvo persunku iszgabenti, 
todeljuos neapsakomu budu 
subjau rindavo arba suskaldy- 
davo. Dagi rusu sztabo buvei
nėse, kuriuose stovėjo karo sar 
gyba, nepaliko vertes turineziu 
daiktu. Vyno isztekliai, visokie 
maisto ir paszaro iszteklioj isz 
rusiu ir trobų liko iszpleszti ir 
supustyti.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST., MAHANOY CITY

Generolas Ivanovas padekavojo už dinsta.
Petograd. — Generolas N. J. Ivanovas, padekavojo už 

dinsta ant kamandos Volyniuje ir Galicijoj. Ivanovos paėmė 
Lemberga ir Plzemisliu.

W. D. BOCZKOWSKI-^
MAHANOY AND A ST., MAHANOY

Sūnelis suspardė savo motina 

ant smert.
Mikmeapolis.

Vienam nedideliam mieste- 
lije, insigere Lietuvis, Jonas 
Riauba, ėjo namon isz kareze- 
mos, nes buvo taip girtas, jog 
ne galėjo rast savo grinezios ir 
pasitikias su kaimynu duktere kur jis buna

Rusai pražudė 140,000 kareiviu.
Berlinas, — Vokiecziu kares ofisas apskaito, kad paskuti 

niame ofensive, prie Dinaburko, kurs tęsęsi 10 dienu — nuo 
18 iki 28 kovo, rusai pražudė nemažiau 140,000 kareiviu. Pra-

—j- 
Tteisterer isz La Crošse ir Flock 
isz Spartos nes po tokia iszliga 
jog už josios duszia kalbės 
“amžinas miszes” Kunigai da
vė žinia sudui, jog veliones pra 
szima negalima jokiu budu isz 
pildyt, nes tokes amžinas mi
szes negalima atkalbėti. Sudas 
nežino ka padaryti su paliktu 
turtu kunygams ir turės jesz- 
koti patarimo augszcziausiam 
sude.
Milžiniszkas pelnas Du Pont 

parako dirbtuve.
New York.— Nuo prasidė

jimo europiszko^ kares, dirbtu 
ve parako Du Pont milžinisz- 
kai užaugo ir apturėjo milži- 
niszka pelną. Nuo to laiko dar 
bininku dirbtuvesia pasididL 
no nuo 4,000 lig 66,000. Pa
dirbo kariszku kontraktu ant 
$160,000,000, turi dydžiausias 
dirbtuves ant svieto, isz 5000 
akcijonariuszu naudojęsi pelnu 
1500 darbininkai visu uždar- 
bu, in 18 menesiu uždirbo pel
no $75,000,000 o pagerinimas 
ir padidinimas dirbtuvių in ta 
laika kasztavo $50,000,000. 
Da (uri milžiniszkus užkalbini 
mus ant keliu metu kurie pa
sieks ant keliu bilijonu dole
riu.

■8000 ypatų norėjo pakart 
laisvamani.

Haverhill, Mass.— Indukus 
mine susidedanti isz 8000 ypa
tų, užklupo' ant laisvamanio 
Dr. Tamosziaus Leyden, ku
ris ketino turėti prakalbas mies 
tiszkam rotuzije prieszais kata- 
likiszka tikėjimą. Jago butu 
tasai laisvamanis neprasiszali 
nias tai butu jin mine pakorus.

Vietine milicije turėjo isz- 
sklaidytindukusia mine su pa 
gialba bagnietu.
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Biskupas Ortinskas paliko 
$100,000

Philadelphia.— Paskutinis 
testamentas mirusio graiku-ru 
tenu biskupo Stepono S. Or- 
tinskio, kuris mirė 24 Kovo pa 
rodo, buk administratoreis ant 
savo turto paliko savo broli 
Juozą Ortinska ir Mikola Gur 
gausa. Viso turto velionis pali 
ko arti $100,000. Užraszimai 
ant geradejingu institutu yra 
nelegaliszki, nes testamentas 
likos padarytas asztuones die
nas piiesz mirimą.

Norints biskupas paliko 
Szv. Povylui kliosztoriui far- 
ma arti Chesapeake City, Md. 
ir turtą Norvish ir Columbia 
pavietuosia, bet tojo turto 
kliosztoris neaplaikys.

Toliaus bažnytinis turtas li
kos paliktas jojo inpedžiui, ku 
ri Popiežius neužilgio iszrinks. 
Privatiszkas ir žemiszkas tur
tas pereis in rankas velionio 
broliui Juozui.

Kunigai negali kalbėti 
amžinas Miszes.

La Crosse Wis.— Nesenei 
mirė czionais labai dievobai- 
.m.iftgaJr turtinga m o t.er? Ml’sx 
Helena Brieske. Iždalinus da
li savo turto gymiJBHMB^ali-

Gyvenimas Vilniuje.
‘^Vokiecziu laikrasztyje “Til- 
siter Zeitung” randame kores
pondencija] isz Vilniaus. Isz 
jos matyti, kad gyvenimas 
Vilniuje bėga kuone paprasta 
vaga. Korespondentas stebisi 
Vilniaus judėjimo didumu, 
kuris esąs lygus didžiųjų Va
karu Europos miestu judėji
mui. Ant Gedimino kalno ple
vėsuoja vokiecziu vėliava. Po- 
licistu vietas gatvėse užėmė 
vokiecziu “landsturmistai.” 
Vertelgos prisitaiko prie nau
ju sąlygų: atsiranda nemaža 
iszkabu, raszytu vokiecziu kal
ba, isz kuriu patys vokiecziai 
juokiasi; mat, iszkabu autoriai 
maža supratima teturi apie vo
kiecziu kalba. “N. L.”

Vokiszkos mokyklos Vilniuje.
Vilnius. -— Priesz kare Vil

niuje buvo vadinama “Evan
geliku bažnytine mokykla.” 
Kare privertė ta instaiga už
daryti. Dabar keliose tinka
mose vietose ketina atverti po 
nauja vokiszka mokykla. Tos 
mokyklos intaisyti dabar esą 
dar labai sunku. Bet vokie- 
tziu visuomene jau mastanti
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KAS GIRDĖT?
Kiekvienas czion žmogus su- 

siduresjm savo pažystamu, ant 
šia— Kas girdėt?

■s pats!... Vai- 
užbaigos da 
nytas Vals- 
razbaininkas 

klius invele ir, 
ip bus.

uviszkos partijos—
i, tautininkai ir soči-kleriki

jalistai tai pūdymus akėti da 
neužbaigia, sakoma kad visuos 
pūdymuose yra per kietu 
grumstu.

Klerikalu pūdymuose kaip 
jau iszsidirbs, tai sakoma augs 
puikiausi brangus sandomierisz- 
ki kviecziai; tautininku pūdy
muose sako augsia rugeliai del 
kasdienines visu duoneles;

Socijalistu pūdymuose aug
sią viskas net ir usnės, bet san- 
domieriszki brangus kviecziai 
neaugsią, nes ju pildymuose 
tib kviecziai užderėti sako ne-

Kai-p those pūdymuose anie 
vaisiai užderės, tai visgi duosis 
matyt.

Chicagos arciviskupas W. 
Mundelein iszsiuntinejo visiems 
savo areliidicėzijos katalikisz- 
kiems kunigams gromatas, kad 
visose bažnycziose po sumai 
4-ta nedelia gavėnios t. y. 2 
diena Balandžio but gromatos 
.perskaitytos, ir ta diena speci- 
jaliszkai paskyrė kad butu 
rinkta nuo kataliku aukos szel 
pimui nuo kares nukentusiu 
Lenkijos žmonių.

Arcivyskupis liepe tuojaus 
surinktas aukas nusiunsti in 
Biurą Kanclerio.

Puikus, labdaringas dvasisz- 
ku valdonu paliepimas rinkti , 
tokias aukas, prirodo skausmu ,, 
■MMima .

žmonių. |
Lietuviai tarp saves kryksz- 

tauja, bubnija vieni ant kitu 
nesmagumus; nors ir aukas 
duoda žmones, bet daugumas 
nuo aukavimo susilaiko matant 
kad vadovavimai nežine kuo- 
mi atsiduoda

Nu, jau czion Amerikoje 
kad tas kryksztavimas kele
riopose formose insitempes, bet 
jei jisai randa kerczia Lietu
voje kur dalis lenku nori but 
lietuviu ponais, tai ten len
kams ir dirva yra patogi ap
link lietuvius skriestis kad jie 
lietuviai tarp saves akejasi.
Temyjama—gyduoles kryksz

tavimas kitokios nėra kaip kad 
laukt, kol gaidžiu sparnai ku
riais dar režosi nutriuszes. 
Tautininkai mat mėgino szeip 
teip kryksztavimus suminksz- 
tyt, praszalint,' bet tas viskas 
likosi tuszczia, nes gaidžiu 
sparnai da nenutriuszo.

Vienas Amerikoje gimęs 
lenkas pravarde nepažymėta, 
nors buvo pamirszes kad jis 
yra gimines lenku, bet paau- 
gėjas dasiprato ir sztai ka su 
mane. Jisai mokinosi univer
sitete Ann Arbor, baigės moks
lą, instojo in Canados armije 
su mieriu pliekt vokieczius 
kaipo lenku. nevidonus. Jisai 
armijoje tarnaudams suczedy- 
jes pinigo, nusiuntė 50 dol. del 
I, studentu besimokinan-

fcolegijoj Związko, toliaus 
K^e 100 dol. parame 
■^kolegijos; 50 dol ant

A v : ■ literatūros; 50 dol. 
z ; »kos literatūros prie 

■F Kolegijos; apart to 
|Preszimts dol. gelbėjimui 

nkijos žmonių.

Piningus siuntė isz Anglijos 
priesz pat iszvaževiraa isz Ang 
lijos frontan angliszkos kariu- 
menes kuri kariauja sykiu su 
franęuzais priesz vokieczius.

Insiutes medėjas kuris sužeido ketures ypatas ir pats 
save nužudė.

Williamas Donley isz Babylon, L. I. ana diena pats sau nuszove pakauszi isz priežas
ties padūkimo, nes pirma sužeido ketures ypatas kurie jin bandė suymti. Per dvileka valandų 
tasai paikszas nedave prisiartyt prie namo niekam, szaudamas per Įauga (kaip parodo striela).

...
- ...

Dabar jau
jie atrado!

Jus teipgi jeszkote—tokio tababo

kuris jumis visiszkai užganėdins teip

ka kitokis tabakas jumis

padare—tabakas kuris turi

smagumą kad užganėdins 
diena.

Czia jis yra—

GAIL & AX

Mažai galima surast tokiu 
jaunu tarp bent tautos jauni
mo, kurs mokslą pamilejans 
atsižvelgė ir kitus besimoki- 
nanezius ir, eidams in liepsna 
savo pinigėli, suteikė tiems ku
rie jo gentainej dar yra moks
le. ________

Deliai vokiecziu franeuzisz- 
ka drutviete Werdun bene tik 
atsiliep teip, kaip Czenstaka- 
vas kada tai buvo del Szvedu.

Vokiecziai per virsz penkes 
nedelias atakuodami ant drut- 
vietes Verdun iszžude geriau
sia savo armija ir paimt nein- 
■stenge..

; •^zsriEngn so?įį( :n j^ip trium-

aszarotai._____
Visos Europos vicszpatiju 

sienos, aptvertos paszpartais 
teip stiprei, kad ir žiurke be 
paso rubežius neperžengia jei
gu tik rubežine dargyba ne
miega. ________

Straikas kai kur iszlaimi 
biedni darbininkai fabrikuose 
bedirbdami, bet dar patemyta 
straiku laimėjimas ir parapi
jose.

Mahanojaus Szv. Juozapo 
parap. klebonas kun. Daugis 
rezignavo ten klebonavimą del 
parapijonu straikavimo. 'baigi 
Mahanojaus parapija, muset 
treczia ka užbaigė tarp klebo
no ir parapijonu nesusiprati
mus straikais. Pirmutine para
pija tai Szenadorio užbaigė 
nesutikimus kun. Miluko tar
pe ir parapijonu vien straikais; 
antra parapija tai Philadelphi- 
joj Szv. Jurgio su kleb. kun. 
Miluku, o dar treczia tai Ma
hanojaus su kleb. kun. Dargu.

Ar szeip ar teip kalbėsime, 
tai visgi rodos geriaus nesusi
pratimus užbaigti straikais ne
gu tasynemis po sudus. Gerai 
žinom kiek tai daug kasztuoja 
provos suduose abiem pusėm 
besiprovojant, o nauda kam?...

Argi toms parapijoms dar 
Dievas suteikė kitokia dvasia 
kad jie grąžei su savo klebo
nais dabartiniais sugyvena ? 
Szenadoriszkiai su klebonu 
Pautienium sugyvena kuoge- 
riausei; Philaclelphijos Szv. 
Jurgio parapijoj dar prie kle
bono kun. Szedvydžio teip pat 
grąžei sugyvena, o gal ir Ma
hanojaus lietuviai su nauju 
klebonu sutikime gyvens tai 
but paveikslingiause.

Kaip girdėt, tai dienrasztis 
“Draugas” isz Chicagos jau 
pasirodė, bet redyste da ne vie 
no numario neaplaike.

Ant daugelio praszymo mu
su skaitytoju vela patalpiname 
adresus del atradimo savo gy- 
miniu Lietuvoje:

1. Jieszkant giminiu Lietu
voj ar Rusijoj, raszykite laisz- 
kus (geriau rusiszkai) sziuo 
adresu.

Tatjanskij Komitet 
po registracii biežencev.

Zukovskaja 59.
Petrograd, Russia.

2. ) Arba kitu adresu;
Centralnij Komitet 

o biežencach.
Maskva, Russia, 

užmusztuosius ir 
dingusius galimiJ 
?trograd^Russi^|

3.) Apie 
nežinia kur

Karavanu. . No 1., 
Idieloproizvodstvo
Sztaba.

4.) Apie sužeistuosius: Pet
rograd, Russia, Baskova ui. 
No. 12 Spravocznij Otdiel pri- 
Glavnom Upravlenii Krasna- 
vo Krėsta.

“Saule” jiems patinka ir skaito su 
dideliu troszkimu.

Sztai ka raszo apie “Saule” 
studentai isz St. Bede College, 
Peru, Ill.:

“Regular!szkai veltui gauna 
me juso laikraszti “Saule” ku
ria noriai skaitome ir naudoja
mės isz jos žiniomis ir kas esti 
kulturiszka.

Tikimės, kad ir toliaus 
mums kiaurakiszenius-moks
leivius neužmirszite “Saules” 
spinduleis szviesti.

Užvelta “Saules” siuntinėji
mą musu knygynui, nors ki
taip Tamistoms negalime atsi
lyginti, kaip tik isztarti aeziu!

Dėlto, mes Szv. Bedo kolegi 
jos lietuviai moksleiviai daug 
kartu nuoszirdžiai tariame 
Jumsacziu! Teipgi linkiame 
geriausios kloties, kad “Saule” 
apszviestu visas dales svieto o 
ypatingai kur da tamsybia 
vieszpatauja.

Su augszta pagarba 
Vardan moksleiviu,

Anicetas Linkus.

ATSAKYMAI

Tamis-

Isz Dorisville, III. — Ko- 
respondencije buvo be paraszo 
todėl patalpinome in gurbą.

K. P. New York.
i / . .

tos daneszimas kuriame rugoji 
ant tūlo redaktoriaus nuėjo in 
gurbą. Duodasi matyt, jog ta. 
mista turi kokia ypatiszka ne
apykanta ant jojo ir geidi sa
vo tulže iszlieti laikrasztije. 
Butu tai nemandagu isz muso

szalies užpuldinet ant redakto. 
riaus kito laikraszczio, ūžte- 
mindami daneszime ypatiszka 
neapykanta korespondento. 
Norints terp redaktorių lietu- 
tuviszku laikrasz'cziu pakyla 
kaip kada tasynes, bet priva- 
tiszkam gyvenime ir suėjime 
vienas kita guodoje ir nesmei- 
že. — Neužmirszkit.

Isz Utica, N. Y. — Daneszi
mas apie kun. M. Peža netilps 
del tulu priežascziu. Norints 
kun. Peža yra' padaręs mums 
gana daug bjedes, nes del jojo 
kuningiszko luomo ir paguodo 
nes del kitu kirtingu nutarėm 
danesf L A. a. 1>.

nasziems kuningeliams kas 
sziadienir iszsųfildo. Norime 
gyvent sutaikoja su visais ir 
guodoti ypatas, kurios ant 
sruodones užsitarnavo, o su to- O . •
keis ka ant paniekinimo užsi
tarnavo, lai juos Dievas slidi
na. Kun. Pežo gyvenimą lai
kysime ant atminties, su kitais 
’‘gyvenimais”....

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

WaterWy, Conn.
— Szis miestas gulintis 

kalnu, turi apie 80,000 gyven
toju, o isz to skaitliams yra 
apie 7,000 Lietuviu, kurie gy
vena pietinioja daliję miesto 
vadinama “Brooklyn”. Darbai 
eina gerai—diena ir nakti. Fa- 
briku iždirbystes yra misin- 
gio ir vario, kur szeis laikais 
labjausia sunaudoja ant amu
nicijos. Žmonis kitur gyven- 
antieje kalba buk sziame mies 
te darbaitgerai eina, tai tiek 
žmonių privažiavo, kad szei- 
mynos ne turi kur rakandu su
dėti ir turi rastis ant stoties, 
nes stubu negalima gauti. No- 
rints randas invales, nes ran
dasi už daug privažiavusiu ir 
negali darbu aplaikyt. Fabri
kai apgulti su žmonimis jesz- 
kanti darbu.

Kaip nekurie laikraszczei 
raszo, kad czion lengva darbus 
gauti, bet nepažymėta, jog di
delis skaitlis žmonių randasi 
be darbo, tai patartina Lietu
viams gyvenant kitur, idant in 
czionais nevažiuotu pirma ne- 
isztyrinedami czionaitinio pa
dėjimo.

Isz priežasties daug priva
žiavusiu, nekurie mėsininkai 
pakele preke ant mesutes—po 
du centu ir brangiau. Negana

tarp

NAVY
K. Long Cut Tobacco

Tabakas—Geriausiam Pakelije

NAVY tabakas yra 
szvelnas Burley tabakas su 

stebėtinų priemnu skonu nesi- 
randantis kitam tabake.
Pasenejes ir sumaiszytas del 
priemno rūkymo— po tam su
dėtas in keturias popieras kad 
užlaikit tabaka szvieziam, czi- 
stam, saldam ir geram padėji
me.

DYKAI
Knygute Popierukiu su kožnu 
5c. Pakeliu.

Geria’
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iG.W.GAIL&AX.
BALTI MORE. MD.
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ve susirinkimą ir susi- savo mesinyczia ir užbėgs ne- T 
Į^iaJ^iurio nutarta [teisingam isznaudojimui. Lai- dojeg

niekad ne

saviji toki

per isztisa

Tegul skaitytoje! pasinau- 
„jMįįps progos ir raszo

idant gaspjidi tiems neda virtį? 
szmdtuka Muilo dykai, kaip 
tai darydavo-, jeigu katra užmo 
kedavo už mesa. Sudėjo visi 
po 50 dol. kaucijos o jeigu da- 
žinotu, jog katras isz j u per- 
lauž taji prižadejima, tai kau- 
cije dings. Dabar susitvėrė ko- 
operativiszka draugove par
duodami szeras po $25 tiksle 
uždėjimo savo mesiniczios kur 
valetu pardavinet pigiau tavo- 
ra. Prie tos drauguves jau pri- 
sirasze arti 80 draugu—isz vi
so bus 200. Neužilgio atidaris

nilTI gos KTčnes—szmi nIRjai 
draugystei ir jos tvėrėjams.

— Kaspas.

AKYVOS ŽINUTES.

* Robertas Burns, 28 metu 
senumo isz Eureka, Gal. perė
jo du kartu skersai Suv. Stei 
tu.

*Turcziu mieste Palm Beach 
Fla., pripuola 20 szunu ant 
kožno asztuoniu vaiku. Dau
giau tenais rūpinasi apie szu- 
nis ne kaip vaikus.

■aamzeni 
dedami už 2 centos marke (U 
aplaikys sempeli perfumavotos 
francuziszkos popieros kuri 
užsidega ir duoda nepaprastai 
meilu kvepsni ir apsaugoje na 
mus nuo limpancziu ligų.— 
Brundza Co. Sta. W. Broad
way, Brooklyn, N. Y. — Toji 
dyka proga tik gera ant szios 
nedėlios. Raszykit tuojaus!

(Užtikriname, jog toji popie 
ra jums labai patiks nes kvep- 
snis yra labai prijemnas ir ne- 
sigailesit keliu markiu. Re- 
dyste) (’8e oą)

UlIlOK

Niekas nemislino kad ta galima buvo padaryti - - 
bet mes ta padarėme!
Gumini Czebatai ir Czeverikai 

su puspadžiais kurie tikrai nesziojasi ilgiaus uz plieną!

Goodrich 
“HIPRESS”

White Rubber Boots and Shoes
“With the Red-Line ’round the top”

Padaro skurinis vinimis kaltus puspadžius visiszkai nereikalingus. 
Sztai priežastis kodėl szimtai tukstancziu mainieriu. Amerike, 
Kanadoje ir Alaskoje vis reikalauju HIPRESS apsiavimus ir 
neneszioja kitokiu. Nereikalauja skuriniu-vininis kaltu puspa
džiu, už tai kad HIPRESS Balto Gurno Apsiavimai iszneszioja 
visus-tikrai iszneszioja plieną.

yra padaryti per nauja būda vien tik per Goodrich Kompanija. 
Teip pat kaip garsingi Goodrich Gumini Ratai del Automobiliu 
—isz vieno szmoto gurno. Vanduo nepereina, ne pasileidžia ir 
netrūksta, drucziausi apsiavimai kokiu da uždejote ant savo kojii.

HIPRESS turi raudona juosteli aplink vyrsziu.

The B. r, Goodrich Co.,
Branches and Dealers Everywhere Factories: AKRON, OHIO.

Padaryti per garsinga Goodrich Kompanija Automobiliu Ratu.

■

e’T- >

Turi Raudona

vyrsziu
Jnosteli aplink



SAULE

Mikutis losze su savo draugu kiaulute. Norints nematome 
jojo ant paveikslo bet czionais randasi jisai.— Suraskite jin.

nieko.z&wirir"tori”'g,iH' Angliszkas generolas kuris geidže atimt paskutini szmoteli £^^yd‘ve'

ftRIKSZCZlONYS
a’ APYSAKA

— Anot manes,—tare teis
mo narys— reiketu isztirti jos 
protą. Viduramžyj teismas nūs 
presdavo sudeginti moteris, 
kurios isztikruju buvo ligones, 
o ne raganos.

— Jus vėl už savo! Tuomet 
pirmiau reiktu apžiūrėti pro
kurorą: jus tik pažiūrėkite, ka 
jisai daro!

Prokuroras, jaunas vyras, su 
augszta apikakle ir usukais, 
abelnai keistai panaszus in ap- 
kaltinamaji, jau senei stengė
si atkreipti ant saves teismo 
atyda. Jis judėjo ant kreses, at 
sistiebdavo, veik krutinę gul- 
davosi ant piupitro, lingavo 
galva, szypsojosijr visu kunu 
tiesėsi prie pirmsedžio, kuo
met tas netikėtai in ji pažiūrė
davo. Aiszku buvo, kad jis ka

4 žino ir greitai nori pasakyti.
|i Jums ko, p. prokuroras? 

Tik, susimildami trumpiau.
Leiskite man. . . — ir ne

laukdamas atsakymo prokur
oras atsitiesė ir greitai užklau
sė Karaulova:

— Apkaltinamoji, beja, liu
dininke. Kaip jusu vardas?

— Grusza.
— Tai bus. . . tai bus Agra

fena, Agrippina. Vardas 
krikszczioniszkas. Be abejones 
jus kriksztijo. Ir ppr krikszta 
davė varda Agrafena. Isz to 
seka. . .

— Ne. Per krikszta davė 
varda Pelageja.

— Bet jus tik ka prie liudy 
toju pasakėte, kad jus vardas 
Grusza ?

— Teip. Bet kriksztijo Pe
lageja.

— Bet jus jug. . .
Pirmsedis perkirto:
— Ji ir sanraszoj užraszyta 

Pelageja. Jus peržiurekite!
— Tuomet asz nieko netu

riu. . . — Jis greitai perskyrė 
skvernus szvernelio ir atsisėdo 
piktai deptelejes ant apginejo 
ir apkaltinamojo.

Karaulova laukia. Iszejo 
kas tai kvailas. Publika gar
siau sznekejo, antstolis kelis 
kartus piktai dirstelėjo in pu
blika, pakele pirszta. Ne tai 
žeminosi teismo szlove, ne tai 
paprastai darėsi linksma.

— Tykiau ten! — szuktele- 
jo pirmsedis, —p. antstolis! 
Jeigu kas sznekes, tai iszves- 
kite ji isz sales.

Pakilo vienas isz prisieku
siųjų, augsztas kauluotas se
nis, neilgam szvernelij, pagal 
iszveizda sentikis ir kreipėsi in 
pirmsedi:

— Ar galiu jos užklaust? 
Karaulova, ar jau senei kaip 
užsiimate paleistuvyste?

— Asztuoni metai.
— O iki tol kuom užsiemet?
— Tarnavau.
— Okas prigunde? Sūnūs 

ar tėvas ?

— Teva,s.
— Ar daug davė?
— Piningais deszimts ru

bliu, sidabrine broszka ir ka- 
zmiero ant sajono. Jie turėjo 
savo krautuve.

— Ar vertėjo teip daryti?
— Jauna buvau, kvaila. Pa 

ti žinau, kad tnažai.
— Vaikai buvo?
— Vienas.
— Kur padėjai ?
— Mirė.
— O pati, ar sirgai?
— Sirgau.
Senis szaltai nusisuko nuo 

jos ir atsisėdo. Ir jau sėdėda
mas tarė:

— Ir isztiesu, kokia tu krik- 
szczione. — Už deszimts rub
liu velniui duszia pardavei, 
kuna suterszei. . .

— Atsitaiko, kad senukai ir 
daugiau duoda —užstojo už 
drauge Pustoszkina. — Nese- 
nei pas mus vienas senukas 
buvo,' mandagus, in jus, nely
ginant, panaszus. . .

Publikoj nusijuokė.
— Liudininke, nusztilkite, 

jus neklausia! —■ piktai sustab 
de ja pirmsedis.—Teiposgi už
klaust?

— Daleiskite ir man žodeli 
tart, kad jau jeigu apie tai 
eina — plonu, veik vaikiszku 
balsu prabilo nepaprastai sto
ras pirklis, visas susidedantis 
isz apvalumu: apvalus pilvas, 
moteriszka apvali krutinę isz- 
puoszta tartum kapitono, žan
dai ir sutrauktos in centra rau 
donos lupos. — Sztai ka, Ka
raulova, ar kaip ten tave —tu 
su Dievu rokuokis, kaip sau 
nori, o ant žemes savo parei
gas pildyk. Sztai tu dabar at
sisakai prisiegti, nekrikszczio- 
ne asz, o rytoj isz tos pat prie
žasties vogt eisi, arba svecziui 
del užmigimo ka nors užduosi, 
jus galite ta padaryti. Nusidė
jai, na ir metavokie, tam ir 
bažnyczios pastatytos, o nuo 
tikėjimo neatsikratinek, todėl 
kad jeigu isz jus kas da ir ti
kėjimo nustotu, ir tuomet ne 
ant svieto žmogus negyvenk.

— Tai ka, gal ir vogt eisu.. 
Pasakyta, 4nekrikszczione asz 
ir gana.

Pirklys linktelėjo galva, at
sisėdo ir atsisukęs in kaimyną 
garsiai tarė:

— Sztai, papuls tokia boba, 
tai abi ranki in ja sulaužysi, o 
isz vietos nenustumsi.

— Jie ir stovi katrie, p. tei
sėjau, ne visi eažiniszki būva— 
užstojo Pustoszkina.—Nesenei 
pas mus atėjo vienas storas, ly
ginai kaip jie, iszgere, prireka 
vo, priuže, o paskui per užpa
kalines duris norėjo pabėgti, 
acziu, kad terpduryje susmu
ko: “Asz, sako, vaszka ir žva
kes pardavinėjau ir nenoriu 
kad szventi pinigai ant tokio 
biauraus dalyko eitu”, o pats 
girtas-girtutelis. Anot manes..

— Nusztilkie, liudininke.

— Liudininke, 'nutilkite, o 
ne tai liepsiu jus iszvest. Jums 
ko da, p. prokurorai?

— Leiskite man, . . Karau
lova, asz supratau, kad Grusza 
tai jus pramanytas vardas, o 
jus tikras vardas Pelageja. Su 
prantama, jus kriksztijo o jei
gu jus kriksztijo pagal prisa
kymus bažnyczios, kaip tas ir 
yra, tu r but jusu gimimo me
trikuose. Kriksztas, kaip yra 
žinoma, yra pamatu kriksz* 
czioniszko mokslo...—prokuro
ras eidamas ir savo vaga darė
si vis asztresniu.

— Tuo ims kalbėti apie 
paszporta, — sukuždėjo pirmse
dis ir perkirto prokurorą:

— Liudininke, jus supran
tate: syki jus kriksztijo, tai 
jus esate krikszczione. Jus su
tinkate?

— Ne.
— Na, matote, prokurorai, 

ji nesutinka.
Darėsi koktu. Tuszczias da

lykas, kvailas bobos užsispyri
mas stabdė visa dalyka ir vie
ton lygaus, aiszkaus tvakseji-
mo teismo apparato, iszejo 
kvailas dalykas. Ir prie pa
prasto slapto vyriszko panieki
nimo moters painesi da ir ap- 
maudos jausmai: kaip ji ten 
nežemina pati save, bet iszeina, 
kad ji yra geresne už visus, ge 
resne už teisėjus, geresne už 
prisiekusius ir publika. Elek
triką dega ir viskas teip gerai, 
o ji prieszinasi. Ir niekas jau 
nesijuokia, o darbininkas su 
iszpeszta barzduke staiga nu
budo ir sako:

— Kad tik asz karta, gale- 
cziau tan teksztelt, tai tu isz- 
syk suprastum!

Kaimynas sako:
— Tu, brolau, tik su kumsz 

ežia veiktum, o tu jei darodyk ?
— Nekalbėk tamista, ko ne 

supranti, o kumszczia teipogi 
nuo Vieszpaties duota.

— O barzda kur iszpesze?
— Kur iszpesze ten iszpesze.
Teismo antstolis sznypszczia 

kalbos tilsta ir visi žingeidžiai 
žiuri in tarianeziuosis teisėjus.

— Klausyk tamista, tai tai 
Dievas žino, kas tai yra!—rūs
tinąs! teismo narys.— Tai ne 
teismas, bet koksai beprotna
mis. Ka, ar mes ja teisiam, ar 
ji mus? Kuonožemiausiai acziu 
už toki smagumą.

— Kas jums? Anot jus iszei 
na, kad tai asz tyczia darau ? !- 
užkaito pirmsedis. Jus tik dirs 
telkite ant tos storos, ant Kra- 
czenko, juk ji ja akimis este 
ėda. Juk jus ežia nauja atska
la užves, o asz atsakyk. Szir 
dingai acziu. Ir negaliu gi asz 
uždraust, jeigu syki daleido 
prie to... Jus norite ka pasa
kyt, tamista prisiekusis? Tik 
susimildami trumpai, mes jau 
ir teip ant nieku pusvalandi 
praleiddme.

Jaunikatis nepaprastai intu- 
ligentiszkos iszveizdos. Plau
kai jo ilgi, tartum poeto arba 
jauno szventikio rankos plonos, 
iszdžiuve, kalba truputi sunko 
kai. Laike pertikrinejimo Ka- 
raulovos jis raukėsi, tartum 
kankinamas ir dabar jo tyliam 
balse girdisi prijautimas.

— Tai labai graudu tas, ka 
jus sakote, liudininke, ir asz 
giliai jums prijaueziu, bet su 
praskite gi, kad negalime ma
žinti teip krikszczionystes esy
be, privedant ja prie suprati
mo nuodėmės ir geradejystes, 
vaiksztinejo in bažnyczia ir 
apeigoms. Krikszczionystes esy 
be yra mistiszkoj artybėj su 
Dievu.. .

— Atleiskite— perkirto 
pirmsedis — Karaulova, jus 
suprantate, ka tai reiszkia mis ■ 
tiszkas?

— Ne.
— Tamista prisiekusis! Ji 

nesupranta žodžio mistiszkas. 
Iszreiszkite kiek galint aisz- 
kiau, jus matote, ant kokio že 
mo laipsnio iszsilavinimo ji sto 
vi.

žemes nuo vokiecziu Atrike.

Generolas Jan. Sumts, angliszkos kariumenes rytinei Afrikoi, kuris su savo narsiu pulku 
stengėsi atimti paskutini szmota žemes nuo vokiecziu kaip ant žemlapio matome. Anglikams 
prigialbsti Baigai ejnanti isz szalies Stanleyville ir jau užėmė aplinkinia Ujiji (kur,garsiu gas 
keliauninkas Henry Stanley rado Dr. Livingstona). Anglikai užejna už Mombasa skaitliuje 
25,000 vyru. Ženklelei •••• parodo angliszka vaiska.

— Kristaus veidas — sztai 
pamatęs ir atrama. Dangus at
sivėrė po apipiaustymui ir nėr 
ne nuodėmės, ne geradejystes, 
ne turtu. Pertraukiamas slogi 
nantis kuždesis, sztai visu sfink 
su embrijonas.

Tamista prisiekusis! Asz 
teipgi nieko nesuprantu. Ar ne 
galima aiszkiau ?

— Aiszkiau asz negaliu— 
nubudusiai pasakė prisiekusis 
—Miestiszkas reikalauja tam 
tik os kalbos... Vienu žodžiu 
reikalingas susiartinimas su 
Dievu.

— Karaulova; jus supranta', 
te, reikalingas tik susiartini
mas su Dievu ir daugiau nieko

— Ne. Koks jau ežia susiar 
tinimas prie tokio amato.. Asz 
ir lemputes nežiebiu savo kam 
baryj priesz paveiksią. Kitos 
žiebia, o asz ne.

— Nesenei, bosu tarė Krav 
czenko— sveczias man alaus 
in lempute pripylė. Asz jam 
sakau: Kales vaikas tu, da ir 
plikas. O jis sako:., nutilk, sa
ko, sutre. Kristaus szviesa ir 
tamsybėje szviėcz”. Teip ir pa 
sake.

Liudininke Kravczenko! 
Meldžiu be juokavimu. Jums 
ko reikia liudytojau?

Liudytojas policijos anstolis 
szventadienei mandieroj, skam 
bina pentiniais.

— Jusu mylesta! Leiskite ja 
viena su manim in atskyra 
kambari.

— O tai kam?
— Kaslink prisiegos, jus 

Mylista! Asz tam paežiam 
kvartele kur ju namas, asz 
greit jusu Mylista. Ji tuoj pri
slėgs.

— Ne —tare Karaulova, tru 
puti pabalus ir nežiūrėdama 
in antstoli. Tasai pakreipė gal 
va, krutinę su orderiais palikes 
teisėjams.

— Ne prisiegsite.
— Ne.
— Pažiūrėsime!
— Pažiūrėsite!
— Gana, gana!—piktai rik

telėjo pirmsedis.
— O jus, Tamista Antstolis 

eikite ant savo vietoSj mes kol 
kas nereikalaujame jusu patar 
navimo.

Suskambinės pentiniais aus 
tolis rimtai nueina. Publika 
kuždasi ir kalbasi. Darbinin
kas, kursai vėl stojo po Karau 
lovos pusei, kalba:

— Na, dabar turėkis, boba. 
Ims dabar tave in puca.

— Na, ta tai jau jus per
daug!

— Perdaug?
— Nusztilkite. Tamista, 

jus szito dalyko nesuprantate, 
o asz sziteip ta suprantu...

— O barzda kur iszpesze ?
(Toliaus bus.)

TARADAIKA.

Pažinau vienus girtuoklius, 
Lietuviszkus anglikus, 

Ogi grinezioje neszvaru, 
Pilni kampai vėmalų.

K Mat kokie gaspadoriai, 
T Tokie ir burdingieriai,
- Gere visi naprapal, 

Svetimas net inejti negal.
Tuojaus apspinta girtuoklei, 

Kaip kokie padūkelei,
Ne ka žmogus padarys, 

Turi bėgti per duris.
Vienas yra labai mokintas, 
Ant szelmystu iszlavintas, 

Daugeli klasu iszejo, 
O da pabaigt mokslo negalėjo.

Mokintas mat, o kiaubszkai 
pasielgė,.

Ba griebe mesa su sauja ir 
godžei valgė,

O kad susibjaurino kiti, 
Pradėjo mokslincziu barti.
Jis pradėjo po stuba skere- 

czioti,
Norėjo kožnam su kuloku 

duoti,
Paskui buvo musztynes, 

Ir pas vaita tasines.
Ne szeip ne teip nusibaigė, 

Ir ant kasztu pasibaigė.
* * *

Vyruti, darbai gerai ejna, 
net piszka, 

, Alutis liejasi ir tyszka,
O ka, piningu pas kožna in- 

vales,
Tai kur juosius padės. 
Kožnas sau trituoje, 

Prageri pats nevaloje,
Niekas ne sako: “tu padla 

užtrituok!”
Arba: “pats lakie ir man 

duok”.
Bet vyruezei ausis pastatykite, 

O manes seno paklausykite:
Ne ilgai balavosite, 

Ne visada teip szumysite.
Nustos tiejei geri darbai,
Užeis labai blogi laikai,
O net ciela meta trauks,

Ne vienas susimilejimo nuo 
Dievo szauks!

Bus tiejei laimingi ka pinin
gu turės,

Tiejei ant bedarbes ne paisęs;
Norint sėdės,
Ne stenes,

Ba valgyt ka turės!
* * *
Susirinko vyrai,
Gere labai gerai,

Teip perejo du

vino sau galva, k^B 
padaryta, kad jfl 
taisytu — liaudį : .y~r': 
ir prasze gi'ažumiiljB’

barėsi, pora sykiu
Nuo laiko isz tikrųjų Ka^Fper 
pyko ir pradėjo kerszint ba jai 
nabaigei labai skūra iszpere; 
bet kad buvo gera žmona, tok
sai jos buvo ir kerszinimas — 
gera Katre pikto nemislijo.

Viena nedėlios vakara, vėlai 
kaip visada, grižo Motiejus na
mon, o kad buvo ruduo, tai po 
lietui buvo naktis szalta, visas 
drebėjo; o da ta nakti, kaip 
ant tu patycziu, pikta dvase 
po balas ir purvynus vedžiojo, 
ba. ve, buvo girtas, tai pakly
do, o gal szimta kartu parpuo
lė — szlapes, purvinas; gaidis 
pradėjo giedot, kaip Motiejus 
vos-nevos savo namo duris ati
tiko ir pabaladojo.

— Kas ten?—paklausė vi
dui Katre.

— Asz — atsake per dantis

Ant galo vaikyne, 
Pakele dydele musztyne.

Pasidarė riksmas, 
Dydelis kliksmas, 

Tuojaus paliemonai pribuvo, 
Ogi vyreli baimes buvo.

Isz to dydelio strioko,
Nuo antro floro penketas 

nuszoko,
Vienas baisei prisimusze, 

Badai jin kiti nunesze.
Tasai turi krajui paezia,

O cze puola galva staeziai, 
' Kad butu nors sprandą nu

sisuktas, 
Ne in tokia vieta atsisukias.

Biedna motere su vaikais, 
Keleis mažiukais,

O tas czion girtuokliauja kas 
diena,

Ne nusiuntė paezei ne rub 
liu viena.

Tokiu nemažai czion turime, 
Ne suskaityt negalime,

Tiejei yra niekiausi,
Ir pasiueziausi.

Girtuoklei, 
Paleistuvei, 

Bedievei, 
Ir vagei,

* * *
Da daug naujenu turiu, 
Kuriu sutalpyti negaliu, 
Dieve duok, ka norint kar

ta pasibaigtu, 
Žmonelei kitoki protą gautu. 
Juk jau neva biski susivaldė, 

Jau sziek tiek apsibelde,
Bet da nemažai vandenio nu 

plauks,
Kol Lietuvei protą gaus. 

Tai ir bus gana.

Gudri Girtuoklio 
Pataisa.

Katarina buvo biedna mer
gina, nes darbszi; tarnavo pas 
viena ūkininką kelis metus, su 
si dėjo kraiti, tai yra—gavo tre 
ju metu telyczia, parszinga 
kiaulia, audeklu ir 15 rubliu. 
Ta turėdama, apsivedė su Mo
tiejum Pitka, ūkininko sunum, 
kuris po tėvo smertei apėmė 
tam paežiam kaime ukininkys- 
ta.

Motiejus, būdamas da jaunu 
berniuku, vaikszeziojo in kar- 
cziama ir ten per kiauras nak
tis szokdavo. Ant galo teip in- 
prato, kad ir dabar su gera Ka 
tria apsipaeziaves da labiaus 
pradėjo in kareziama vaiksz- 
cziot; buvo szioki-toki gyvulei 
ir padarai; Motiejus szventas 
dienas ir nedelias kareziemose 
praleisdavo, gere pats ir muzi
kantams duodavo.

Tokiu budu grįždavo vėlai, 
o laikais ir szvintant. Katre la
bai tuom rūpinosi, o labiause, 
kada Dievas davė kūdiki, bied 
na žmona sėdėdavo per naktis

Motiejus.
— Kas per asz?
— U-gi tavo pats.
— Eikie szalin, girtuokli! 

nemonyk man ak?u ir duok 
miegot.

— Ar tu pasiutai ? asz szlas 
pias ir suszalias, o man ne no
ri atidaryt duriu—atidaryk, 
ba kaip asz tave pagriebsiu, 
tai paminėsi!

— Szalin traukis, latre, ba 
kaip pabudinsiu saviszki, tai 
tau sprandą nusuks.

— Ka, pabudinsi saviszki? 
o asz kas, kad ne tavo vyras?

—- Ka, tu pats? tai ne; mano 
Motiejus, kaipo geras gaspado 
rius, tuojaus po vakarienei at
sigulė ir prie manes miega, tai 
jio nebudink, ba rytoj, kaip 
pradeda szvist, turi eit prie 
darbo; o kaip neatsitrauksi, 
tuojaus pabudinu. . . .

— Kaip tai, tai asz ne tavo ?
— O kvarba tave žino, keno 

tu esi.
Motiejus da gera valanda 

stovėjo, norėdamas savo paeze 
davest, jog tai jis jos pats, bet 
ant tuszczio —kalbėjo dabar 
pats in save:

— Gal jije tnri teisybia, pa
žinsiu ja, žmona iszmintinga 
ir gera; nes asz — nelaimingas! 
tai asz ne Motiejus Piktus, nes 
kas asz per vienas?—ach, esu 
tur but niekam nevertas; vel- 
neš mane po balas vedžiojo, 
esu nu vargias, szalta; o tas Mo 
tiejus Pitkus miega sau prie 
moteriszkes; o asz kur pasidė
siu?

Ir atėjo jam iszganinga mis- 
lis — kad kaip tik praszvis, 
eitie in spaviedi ir paklaust 
kunigo: ar jis nežino kas jis 
per vienas ir ar isz tos parapi
jos? ta syk žinos kur eitie — 
nuėjo ant kupetos szieno ir te-
nais gardžei užmigo.

Katre viską per langa mate. 
Ant rytojaus, su kaiminkoms 
ir kūmutėms, paėmė palengve- 
le mieganti Motiejų ir in grin 
cze innesze, paguldė in lov:j 
pati pradėjo apie pusry« 
triust.

Kada Motiejus akis m , 

sze, nežinojo kas su ju®' 
dare; iszejo pažiūrėt, H 
ant szieno neguli — ne ^B..,; 
ne buvo; paezios nedW 
klaust — negalėjo apmislyt, 
kas ežia pasidarė.

Ir nuo to laiko gert paliovė, 
padidino; ūkia; o Katre Die
vui dekavojo, jog jai inkvepe 
toki būda pataisyt savo vyra.

— Tai, vyreli! ana ve! su 
nauju overkoeziu! — Ar daug 
užmokėjai ?

— Ka cze daug! tai kasz- 
tuoje du menesiai kalėjimo.
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Melagis
melagis, norėdamas 

jmkakt, atvažiavo 
nt isz tenais sėst 
jo in pristova, 
t laivo skrynu- 

ketino ta diena 
tam nuėjo in kar- 

sidrutint ir palaukt 
iki riaikui, pakol laivas ne
sijudins. Karcziamoje, pagal 
savo būda, pradėjo visokius 
melus pasakot deltų, ka jio 
klausė; pasakojo, jog plauks 
in Angliję, kur padaris dideli 
turtą.

Su toms savo pasakoms už- 
mirszo, jog reik eitie ant laivo
per ka pasivėlino ir kada in 
pristova atbėgo, laivas buvo 
nuo kraszto nuplaukiąs. Da
bar pradėjo rėkt ir plaukus 
sau nuo galvos raut, net vie- 
n as kito laivo kapitonas ant 
jio susimylėjo ir su mažu gar- 
laiveliu prižadėjo jin insiso- 
dinias pavyt laiva.

Iszgirdias ta prižadejima, 
meilei tiko ir tuojaus leidosi, 
Vos nuo kraszto nusiyrė, pra
dėjo labai lyt, jog jie suvis su- 
szlapo. Kada jau gerai sute
mę, pavijo ir laiva.

Padekavojas su džiaugsmu, 
atsisveikino su geradejum ir 
užsikabino kopeczioms, ka ka
bojo ant laivo, o kad tamsu 
buvo ir visi pakeleivingi vidų- 
rij laivo sėdėjo, ne vienas ne
matė, kaip jin laivelis atveže; 
inejo in vidų laivo, pastanavi- 
jo isz to atsitikimo naudot ir 
suszuko:

— Ilonai! tikesite man, jog 
esu ge ni plaukiku, jeigu jus 
pavijau, o kad butumete ir ke- 
snrias mylias nuo kraszto atsi- 
tolinia, vis buože davijas.

Tie žodžei buvo iszkalbeti 
nevos ant tikro, o kas labiause 
jog visas buvo szlapias, per ka' 
jio pasakai visi intikejo; suve
džioti visi negalėjo atsidyvit 
jog priesz save mato toki plau
kiką.

Vienas bagotas ponas radosi 
teiposgi ant laivo, kuris labiau
se stebėjosi, ir paklausė jio, ar 
norėtu už didelius piningus 
eitie isz laižybu su vienu mau
ru, dideliu plaukiku, Anglijoj 
gyvenancziu, o kuris kožna 
pralenkdavo, katras įtik susi- 
laižino.

Melagis tuojaus tiko ir pasa
kė, kad jis iszgrajins.

Kada pribuvo in Londina, 
ponas mislijo tiktai apie tuos 
du plaukiku, idant eitie su 
kuom norint isz dideliu laiži- 
bu. Tuojaus rado toki bago- 
ežiu ir paskire diena. Du plau
kikai ant prisakyto laiko stojo 
prie upes Tamizos, pasiruoszia 
buvo mestis in vandeni ant 
duoto ženklo. Melagis, kuris 
savo gyvastije nei nesimaude, 
kibą ceberije, puszinosi, kaip 
galėdamas iki paskutiniai, nu
duodamas dikta plaukiką ir 
nuolatos taisėsi prie savesj pri- 
riszta skrynutia, (Jruczei užda
ryta.

Mauras norėdamas dažinot 
ka jis joj turi ir ka su ja veiks 
Jare:
įg'- Ka veiksi su ta skrynių 

fcįlagis tuojaus atidarė savo
■jaa, kurioje buvo pora 

B. yno ir dalis valgio ir

tai gali žinot kam. 
ĮPFtau duodu rodą, kad ir tu 
pasiimtum su savim valgio, ba 
mudviejų kelione bus ilga. 
Jeigu su savim nepaimsi val
gio tai da laikais gali badu nu 
mirtie.. ..

— Na, na, apie kokia tu 
kelione pasakoji? — paklausė 
mauras, iszvertias akis.

— Ar tu nežinai, jogei 
plauksime tiesog in Francije. .

— Kibą tu szposauji?

SAULE i

Vokiecziai apsaugoja turkiszko sultono palociu nuo užklupimo, už tai kad davė paimti 
maskoliams Erzeruma.

— Ne, asz suvis neszposau- 
ju. ... ir da kaip misliju, tai 
per trumpa kelione — geriau- 
sei tiesog in Amerika. . . .

— Tai plaukkie, kad tau 
pasidaboję, asz su tokiu galin- 
czium neplauksiu.

Melagis nevos nenorėjo jio 
atleist, per ka mauras prisiar
tino prie tu ponu, ka už juos 
susilaižino ir pradėjo atsipra- 
szinet tardamas:

— Ponai, tai nepadabna su 
tuom žmogum plaukt; asz ve- 
lik atsitrauksiu.

Melagis drasei prie kraszto 
mariu stovėjo, ka tuodu ponai 
ir intikejo jio galingumui. Ir 
ka sakyt daugiaus? Melagis už 
sipelne daug piningu, ba tas 
ponas atidavė jam pusią isz- 
grajintu piningu.

Tie pininga vienok jam ant 
džiaugsmo nenuėjo, ba kada 
isz džiaugsmo nuėjo in hoteli, 
tai, teip pasigėrė, jog visus 
tuos piningus vagys pavogė ir 
ir jau nuo to laiko nepasiseke 
jam teip storai vieno prigaut 
ir tiek piningu naudot.

“Dieve užmokėk”

Albendorfe, Austrijoj, atsi
tiko 1852 metuose teip:

Pas viena turtinga mėsinin
ką, kuris ant biednu nebuvo 
mielaszirdingu, o teipos-gi abe 
jojo apie viera, atėjo viena 
karta biedna žmona, kurios 
vyras buvo liga suspaustas, 
prasze szmotelio mėsos del 
pagardinima ligoniui sriubos. 
Mėsininkas paklausė asztriai, 
ar turi piningu?,

— Neturiu piningi; — atsa
ke apsiaszarojus motere — ba 
labai esu biedna.

— O kuom-gi užmokėsi?
— Pasakysiu “Dieve užmo

kėk” — o tai daugeli verta.
— Gerai, kiek tai verta, 

tiek tau duosiu mėsos- tarė szi 
dijaneziai mėsininkas ir para- 
sze ant popiereles tuos žodžius, 
“Dieve užmokėk” ir padėjo 
koreziukia ant vogos.

Krome buvo apie keli pir- 
kikai, kurie ant to akyvai te- 
mijo.

Szmotas mėsos, padėtas ant 
kitos svarstikles puses, ne ats
vėrė korteles, mėsininkas da- 
mete kita szmota mėsos, bet ir 
tas nieko neženklijo. Dyvai 
tarp žiūrėtojų ir mėsininko pa
sidarė. Mėsininkas peržiurėjo 
voga, rado nesugeduse.

Mėsininkas dėjo nuolatos 
szmota po szmotui, bet vis 
kortele buvo sunkesne.

Dabar mėsininkas pabalias 
iszpažino, kad tai stebuklai, 
apdovanojo biedna apseziai, 
nuo to laiko atsimainė ir likos 
del biednii mielaszirdingu.

Tai rots klausymas.
— Mamyte, Antanas rado 

kningoje paraszyta, jog kregž
des, gandrai ir tt. iszlekė in 
sziltas szales. Asz mislinu, jog 
gandrai neleke niekur ant žie
mos, ba kad butu iszlekia, tai 
ne butu musu Juozuko žiemos 
laike atneszias...

Gaidis iszdaviku.

Apie pusiaunakti, du vagys 
prisistatė prie melniczios lan
go kopeczias, norėdami apvogt 
turtinga melninka. O kada in- 
lipia ėjo tamsum patyka kan
torium, gaidis tris syk netoli 
jin užgiedojo.

Jaunesnis vagis persieme 
baime, ir pasznabždoms tarė 
in savo dranga:

— Tas gaidis labai mane 
iszgazdino, grižkiva, ba da gali 
mus pagaut.

— Esi szeszkas — atsake 
antras — jeigu ka pasitiksim, 
nudursim-

Melninkas iszgirdias eitlan- 
ežius, iszbego ant kantoriaus, 
bet tame sztai pasitiko su pik- 
tadareis ir norint naršei gynė
si, vienok nuo piktadariszku 
peiliu griuvo ir atliko. Pikta- 
darei paemia piningus pabėgo.

Už trejų metu po tam, tie 
patys pleszikai apsinakvojo^^, 
girije kareziamoj. Apie pusau-,, 
nakt, gaidis pradėjo giedoti, 
nes teip druezei, jog net abu 
du piktadarei ant kojų paszo- 
ko.

— Kad tave perkūnai toki 
gaidi; kad pagaueze, tai spran
dą nusukeze — murmėjo senes 
nis. —Nuo to melnyczio atsiti
kimo, iki szirdies mane peri
ma.

— Ta pati ir mane — atsa
ke jaunesnis — matai, kad ir 
tu bijeisi .... nes kas buvo, 
bet vienok nereikejo mum jin 
užmuszt. Nuo to laiko, kada 
tik iszgirstu giedanti.gaidi, tai 
rodos, kad peileis mane perve
ria. .

Tai pasznekeja, vela atsigu
lė ir užmigo.

Saulei tekant abudu likos 
per žandarus suimti, ba szinko 
rius viską už sienos girdėjo, 
ka juodu sznekejo ir danesze 
vaitui. O kada tuos du razbai- 
ninkus apsudijo ant smert ir 
pakorė, žmones susirinkia kal
bėjo:

— Tai gaidžio giedalas juos 
du iszdave! H! nekaltas krau
jas iszduoda; geriaus but buvo 
kad giedojimo gaidžio but pa
klausia, kuris juos-du pirma 
syk iszgazdino tai ne but kabo 
je-

Teisinga mergina.

Jonas in Agota: — Agotėlė, 
tu man ne meluok jau tu ture- 
jei kelis jaunikius, asz ant ta
vo kalbos numanau. ...

Agota: U-gi ka tu Jonuti 
kalbi! Dievaži, tu esi pirmuti
nis.

Jonas: — Tai, tai, kalbėk 
sveika, asz netikiu.

Agota inpykus: — Jau tieje 
vyrai tai visi nužiurus!. Ana 
Baltrus dreiveris andai ta pa
ti kalbėjo ir kriaueziukas už 
vakar inlindias in akis ta pa
ti zaunijo, o sziandien velei 
tu!....

“Slaptybe Antgrabio”

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
262 puslapiu - Preke 35c. VV. D. Boczkonski-Co: Mahanoy City, Pa. "y**

...DIDELIS...SAPNORIUS
___________________.___ _______ _ ._______________ ■ ■ Ą .___L_________________ •_________ ._______ :--------------------------------- -

Su Paveikslais beveik prie kiekvieno 
Sapno. Szitoj knygutei teipgi randasi 
Planetos ir visokį Burtai.

248 Puslapiu - 4»x6 coliu dydumo

Preke szitos Knygos su nusiuntimo tiktai 50c, 
W. D. Boczkowski-Co. - Mahanoy City, Pa.

| k’l—- ' ’ - —Ąm- ——— .....................      —------ --------

LIETUVISZKAS PASAKORIS
Labai Puiki ir Didele Knyga
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Puikei ir drueziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga 
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.
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PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena 
kadangi greit iszsiparduos.

Apie Joną Karalaiti, Paukazti ir 
Vilka.

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

Apie Karalaite paversta in varle
Apie Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda ne
matomai muszanti.

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

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

jutij Katinėli niaukleli ir apio Ra-* 
ganiszka Aeda.

Petras bude.
Apie tris Broliu Karalaiczius ir 

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

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

dideli galincziu irapie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis gaunezius.
Juozas ir Mai ijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-ketnri Razbaininkai.
Vaitiekus.

Szluocziaus duktė.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
8talonus daktaru.
Ylgasis. platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kaziminko.
Skarbas o pati.
Nėlamingas 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 szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiiuke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo jieszkot.
Apie Dutniu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagrarnduka.

W. D. Boczkowski-Co.
Szita Knyga perkupeziams arba agentam 

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio

Gerai pasakė.
Daraktorius in mokiny: —Jo 

nuk! —du kart du, kiek bus?
Jonukas: — Nežinau ponas 

dalaktoliau!
D. — Kaip tai: Jeigu- tau 

motina duos du obolius ir an
tru du, tai kiek ir ka gausi? 
^J. Tai tulesu keturis obuo
lius, o kaip suvalgysiu tai tu- 
lesiu tlizna (pilvo skaudejima.

t y n
Moraliszka Kabala, katra* iszdeda 

žmogaus ateiti - - - Preke 10c

Tikdama Burykla, sudėjo Gigonka isz 
Egipto Rubiną Sulva, perdėjo ant 
Lie'uviszko D. T .B. - Preke 10c

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

W. D. Boczkowskl-Co.
Mahanoy and A St., Mahanoy City, Pa.
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Ka tai

TTz Dyka?
Už dyka reiszke: ka pada

ryt, duoti, arba iszsiusti ka be 
jokiu pinigu. Mes iszsiusime 
kiekvienam, nepaisant kur bu
na, puiku apsiredima del per
žiūrėjimo visai dykai, idant 
parodyt skaitytojams kad mu
su fabrikas parduoda geriau
sius drabužius už puses tuos 
prekes ka parsiduoda geriau
siuose sztoruose. Kožnas ka 
panorės drabužius ant pažiūrė
jimo, tegul pirmiause prisiun- 
czia savo adresa, idant galėtu
me iszsiusti jam sampelius ma
terijos del iszsirinkimo ir isz
siusti jam dykai de] pažiūrė
jimo.

EUROPEAN CLOTHING CO., 
Bdway. Cor. 18-th St., Dept. 8 

New York, N.Y.

Aiškiausia ir geriausia Šviesa 
RAYOLIGHT OIL duoda didelę, aiškią ir' 
tinkamą šviesą be durnu ir be smirdėjimo. 
Jūsų lempa niekuomet nebus aprūkus, jeigu 
jūs vartosit 

^oiightoii 
Dabokite, kad pardavėjas jums duoty tikrą 
ROYOLIGHT OIL.

...Reikalauk jo vardu. Jis sučėdys jums pini
gus, nes jis duoda jums didesnę šviesą ir 
geresnę šviesą. >
Visos geriausios krautuvės Pennsylvanijos 
ir Delaware .parduoda RAYOLIGHT OIL.. 
Atminkite vardą RAYOLIGHT OILž

u£

*
The Atlantic Refining Company

Visur Pennsylvanijoj ir Delaware.

--------- ISTORINES KNYGOS

s

Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mali, and A St., Mahanoy City, Pa.

No.l — Parisians Nuskurelis; Ingrabanas, 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c 
No.2 — Kunigo Paslaptis; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c 
No.4 — Apie Knpčziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus.

Preke 35c

Preke 25c

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 

12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. 
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie 
$150.000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą. Šiunczia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviemaseziu 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
Karoliaus Varasziaus valdi'szko Notarijuszo.

ii

u

11“PRAKEIKTA”
Meilingas Kriminaliszkas Apraszimas

220 puslapiu - 6x9 coliu dydumo - Preke 35c.
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j Dr.A.J.Tananevicze i
Ilgėjimas Lietuvos

Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas

r OPr*!* ir Gyvenimo riet*

t 3249 So. Morgan St., Chicago, III.

v.l.nlon

8 lig 10 r,to, I lig 3 po plot 
Ir 7 lig f »«*»«.

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
- ARABISZKOS ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

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

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks.

r Tafeiaotis Nakfci 
L B i r Viena O

Lietuvoj brangioji kas ten sziadien yra, 
Kaip tik apie jia pamislinu aszaros man byra, 
Ten mano tėvelis, sena motynelia, 
Ten mano broleliai, jauna seselia.
Ten asz mažas būdamas linksmas bėginėjau, 
Szirpstanczias uogeles sode rinkinejau, 
Ten saulute skaisti, vejalis kvepėjo, 
Mus jaunu balselei ten garsei skambėjo. 
Tenais szale kaimo yra ežereliš, 
Ten upelis bėga tyras vandenėlis, 
Kad szilta buvo ten iszsimaudem, 
Mažas žuvytes visi linksmai gaudėm.
Tenai lankoi sziena mes visi pjaudavom, 
Sustoja daineles linksmai dainuodavom, 
Ten pulkai mergaicziu grebia lankon sziena, 
Ten dydelia linksmybia mums buvo kasdiena. 
Ju skaistus veidelei grąžei spindėjo, 
Tartumei geliolias darželije žydėjo, 
Visi dainuodami linksmybėmis statėm, 
Ba dydžio vargelio neviens nematėm. 
Dvideszimts metelei, sztai greitai atėjo, 
Su mano teveleis skirstintis reikėjo, 
Dydys skausmas suspaudė man krūtinia, 
Kada reikėjo skirstis diena paskutinių.
Reike atsisveikint, tęva motynelia, 
Milemus brolelius, jauna seserelia, 
Visi dydi skausmą szirdije turėjo, 
Kaip mane isz namu iszleisti reikėjo. 
Sakiau, cyt neverkit senieji tėveliai, 
Milema sesutia, jaunieji broleliai, 
Asz jumis laiszkeliu visad aplankisiu, 
Savo gyvenimą aiszkei apsakysiu.... 
Bet ne ylgai žinios tarpe musu ėjo, 
Sztai baisiausia kare pas juos užėjo, 
Sztai jau sulaukiau asz dvieju meteliu, 
Kaip negaliu gauti nuo juju laiszkeliu. 
Gal jau seni tėveliai yra iszžudinti, 
Jauni broleliai in karėn iszvaryti, 
Gal dydeli varga jie kenczia sziandiena, 
O gal jau vokiėcziai nužudė juju neviena. 
Gal jau sziandiena asz esmu sieratelis, 
Gal jau po žeme tėvelis ir motyneli, 
O mano broleliai visi yra iszžudinti, 
O juju nameliai likos sudeginti.

— K. J Pavlavskas.

KALVIS IR KRIAUCZIUS

Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.

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

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.

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

Gerbemei :—
Czionais prisiuneziu jumis 

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

Su guodone,

Vardas

Ulyėzia

Miestas

W. 0. B0CZK0WSKI-C0M Mahanoy City, Pa

ĮBES

Du jaunikiai, kalvis ir kriau < 
ežius, atsilankinejo pas viena ; 
mergina; nes viens kita priesz ■ 
ta merga peike.

— Viena karta nuejas kal
vis pas ja, o toji pradėjo girt 
kriaueziu, nes kalvis pertrau
kiąs jai tarė:

— Ar tu ta kvaili giri! Kad 
jis turėtu protą, tai ceikio in 
szmotus nekarpytu ir vela in 
krūva nesiutu... Kad jis turėtu 
protą, tai to nedarytu.

Ir jau kalvis turėjo pas mier 
ga pirmybe. In antra diena at
silankė pas', ta merga kriau- 
czius, toji jam prikiszko, ka 
kalvis kalbėjo; tas tuo jaus pra 
dėjo peikt kalvi tardamas:

— O j tu neiszmanele! kibą 
tu to nežinai, kad tavo myle- 
mas kalvis yra spangas. Prisi
žiūrėk tu in jin, kada jis kalve 
je dirba tai pamatysi: vien akar 
ta musza in geleži, o du kartu 
in priekalą ir kad turėtu svei
kas akis, tai kožna karta musz 
tu in geleži. O vela sumurias, 
jog in žmogų ne panaszus, tik
tai in velne.

Ir kriaueziukas kalvi akyse 
merginos subjaurino ir pasakė:

— Tai jau mudu kibą pa- 
cziuosimes, ba ka asz su spau
gu kalviu veiksiu.

Dave ant užsaku ir in pora 
nedeliu važiavo pulkas svod- 
bos pro kalve in bažnycze ant 
vinezevones, o kalvis tame lai
ke kalvėje dirbo. į Kalvio gys
los isz piktumo sudrėbėjo, o 
kad nebuvo toli nuo bažny- 
ežios, inkaitino szmoteli gele- 
Želes, nusinesze su replaitems 
po skvernu in bažnycze ir sto
jo tamsiam bubineziuje. Kada 
pulkas veselninku insiverte in 
bažnyczia ir kimszosi prie ak 
menio su szventintu vandeniu, 
kalvis nematant inleido in 
platu aula jaunikiui ta karszta 
gelėželia. Kuningas tuojaus 
iszejo isz zakristijos duoti szliu

Paveikslai isz Meksiko, perstatanti meksikoniszkus pabėgėlius ir 
laukinia amerikoniszka artilerije.

KUR BUNA?
Mano pu-brolis Juozas Rim■ 

kus paeina isz r Kauno gub., 
Raseinu pav., Kaltinėnų Wo- 
los., Vitogalos kaimo. Pra
szau atsiszaukt ant adreso.

Mike Rimkus, 
Alderson, Okla.

ba, ba jau ir teip biivsv~-vclu. 
Vos kriauezius su merga pri
siartino pas altorių, pajuto au
le karszti ir pradėjo su koja 
trakset, kaip priesz szuni avis 
ir kada pradėjo blauzda spir
ge!, leidosi viduriu bažnyczios, 
kaip katinas su pūsle, vesel- 
ninkai paskui jin. Kalvis, ant 
szventoriaus stovėdamas, už 
szonu nusitveriąs juokėsi ir 
szauke:

— O ka, ar asz nesakiau, 
kad tas kriauezius ne pilno 
proto? Ar-gi jam paeziuotis!

Su ta paeze merga in tris ne 
deles tas pats szmutorius kal
vis eme su ta paeze merga baž- 
nyczioje szliuba, nes nuo alto
riaus nebego, kaip kriauezius 
su spirgante blauzda.

Mano brolis Kazimiera Moe 
kus, paeina isz Kauno gub. Ra 
seihu Uje.zdp, gyveno Illinois 
Vais, apie 2y metu. Praszau at 
siszaukt ant abreso. (to-38) 

T. Mockus,
R. F. D. No 3, 

Centerville, Iowa.

Mano sz vogė ris Adomas, 
Juozas Jonas ir Pranciszkus 
Kondratavicziai, visi paeina 
isz Vilniaus gub., Traku pav.; 
Angliniku kaimo, Stankliszkiu 
para., jie pus-broliai del Onos 
Judikiutes. Turiu svarbu 
kala, praszau atsiszaukt 
adreso.

JUOKAI
Franci jo j, vienoje vietoje 

žmones buvo padykia, ba ne- 
deliomis, laike misziu szventu 
perleidinejo laika kareziamose. 
Nuo vyriausybes iszejo tokie 
rasztai, kad katrie tame laike 
kareziamose gere, gal eitie in 
kareziama gert ir nieko szin- 
koriui nemoket. Ir tas daigtas 
teip pagelbėjo, jog jau dau- 
giaus laikia misziu kareziamu 
neatidare.

-— Paimkie Onute kninge- 
lias ir begkie parneszi sviesto.

Mergiuke, Onute, paėmė sa
vo maldų kningelia ir nubė
gus in sztora paprasze sviesto.

Sztorninkas paklausė:— Ar 
turi in ka paimt sviesta ?

— Turiu, sztai dekie in 
kningelia.

Prilygimas žmogystos.
Jeigu žmogus turi 15 metu 

—yra verszis, 20 m.—ožis, 30 
m.—bulius, 40m.—avinas, 50 
m.—senas vilkas.

Moteres: nuo 15 metu—pa
daiguota žąsis, 20 metu—ba
landėlė, 30 metu—povu, 40 
metu—perekle viszta, 50 metu 
—pelėda.

rei-
ant

•Mano brolis .Antanas Pet
raitis paeina isz Suvalkų gub., 
pirmiau gyveno Georgetown,
111., teipgi pajieszkau Tarno 
Suvaikaucko, paeina isz Kau
no gub., Raseinu pav., girdė
jau gyvena 'apie Springfield,
111., teipgi Lujaus Petravi- 
ežias, pirmiau gyveno River
ton, III., dabar nežinau kur. 
Jeigu kas žino apie juos, malo
nėkit duot žine ant adreso.

Joe. Petraitis,
R. F. D. No. 3, 

Centerville, Iowa.
A ntanas Kaivaitis, kuris at

važiavo isz Filadelfijos ir pabu 
ves kėlės nedelias pas mane, 
apiplesze mane ant keletą de- 
szimts doleriu ir da du kitus 
draugus ir 30 Kovo pabėgo. 
Duokite žine jeigu in kur pri
bus ant adreso:

J. Valutkevicz,
19 Pond St.

Naugatuck, Conn.
Mano pus-sesere Rože Ar- 

dukiniute, paeina isz Suvalkų 
gub., Alitaus gmino, Užubaliu 
kaimo, pirmiaus gyveno She. 
nandoah, dabar nežinau kur. 
Praszau atsiszaukt ant a dreso.

S. Dubicki,
58 Main st., Inkerman, Pa.

NATIONAL BANK
MAHANOY CITY. PA...!

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

INTEREST PAID ON SAVINGS 
/fe ČE RTI F l CATES Of

Jonas Dagilis, 
329-9th. Ave.,

Beaver Palls, Pa.

ZKjtot.'i 
\JBOK

Chain Watch
Fob & Charm Laundry Set, consisting of three 
450 whole separate irons and a'sbestoš 
conpons, , plate. 300 Whole coupons

. TURKIŠKI GIGARETAT
Kvapsnys = tyras, skanus ir 

užganėdinantis

Cigarėtai pirkimui
Rūkymas kuriuo Jus džiagiatės
Cigaretai pirmos rųšies

PARSIDUODA! VISUR

Pinigai arba puikios dovanos 1 
už ZIRA Kuponus M

• Rašykite prašydami dovanų kataliogo 5

ZIRA DEPARTMENT
Majestic Food Chopper, 95 First Street, - Jersey City, N. 3.

150 whole coupons. P. LoriUard Co., Inc. btabliihcd 1769]f

r
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Žinios Vietines
— Ar sustos Pasiklos ar ne?
— Tokiu klausimu žmonis 

daugiausia užimti.
— Visa anglekasiu konfe- 

rencije laikoma slaptybėje.
— Del ko teip? Argi žmo

nis neprivalo apie tai žinot. 
Kam darbininkus laikyti to
kiam nerimastija!

— Kasiklos dirba visoje ap 
linkinėje gerai.

— Už nedėlios turėsime jau 
Verbų Nedelia o Velikos po 
szonu.

— Pagal surasza Sveikatos 
Departamenta Ilarrisburge, tai 
Schuykill paviete gyme in me 
tus laiko 7,254 vaiku o mirė 
4793 ypatų, arba gyventoju pa 
sididino ant 3471. Shenadoris 
yra pirmiausiu nes gyme 2,230 
o mirė 550. Mah anoj aus antras 
nes gyme 790 o mirė 367; 
Pottsville gyme 607— mirė 
468; Minersville gyme 6r0— 
mirė 300; Tamakva gyme 518 
—mirė 194.

— Jago pas jus atejs rinkė
jai rinkdami aukas ant West 
End Parko, tai peatsakykite, 
nes paaukaukite kiek galima. 
Žinote, jog tai smagiausia vieta 
del vaiku praleisti kelas valan 
das be motyniszko prižiūrėji
mo o kur jiems nieko blogo ne 
atsitiks. Parkas reikalauja už- 
laikima o užlaikimas kasztuo- 
ja. Neatsakykite paszialpos 
del rinkėju atiku t ada atejs 
pas jus.

— Draugyste Szv.. Francisz- i 
kaus nutarė priimti naujus sa- i 
narius už; numažinta insiraszi- 
ma, tiktai už $1.00 ir tai tik 
per tris menesius lig 2 diena 
Liepos. Tie kurie yra nu
skriausti per kitas draugystes 
dar turi proga pristoti in gia- 

I ra draugyste už pigu insiraszi- 
ina. Mitingai atsibuua nedelio- 
mis kožno menesio po pirmam 
ant Co-operatine sales, virsziui 
skvajerio Miliaueko ofiso, kam 
pas Main ir Center St.

(T oi)
— Parsiduos naminei rakau 

dai pigei isz priežasties išva
žiavimo isz miesto. Atsiszaukit 
kagreieziausia po No. 506 
West Centr St.

— Moteres draugyste po 
vardu “Lietuvos Dukters Ajne 
rikoje” ant praeito susirinkimo 
nutarė priimti naujus sąnarius 
už pigu insiraszima. Kiekviena 
lietuve moteris sveika ir vedan 
ti gera gyvenimą nog 18 lig 40 
m. senumo bus priimta in szita 
draugyste už viena doleri insi 
raszimo ir tai tik lig 7 diena 
Juniaus 1916 m. po tam bus 
insiraszimas paskirta pagal me 
tu senumo. Susirinkimai atsi 
buna kas menesis Seredoj po 
pirmam ant Lietuviszkos Moks 
laines. Taigi meldžiam visu 
lietuviu moterų prisiraszyti ko 
nuoskaitlingiausia nes szita 
draugija yra didelei naudinga 
draugėms ir j u szeimynoms. 
Komitetas. A p 21

sunaikino kvarta kuriame sude 
p-e 25 visztos mirė nuo szirdies O
L gos.

— Kabyklos Cranbery, pri- 
gulinezios prie Pardee & Co. 
sustojo dirbti isz priežasties 
užliejimo.

Utica, N. Y.
— Czionai pradėjo atsirastie 

daugiau darbu. Fabrike ga- 
lumbes audimo kuri ne dirbo 
per du metu likosi kitos kum- 
panijos nupirkta ir jau pradė
jo dyrbti vėl galumbe. Tik 
dar nekurias maszinas permai
no tai neperdaiig žmonių dir
ba. Bet kaip viską sutvarkis 
tai bus užsiėmimo prie darbo 
apie 1000 žmonių abieju ly-

ežiu. Jau ir daliai nesimato 
žmonių be darbo. Jaigu kas 
isz lietuviu yra ’bedarbo gali 
atvažiuoti in czion kuris tik 
netinginis tas gales czionai dar 
ba susirasti. — Ltikietis.

Saginaw, Mich.
— Buvo czionais didelis lie 

tus o da ledai stovėjo ant upes. 
Kada ledai pradėjo tirpt nuo 
lietaus ir judintis, teip pakilo, 
jog užliejo konia visa miesteli 
ir sulaužė visus, tiliuą, stryt- 
karei turėjo sustoti ėja o žmo
nis negalėdami eiti iu darba 
turi sėdėt namie.—Czion labai 
reikalinga p. Baltruviene ant 
apmalszinimo nekuriu bobel- 
ku, kuriuos viena kitai su sti
klais dantis iszmusza.

* Lilia Johnson pildė dinsta 
daraktorkos publikineje' moks 
laineje per 61 metus Troy, 
N. Y. Tik tomis dienomis pa
liovė mokinti vaikus.

Gyventojai Brooklyne, 
sunaudoję kas metas

41,022,520 svaru sviesto už ku 
ri užmoka $12,224,710.

w

ANT PARDAVIMO

Farma 57 akieriu. Namas ir 
tvartas. Vandens užtektinai, 
teipgi per farma bėga mažas 
upelukas. Girios 20 akieriu. 
Radasi Locust Valley arti Ma- 
lianojaus. (‘g Xvj\į)

Nelson T. Davis 
120 E. Center St.

Mahanoy City, Pa.

$ 50,000KNYGŲ
i

i

W. TRASKAUSKAS
—UBABORIUS—

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIŪS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Knnus Numirusiu. Pasamdo 
Rigiaus ir Vežimus del Pasivažinėjimo, 
Kraii'to Daigtus ir 1.1.
520 W. Centre St., Mahanoy City,Pa.

AUG. JERM ALA
...UŽLAIKO PUIKU SALUNA... •_

Pas ji rasite visokiu geriausiu amerikonisž- 
ku ir importitu gėrimu. Gardaus szalto 
alnczio. Kvepancziu cigaru. Teipgi už
laiko visokiu užkandžiu. Busite s vei tingai 
priimti- Jaigu kada busite Tamaqua tai 
užeikite.
19 Centre St., - Tamaqua, Pa.

A. J. KEIDOSZIUS
BANK EXCHANGE

202TROY ST., DAYTON O

W.-.-’iSCW

*

Jaigu kada busite Wilkes-Barre tai užeikite 
pas Andriu Miliszaucka kur busite svetingi 
priimti ir gausite visokiu gėrimu. Kas syki 
užeina sugrįžta adgalios atsilankite.

Taigų norite siusti pinigus in Lietuva kad 
greit ųueitu ir kad neprapultu, tai siuskite 
per mane. Jaigu norite pirkti Sz pkorte tai 
pirkite nog manes o busite visame užganė
dinti. Mano agentūra randasi mano locnam 
name vertes $14,000 ir esiu po kauezija ii 
priežiūra Ohijos Valstijos. Norėdami apie 
ka dasižinosite prisiuskite 2c., šlampa

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS
AI A. Miliszauckas, Savininkas 

Vajll k 15 South Baltimore Street
HGTFI Wilkes-Barre, Pa.niz 1 Skersai Central K. B. Dypa

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. TANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR 
& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

Geriauses ir didžiausias sumas pinigo 
iszlaimeja p rovose už pažeidima Kasiklose 
Fabrikuose, Geležinkeluose, I.aivose ir L t.

Iszlaitnejo provas kurios kiti advokatai 
atsako ar atmeta. Rodą dykai.

B. S. YANKAUS
154 Nassau St.j New York, N.Y.

VISIŠKAI UZ
DYKA

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

-$■—

M
OKAMI; Antra Procentą ant sudėtu 

Pinigu. Procentą pridedam prie 
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos 
menesuose, nepaisant ar atneszat 

parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir ius 
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

UNION 
NATIONAL/ 

BANK 
MAHANOY 

CITY

Ar Esi KankiMiw

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

Sifilisų arba Užnuodijimti Kraujo, 
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarkų, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar, turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą.; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą, liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas,, baimingas ir aržus-; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir -ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklus 
ir nusiminęs”? Musei knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir 

_______  _ Ji yra kraųtovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kožuas 
Vyras, jaunas ir semis, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotai niedikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. j. RUSSEL PRICE CO., L. 200, 208 N. Fifth Ave., Chicago.
Godotmasai;—Aš ekij užintercsuotas jiisų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

au'tr VicniĮ.-ifrdii.i. knygfe
Vardas ir pavarde.

Adresas

Miestas

Kož.nas vyras turi pareikalauti umu 
laiku vienu iš tu Stebuklingą Knygų. 
Vyrai, kurie mana atsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys' pamokinimų.
kelią.

VaiMa Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyveni no 
su paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke £ 5c. 

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

Atmeskit Diržus Szalin!

...GYDOME...

PASEKMINGAI
Ee Pelio,be Operacijas ir be Trotijimo Laiko

PATRUKYMA
Vyru - Moterių - Vaiku

Lova
L
Shenandoah
Lansford

h-

— Ketverge vakarą pas 
ponstva St. Kubilius atsibuvo 
moksliszkas vakarėlis “Lietu- 
viszku Mergaicziu”. Tikslas 
tuju draugiszku susirinkimu 
yra gaivinti lietuviszka kalba 
jaunosia szirdysia, užsiėmimas 
naudingu darbeliu ir būti prie 
lankios viena kitoms. In taja 
draugu ve priguli panaites: F. 
Mockaicziute, T. Danish vieži u - 
te, L Boczkauskiute, V. Nor- 
kevieziute, K. Kubiliute, A. 
Traskauckiute, A. Baksziute 
ir E. Kapuczinskiute. Ponstva 
Kubilei priėmė puikei mergai
tes su vakarienelia po kuriai 
mergaites iszsiskirste namon. 
Praejta ketverga panaszus va
karėlis atsibuvo name pons- 
tvos F. W. Boczkausku.

Minersville, Pa.
— Slaptinga ir lig sziol ne- 

isztyrineta žudinsta Antano 
oNrviczo, sztorninko isz For- 
estvilles, kurio kuna lado ant 
kelio praeita nedelia, užverto 
czionaitinei palicijei galvas 
nes žudintojaus nedali surasti. 
Isz pradžių mane buk taja žu
dinsta papilde kokis tai Anta
nas Madrinskis nes prieszais 
jin nerado jokiu užmetinejimu 
ir paleido ant liuosybes.

Hazleton, Pa.
— Už tai isz jojo nuolatos 

szindijo jojo draugai kad. da
vėsi permest meszkai ant pers 
tatimo, Adolfas Komas, štai 
gai iszejo isz proto ir turėjo 
jin nugabenti in priglauda 
paikszu.

— Adomas Mickus, farme- 
ris isz gailesties, jog ugnis jam

Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras

' K . . IfX Su A tik pargabenome daugybe szviežio ta voro del rudens J//\ 
į\\ ir žiemos. Dar esame pasirenge jumis parodyt viso- A//I

kili oeikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu. B?/
Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu. Teipgi puiku gatavu 
szlebiu veseilems, kriksztinoms ir t t. Teipgi užlaikome viso- 

nu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokia 
daroku, jekiu, skepetu,, sveteriu, kepurių, ir t, t, 

Pirkite savo sziltus.aprędimus pan;
. Stejtas

Lietuviszkas
THE GLOBE 133 West Centre Str,

Diržas Nereikalingas! Esu Visiszkai Sveikas!
Yra daugybe žmonių, kurie serga patriikymo, o nori idant tapta iszgyditais 

bet bijosi idant reketu pjaustiti laike operacij >s szpitolije ir teiposgi trotiti laika 
nuo darbo ir pasilikti abelnai iszgyditais, o tuom tarp nesziojarit diržas per visa 
savo gyvenimą, netikint in iszgydima patrukymo be operacijos.

Laike praeitu 10 metu iszgydžiau tukstanezius žmonių nuo patrukymo isz visu 
szaliu Suvienytu Valstijų, už ka turiu ofise szimtus paliudijimu ir laiszku su 
padekavonem s. Žemiaus paduodu sekantįjį paludijima:

PASIDAVIAU DVIEM OPERACIJOM.
Plains, Pa. 

Garbus Tautiecziai!
Asz kentėjau ant patrūkimo 20 metu, begije to laiko,_ pasi

daviau daugybei operacijų keluosi ligonbueziuose, bet nieko ne pagelbėjo, jog 
po operacijai tas pat atsirado. Buvau priverstas visados nesziot diržą, kuris 
prilaikė mano vidurius nuo spendimo žemin; o jaigu kada tik norėjau ka nors 
sunkesni pakelt, tada viskas iszeidavo isz manes.

Tada buvau privei-stas idant nusiduot in Dra O’Malley o tuojaus man pra
dėjo gerintis. Begije menesio po pirmam gidijimosi tapau visiszkai s .'eikas ir 
galėjau tuojaus diržą atmesti ir nuo to laiko visai ne reikalauju.

Niekas gal teip ne kentėjo kaip asz, tai del to kožnam žmogui kentaneziam 
ant patrukymo rodiju isz szirdies idant kreiptųsi in Dra. O’Malley, kuriam esu 
labai dėkingas už iszgydima.

LEVIS BODEK
Prisiegie ir pasirasze priesz mane 9 diena Juniaus 191am.

Frank B Brown, Alderman.

Asz gydau arsziau?ius ir seniausius atsitikymus patrukymo. Patrukymas yra 
labai nesmagi liga, bet tikrai ir pasekmingai, tai yra visai abelnai iszgydit, rei
kia duot tam tikra atida ir re kia tik specijalisto. Egzaminacija ir visokį pata- 
rymai DYKAI, i

Iszligas kas link iszgydima y, a labai žemos. Iszkirpk szita apskelbimą ir pa- 
rodik tiems kurie keneziant patrukymo. Pamesk misli apie operacijos baisybe.

Raszykit idant atsiustu knygele Lietuviszkoje kalbaje apie gydimą pat rūkymą 
prisiuneziant 2c., marke.

DR. ANDREW W. O’MALLEY
—SPECI JA LIST AS—

41 S. Washington St.t Wilkes-Barre, Pa.

Pasakorius
.Labai Puiki ir Didele Knyga

609 Dideliu Puslapiu - Talpina 88 Visokiu Gražiu 
Pasakų ir istorija. X X x X

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 
tuojaus iszpildykite žemiaus padėta blanka, iszkirpkite 
ir prisiuskite mums drauge su $2.00 o knyga bus jumis 
tuojaus iszsiusta.

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

Gerbemei:
Czionais prisiuneziu jumis $2.00 už ka praszome man tuojaus 

prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius” ant 

žemiaus padėto adreso. x

> Su guodone,

Vardas

Ulyczia

Miestas

D. Boczkowski-Co. MMZ^ync4,Pa

Merchants Banking Trust Co., B 
turi geriausia būda del 

suczedjnima Pinigą.

1. — Iszduoda Thrift Korcziuke 
kurios galimą dėti po 1c, 2c, 5c bile kokia 
dieną.

2. —Galite daryti 50 depozitu ir aplanky
ti visa suma su procencziu.

3. —Nereike laukti visa meta del sudėji
mą tu 50 depozitu.

4. —Galite bile kada iszimti pinigu isz 
juso paezedžiu.

5. —Deszimtukinis depozitai susidedant
is isz 50 deszimtuku yrą geras būdas del 
vaiku.

6. —Pabandykite pradėti czedint pinigus 
pagal musu 1c, 2c, 5c Thrift Korcziukes 
būda. Galite iszsirinkti sau viena isz musu 
50 spasabu depozitu kuri jumis geriausia 
patinka o datirsite kad mes turime geriau
sius spasabus del suezedinima pinigą.

7. —Thrite tiesa paskirti sau bile kokia 
suma ir. bile kada galite iszimti.

Merchants Banking Trust Company 
Mahanoy City, Pa

ant

Pirkome Visa Kara Lovų
ir sukrovėme in savo kroma.
Pigiaus turėjome mokėti už freita-
Pigiaus gavome pirkti ir pigiaus atsiejo mokėti 
sukrauti in musu kroma. Todėl ir jumis pada
rėme pigesnes prekes ant szitulovu. Mes parduo
dame Lovas pigiaus negu bile kokis kitas sztorąs 
visam sklype.
Busim žinomi kaipo pigus sztoras del Lovų, 
Springsu ir Materosu.
Ne visas sztoras gal prisilygint prie musu prekių 
už tai kad gauname pigiaus pirkti ir neturime 
kasztu del gabenimą tavorą nog geležinkeliu. 
Galime jumis parduoti Materosa už $2.50. 
už $3.00.Parduodame gerus Springsus.

Cl I I IN A MahanoyjCity -UUUiriii O Mount,Carmel ■
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