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Isz Amerikos

Paukščiui ir jiojo paežiai j M risz1apavi(.zįus 
idant gulėtu malszei, nes pne-|( • ... ..........
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budu kokiu

Drąsus vagis.
Pittston, Pa.—■ Nakties lai

ke insigavo in narna Tamo- 
sziaus Paukszczio vagis. Su at 
kisztu revolveriu kerszino p
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Atsimynus ant lietuviszku 
vaiku, ne gali apie juosus nu
tylėti ir apie nedbolnuma tėvu 
o ypatingai kokios motinos ’ir 
tėvai turi būti del savo vaiku. 
Tankei labai duodasi girdėti 
skundus per motinas ant ku- 

lopolitan Maga- uingu, ant mokyklų, darakto-
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* laike aplaikome visokiu libii fch I®, 
neriu Mergino ir Mergaicziu. Itaneii 
styti szita Nauja Tavura, kokio liūs te 
i rasti. Saitas Tavoras susideda is Saja

Ceikiu, Szilku, visokiu ŽĮttta 
Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta hns 

imo Moterių, Merginto, Vaiku ir Kodki 

kome visokiu Ceikiu del Szlubinia Sikbvt: 
u. Del Kūdikio Krikszto turime risk,ir 
miežiu ir 1.1. Galima pas mumis figimp:: 
ite o patis persitikrinsiie kad [OUSfi 
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Tomoszius A. Edisonas, gar
singas iszradejas elektrikinios 
szviesos ir kitokiu elektnkisz-1 
ku intaisu, turėdamas pasikal
bėjimu su reprezentatoriu laik• 
raszczio “Co:ra< x u
zine” terp pasikalbėjimo po- riu ir miniszku, buk juju Vai
nas Edisonas pranaszavo. j ku kaip reikia nemokina. '7a- 

“Neužilgio turėsim knygas noti reikia, jog ne kuningas, 
spaudiniais ant nikelio vietoje, daraktoris ne miniszka su kau 
popieros Knyga atspaudinta gzu j ka . nei .]g 0 
ant “nikelines popieros du co |. 1 .
lios storio turėtu 40,000 lapu, ,rmot,naPer ^eivukia proto 
nes lapas turėtu tik dvide- mkveps. Reikia iszdrauges 
szimts tūkstantini dali colio sto j ir tėveliams prie vaikeliu apsz 
rio. | vietinio prisidėti. Tėvai priva

lu trislleszimts metu nog I lo prižiūrėti, idant vaikai už- 
szendien turėsim namus pasta- Į duotas lekcijes iszmoktu. Nes 
tytus isz “konkrito” nog var- pas mus teip neyra kaip Džia- 
gingiausio namelio lig turtin- nukas ar Mikutis parbegias isz 
ginusio palociaus. Isz priežas
ties nuolatinio pabrangimo 
medžio, naminius rakandus 
padirbinus isz plono plieno, 
nes bus daug lengvesni ir pi
gesni. Vaikai, atejnanczios 
gentkartes nežinos kas tai yra 
medis.

Lekiojimas oru nepasiseks, 
nes ymsis prie greitesnios ke
liones ant žemes. Visur inves 
elektriko maszinas o garines 
lokomotivas suvis isznaikins.

Atejnancziam szimtmeti ma- 
szinos bus teip pagerintos, jog 
susiligins su iszminczia žmo 
gaus. Ateis laikas, jog padirbs 
maszinas, ka indės in jaja cei 
ki, guzikus, siūlą ir popiera o 
isz kito galo iszejs pasiutas 
siutas indetas in popieriniu 
skrinute. Apdirbtos ii atspau 
dintos knygos iszejs isz maszi- 
nu gatavos.

Pagal mano nuomone, tai at 
eis laikas, kuriame farmeris 
sėdės sau namie o su pagialba 
stumiamu guzikeliu ir ranke
nų apdirbines laukus, pjaus 
sziena ir melž karves.

Norints Edisono pranaszavi- 
mas yra netikėtas, bet kas ga
lėjo tikėtis 25 metai adgalos, 
jog užstos tokis progresas ant 
svieto kokis szendien randasi 
ir kad su pagialba elektriko 
szendien konia visas svietas 
sukasi!
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sian ttsikrzi.

New Yorke pasibaidė arklis 
ir nusitraukęs nog vežimo in- 
szoko iu teatra kur loszesi ba
letas garsingos rusiszkos szo- 
kykes....

Matomai arklis buvo tuosios 
nuomones, jog jagu seni asy- 
lai atšilau kineja ant baleto, tai 
ir del jojo atsiras tenais vieta.
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Metas XXIV

Ar isz tikro amžis 
apszvietos?

Krisztapaviczius 
pakartas.

i Aplaikeme telegrama 
'. į Isz Pottsvilles, buk J uozas 

, žadin
tojas, likos pakartas 10:22 
valanda priesz piet, Ket
verge. Patsai be jokios 
baimes užbėgo ant kartu- 

i tin.

Kalėjimas geresnis ne 
kaip gyvenimas su 

paezia.
Altoona, Pa.—Howard Lear 

jaunas žmogus, kuris likos ap- 
skundstas per savo paezia ne- 
vos už sumuszima, sekaneziai 
atsiliepe in sudžia:

“Asz ne esmu kaltas užmeti- 
nejimams per savo paezia, bet 
ne galiu ilgiaus gyventi su sa
vo paezia, veluk ejti in kalėji
mą idant isztrukti isz nagu to
sios moters. Tenais busiu links 
mesnis ne kaip gyvendamas 
drauge su jiaja.” Norints su
džia janr davinėjo laiko ant pa 
sitaisimo, bet Learas ne priėmė 
jokio palengvinimo nog 
džiaus. Su linksmu veidu 
sidave in kalėjimą.

Baisi viesulą, ledai su 
perkūnija.

Philadelphia, Pa.— Baisi 
viesulą atlankė szi miestą ir 
aplinkine panedelio diena. Sta 
cije Tacony sugriuvo o vie
nas pasažierius likos užmtisz- 
tas. Juze Petruloniute 9 me 
tu senumo, gyvenanti po. No. 
2224 Venango uli. likos trenk

Daugume rasztu randame 
szi amži iszkelent danguosna 
ir vadinant amžium apszvietos, 
Sziuose laikuose teikybe cigo- 
niszka bei razbaininkiszka 
apszvieta jau padangėmis 
paukszcziu sparnais lekioja, 
bet sparnais ne laksztingalos 
ar balandžio ale vanago ar are 
lio: padangėmis lekiodami ba
lionai, spokso kaip nustvert 
ant žemes vaikszcziojanti gy
vūną. Dabartiniu laiku apsz
vieta nuo senoviszkos skiresi 
tiktai formoje.

Vieszpacziai, skubinasi pa
dirbti naujas kanuoles, ir ki
tus muszio, žudymo sparezius 
szarvus, daro plianus kaip ge
naus galiūnai susipykte galėtu 
statyt jauna svietą nei avinus 
priesz vieni kitur užsismaugti. 
Tėvai augindami vaikus, jais 
džiaugėsi pasitikint užaugę 
bus geri žmones, o gal reiks 
tėvams pasenus prie ju glaus
tis. Spėja užauginti, valdžia 
reikalauja in kariuomene, ten 
papildus, susiniauja du viesz
pacziai, stato ta jauna svietą 
vienos szalies priesz kitos, ku
rie žudo ne kaltai vieni kitus: 
ten tas jaunimas iszsipjoves, 
jau pas tėvus negryžta, na ir 
po patiekai. Seni tėvai verkia 
apgailestauja, galop susirami
na tik tuomi, kad Dievas teip 
surėdė. Ir mat inprotys: visus 
sviete niekniekiszkus atsitiki
mus primetama Dievui, svietas 
ramus ir paklusnus.

Dideses kares kaip prancū
zu su Vokiecziais, Maskolių su 
Turkais, dar vėl Maskolių su 
Japonais ar tai juokas szitiek 
svieto iszpjaut?!!

Taigi civilizacija! Vieszpa- 
tyseziu pasiuntiniai susivažiuo- 
ja hagon, masto apie padėjimą 
ginklu, o tuomi tarpu visi da 
labiaus juos asztrina. Ir kaip 
neasztrins ? Tegul viena viesz- 
patyste neapsižiures, tai pasijus 
kad kito neivilka in roges jau 
insiranges o tuomet kaip iszva 
ryt? Reik asztraus peilio ki
taip neiszeis, kaip ir Maskoli- 
ja isz Mandžiurijos tik su pei
liu japonai iszvare.

Socijalistus už nekuriuos ju 
pažvilgius iszpeikiama, bet 
kad jie prieszingi vedimui ka
res, peikti negalima aiptol.

Civilizacijos laikai, teisybe 
iszmislio gana visokiu maszi
nu. Žiūrėkime ar palengvino 
žmonių darba? Kas isz to isz-

■ mislo, kad jisai isz 100 dirbau-
■ ežiu žmonių, paliekt prie 
1 bo mažiau tik puse arba
■ dirbo vyras, dabar dirba 
’ kas ar mergaite ?

Iki'tikrai civilizacijai,
> da tolima gana kelione be ga- 
' lo; jeszkotojams jos civilizaci

jos daugumui jau net szirdi
■ apszalo.

Senas Kapsas.

szingam laike butu priverstas 
szauti. Ka turėjo daryt? turė
jo malszei gulėti ir žiūrėt in 
darba vagies, kada tasai dare į 
inspekcije kambarije. Nesura
dęs nieko, perkratė Paukszczio 
kiszenius kuriosia užtiko 17 
doleriu, paėmė su savim isztar- 
damas gulintiems “good night” 
iszejo tokiu pat 
buvo iuejas.
Bull) priymta 
nes nenorėjo
Omaha,— Jago ne butu rei

kėją nusiredyt laike egzami
no, ant priėmimo rekrutu, tai 
szendien pana Helena Akers 
rastųsi ant vajauno laivo kur 
prie Mexico pildindama dinsta 
laivoriaus Suv. Steitu.

Sztai ana diena pribuvo 
kaip rodos jaunas vaikinas in 
rekrutu bjura geisdamas in- 
žengti in laivorysta. Ant už
klausimu ir kitu iszbandimu 
atsakinėjo ir iszpilde kareivisz Į į 
kus paliepimus, nes kada pul-, oiu kartu sapnavosi 
kauninkas Downs paliepė jau
nam vyrui nusiredyt, tasai ne- 
iszpilde paliepimo virszinyko, 
kalbėdamas, jog prie vinį ue- 
nusiredys. Pulkauninkas liepe 
ejti iu atskyri: kambarėli, nes 
“Henrikas” ir nenorėjo to isz- 
pildyt szaukdamas, jog ne no^ 
ri jau inžengti in laivorysta. 
O kad buvo jau prisiegdinias 
ne galėjo iszsikalbėti. Kada 
pamate, jog ant tikrųjų reikes 
nusiredyt tada pradėjo grau- 
džei verkti, prisipažino, jog 
yra mergina 23 metu senumo, 
jog pabėgo isz namu keturi 
metai adgalios, nes lengviau 
aplaikydavo darba persiredus 
in vyra ne kaip būdama mer
gina ant galo nutarė inžengti 
prie laivoristes— na, ir viskas 
iszsidave. Mergina paluosavo.
Ne žino ka dabar daryt.
Pigeon, Mont.— Trileka me 

tu adgalios Szimas Wolfrast 
apsivedė su patogia mergina 
įsz Bay Porter ir gyveno su 
jia per tris metus labai laimin
gai, net sztai tūla ritmeti apsi
žiūrėjo Szimas kad jau jo pa- 
cziules neyra. Wolfrastas ne- 
jieszkojo neisztikimos moterisz 
kės; dirbo sau vienas ir gyve
no ant savo farmos. Praėjo asz 
tuoni metai o apie pabėgusia 
paezia nieko negirdėt ir Wol 
fratas buvo tosios nuomones 
kad pabėgusi paeziule jau ne
gyva, todėl apsivedė antru kai
tų ir gyveno ramiai visai už- 
mirszias api pirmutinių paezia. 
Sztai tomis dienomis sugryžo 
tikra motere Wolfrato, ap- 
reikszdama jiam, kad geide gy 
vent su juom, pripažindama 
kad labai neiszmintingai pa
sielgė ir prasze atleidimo. 
Wolfratas dabar nežino ka 
daryti: tmi paezia ir jau nerei 
kalauja jos, bet ir ta jam pri
klauso kaipo tikra pati. Wol
fratas yra abelnai guodojamu 
ir turtingiausiu farmeriu isz 
aplinkines, nes ne vienas isz 
kaimynu neturi dvieju paežiu. 
Bet turbut ir jis nenorės dvie-

' ju .... Sugrižusi motere pabė
go nog savo antro vyro kokio 
tai Frosto ir gyveno su juom 
Middlande Kaip rodos tai 
Wolfrantas iszsiuns jiaja ad-J t J J
galios Frostui.

Suszalo ant smert.
i Johnstown, Pa.— Czionaiti 
i neje aplinkinėje buvo neiszpa- 
. sakytas szaltis. Jonas Gibso- 
i nas 60 metu senumo isz Patto- 
. no suszalo teip-gi ir Loyd Er- 
i die 57 metu isz Rosewell su

szalo ejdamas namon.

Ugnis New York knpitole 
'(sostapile) padare bledes 

ant S8.000 000.
} Albany, N. Y.— Kapitalas 
'arba sostapyle steito New Yor- 
fco užsidegė apie antra valan-

in vaiska, itL seredosryta. Ugnis ir van- 
nnsiredyt. ffilio sunaikino visa legislatures

, . - 'L.i.,...i.,...,. AMERIKONISZKI RAITELEI.
Ne tik rusiszki kazokai gali pasigirt smarku jodymu ant 

arklu bet ir amerikoniszki kareivei yra smarkus jodykai ant 
arklu. Ant paveikslo matome lavinimąsi teip vadinama “bež- 
džionku musztras” kurie pervirszina teip vadinamus “cow 
boy” ir smarkus jodykus ant cirkuso.

jtningyna kuriame radosi se- 
Soviszki užraszei. Bledes pa
dare ant $8.000.000. Namas 
ftasztavo in $27.000.000. Pa
naktinis sargas Samuel Abbott ,, °

i metu senumo pražuvo u g- 
iyje o keturi randasi ligonbu- 
ttesia.

Sapnas priežastim 
patzudinstos.

I New York.— Nog tūlo lai
do persekiojo pone Rozalije 

I Žoberts, motere slapto paliei- 
,nto baisus sapnai. Paskuti- 

— r - i jai buk 
i Siuto'save bekabanezia, pasi
korusia, tamsiam kambarije. 
Tai teip in kirkino moteri, kad 
įlerasdama sau ramybes, nu
sprendė padėt “gala” savo gy
venimui— na ir pasikorė savo 
Mambarije.

Daugiau, tikrai, jau nerei
des jai sapnuoti nors miegos

mokslaines, meta knygas in 
kampa, griebe szmota duonos 
ir cu! ant uliezios, ir 
kol ne buna laikas 
va.

Tokis pauksztelis I 
ne bus, ba tokiam 
nieko neprigialbsti, ba kiek 
per diena daraktoris prikala 
in galva, tai vakare vejas isz- 
puczia.

Del to lietuvei teip žemai 
nupudia, jog ne paisome suvi- 
su api auginimą ir mokslą. 
Szimtai jaunumenes galėtu sze | ta per viesulą in tvora ir ap- 

laike sulaužima kojos ir da 
konia deszimti ypatų likos pa
žeistos per puolanczius balkius 
medžius ir stiklus. Perkūnas 
trenke in William Penn stovy- 
la kuris stovi ant miestiszkos 
rotužes, nes bledes nepadare.

— West Chesteri ledai isz- 
musze puikes kvietkinyczes pa 
darydami bledes ant tukstan- 
cziu doleriu. Ledai svėrė kaip 
katrie po du svarus.

— Pottsvilleje ledai parmu 
sze arklus ant ulieziu, apdaužė 
gerai praejgius ir sukiaurino 
szimtus parasonu.

— Kane, szturmas nutrau
kė stogą nog fabriko Ameri
can Glass Co. Kelios ypatos Ii 
kos pažeistos.

— York, szturmas buvo 
teip smarkus, jog nunesze 
tvaria 150 pėdu tolumo ir už
dėjo ant elektriko namo York 
Haven Power Co., sugadyda- 
mas maszinerije del varinio 
elektriko.

Dėde Sumas turi gana 
aukso.

Washington. D. C.— Dede 
Samas (Suv. Steitai) turi szen
dien daugiau aukso ne kaip 
kada turėjo. Miaisteris skarbo 
peržiūrėdamas turtą Suvienitu 
Steitu rado sumiszimu $1.000 - 
000,000 auksineis piningais o 
$126,000,000 auksiniu bullonu 
(sztangu). Suv. Steitai turi 
daugiau aukso savo skarb- 
cziuosia ne kaip Angliję ir 
Francije arba Angliję ir Vo- 
kietijearba Angliję ir Rosije, 
žodžiu tarent daugiau ne kaip 
kitos dvi vieszpatystes ant svie 
to.
Neapikanta priesz Iiareino 

kelnes.
Bethlehem, Pa.— Kada pa

na Katre Johnson iszejo pasi- 
vaikszcziot su naujoms hare
mo kelnėms myne žmonių be- 
go paskui jiaja metindami ak- 
menais ir purvynu ant jios. 
Palicijantas turėjo jiaja nuves
ti namon. Katriute atsižadėjo 
kelnių o sugriž prie nioterisz- 
ku paredu.
Numirė nog pažeidimu.
Shamokin, Pa.— Franas 

Korzonka, mirė ana diena Aeh 
lando ligonbuti nog pažeidimu 
kurios aplaike isz ranku nepa 
žinstamu piktadariu kada ėjo 

: namon in Big Mountain. Pik- 
tadarei sumusze jin baisei, api 
plesze ir paliko ant kelio. Ej- 

; darni anglekasiai in darba ūžti 
ko jin gulinti be žado.

sugrįžta 
ejti iii lo-

Salamonu 
mokykla

su-
nu-

dien atsiženklinti geriau kad 
rastųsi prie mokslo ir jeszkotu 
jame spasabo ant tolimesnio 
gyvenimo. Vietų gerai apmo
kamu Amerike turime invales 
del visu iszlavintu moksle - tik 
tai ne del lietuviszkos jaunu- 
menes, ba toji slaptosi nog 
mokslo. e

Vietoje mokintis ko naudin
go tai užsiymineja szokeis, vai 
kiojimusi po uszkaborius su 
merginoms, musziinu bolu, ka 
ziravimu ir 1.1, o retai katras 
moka gerai savo pravarde pa- 
raszyti, o isz visu savo apsieji
mu panaszus ant beždžiones, 
jog tiktai ymasi usz to, kad ci- 
vilizavotam svietia yra panie
kintu. Pripratia yra prie pikio 
ir drilaus, nog kuriu sunku 
atsikratyti, o galėtume ta dri
ll! permainyti ant plunksnos ir 
puikiu amatu.

Kadai užeis permaina pla
tesnes žinystos musu jaunume- 
nes galvosią sunku perspėti. 
Pagal tebyrio pasielgimo grei
tos permainos tikėtis negalime. 
Teip tasai žiedelis ateities kaip 
rodos ne iszduos geistino kvėps 

I nio.
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Isz Visu Szaliu. Isz Bosijos, Lietuvos

Baisus padėjimas 
vargingos szeimynos.

Duluth, Minn.— Terp stau- 
geneziu vilku, kurie apsiaubė 
grinezele pusiau sugriuvusia, 
Mrs. Walter Darrah, pagimdė 
kudyki, kuriai patarnavo jo
sios ketiniu metu dukriuke. 
Kada juosius surado medėjai, 
vos radosi prie gyvasties, ne 
buvo ugnies ne maisto grin- 
czioje.

Nelabas tėvas ir vyras pa
mėtė savo paezia kėlės nede
lias adgalios palikdamas pa
ezia ir dukriuke dydžiausiam 
varge. Medėjai nunesze motina 
su naujei užgimusiu pas arti
ma farmeri.

Nelaime prie kasikiu.
Williamstown, Pa.— Prie 

kasikiu Summit Branch Mi
ning Co. kletka ant kurios ra
dosi keturi anglekasiai, insi- 
leisdami in kasiklas nupuolė 
su dydelu trenksmu ant dug
no. Visi likos sunkei pažeis
tais, keli isz jiu numirs. Prie
žastis nelaimes buvo, nesuval- 
dimas maszinu per inžinieri.
40 darbininku nuskendo.

Victoria, B. C.— Ketures- 
deszimts darbininku nuskendo 
drauge su laivu “Zchelt” laike 
viešnios ne toli Beady Head. 
Liaivas buvo naudojamas del 
pervežimo darbininku isz mies 
to ant pleciaus darbo, kur dir
bosi naujas geležinkelis Cana
dian Northern.

Dvi neiszmaneles.
Mount Carmel, Pa.— 

jaunos mergaites kurios 
de pažinti “Westus” likos
ymtos Altoonoje per virsziny- 
ka palicijos ir atgabentos adga- 
los namon. Merginos yra Pet
ronėle Czuprinskiute ir Mare 
Petruszkevicziute, abi kokios 
15 metu senumo, nueja ant 
stacijos iszpirko bilietus in 
Pittsburga bet ne toli nuke
liavo nes tėvai nusiuntė in vi
sas dalis telegramus kurie suė
mė neiszmaneles Altoonoje. O 
tai vis krutanti paveikslai 
inkvepe tokius pageidimus ne 
tik ant vaikynu bet ir ant 
merginu.

Dvi 
gei- 
su-

Kunygas nužudė milenia 
ir pats save.

Rimas.— Vienam isz kaime
liu terp kalnu, Monte Flavio, 
atsitiko nepaprastas atsitiki
mas.

Klebonijoi, ezionaitines pa
rapijos likos surastas kūnas 
jaunos moters, pati locninyko 
dvaro, su perpjauta giarkle. 
Szale josios, gulėjo prabasz- 
czius su perszautu pakausziu.

Prabaszczius nog ilgo laiko 
turėjo meilinga susinesziina su 
augszcziau minėta motere, apie 
ka žinojo visi kaimynai. Ana 
diena priesz piet vyras iszke- 
liavo ant keliu dienu isz kai
mo, nes neužilgio sugrižo na
mon pasyimt kokes ten reika
lingas popieras kurias užmir- 
szo. Paemias kelis karabinie
rius, nuėjo in klebonije su ta
ja vilczia, jog tenais suras sa
vo paezia.

Duris klebonijos buvo už- 
daritos o ant baladojimo kara
binierių niekas ne davinėjo 
atsakimo. Karabinieriai ilgai 
nelaukdami iszstume duris in- 
ejdami tiesiog in prabaszcziaus 
pakajus.’ Mieg-kambari rado 
ne gyva motere gulinezia ant 
lovos o szale josios lavona ku- 
ningo.

Kaimuoczei, kurie suėjo isz 
viso kaimo teip tuom regėjimu 
persieme piktumu, jog sudau 
že visus rakandus klebonijoi o 
kuna kuningo iszmete laukan 
ant uliezios ir apmėtė purvinu.

Karabinierius vos pasisekė 
apmalszyt inirszusius kaimuo- 
ežius.
Vargas curopiszku židu.
Bėrimas.— Ant susirinkimo 

paszelpines židiszkos draugu- 
ves, apsvarstinejo apie dydeli 
varga židu Rosijoi. Paszelpine 
drauguve Berline davė rusisz- 
kiem židam ■ czverti miliona 
markiu. Pagal skaitli tosios 
drauguves, tai praejta meta 
iszkeliavo isz Europos 120,000 
židu.

ir Lenkijos.

Kinai priėmė reikalavi
mus Rosijos Kares ne 

bus.
Petersburgas.— Kinczikai 

priėmė visus reikalavimus per 
rusiszka randa o tuom užsibai
gė visos tasynes su tuom skly 
pu. Sztai ka Rosije reikalavo 
nog Kinu.

1— Idant Rosije turėtu tie
sas uždėjime akcijes ant isz- 
gabentu ir atgabentu tavoru 
iszskyrent 50 juostuja, kur ak 
eize bus dykai.

2— Idant Kinai nesikisztu 
in Rusziszkas locnastis Kinuo- 
sia, laike visokiu teismu idant 
sudžios butu iszrinkti isz tuju 
dvieju tautu.

3— Idant vedimas vertel- 
gystes terp Mongolijos butu 
ne uždraudžemas ir paluosuo- 
tas nog akcizes o kitosia pro- 
vincijosia.

4— Idant Rosije galėtu už
dėti tuojaus konsulatus Kob- 
do, Khami ir Guchen.

5— Atidavimas tam tikros 
paguodones del rusiszku vir- 
szininku ir konsulu.

6— ■ Idant rusiszki padonai 
turėtu tiesas pirkinei žemisz- 
kus turtus ir statyti namus.

UZBEGIMAS LIGŲ TERP VAISKO.
Terp 20,C00 vaisko kuris yra sukuopintas newas ant ma

nevru San Antonio, Texas, gali pakylti visokios ligos, o ydant 
tam užbėgti, sanitariszka valdže nutarė kožna kareivi inezie- 
pyt. Pirmutinis paveikslas parodo ligonbute, antras paveik
slas parodo kareivius su apnuogintoms rankoms pasirengia ant 
ineziepinimo.

§ Fort Wayne, Ind.— Ke
turi pleszikai sulaikė truki ant 
Lake Shore geležkelio, apiple- 
ezia pasažierius ant tukstan- 
cziu doleriu dingo tamsumoje 
nakties.

Turczei ir vargszai.
Mete 1890 Suvienituosia 

Steituosia radosi 12,500,000 
szeimynu, isz tu 4,000 szeimy- 
nu buvo milionieriais, 120,000 
szeimynu turėjo po $264.000. 
1,375,000 szeimynu turėjo po 
$16.000, 5,500,000 szeimynu 
turėjo po $1.500.

Mete 1910 radosi 18,000,000 
szeimynu isz tu 180,000 buvo 
turtingos, 1,980,000 turėjo 
szioki toki turteli. 6,480,000 
ne turėjo nieko o 9,000,000 
kente bada.
Toki skaitli paduoda Charles 

Edward Russelll laikrasztije 
“Cosmopolitan.” Kaip rodos, 
tai lig sziam laikui kencze ba
da ne mažiau kaip dvileka mi- 
lionu szeimynu.

Guzute jin užmusze.
Pilviszkei, Suv. gub. 13 die

na Kovo u. St. pavietavas 
gydytojas iszkase ir pjaustė 
kuna Juozo Giurdaucko, ku
ris kėlės nedelias adgal nelai
mingai karczemoje prie stik
lelio numirė. Mat, taja diena 
lig ant potycziu gere be ap- 
svarstinimo per visa diena o 
vakare guzute jin ir užmusze. 
Buvo gana turtingas po tėvu, 
nes girtuoklaudamas, inlindo 
in skolas lig kaklui. Nežiūrė
jo ne ant gydintojaus perser
gėjimo idant palautu geriąs, 
pranaszaudamas, jago trum
pam laike nepalaus, tai jin. gu
zute užmusz; teip ii; atsitiko. 
— “Vargdienis.”

Ant Pardavimo.
Motelis su laisnais

Namas ant trijų laiptu auksz 
ežio, yra sale ir gali but 
laikomi mitingai namas turi 
50 pėdu ploczio teipos-gi di
delis sztebelis, ir ant 4 famili- 
ju stubos ir žemes ne toli 2 
akerei, medžiu 200 visokio 
sztamo,- vasara ant parko ne 
toli nog czionais buna laikomi 
piknykai, labai linksma ir gra 
ži vieta parsiduos pigei isz 
priežasties locninykas važuoja 
ant farmos kas norėtu pirkt 
tegul raszo ant szio adreso:

(66 o?) 
Jno Kasputis,

Box 22 Rainerton, Pa.

. i

dar- 
kur 
vai-

kibą

Iszbandyk savo akis.
Czionais randasi ejlute pa

prastu litaru kokios naudojęsi 
sziam laikrasztije:
SSSSXXXXZZZZ33338888

Jagu gerai teminsi, tai per
sitikrinsi, jog augsztesne da
lis litaru yra mažesne ne kaip 
žemesne dalis nes isz pradžių 
tau nuduos, jog visos ligios.

Dabar apversk laikraszti 
auksztynkojoms ir be jokio er
gelio persitikrinsi, jog auksz- 
tesne dalis yra tikrai mažesne 
ne kaip žemesne. Isz to pasi
rodo, jog akis nuolatos padydi 
na žemesne dali norints kokio 
dalyko ne kaip augsztesne da
li.



Žalcziu klonis
Naujoi Britanijoj.

Arba naujas Robinsoniszkas prietikis

Jis žinojo tokius medžius 
prigulint prie didžiausiu ant 
svieto medžiu ir vadinosi figos 
medis, toki medžei kaip kuo-' 
met turėdavo tokius storus 
kaimienm, jog deszimts arba 
penkiolika vyru nęgal apka-' 
biti.

Didelis figos medis buvo to
liaus in žiemius. Ten tai ir 
nuėjo Jurgis Vendenas, bet 
praėjo tris keturios valandos ( 
iki jis pasiekė savo tikslą.

Saule jau leidosi kuomet 
Vendenas prisiartino prie med
žio. Jis sustojo visai nustebės 
ir pažiurėjo virszun, tai buvo 
labai keista, ten augsztai terp 
lapu jis pamate ka toki pana- 
szu in paukszczio lizdą bet to
kio didumo jog jis ne žinojo 
kuom tai iszaiszkit.

Žali lapai šlepe ta daigta 
nuo jokiu ir nežiūrint ant in- i 
fnrnvGn Tvmrrrlniimn -ivo +JL rm I 
mate jog didelei augsztumoi j 
buvo lentos ir balkei.

— O nelaime pamastė Ven 
denas. Sztai kaip raatit žmo- 
giszkas gyvenimas. Asz kad ir 
ne girdėjau ydant laukinei 
Naujojoi. Britanijoi gyventu 
medžiuose, bet Naujoi Gvine- 
joi ba ka toki gyvenimai, gal 
but ir czion teip pat. Jei-gu 
czion gyvena laukinei, tai 
greieziausei žmogedžei, tuomet 
man reike kuonogreieziauee 
trauktis isz czion. Ten kur bu- 
no niekas gyvenimas būtinai 
yra ir daugau ir jai-gu czion 
yra tiktai deszimts vyru, jie 
lengvai apsidirbs su manim 
beginkliu.

Kuomet jis dar karta dirste
lėjo ten, jau pasirodė labai su
manei tos lentos padirbtos, jis 
da-gi pamislyjo, jog tai buvo 
lentos.

Bet tai visai negalima buvo 
ir jis greitai paliko vieta, ku
re jis laike už labai pavojin
ga.

Saule nusileido ir Vargszui 
mus Robinsonui prisiėjo pa
galvot apie koke nakvyne.

Ant galo po ilgu klaidžio- 
. jimu, jis rado kraszte miszko 

kodeta uolu, ir vienoje isz ju 
skyle, kuri nors ir nebuvo teip 
kaip reike bet vis tiek galėjo 
pakavot viena žmogų.

Ji buvo sausa, grindys 
minksztu smileziu ant kuriu 
nesimatė jokiu pedsakiu szal- 
ta krauju.

Kaip man, tai bus labainau 
dingą, girdėjau jogNaujojoi— 
Britanijoi nakties rasa labai 
pavojinga ir asz turiu apsisau
goti, save nog jos. Asz galu 
pernakvot szenakt ežia ir ry
toj iszryto traukti toliau. Asz 
teip baisei nuilsės, man teip 
reikalingas pailsis jog pasku
tines tris dienas ir tris naktis 
asz beveik nemiegojau, ir. per
sitikrinęs esmių jog užmigsiu 
kaip negyvas.

Kelyje Vendenas surinko 
kelis kokosinius rieszutus, nu
puolusius nog medžiu. Dabar 
jis sumusze juos, atsigėrė ju 
maistingu skistimu ir suvalgė 
keletą branduoliu.

Teip jis galėjo gulti paval
gęs, atsigėrės, bet nepirmiaus 
kaip pasimeldęs. Vendenas bu
vo tikintis paveldejas nog savo 
tėvu gilu tikėjimą.

Tai buvo pajudinantis re- 
gingu, kuomet žmogus, dra- 
sei žiūrintis akysia visokiom 
nelaimėm, atsidavęs Dievo ma
lonei ir nusiraminęs, atsigulė 
ant minksztu smileziu.

Drabužei numiruso pirklio, 
patarnavo jam pagalve ir bū
damas teip didei, nuilsės, tuo
jaus užmigo ir tas jo miegas 
tęsęsi iki rytojiui.

Bet pabudo jis ne pats sa- 
vaimi, baisus balsas panaszus 
in griaustini pabudino jiji ir 
jis teip smarkei szoko ant ko
jų, jog ka tik ne susimusze sau 
galvos savo senoi ir žemoi sky
lei.

Pirmueziause jis apsidairė 
aplink, bet tuojaus atsiminė 
viską kas su juom atsitiko o 
griaustinys vis tęsęsi ir Vende- 
jas iszlik pamastė jog tai koks 
norint trūkimas.

Po nekuriam apmastymui jis 
permaine savo nuomone ir pris 
kaitė ta griaustini vulkano prie 
žaezczes jis gerai žinojo jog

F

Saugokis pirma diena Apriliaus, 
Taja diena ne stokas kvailiu, 

(rali tave ant kožno žingsnio prigauti, 
“April Fool” isz pakampiu szaukti, 

Kur randasi da vienas kvailis, 
Katras tave tikrai “Sufulis?”

tempto veizdejimo jis tik P«: kaip kart ant iebine8 puse8 
! naujos Britanijos randasi daug 
ugnekalnu ir czion neretai bu
na žemes drebėjimai.

Dabar jis užsigrabazdino 
ant uolos ir dirstelėjo pietus 
isz kur gird ti buvo balsas 
jam pasirodė jog vienam daig- 
te kabo debesėlis durnu, grei
tai vėjo skirstomas.

— Keista, nesuprantama 
murmėjo jaunas jurinikas. Jai 
gu asz nežinoeziau, jog randuo 
siu ant nepažystamo ir neap
gyvento kranto, gal ir tike- 
cziau jog ten truko statinaite 
parako arba ko nors pana- 
szaus, Bet tas trūkimas būtinai 
vulkaniszko paėjimo. Tai ne 
gali būti kitaip.

Likes ant to nutarimo jau 
jis dauginus nesirūpino juom.

Ar teisingai
peikiame?

Duodasi laikraszcziuose pa
matyt korespondencijos, kurio 
se abelnai papeikiant mus lie
tuvius už tamsuma ir teip: 
“Mes tamsuoliai, atsilikę toli 
nuo kitu tautu apszvietime 
nemokam, nenorim szviestis 
ir t. t.”

Isz tikro kad in reikalus 
mus paežiu gyvenimo pažiūrė
sim isz areziaus ir nuodug
niais, tai jau tuos skaudžius 
kaltinimus piemnei teip tan
kei sau neprimesime.

Kad esame apsiszvietime at 
silike užpakali]’ kitu tautu tas 
teisybe, bet ar lietuvius pra- 
eites ir dabartės už tai galime 

b apkaltint? Ne! Ar gi mums 
į nežinoma kad lietuviszka tau

ta buvo varžoma stiprei. Ar- 
Kad kelis centus ant alaus g* ne tempe pirmiaus lenkai, 

dar rusai savon pusėn? Ar ga-

Viskonsino gubernijoje, 
Apigardoje vienoje, 

In sveczius nuvažiavau, .
Visokiu bobų ir mergueziu 

maeziau.
Insipeneja kaip tiaszlos, ' 

Ir tai konia visos;
Ne dyvai, kas diena gere alų, 

O szirdeles gere be galo, 
Viena kart net kelios suėjo, 

Sztai ir vienas vaikynas atėjo, 
Pradėjo jiojo praszyti, kad už 

fundytu,

padėtu.

žmones pinigą prakisze jau an 
tru kart prie bent ko prisedet 
nenori ir niekam netiki; bet 
nors toki trukdymai iszgazdi- 
na, vienok kad nieko nereikia 
ma kad viskas stovi senovisz- 
koje tyloje, pasakyti negalima 
nes prasitobulinimas tarp lie
tu iu kas kart bujoja pla- 
cziaus, o kaip veiks ka ameri- 
koje gentkarte lietuviszka atei 
teje, tai czion sunku prana- 
szaut.

Lietuviai tevyneje like, da
bar nors ne vysiszkai atpan- 
cziuoti, tie savo atsieks, ir atej 
tej nereiks aniems primest var 
das tamsuolio arba tinginio, 
nes lietuviszkas svietas darbsz 
tus ir sveikas.

Ten su tuomi nesmagumai 
ir trukdymas da riokso, kad 
ne tiktai valdžia svietiszka 
draugijas painioja, bet ir val
džia dvasiszka baudžia kuni
gus tuos, kurie užstoja už lie- 
tuviszka svieteli: o vald a 
dvasiszka vis da susideda isz 
eenoviszku lenkiszkai lietuvisz 
ku dobrodziejstvu. tai tikrus 
lietuvius kunigus ir mėgina 
slopint kad neužrustint lietuvo 
je apsigyvenusia lenkiszka po
nija. Neteses slopint! Pasirodo 
faktai, kad už kunigą Tuma 
nubausta neteisingai už lietu
vyste, valdžia dvasiszka pama
te nuo 70 kunigu lietuv. iszkel 
tus protestus. Juk 70 kunigu

kad pakele viesza protestą 
priesz savo valdžia kuriai pri
siekė niekuomet nesiprieszint, 
tai nėra žertas. Amerikoje l e- 
tuviszki kunigai priesz airius 
už savo užstot vargei drystu.

Kadangi lietuviszkas sviete
lis pradėjo apie save mislit, 
nuslopint niekas nenuslopins 
ir už tamsuma mes savus jeigu 
peikiame, tai neteisingai nes 
lietuviai tobulinasi gana spar- 
cziai kad tiktai neaptingtu 
toliaus.

Senas Kapsas.

tęs nuėjo vilik ezerapoku pasi- 
jieszkoti jis vėl pamate didžiu 
Ii medi puiki iszlindusi isz 
miszko virszuniu.

Jaigu tiktai laukinei nepa
matė jo isz ten; jaigu jie kartu 
iszszoktu su visu smarkumu 
tai butu....

Bet jie nepamatė jo, dagi 
kuomet jis visai arti prie jo 
priėjo pas ji atsirado nauja 
mintis.

— O ka jaigu czion nėra 
žmogedžiu, jog asz niekur ne- 
maeziau žmogaus pedsakio. 
Gyvenimas szits gal but pa
mestas, bus tai senas botas 
prieszingai jog czion butu 
žmogaus pedsakis.

Gal but, teip ir nėra ko 
man cze bijot. Prieg tam, pas 
medi nėra jokiu laiptu o jie jjlo liausima uįhuv juvuj, uiuui una jvmu iniĮHU o Jit- Į

kad ir pilkas debesys matėsi būtinai butu jeigu czion gyven '
dar nekury laika.

Vendenas maste jog vulka- 
niszk&s grausbinys atsikartos 
ir lauke nauju graustiniu. Bet 
to neatsitiko, greitu laiku už 
vieszpatavo miszka paprasta 
tyla partraukenti tik pauksz- 
tycziu giedojimu, negirdėtų 
laike baisaus trūkimo.

Vendenas ne ėjo jieszkoti 
vulkaniezko trūkimo, del to 
jis ne turėjo laiko, irgi gyve
nimas ant szios vietos, isztiesu 
ne buvo be prieszu.

Jis dabar turėjo užtektinai 
darbo, pirmueziause turėjo pa- 
sijeszkoti metalo. Dėlto jam 
reikalingas buvo koks norint 
ginklas.

Pirmueziause jis pasijieszko- 
jo sausa szaka kuri galėtu tar
naut del apsiginimo priesz žal- 
czius ir kitus prieszus.

Bet tuomi jis ne pasikakiuo 
ir užsimanė pasidirbti sau dur
tuvą.

Del to tikslo jam reikėjo 
smailo plono akmens bet tokio 
niekur negalėjo rasti. Tuomet 
jis pradėjo akmenis daužiti 
iki nepasidarė koks reikent.

Smailu akmeniu perskele 
gala lazdos inspraude ten ak
meni ir apraisziojo vynojan- 1 
ežiomis žolėmis.

Paskutines buvo nepapras- 1 
tai stiprios ir vis labjaus susi
traukdavo džiudamos galu ga
le teip stiprei priveržė akmeni, 
prie lazdos kad nei vinimis . 
teip neprikaltum.

Vendenas liūdnai apžvalgi 
savotiszradima, kuris pakaki
no tik pati menkiause jo trosz- s 
kima. !

— Asz ne galiu teip pada- ■ 
rit kaip laukinei, tarė jis pats 1 
in save bet reikale ir toks gin- ] 
klas turi būti geras tuom la
bjaus kad geresnio nėra. Dabar 1 
reik apsirinkt vieta kur butu '• 
galima ilgesnėm laikui apsigy
venti.

Poilgo ir nenaudingo jiesz- ! 
kojimo jis sugryžo ant galo in 
vakarikszczia skyde, teip jog 1 
visa diena iszvaikszcziojas ne- 1 
rado tinkamesnes, nes teip ak- 1 
menu vis tik trupati vešiau ir 
sveikiau buvo nekaip ant grino Į 
smiltinio kranto, tuom labjaus 1 
jog ten galima buvo užsikurti 1 
ugni pasilsėjus nog laukiniu i 
akiu. i

Paskui pasilikęs viską ka < 
turėjo bereikalingo tuom karts 1 
pasiėmęs durtuvą ėjo miszkan < 
vaisiu pasirinkti. I

Isz prityrimo jis žinojo jog 1 
vienais vaiseis negalima ilgai 1 
užlaikit gyvybe, taigi apsvars-

tu žmones.
Tuomi jis ir nusiramino, ga-į 

luti paejas rado dikta ežerą- 
poka, kure užmusze ir skubi-j 
nosi namon teip jis vadino sa
vo skyle nes mesiszkas valgis 
jau jam senei rūpėjo.

Kuomet czerapoka supjaus
tė ir norėjo kepti atsiminei 
vargszas jog dar jam trūksta| 
paties reikalingensio daigto— 
druskos ant juriu kranto ku-! 
rios buvo užtektinai.

Be druskos minkszta mesa 
czerapoko isztiesune gardi ir 
Vendenas nuvejo ant juriu 
kranto kur tikėjosi rases.

Dr. E. C. COLLINS

įsteigėjas didžiausio Amerikoje Insti
tuto The Collins New York Medical 
Institute.

Adresas

KNYGA TA APSAUGOJE

. Jysy

SVEIKATĄ.

140 W. 34th Street - New York City.
Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nuo 10 v. ryte, iki 5 v. po pietų. Nedeldieniais ir Sventądieniais nno 10 v. ryte 

iki 1 v. pietų. Utarninkais ir petnyėiomis nno 7 iki 8 v. vakare.

Ij/A'T T 1 'WT 1 T I KREIPKITĖS KIEKVIENAME ATSITIKIMI.
11/ /s /B I I Su UŽSITIKĖJIMU, o apturėsite uzga.

» illl • KEPINANTI ATSAKYMĄ DOVANAI! <4-

Yra tai didžiausia knyga, kokia kada 
norints likos išleista. Yra drukuota Lie
tuviškoje kalboje ir paaiškina Joms, 
kokių būdų sveikąta užlaikyti, o ištikus 
ligai, kaip sveikąta skubiau atgauti.

Skaitykit knygas ir kitų daktarų, o 
pątys suprasite skirtumą.

Prisiųskite 10 c. markėmis apmokė
jimui pasiuntymo lėšų, o apturėsite tą 
knygą Dovanai I

Delko kentėjimuose tylite!; 
Tūkstančiai Tautiečių apturėjo 
sveikąta ir savo jėgas, nes Jie 
uorei ir su užsitikėjimu man 
atsidavė. Dėlto tikėkite manim ! 
Atsilankykite skubei, arba ra- 
šykiteLiet aviškai,reikalaudami 
patarimo Jųsų kentėjimuose, 
kol dar nėra per vėlų. Jųsų 
slaptybe, bus mano slaptybę, 
nes noriu vien tik Jums pagel- 
ba suteikti, per tai kreipkitės 
prie manęs kiekviename reika
le dar šiądien, o aš suteiksiu 
atsakyma naudinga Dovanai I

P Iškirpkite Šį Lapą

IŠKIRPK ŠĮ LAPĄ TEIPGI, IR 
ATSAKYK ANT UŽKLAUSIMU.

Ar yra kokia liga Jųsų genkartej?... 
Kaip senei sergate?.............................
Kiek turit metų ?...............................
Ar patiko kada norints kokia nelaimė? 
Ar stovis ligos eina blogyn?..............
Ar jaučiate save nuvargintu?...........
Ar skubei nusigąstai?........................
Ar skauda galvą ir kurioje vietoje?. . 
Ar turit kraujo užplaukyma galvoje 

ir kaip tankei?.....................
Ar jaučiate kokį užimą ausise? .......
Ar akis ne skauda ?............................
Ar rodosi prieš akis margumai?.. . . 
Ar liežuvis yra baltumais apdengtas? 
Ar tankei turite spjaudyti?...............
Ar spjaunate su kraujais ir kaip tan

kei?.......................................
Ar gerklė uždegta ir sutinus?.........
Ar atjaučiate kutęninimą gerklėje?.. 
Ar viduriai reguliariškai čystinasi? 
Ar malimas vidurių yra atsakantis?.. 
Ar atjaučiate sunkumą po valgiui?.. 
Ar nupuolate sveri me ?......................
Ar turėjot kada karštligę ? .........
Ar turėjot kada veneriška (lytišką) 

ligą 1.' ............. ....................
Aprašyk it apie ją?.............................
Ar turite išbėrimus ant kūno?..........
Kuriose vietose?.................................
Ar kankina užkietėjimai vidurių? ... 
Ar linkęs prie skubaus persišaldymo? 
Ar turite plaučių ligą? .....................
Ar kosite ir kada?............................
Ar atjaučiate smarkų skausmą kruty- 

* nėję?.............................................
Kurioje vietoje?.................................
Ar jaučiate kryžiuje skaudėjimą?... 
Ar skauda šonuose?........................
Kokis yra skaudėjimas?.
Ar rankos, kojos ir kitos dalys kūno 

sutinę?...............................
Ar atjaučiate kada šaltį?...............
Ar jaučiate viduriniame organizme 

skausmus?...........................
Kurioje vietoje?.................................
Ar turite norą valgyti (apetitą).... 
Ar valgot reguliariškai? .................
Ar valgot daug mėsos?.....................
A r gerete daug arbatos ir kavos?.. .. 
Ar vartojate daug svaiginančių 

gerymų?.................................
Ar rūkote ir kaip tankei?.................
Ar daug miegate?...............................
Ar atmintis bloga?.............................
Ar kankinot save jaunystes klaidin

gumais?...............................
Ar jaučiate skausmus lytiškose dalise? 
Ar turite baltus tekėjimus f..............
Ar turite gumbo ligą?........................
Nuo kokios ligos?.............................

Vaikynas smulkiu ne turejo, 1°P P° ma'szto meto 1863 ne- 
Deszimts doleriu ant stalo pa. suriszo lietuvio,rankas ir kojas 

dėjo; pancz:ais valdžia Rusijos kad
Viena, nubėgo tuojaus, nekalcziausio turinio maldak-

Parneszti su uzbonu alaus. nyge ar kalendorh lupamas 
Isz 10 doleriu, parnesze tik j buvo isz lietuvio ranku ? Priesz 

penkis, 7 ' 50 metu, kiek galima buvo su- 
Mislino, jog vaikynas daugiau j rast lietuviu mokaneziu skai

tyt noi's maldaknyge?
Kaip-gi galėjo lietuvis 

szviestis, kad Maskolijos c iras 
Mikalojus I uždraudė prasz- 
cziokeliu vaikams lankyti mok 
slaines kurios kitose szalise vi
siems buvo atidarytos?

Isz visokiu atžvilgiu in pra
eiti, galim suprast, kad supan- 
cziotas žmogus žengi ne gali 
spėti žengt su tuom, kurs ne- 
supaneziotas. Kurioje szalij vii 
sokis mokslas neužginamas, 
ten gyventojai toli prasilavini I 
visame placziaus, kurioje moks 

i las ir luomas yra varžoma, ten I 
abelnas iszsilavinamas ne gali 

j but spartus ne pažymus.
Lietuvius budint, žinome 

kad pradėjo Auszrininkai 
priesz 29 m. ir budinimas ne 
buvo lengvas būnant spaudai 
uždraustai, bet kaip tik in vy-j 
ko dar spaudos lietu viszkos pa I 
liuosavimas nors cenzūruotas, I 
pažiūrėkim kaip tas lietuvisz-j 
kas svietelis sujudo prie viso
kiu naudingu darbu, ir užma-i 
nymu. Teisybe ne visur lygei 
sekasi, ne visur vienokiu spar- į 
tumu žengema, bet tame nėra 
ne dyvo. Radosi ten isz moky-' 
tesniu tarpo vadovai kurie 
stengėsi kiek galint privest sa
vus prie iszsitobulinimo viso- j 
se gyvenimo ezakose. Skaity-1 
darni mes laikraszczius iszei-j 
nanezius terp sieniuose Lietu-1 
vos, ar-gi mažai randame ten I 
skaiseziu užmanymu ir invyk- i 

... Idinimu? Perskaitė “L. Ūki-j 
hipius ninka”, matome kiek ten jude-į 

Kataimaitele brazduoja savo jimo ir visokiu roiiu pakėlime ' 
usus į nupuolusios lietuviszkos ūki-j1 

Ka placzius kalnierius neszioje ninkystes, pakėlime visokios
Isz davadnu vyru tycziuoje. I pramones ir t. t. Lietuviai i 
Sztai Konektike tokis niek-1 Amerikoje liektis jau užpaka- | 

szas, j lij beveik, nes czionai užma !< 
Ą adinamas inteligentas, nymu nors ne trūksta, bet nu- I

nepraszis;
Bet tas ilgai ne lauke, J
Pas salunyka nutraukė, į

Dažinojo, josr daszimts iš
mainė, č 

Ir grąžei reszta iszdave.
Norints vaikynas apskundė 

pas vai ta, 
Bet nieko nelaimėjo, maita, 

Ilgai vaikynas paminės, - 
Su bobom daugiau ne užsidės;

Dabar pasimokino, 
Latriste bobų pažino. t

Api tenaitines mergužes, ne 
yra ka kalbėti. 

Tiktai turiu biski pasakytu
Jog tarp savias ėdasi, J 
Net už kudlu peszasi;

Viena, su geltonais plaukais 
kaunme,

Kite matuzalo metu suvalkiąe, 
Juodu plauku, 

Lipni ant vaikinu.
Gelton-plauke, juodplaukei 

szlebe sudraskė, 
Ir da su kumszcze aptaszkej 

Ba toji kaunine dydesne, 
Tai ir drūtesne,

Tai vaikine ne kas, 
Tokie paredkas.

Grincziose blakes ir meszlai,
Tokia gyvenimas tai jau ne j 

gerai;
Vaikai apskretia ir murini; i 

Jog žiūrėti in juosius ne gali.

Gerbiamas Daktare,
Collins N. Y. Medical In

stituto, 140W.34th St. N. Y.
Siunčiu Tamstai atsaky ma 

ant užklausymų ir meldžiu 
teisingai ir skubei man pra
nešti, kas yra su mano svei-, 
kata? Ar Tamsta galite ma
ne išgydyti, ar gal liga mano 
yra jau ne išgydoma? Meld
žiu Tamstos prisiųsti man 
Dovanai, nusprendymą apie 
kentęjimus mano.
Vardas ir pavardė,.............

nutiuu

Skubinkit dėlto pasiteirauti apie savo sveikatą, kreipdamiesi ypatiškai, 
ar per laišką prie Dro S. E Hyndman, Viriausio Medikalisko Direktoriaus,

Neilgai trukus rado ko reikie Mergeles ir bobeles pasitaisy- 
prieg tam jis patemvjo jog I kite,jo, prieg tam jis patemyjo jog Į 

czion veja daug kietesne kaip 
kitose. Bet kuomet atsisuko, 
grižti tai net už galvos nusitve 
re persitikrinimui ar nemiega.1

Smiltise buvo pedsakis žmo-| 
gaus kojų ir tai ne I 
ne ne kokio vyro bet jaunos 
mergaites, k a galėjo pažinti 
ant mažu plonu pėdu ir smai
lu kurku.

Apie save ir grinczes apsi 
valykite;

Ba kaip da karta dagi)siu, 
Tai da smarkiau uszkiisiu.

laukinio,1 M"stl mergaites mėgsta plika

Pamėgtas gyveinmas.

Jaunas Robinzonas užmir-! Turėjo iszrunit in platu svietą,! veįkimai sunku inžiureti. Ten 
szo apie save jis daugau 
maste apie alki, apie 
ma czerapoko meso« 
veizdėjo in brangius 
kius.

Be abejo czion buvo

gardu- 
jis visi 
pedsa-;

ne Rajau jiam per merginas 
buvo vieta.

Su daugeli szparkinosi, 
Ir vedžiojosi,

Ant galo, ant to parėjo, 
Jog iszruniti turėjo.

Paprasti silpnumai gali daeiti in laibai sunkias ligas, bet toki silpnumai gali būti 
praszalinti urnai vartojant Vaistus Severos.

Su Prasidėjimu Naujo Sezono Pavasarinio
1 Nusikratyti jautimus nuilsimo,
I Iszbiidinli užiningusius veiksnius, 
i Gryno, apstaus ir sveiko kraujo, 

J Pereiti gydymą

; Lietuvoje reikalai pasikėlimo 
yra varžomi, o Amerikoje ne
varžomi, cz'onais žiūrint gali- 

, ma butu kas veikt be sutruk 
dymo, bet insiskverbia sutruk- 

ir visa 
gražu norą apsirgdama, bet ar 

į turime-gi isztikro ir czion ne
pasisekimus kraut ant lietuviu 
kad jie ne tike? Ne! Czionai 

j Amerikoje teip pat tie patis 
I isz Tėvynės lietuviai yra ate- I ee J J
I ja, jie spareziai veike ta, kas 
jiems Lietuvoje ant pirmo 

žv’akuti ž'ngsn’° buvo rodoma t. y. 
i— j greieziausei jie kibo prie sta- 

Įtymo bažnycziu kuriu muset 
į lietuviai czion tini arti 90; bet

.. . . moteris Q mel-ginos mėgsta žieduotus, dymai tarp saviszki, i
jis aiszkei mate ant pedsakio, I p]ankus ant guoges sulaižytus, 

Kaip kalnierius ausie reme, 
Isz augszto žiuri in žeme.

Beproti gali pažinti, 
Jiojo plaukai iszlaižinti, 

Priek tam tinginis, 
Ir dydelis kvailis.

Lupa nubrazduota, net panose 
žiba,

Ir tankei po nosia i 
kibą, 

Tuszti kiszenei visados, 
Ne užlaiko cento niekados.

Mergaites! Juodi ir stori del-'czion pasirodė isz dalies, kadi 
bažnyczios liektis ne tikrai lie- į 
tuviu nors ju pajiegomis pas
tatytos, ir da už jas prisieina 

| tiems patiems pyktis ir provo- 
tis. Amerikoje szis užmany- 

I mas in vykęs ir atsiektas, bet 
J tai tik reikalingas szakojeti-j 
kybiszkoje, o užmanymai kiti' 
mums reikalingi gyvenimo be- Į 
gije, ir slenka nespareziai del Į

kurkaites buvo labai sudilę. 
Bet kaip ji czion atsirado ?

Vendenas užmirszo savo vi-! 
sus reikalus, ir puolėsi tuo ped 
sakiu sekti, bet atėjus miszkan I 
reikėjo tai pertraukti nes ei Į 
le sausu lapu ne palieka jokio 
pedsakio.

Užsimąstęs giliomis minti
mis jaunas Robinzonas sugry
žo namon.

Jis atsargei inskyle ugni 
uždėjo malku ir iszsikepe ke
lis gabalus czerapokienos.

Tai buvo gardus valgis bet 
mus Robinzonas valgė labai 
mažai, mastydamas apie keis
tus pedsakius.

Betgi pramurmėjo jis ir 
greitai paszoko ant kojų. Kas 
pas mane do mintis pakilo. 
Czion yra draugai iszsigelbejo; 
nog laivodaužio. Lentos sama
nei padirbtos virszuneja me
džio negalėjo prigulėti Linki
nėms. Ne tai bus Europie- 
czei. Koks asz kvailas jog isz- 
kart neapžiurejau ta gyveni
mą. Bet nieko nelaukdama asz 
ir nubėgsiu ten.

(Toliaus bus.)

nai, 
Norint iszrodo ne labai, 

Del to, kad ne iszlaižytas, 
Ne poniszkai parėdytas. 

Bet protą ir piningu turi, 
Tegul kožna m toki žiuri, 
Isztekejus bėdos ne turės, 
Tiktai nameli apžiuręs.

Piningeliu susirinks, 
Bizneli koki pasirinks, 
Ar sztoreli ar saluna, 

Na ir tuojaus poni buna 
Ant sportu nežiurekyte, 

Su jaiseis nesivalkiokyte, 
Namie sedekyte, 

Mamulei triūsti padekyte; 
Tiktai darbszi mergina, gera i 

vyra gauna, 
Ir katra darbszi, tuom ne ap

sigauna.

to, kad ilgai, ilgai nedaleista j M® 
idant in tuos reikalingumus in i Pft 
žiuretumem ir jeis geretume- ®

1 mes' i
Amerikoje lietuviai teipgi ® 

yra nebetrukdymo. Trukdo 
tas, kad nekurie užmanymai I 
buvo jau invykdinti, per nemo 
kejima juos vesti, nukrito ir 1

Rai Ite rupblet hsife.

Szaltas Oras

Valytojas Kraujo
Padaro didelias atmainas link sveikatos.

Preke .s 1.00.

PARSIDUODA APTIEKOSE -

Neužmirszkit pasakyti kad nori tiktai “SEVEROS” ir 
nepriimkit jokiu kitu vaistu kokiu jumi siūlytu del geresnio 
pelno, kini gali but pardavėjas turėtu.

yra priežastim užsiszaldymo, kosulio, 
užsiszaldymo gerkles ir sunkaus 
kvėpavimo, bet

Severos Balsamas Plaucziu 
susideda isz tikru be apsirikimo vaistu 
ant visu panasziususirgimu. Tankiai 
pirmas naudojimas palengvina.

Preke 25c. ir 50c

Liežinvis tavo parodo
kada pilvas tavo netvarkoje. Jeigu 
yni apsivėlęs, tai reiszkia, kad jau 
laikas imti

Severos Balsama Gyvybes
Reguliuoja susirgimus, perėjimo mai
sto sukelia kepenis in veikme ir palai
ko fiziszka atgaiviuima. Preke 75c.

Daktariszka rodą siuncziame dykai per gromata.

W. F. Sevęra Co. “"1.".“!



kad pakele vieša ». 

priesz savo valdžia 

sieke niekuomet

tai nėra žertas. AtnerL 
tmiszki kunigai prieg' 

už savo užstot vargelį 
Kadangi lietarislį.

lis pradėjo apie save < 

nualopint niekas 

ir už tamsuma messar>' 
peikiame, tai neteirtą'' 

lietuviai tobulinasi jtid 

ežiai kad tiktai twJ 

toliaus.

Del muso vaiku.
Tik valgyk, vaikeli, duo

na su ineduin.

Senas Eip%

------- —------
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KNYGA TA APSATOy
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Yra tai didžiausia knyga, kšabį 
tints likos išleista T rainiai j 
riškoje kalboje ir p&iiim ,’a 
kių bodų sveikata nihikyuoka 
ai, kaip sveikata skubiu apu

Skaitykit knygas ir kitą dilią: 
tys suprasite skinunų

Prisiųskite 10 c. nurtėmū pi
jui pasiuntymo Igu, o tpeėfi | 
ygą Dovanai!

'O sveikatą, kreipdamiesi jjkL k 
, Virinusio Medihlisko Dirirar-.

EW YORK 
1EDICAL 
STITUTE

v York City.
niais ir Bventądieniais no lh.^ 
i 8 v. vakare.

Gyveno gerai pasiturintis 
ūkininkas, turėjo vienturti au
nu ir jo mokslan leisti gailėjo 
si. Tas sūnūs augo kaip girio
je— iszdyko, tėvu klausyti ne 
norėjo. Sunku buvo tėvams, 
kad vaikas taip neklauso. Kad 
būdavo tėvas pasius kur sūne
li laukan darbininku pažiūrė
ti, kaip ten dirba: tai sūnūs at 
sisakydavo eiti. Motyna jam 
valgio neintaikydavo. Viena 
karta motyna jam sukirto, kad 
nesikele isz loves valgyti, tai 
sūnūs užpykęs nesikele per vi
sa diena ir visai nevalgė. Už
eidavo tėvams rūpestis apie sa 
vo vaiko iszdykuma, kalbėda
vos, kaip bus kaip iszaugs, 
kaip reiks jisai suvaldyti. Tė
vas, kaipo tvirtesnes szirdies, 
ramindavo motyna, kad per
daug nesirūpintu—■ sakydavo: 
kaip iszaugs, tai pames ir bus 
protingesnis, kitu gedisis ir vis 
gi musu senatvės pagailės. Su 
nūs sulaukė 17 metu tėvas pase 
no dirbti nepajiege o sūnūs vis 
nepasitaise; tėvas dirbti nega
lėjo, nustojo sveikatos, atsigu
lė mirtinam patalan— sūnui 
baugu pasidarė, kad tėvas ne- 
iszgis.

Viena ryta, kada tėvas jau
tėsi, jog jau reiks skirtis su 
sziuo pasauliu, liepe parvežti 
kunigą. Kaimynai parvežė isz 
netolimo bažnytkaimio kunigą 
aprūpino szventais sakramen
tais, pasidarė tėvui kiek ra
miau, tada pasiszaukes sunu, 
tarė;

— Sunau mano! matai, kad 
jau man reiks skirtis su sziuo 
pasauliu; buk darbsztus, mano 
inpedini, klausyk motynos.

— Klausysiu, teveli, kad 
tik iszgytum,— pro aszaras ta
rė sūnūs.

— Ne, vaikeli, asz jau ne- 
iszgysiu. Matai, mano gislose 
kraujas jau recziau musza ir 
szaltas prakaitas mane pila. 
Reiks jau man eiti amžinau 
gyveniman. Tik tu, vaikeli, 
turi dar pasilikti ir vargti, kad 
galėtum ka gera sau užsitar
nauti Dangaus karalystei. Bu 
pinkis žmonėms ka gera pada
ryti, kad po mirties tave mine-

— Reikia, vaikeli, tik dirb 
ti- prakaituoti tai vanduo ir 
duona bus, vaikeli, taip gardi, 
kaip su medum, tik dirbti ne
tingėk.

— Nubudo iszkarto sūnūs, 
bet vėl jam pasidarė ramu, 
linksma, kad tai pati duona 
pasidarys gardi, kaip me
dus. Dirbo-prakaitavo, atmi
nės tėvo žodžius: “Valgyk 
duona su medum.” Ramu jam 
buvo nepaisė vargo ir prakai
to. Iszaugo doias žmogus ir 
niekam nuoskaudos nedaryda 
vo. Visu buvo gerbiamas ir 
mylimas, gerai vede ūki. Isz- 
auges pramoko skaityti kny
gas, laikraszczius.

Kas tevo-motynos’neklauso: 
Tasai valgo duona sausa.

Sokrates.

tu.— Kiekvienas žodis sunui 
sėdo szirdin, o prigijo amžinai

Garsingas Graikijos filozo- 
fas didis žinovas ir mokslin- 
czius, isz kurio rasztu da ir 
szendien mokslincziai naudo
jasi, Sokrates buvo sūnūs ūki
ninko. Tėvas savo sunu augi
no ant ūkininko, bet jauname 
Sokratese jau isz pat jaunistes 
apsireiszkinejo kitokia dvasia, 
dvasia, kuri tik neapribuotoj 
erdvej mėgsta skrajoti ir ste
bėtis stebuklingu gamtos sure- 
dimu. Ir kaip žinoma pasiliko 
didžiu filozofu. Budas jo gi- 
venimo buvo vienog labai 
prastas ir visame jis prisiture- 
davo rubežiaus ir mieros.

Valgidaves ir gerdaves ma
žai, apsitaisimas jo būdavo 
prastas, o vaikszcziojo visados 
basas. Prisituredavo jis nuo
mones: “Nieko nereikalaut 
ira dievistia, o juom mažiau 
reikalauji, juo daugiau arti
niesi prie Dievo.

Turėjo jis moteri labai ne
gera, tikra angi, arba xantipa, 
kuri virui buna kaulu gerklė
je, kuri vira nori vadžiot už 
nosies ir mokint ji, nors pati 
nieko neiszmano. Sokrates vi
sados buvo ramus ir taritum 
visai ne girdis, kada pikta mo- 
teriszke visai be reikalo bar
davo ji, o jos kiekvienas žodis 
czirszke nuodais piktibes. Ka
da matidaves dūkimą moterisz 
kės, nenorėdamas jos da la- 
biaus arzint savo abjutnumu, 
iszeidavo isz namu, idant mo- 
teriszke, kurios niekad nega
lėjo pertikrint neturėdama ant 
ko liet savo piktibes tulžiu nu 
siramintu.

Vien kart kada boba buvo 
teip indukus, Sokrates pame

Ir tokiu savo tikrai iszmin- 
tingu pasielgimu Sakratas kas 
kart daugiau žmonių pritrau 
kinejo prie saves, kaskart di
desne paguodone ingidavo. 
kad galutinai kuningai pama
te, jog žmones daugiau guodo- 
ja ji negu juos vaideliotus ir 
apskundė ta garbinama visu 
žmonių vyra buk jis netikis in 
dievaiczius ir gundo žmones 
prie iszsižadejimo Dievo, ku
riuos garbino ju bocziai ir sen 
teviai. Sokratas pateko kaleji- 
man ir tapo ant smert apsudi- 
tas. Vienog jis visuramiausias 
buvo ir visai nekeike tu, kurie 
iszpleszia jam gyvasti. Atleido 
visiem jiems ju kaltes ir lauke 
varginamas valandos baisiau
sios, kuri, vienog visai jo ne
baugino, kadangi tikėjo jis in 
gyvenimą amžina ir gyvasties 
savo visai nebrangino kadangi 
jautėsi iszpildes visas savo pa
reigas gyvenimo ant žemes.

Mokintiniai jo norėjo jin isz 
gelbet, papirko sargus kalėji
mo ir atidarė jam duris, bet 
Sokratas nupeikė mokintiniu 
užmanima, jog nori ir gundo, 
idant jis peržengtu instatimus.

Mokintiniai vienog mileda- 
mi savo mokintoju niekaip 
tikt nenorėjo daleist jam mirt 
tokia baisia mirtim, kadangi 
žinojo nekaltybe jo. Sokratas 
tada tiko papildit patžudyste 
nenorėdamas savo bausmes 
mirtim nužemint mokintinius 
ir kada mokintiniai vilkino su 
padavimu jam nuodu, iszne- 
kantrintas tarė ramiai;

— Duokit gi szen karta te
gul iszgeriu mano taure.

Ir paduotus nuodus su vi- 
siszka ramybe iszgere.

Laukine tauta.

KUR BUNA
Mano vyras Stanislovas Stankevi- 

czius paliko mane su mažu vaiku di
dėlėms varge, paeina isz Suvalkų 
gub. Prienų para, szneka lietuviszkai 
lenkiszkai ir biski angelskai nedide
lio ugia, melinu akiu Juodbruvas, 
auksztos kaktos, kas apie jin dažinos 
tegul duoda žine unt adreso (pg o; i 

Mrs, D. Stankevicziene
013 Mineral st, Scranton Pa.

Mano pusesere Marijona ir Elzbie
ta Rukiutes paeina isz Suvalkų gub., 
Mariampoles pav., Jevaravo gmino 
apie 7 metai kaip amerike nežinau ar 
ženotos, jios paezios ar kas kitas pra- 
szau duot žine ant adreso:

M. Brown
350 Soldier st. Scranton, Pa.

Mano seserunas Kazimieras Vikta- 
raviezius, ir Kazimieras Szlekio abu 
du paeina isz Suvalkų gub , Mariam- 
polea pav., Szuncku para., Mikuliu 
kaimo, praszau atsiszaukt ant adreso:

C. C Smith
Bridgeport, Ohio.

Daryk Savo Locnus Gorimus Namie
Galite pat's nam e padaryti bile kokias arielkos ar gėrimus, suezedunt 
’>0 procento pinigu, su pagialba "ZANOL"

Be Dlstilscljo I!;: VĄ.. Be Apxratu!
Gėrimai padaryti su "ZANAL" yra gardus ir czisli gvarantiti |>er 
per Randa po No. 221 l'»A. Aplaike auksini medela ant Columbia 
Ekspozicijos. Tuk tanezei užganadytu kostumeriu.
Szesziu (6) Pilnu Kvortų Gėrimu už 81.00. 
Arba už ši prisiusime tos medegos isz katros galesite pasidaryt sau •> 
kvortų gėrimu. Tik paraszykite kokius reikalaujate, Scotch ar Rye, 
Brandy, Bourbon, Kūnines, Irish Gino, Peach, Obelines ar inaiszitu 
ar kitokiu, l'ž $1.50 gali padaryt 12 kvortų, už $2.80 net 24 kvortų. 
Pin’gui sugražinam adgal jaigu nepatiks. Siuskite pinigus szedien ir 
tume knyga dykai katroj apraszo istorija ir paslaptas arcilku ir gėrimu.

596 1 IliverSalBl. (Western Branch)

Cincinnati, Ohio.

Cor. Elm. & Main Sts,. Plymouth, Pa
... SAVININKAS IR FABRIKANTAS.'..

Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu

toki silpnumai gali kori Į
ros. J

Pavasari
autinios nuilsina 
[Dingusius veiksmiN 
is ir sveiko kraujo.
na

JOS 
toji

atmincziai. Riedėjo jam asza- 
ros per jauna veidą.

— Ko nusiminei, vaikeli. 
Ar klausai mano žodeliu ? Ar 
mylėsi motyna?

— Mylėsiu, teveli, mylėsiu..
— Tai valgyk duona su me 

dum.
Tie žodžiai puolė sunaus 

szirdin ir pasirodė, kad tėvas 
skiria jam valgyti duona su 
medum. Toji tėvo dovanota 
laime amžinai pasiliko jo at
mintyje. Ir vėl tėvas, isztieses 
savo sudžiovusia ranka isztie
ses savo sudžiovusia ranka pas 
kutini karta palaimino sunu 
ir pasakė: Valgyk duona, vai
keli, su medum...— Ir užmer
kė savo akis...

Po tėvo laidotuvių, sunui

link sveikatos.

1.00.

TIEKOSE-

gromata.

tai “SEVEBOS’ if 

oi siūlytu del geresnio

sama Gyvybes 
-imus. perėjimo »■ 
s in veikme ir |ubi- 

inima. Treke ik-

tavo parodo
j netvarkoje. Jeigu 
ii įeiszkia, kad j>B

vis szirdyj plake labjausia tie 
tėvo žodžiai: “Valgyk duona 
su medum”....

Atėjo rugiapjūte. Reikia su 
nui stoti ūkininkauti. Reikia 
valdyti visas ūkis, nors sunku 
buvo, bet ka darys, kad tėvui 
prižadėjo klausyti motynos. 
Prikeldavo motyna priesz sau
les tekėjimą eiti prie darbo, 
dirbo kaip galėdamas, niekam 
nerugojo, niekam neiszmetine- 
jo savo vargo.

Viena ryta sūnūs, eidamas 
anksti prie darbo, sumanė pra 
szyti pas motyna, kad jam pa
gamintu duonos su medum— 
tėvas liepe.

— Motyn, sutaisyk man pus 
ryczius: duonos su medum. 
Žinai, kaip tėvas liepe.

— Žinau, vaikeli, kaip 
pe, bet tu neiszmanai.

— O delko asz, motyn, 
iszmanau ?

— Taip, asz tau paaiszkin- 
siu.

— Paaiszkink, motyna ma
no, asz busiu dėkingas visada 
už tai,

lie-

ne

tęs savo darba rengėsi iszeit 
isz namu ir kada tai padare, 
pikta moteriszke pastverus in
dą su vandeniu, liejo ant jo.

Bet viras ir už tai neužsi- 
rustino, o tik žvilgtelejes in 
dangų, tarė linksmai:

— Jau audra praėjo, po lie 
tni ir perkūniju užstos graži 
giedra.

Daugiau nieko neatsake, 
nes kaipo iszmintingas žinojo 
gerai, jog su pasiutusia mote- 
riszkia, visai ne reikia ne kal
bėti, kadangi žinoma, jog jos 
kad ir iszmintingiausiom ro- 
doms nepertikrinsi, o net ir 
už piktus kvailus darbus nesu- 
gedinsi.

Ir tikrai tas didis mokslin- 
czius niekad nesirustino ant 
kvailu žmonių, tacziaus žiūre 
jo in juos, kaipo iri kūdikius 
kuriems ne buvo kam duot 
proto, kurie negavo ne gero 
iszauklejimo, ne patis negali 
pamatit savo kvailo manimo. 
Todėl ir buvo jis nuo visu pro 
tingu žmonių dideliai guodo- 
jamas.

Kada vien-kart eidamas su 
savo mokintiniais gatvia So
krates pasveikino tulaiszdidu 
Athenieti, praei n, anas vieton, 
atsimokėti tuomi pat, mete pa
niekinanti žvilgtelėjimą ant 
filozofo ir nuėjo savo keliu. 
Mokintiniai užsirūstino ant ne 
mandagaus puikuolio ir norė
jo iszjuokt, bet Sokratas nu
ramino juos kalbėdamas:

— Argi ir kiekvienas isz ju 
su, nepažinodamas manės, pa
sitikę toki baisuoli ir vargsza 
kaip asz esmi, nepadaritumete 
teip pat, kaip ir jis? O del ko 
gal jau suprantate? Dėlto, kad 
jis sprendžia apie žmogų žiū
rėdamas tik ant pavirszinio 
žmogaus paveikslo. Ne jis kai 
tas kad nemoka kitaip apie ki 
tus sprensti.

—_  __ --•

Sulyg paskutiniu isztyrineji 
mu .vieno vokiecziu mokslin- 
cziaus—ant žemiausio laipsnio 
insilavinimo tarp viso pasaulio 
tautu, tai tauta Kubu, gyve
nanti ant pietines dalies salos 
Sumatra.

Toji tauta gyvena labai tan
kiose giriose ir maža kuom 
skyriasi nuo žvėrių. Kubai ne
turi nuolatiniu namu. Jie bas
tosi krasztas isz kraszto, jiesz- 
kodami sau maisto. Isztikus 
darganai, jie slepiasi po med
žiu lapais.

Apsiredymas ju gana pavras 
tas: diržas isz medžio luobos 
aptemptas per liemeni ir per 
kakta ryszis ir gi isz medžio 
luobos. Apsiginklavę jie ilgu 
smaigu. Ant pecziu neszioja 
pintine, in kuria deda visa ta, 
ka suranda valgomu, o valgo 
jie viską, kas tik papuola.

Kubu nežino kas tai yra 
nuosavybe, ar vagyste.

Jie nemoka apdirbti žemes 
ir nežino, kad jos vaisiais gali 
ma maitintis.

Kitos laukines tautos turi 
patraukimu prie paredu, prie 
pagražinimo savo kūno, Kubu 
apie pagražinima jokio iszma- 
nymo neturi ir nei kuom ne- 
puoszia savo kūno.

Nuo svetimųjų jie bėga ir 
neturi jokio susineszimo su ki
tomis laukinėmis tautomis.

Pas Kubu nėra jokios muzi 
kos, szokiu, pasilinksminimu, 
ka pas kitas laukines tautas 
pastebiama. ■

Vaikai, kiek nors paaugėję, 
tuoj apleidžia savo tėvus ir sa
vistoviai pradeda gyventi, bas- 
tydamies po visa sala.

Namine Mokykla.
Gramatika angliszkos kalbos moky 
ntis be mokintojo (apdaryta) II 

Valku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti irraszyti be mokintoja 15c. 
Naujas Budas mokintis rokundu, 
be mokytojo 10c.
Aritmetika mokininmusi rokundu, su 
paveikslais (apdaryta) 35c.
Pinigus siuskit per money-order, a (liesas

P. MIKOLAINIS, Box 62. New York, H.Y

Introligatorne.—*
APD1BBTUVE KNYGŲ.

Aysidirba senos maldaknyges, Istorines 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgele?,
Dagia, Draugas, Tėvynė ir Lt.

Prisiunsdami knygas apmokekyte paėsto ar 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery*
514 W. Spruce. Mahanojy City. Pu

praszyk kad prisiųsti

Universal Importing Co

Mano draugas Ignacas Klioris, paei- į 
na isz Kauno gub., Szauliu pav., 
Szedvos para., Weriszkiu sodžiaus 
8 metai kaip amerike pirmiaus gyve
no Springfield, Ill. o dabar nežinau 
kur, jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso:

Jno. Paluckis
2812 Penn avė. Pittsburg, Pa.

Mano draugas Juozapas Baltuszka 
pirmiau gyveno Pittsburge, o dabar'1 
nežinau kur, paeina isz Kauno gub.. j 
Ukmergės pav , jis pats ar kas kitas I 
praszau duot žine ant szio adreso:

Ant. Gutauckas
39 E. end 6th. st. Superior, Wis.

Mano draugai Franaa Maczuliukas 
ir Simonas Endrukaitis, abudu paei
na isz Suvalkų gub , Naumieszczio 
pav., Szilgaliu gmino, Rukszniu kai
mo, turiu svarbu reikalą jie pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre* 
so:

S. Juozas
Box 211 Duryea. Pa.

Mano brolis Wincas Lukoszevicze, 
apie 50 metu amžiaus apie 24 metai 
kaip amerike jio sunūs, Juozas ir 
Vincas dukters Magdelena ir Alena 
pirmiau gyveno Shenandori, paeina 
isz Suvalkų gub. Mariampoles pav. 
Jevaravo gmino, Igliszkio dvaro jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso;

Europe Russia Poland 
Suvalkų gub., Pilviszkiu paczto. 

Pilviszkiu miestelio.
Juozas Lukoszevicz

Mano szvogerei Juozas Juozapaitis 
Ignacas Magnuszaviczius, paeina isz 
Kauno gub, Szauliu pav , teiposgi 
Ludwikas Szimeliunas antras metas 
isz lietuvos, atvaževo su manim sy
kiu ant laivo praszau atsiszaukt ant 
adreso: (^g o>)

Jon, Putczkus
500 E. 3rd, st. Wilmington Del.

Mano brolis Juozas Milkinta paei
na isz Kauno gub. Raseinių pav., 
apie 16 metu kaip amerike pirmiau 
gyveno Thomas, W. Va., o dabar ne
žinau kur jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso: (^g o;)

Jno. Milkintas
Box 156 Bulger, Pa,

Mano brolis Jonas Ketwitis paeina 
isz Kauno gub. Vilkmergės 
Kastantinovskoi wolos.. 11 metai 
kaip amerike pirmiau gyveno Pitts
ton Pa. o dabar nežinau kur jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine £ant 
adreso: (£g o;)

Kaz. Ketw’irtis
1723 E. Reynold st. Springfield 111.

pav.

Pajieszkau lietu viszko kriaueziaus, 
darbas ant visados, mokestis gera, 
apie daugiau dasižinokite ant szio 
adreso:

Box 270
P. Kujetalaitis

Coaldale Pa.

Mano brolis Adomas ir Jurgis Pal 
tanaviezei paeina isz Suvalkų gub., 
Skrandžiu para., du metai adgal gy
veno Mahanojuj, o dabar nežinau kur 
turiu svarba reikalą jie pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

P. Paltanavioz
5923 State st. t Chicago, Ill.

Mano tikra duktė Agota Žoliniene 
po tėvu Valaitis, koki 2 metai iszva- 
žiavo isz Chicagos ir nežine kur dar 
randasi. Paliko savo vyra, duktere ir 

I savo sena motina. Angelskai, Len
kiszkai, Zydiszkai ir Lietuviszkai kai 
ba Kokiu 25 m. senumo juodbruva 
tamsi geltoni plaukai skruostai juodi 
viena ranka storesne už kita. Viduti
nio ūgio ne dykta. Motina j s labai 
apie jia rūpinasi ir tegul ji pati ar 
kas kitas moloningai duoda žinia ant 

t adreso: Arba tegul kas jiai pasako 
I kad ji apsisaugotu nog piktu žmonių 

bet tegul duoda žinia ant adreso: 
arba tegul pati atvažuoja* (gg o|)

Wm. Traskowski
I 520 W. Centr st. Mahanoy City Pa,

— Kiek tamista turi metu ?
— Nežinau, 90 ar 40, ale 

man tas nerupi, nes žinau, jog 
metu nieks nepavogs.

GERACasVEIKATA
Štai ko sergančiam reikia, gero daktaro, geru liekartu. o tuoj busi sveikas, 
teip kaip daugybes sergančiu išgydė daktarai Philadelphios M. Klinikoj 
todėl kad čion nedaro exporomenta ant sergančiu, kaip daro be praktikos 
daktarėliai; bet šiam Klinike seniai persitikrino geri daktarai darbuojasi, 
kurie pasekmingai, greit ir gerai visokias ligas išgydo ir teip-pat todėl gali 
Gerai iszgydyti, l<a(l Sitam Klinike, kiekvienam atsišaukusiam, 

Iužrašo ir duoda tikras liekarstas, kurios yra žinomos kaipo geriausios ir 
kurias tik mokslas ir gamta gali pagaminti, nors ir pargabentos iš toliausiu 
kraštu svieto. DŽIAUGIASI ŽMONĖS, turėdami Fhiladelpliioj toki gera 
Klinika, i kuri kas tik atsišaukia, apturi greita sveikatai pagelba, todėl lie
tuviai nereikalauja patekt į,,ęišeftmeikeriu” žydiškų slemezerniku rankas, 
nes šitam Philadelphios M. Klinike geri seni daktarai, teisingos liekarstos 
ir kiekvienam sergančiam atsišaukusiam užtikrinta sveikatai pagelba. 
Tas Philadelphios M. Klinikas paties gubernatoriaus legalizuotas.

Kad iš visur žinotu r išsigydyti ir visada atrasti teisingai 
nuo visokių ligų pagalbą kaip iš Philadelphijos teip ir iš tolimų vieta, tad 
pranešame per laikrašti, kad atsišauktu stačiai lietuviškoje kalboje, o išsyk 
apturės visokias rodąs ir geriausias liekarstas. pagelba sveikatai ir neati
dėliojant išgydomi bus nuo: skaudėjimo kaulų, sąnarių, strėnų, krutinės, 
pečių, rankų ir kojų. Nesveikumo vidurių ir inkstų, žarnų ligų. Nusilp
nėjimo, sunkaus kvėpavimo, nervų, slaptų užsikrečiamų ligų. Blogus sap
nus, kosulio, širdies ir galvos ligų. TEIP-PAT MOTERŲ, skausmingas 
mėnesines ir visas kitas ligas, kurios tik atsiranda varginimui žmonių. 
Gydomo kaip šviežias teip ir užsisenėjusias ligas, nepaisyk kad tau niekas 
nepagelbėjo, neatideliok, bet atsišauk lietuviškai, o busi išgydytu nuo vi
sokių ligų, kurios varginimui žmonių atsiranda ir yra išgydomos.

KAM mokėti didelius pinigus šundaktariams už be vertės pamiešta 
vandenį, kad Philadelphios M. Klinikas duoda teisingas, grynas, geras 
liekarstas už maža atnagradijima, naujausio sutaisymo ir vartojant tikras 
gyduoles apturėsi reikalingą gere sveikata.

Perstok sirgęs kad gali out išgydytu, bet atsišauk nevilkiuant prie:

The PHILADELHIA MEDICAL CLINIC, 
1117 Walnut St., < Philadelphia, Pa. 
Ateinantiems valandos: nuo 10 iki 4 po piet; šventadieniais no 10 iki 1 p.p.

Utarninke ir PėtnyČiojo nuo 1 iki 8 vakare.
Dr. Aleks. Browne, Vyriausias Daktaras.

šitam Klinike tikrai tik moksliški diplomuoti daktarai gydo; ir vietoj# 
didelių apgarsinimų duoda geras liekarstas, kurios išgydo sergančiu* 

yra tai teisingiausias apgarsinimas.
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P. V. OB1ECUNAS & CO.
[ALL NATIONS DEPOSIT BANK]

Cor. 12-th & Carson Sts. Pittsburg, Pa 
ftzr----- ---------- ♦---- -sS)

Musu Vienatine Lietuviszka Panka su kapitolu $75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvamjos. Užrubežinis 
kapitolas $40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00

Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 
4-to procentą nog szimto. Siuncziame piningus in visis dalis 
svieto ir parduodame Laiva-kortias ant visokiu linijų.

Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir 
Užrubežiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats 
P.V.Obiecunas organizatorius tos Bankos.

Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per 
gromatas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu 
reikalus greitai, teisingai ir prideranezei. Piningus 
ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiust per 
Express Co. arba pacztini MoneyOrderi.

Egiutero No. 1. 25c. 
Egiutero No.2 50c. 
^mijecznik 25c. 
Gumbo laszai 35c. 
Meszkos Mostis 25c. 
Trejanka25c. - 
Linimentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio25c. 
Liepiu Balsamas 25c. 
Antylakson del Vaiku 25c. 
Milteliai Vaikams nuo

Kirmėlių 25c.
” nuo Kirmėlių del 

suaugusiu35c. 
Vanduo nuo Akiu skaudeji 

mo 25c. 
Ugniatraukis - 25c.
Skilvio Laszai - 25c.
Gyd. užlaikimui Viduria

vimo ir Kruvinosios 75c. 
“Uicure” arba gydymas 

Rumatyzmo - $3.50 
Gyd. del nemalimo Pilvo 

(50c. 
Milteliai apstnbdymui

Galvos skaudėjimo 10c. 
Laszai nuo Dantų 

skaudėjimo - 10c. 
Mostis nuo gedimo ir 

prakaitavimo Kojų 25c 
Geležinis sudrutintojas 

sveikatos - 50c. 
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c. 
Vaistas nuo Papauto 

Corn Cure 15c.

25c.

Gyduolis nuo Grippo 25c 
Plauku apsaugotojas 50c 
Muilas Plauku saugotoje 

10. 
Milteliai nuo Kepenų 35c. 
Valytojas Plemu Drabu.

- 52c. 
■ 25c.
- 52c.
- 50c. 

35c.
$2.00 

$1.00.

Valytojas Plemu 
žiuoee 

Rožes Balsa mas 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Laszai 
Svelnitojas 
K raujo valytojas 
Nervu Rami toj as , . .
Egzema arba odos uždegi, 

mas pas Vaikus $L2.- 
Groblevskio Pleisteris 

(Kasztavalo) 25c. 
Pamada Vaikams 25c. 

, Ucholyna nuo skaudėjimo 
Ausise 25c. 

Gyduoles nuo Riemens 50c 
Vengersko Fixator del 

Ueu 15c.

Del Visu
Kentejimu ir Skaudėjimu.

Geriause gyduole del skaudėjimo
Galvos, Kataru, Pecziu, Krutinės Inkstu Vaistas (mažesne) 
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio, 25c.
Nuralgija ir nukandima visokiu Inkstu Vaistas (didesne) $1 
vabalukiu. Akines Dulkeles - 50c.
Pasarga: Kas nori parsitraukt Gydimas nuo uždegimo 
gyduoles per ekspres turi atsiusti Dantų arba abelnai 
$1 isz augszto, o už kitus siunezi- skausmo ir skurbutis $1.25 
ame per c o.d. Mažiau negu už Gyduolių ir mostis nog 
$1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo Parku ir Niežu $2.00 
kasztus apmoka pats apturejas. Gyduolių ir mostis nog 
Siunsdamas piningus per Money | Dedervines $2.00 
Oredr visada paduok tikra ir Gyduolių nuo Paslaptingos 
ahzku savo adresa. | Ligos $5.00

BANKING HOUSEBISCHOFF’S
287 Broadway KampaslReade Ulicze

New^York, N. Y, Telefonas." Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta ISlSm.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei. I, IRT * 
pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame, ant geriausiu Gaylaivių visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujencziu in Kraju pastorojame nereikalaudami į 

jokiu poperas.
x Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

— : Del vygadosįTautiecziu laikome atydaryta
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiezka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

NEW YORKO GARSAUS
Dr. F. Hartmanno

Nauja Metodą Gydymo!
Šita nauja metodą gydymo visokias ligas, yra 

teip pasekminga, kad Šitas daktaras gali pasidi
džiuodamas sakyti, jog tai tikriausias ir geriausias būdas išgydymui visokių 
ligų; todėl kad tai yra paslaptys surastų vaistų paties Dr. Hartmanna ir pa
slaptybė to išradimo; apie kurią kiti visai nežino tojo budo sutaisymo vaistų 
kaip Dr. Hartmannas yra išradęs. Kadangi tai naujas būdas gydymo tik 
dabar atidengta, tai ir vadinasi NAUJA METODĄ GYDYMO, — be abejonės 
kuri sergantiems pagelbsti ir išgydo greičiau ir teisingiau, negu koksai su 
jermulka iš New Yorke netikras. Dr. Hartmanui, yra dėkingi žmonės, 
kurie tik kreipėsi priėjo, tai visi apturėjo sveikatą, tik pasidėkavojant jo 
geriems vaistams ir NAUJAI METODAI, kurią naudoja išgydymui sergančių. 
Jeigu tūlas vaikiozas tik buvęs New Yorke ir pas mane, o pablgęs iš čia,.ne- 
sisarmatija užsidėjęs žydišką jermulkąsu kitu, vadytis dideliu daktaru, tai 
galit žinoti, kad Dr. Hartmanas turi būti daug sykių didesniu daktaru, todėl 
kad suvirs per 20 metų New Yorke hospitolėsia buvo ir dabar gydo žmones 
tam pačiam mieste. Geras daktaras nereikalauja bėgiot. Dr. Hartman viso
kias ligas išgydo be peilio; ir nežudo žmonių su aperacijomt, nes pagelbsti su 
gerais vaistais.

Nereikia daug kalbėti, bet štai patys žmonės kalba, kurie yra dėkingi 
Dr. Hartmanui už jo ger| gydymą: tad iŠ daugumos nors porą talpiname:

' Guod. Tamista Daktare.
Aš žemiau pasirašęs, širdingai dėkavoju Dr. Ferd. Hartmanui, už išgydy

mą nuo ligos, kuri kankino mane per 3 metus, skaudėjimas viduriuose, page
dusių nervų ir kraujo; kas mane labai privargino. Nors kiti neįstengė išgy
dyti, bet kad Dr. Hartmanas pataikė, ir pamatiškai Išgydyti, tad pri- 
pažįnstu, kad esi geras daktaras, FR. LEVACEK8,

514 W. 50 St., New York, N Y.
Malonus Dr. Hartmanai:

Su džiaugsmu siunčiu didelį dėkingumą už išgydymu mano vidurių ligos, 
išbėrimo kūno, blogo kraujo, sutinimo ir skaudėjimo blauzdose. Dar kartą 
sakau, nemažai esiu dėkingas už sveikatą. JOS. TURKEVlčlA,

695 Sheridan Road Cana), Wilmette, DI.

Kad kitlemi pagelbėjo, tad Dr. Hartmanas gali ir tau pagelbėti, tai atsišauk 
pai j į parašydamas lietuviškai, aprašant ligą, o apturėsi tokius vaistue ir pa
gelba, kuri tau išeit ant sveikatos auo rheumatizmo, dispepsijos, nusidėvėjimo, 
širdies ligos ir kraujo nečyttumą, kaip tai išbBrymus ir niežėjimo odos ant 
viso kūno ir t. t., teip-pat užkietėjusių vidurių, nuomario, mažumos kraujo 
ir įvairiau piktas ligas, kurias dėlei negraiumo vardų neminim ir nuo sau- 
žagystės, teip-pat ir moterų nesveikumus ligų ant kurių tik sergate. Atsi
šaukite ar parašykit apie savo ligą adresuojant:

DR. F. HARTMANN,
231 East 14 St, New York, N. Y.

DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano 

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N.Y. in SCRANTON PA ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIŪGĖLIU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
KALC1KU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KLERNE- 
fU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU 
MINIU UTARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti si 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ ui 
25c., 5tuž.’-$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLUA arba ŠVENTAS RAŠTAI 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 5 
. GNai/r® pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5 c, 

mai-kę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. A? 
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės 
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana 
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip 
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreiptie: 

tiuo adresu: M. L W1UEWICB. 115 W. MARKET Su .Provider* Sq. SCRANTON, PA

Valandos nuo 10 ryte iki 5 po piet. Nedėtiem nuo 10 ryte iki 1 po piet.

Dr. F. Hartmane, parašė ir jau išleido knygą po vardu ''NAUJA ME
TODĄ”, yra tai žingeidi knygelė, kuri aprašo, kaip kraujas teka po žmogaus 
kūną ir visokias ligas. Prisiųskie 10 centų ir čionai paminėk savo liga ant 
kurios nesveikas ir iikirpgs prisiųskie.

Vardas pavardė..................... . ..........................................................................................

No. ir gatvės........................... . ........................................................................................

Miestas ir Steitas................. ..................................... ..............................................

-:AGENTAS:-
Szipkorcziu iii ir isz Europos 

Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto 
601 W. Mahanoy St., Mahanoy City, Pa.

Parduoda Szipkortea isz Bromo,
Hamburgo ir Liverpool tiesog in

Piningus siuneziu grietai ir pigei o 
esmu po kaucije irne turite abejoti mano teisin
gumo. Ateikyte pasitikryt o kitur ne ejsite.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotas 

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimus 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauczii 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim* 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu,

Reikale raszykite ant adreso
nn vni rn <>38 Penn Ave., Pittsburg, Pa.CZZ) 
Uui hULtn Adinoe: 9iki 5 vakare. Nedeloj nog 9iki4popiet

jį Suczedina Sviesta
-■ ■ —=Į

a Crubro Obuoliu Sviestas pagelbsti 
H) sumažinti sviesto naudojima.’?*?- Į 
® Kiekviena 10c. dėžutė suezedys 20c.’ 
a ant sviesto. Duok kasdien vaikams,’ 
l» jie megs jin .Neatideliok pirkimą* 
E nors dėžutės — gauk viena sziedien 
8, ir suezedyk pinigus. |

fiUBRO
Sveikose, emaliutoee dežese, dvieju didumo: lOo. ir 25o>



PIGUS PARDAVIMAS

.1 nok i nga.-> alsi t ik imas 
i-z senesniu laiku.

Isz priežasties kad neužilgio aplaikysiinc nauja

Vasarini Tavora, pastauavijoni iszparduoti v sa

Žiemini Tavora už lakai numažinta preke idant

padaryti vietos del naujo Vasarinio Tavoro.

Dabar yra gera proga pirkti Siutą arba Overkoti

ir kiti! žieminiu apredimu. Todėl ateikyte

pasinaudoti isz szito pigaus pardavimo o sucze-

dinsite piningu ant kožno pirkinio.

W. RYNKEWICZIUS1
233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 
KA1MELU.

Ant Pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Se

nas Ceikiu ir groser sztoras. 
Puikus popieru ir knygų szto 
ras. Gerai užmokama duonkep 
tuve. Teipgi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. (tpnl I

Wm. Shugg.
246 E. Broad st. Tamaqua Pa.

— Ryto turime 1 Aprilaus, 
nesiduokyte prisigaut!

— Laike siautimo su savo 
draugais ant Butcher Alley, 
Antanas Urbonas likos baisei 
apdegintas per nupuolusi elek 
trikini drata, o kad ne butu 
adbegia žmonis ir nenutraukė 
nog drato, tai vaikynas butu 
suspirgejas ant smert.

— Juozas Bražaitis kuris 
nesenei sugrižo isz Ashlando 
liąonbutes, kaip daktarai ma
ne iszgydintu, likos ana diena 
apimtas paralizu. Kf>ne visas 
kūnas pasiliko be valdžios.

— Užstojus truputi szilu- 
mai, pradėjo atsigaivint neku- 
rios dvikojines kaliukes, ne
duodamos ramybes žmonims. 
Nėr ko stebėtis, juk tai “dievo 
baimingo(?)” iszauginimo. Ne 
užilgio placziau apie jais ap- 
raszysim.

— Isz priežasties pertarsi
mo ir padidinimo First Natio
nal Bankos (senos) tuom laik 
bus perkelta skersai kelia m 
telegrafo bjura, szale “lietu
viszkos bankos. Su visais rei
kalais nusiduokyte in tenais. 
Po pabaigimui bankos, kuri 
užims koki tris menesei vela 
persikials. Sena banka bus ta
da puikiause už visas kitas.

— Ryto atsibus paroda vi
su anglekasiu ant atminties 
invedimo 8-niu valanda darbo 
kasyklosia. Paroda prasidės 
pusiau antros valandos po piet 
o po parodai nusiduos visi in 
Kaierio sale kur laikysis pra
kalbos, angliszkai, lietuviszkai 
ir slavokiszkai.

— Skvajerei rugoje, jog biz 
nis teip eina pasiutiszkai, jog 
ne turi laiko ne atsilset nede- 
liomis o ypatingai po pėdžių. 
Ne kurie apdaužė vieni kitiems 
gerai guoges, jog da ir szen- 
dien dejuoje. Teip geriausia, 
nes tik tokiu budu pakelsime 
savo varda anghszkuosia laik- 
raszcziuosia, kaip ana Pikai- 
kiutis, Czenbatoririus, Demyo- 
szaititis, Cheradikitis ir kitokį 
“tititis”. Da gilukis kad ang- 
likai nemoka paraszyt lietu
viszku pravardžių.

— Kovos menesije mirė 18 
ypatų, penki buvo isz užmies- 
czio o du gyme ne gyvais. Per 
taji menesi pasididino gyven
toju ant 62 naujei užgimusiu 
kudykiu.

— Ana diena pasitiko tūlas 
Mahanojietis savo paeziule ant 
Redingo stacijos, kuri pribuvo 
isz Lietuvos. Stovintieje an- 
glikai net nerimavo kada svei
kinosi su savo paeziule kuria 
ne mate per asztuonis metus, 
teip szirdingai bueziavosi, jog 
jagu tai butu cukrus tai mo- 
tere butu suvalgęs. Juk jagu 
milejosi, tai ir buvo ko džiaug 
tis ir bueziuotis o po teisybei 
ne visi priyma savo pacziules 
szirdingai.

— Kovas atėjo kaipo avi
nėlis, nes iszejo kaip levas, at
sisveikindamas su perkūniję, 
ledais, sniegu, viesulą, lietum 
ir žaibu. Paprastai teip buna 
jagu isz pradžių pasirodo mal- 
szum.

SHENANDOAH, PA
— Aleksas Balinskas, 

metu senumo aplaike sulauži- 
ma kojos kada szoko ant veži
mo o koja gavosi in rata.

— Juozas Banonis likos pa
žeistas Maple Hill kasiklosia. 
Ta paezia diena likos pažeis
tas teip-gi ir Jonas Stabinskis 
Ellangowan kasiklosia.

Indian Ridge kasiklosia 
Redingo kompanije invede ele 
trikinia szviesa. Zibintes yra 
dvieju žvakių drūtumo ir de
ga per 12 valandų.
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Duryea, Pa.— Darbai ge
rai eina, dirba kožna diena.

— Lietuviu didelis būrelis 
isz tu visokiu atsiranda. Tara- 
daika del nekuriu vyreliu la
bai reikalingas.

Worcester, Mass — Dar
bai slobnei eina, žmonelių be
darbe yra daugybe, visi lauke 
pavasario kol darbai ant farmu 
prasidės.

— Oras szaltas.
— Lietuviu didelis būrelis, 

isz tu visokiu atsiranda. Czio- 
nais yra dvi lietuviszkos para
pijos, viena Rymo kataliku, o 
kita Lietuviu kataliku ne pri- 
gulminga abieju parapijų rei
kalai gerai stovi, czionais kor
poracijos kremas daro gera 
bizni.

Camp Sam Houston. Tex.
— Darbai gerai eina, ir už- 

darbai geri.
— Oras gražus, czionais žie

mos visai nėra.
— Lietuviu nedidelis būre

lis isz tu visokiu atsiranda. 
Apie vaina kaip ketino but, 
nieko negirdėt, tik vaisko czion 
yra suvirszum 30 tukstaneziu, 
pastatyta ant vainos lauko, ir 
yra gatavi ant vainos, bile ka
da juos paszauks, turi tris le- 
kemas maszinas kas priguli 
prie vaisko.

Manhassett, N. Y.— Dar
bai gerai eina ir uždarbei geri.O o

— Oras gražus.-
— Lietuviu mažas būrelis, 

isz tu visokiu atsiranda.

Thomas, W. Va — Dar
bai gerai eina, dirba kožna die 
na, ir uždarbei geri.

— Lietuviu yra apie 500 
familiju, isz tu visokiu atsiran
da. Czionais yra tris draugys
tes, ir politikos klubas.

— Parafijos reikalai 
stovi per storone guod. 
J. Jakszczio.

gerai 
kun.

Sagamore, Pa.— Darbai 
gerai eina, net viskas, braszka 
uždarbei geri nog $2.53 lig 
$3.16 doleriu ant dienos isz 
kitur pribuvusiam darbas sun
ku gaut.

— Lietuviu yra apie 10 fa- 
miliju, o pavieniu apie 30, 
žmonelei esą labai nuliūdę isz 
priežasties jog czionais nėra 
lietuviszkos bažnyczios, pavie
nei labai nuliūdę jog nėra 
mergynu, jagu kokis tuzinas 
in czionais pribūtu tai gantu 
po gražu ii' dora vaikyna.

I l’rie.-z szin.ti daugiau. n)eftp j 
gyveno Lietuvoje garsus uiusti. 
kuningaiksztis Radzvillą kuris 

j sulenkėjo ir lenkiszkai kalbe- 
davos, o priežodi turėjo “Pn-| 
nie-koch:inku”. Turtu valgei 
kas tik turėjo Lietuvoje ir Len 
kijoi ir galėjo su juoni susili 
gyt, buvo turtingas kaip nieks 
ki:as! Bet ir buvo geras: labai 
buvo labdaringu ir duosniu 
ir nebarta būdavo, kad buvo 
pasirengęs paskutinius marsz- 
kinius atyduot reikalaujen- 
cziam. Buvo jisai labai links
mas ir dydelis juokdaris, mė
go jisai labjausiai daryt szpo- 
sus “vokiecziams’ o vokiecziu 
anuomet pas mus vadyta visus 
ttios kas tik buvo isz užrube- 
žes. Vieszindavo jis savo sve- 
czius labai puikei, bet “vokie- 
czius” jau neapleisdavo jo rui
mu nedatyres kokio dydelio 
nesmagumo, ponas namo neisz 
leido tokio sveczii) nepadares 
jiam koki szposa, isz ko visi 
turėjo prisijuokt lik soeziai!

Laike jisai savo dvare daug 
meszku iszmokytu tarnystos. 
Jago kokis svetimtautis atva- 
žuodavo, ponas norėdamas pa
daryt szposa, liepdavo visiems 
Tarnams sustatyt in savo vie
tas meszkas, o patiems pasis
lėpt. Tada sveczias atsilan
kantis vieto tarnu pasitikdavo 
visur meszkas ir buvo dydžiau 
šiam ergelije, jagu persigandęs 
nebėgdavo szalin. Atsitiko 
vienkart, kad kuningaiksztis 
užsiprasze pas save in sveczius 
koki tai garsinga daktara Va
lakai mat nog senei jau žino
mas buvo priežodis: 
“Kas Valakas—tai daktaras 
Kas Vokietis— tai kupezius.”

Valakas kuris niekad nema
tęs meszku, vos nenumirė isz- 
vydes prie vartų meszkas, sto-1 
jinezes ant pasturgaliniu kojų 1220 So. Broad St., Philadelphia, Pa. 
su lazdoms. Bet kad meszkinai Ofien 1 9lig 12priesz pki.

. , , . . VzllolJ I 2 lig 4 popiet. ">?
ramiai stovėjo, pasinio važuot > j f u lig 8 vakare. ,.
. r J 1 • 4 1 • V alanaosj NedeIiomuj2-5|*pĮettoliaus. Ir sztai ant kiemo kaip1 J
nog bromo lig gonku iszvy- 
do kaip kad kareivius in glitą 
sustatytas meszkas. Žmonių . .......... ..
niekur, ne gyvos dvasios! Bai- moterių apredimu, teip-gi sžtor 
me apimtas ejna drebėdamas, ninku ir petlloriu ktiriė norėtu į jsjervi?z]<u jr Kronisku Lygu. 
:.......... ... *__ i...__i imti orderius ant moterių ~an- __

DYUYS GYDYTOJAS 

Dr. Ig. Stankus M. D. 
Pabaigęs medikaliszka mokslą Universitete 
Indianos valstijos, teipgi buvo miestam dak
taru Indianapolis, Ind. katram turėjo did
žiausia praktika gydvti viso*kias ligas. 1 
Daktaras Stankus te’pgi pabaigė kvotimą 
New York Post Graduate School A Hospital 
katras yra didžiausias ir jau paskutinis did
žiųjų daktaru mokslas, ežia specialiszkai in 
silavina daryti visokias operacijas ir gydyti 
lygonius serganezius su sunkiomis ligomis. 
Dabar kvleceia Serganezlae pan a*ve aakydamaa: 
'•Jaigu sergi, pribuk arba paraszyk pas 
mane, o busi iszgydintu.”' Daug yra:ligų 
katrų negalima iszgydint, bet- toki serganti 
apturės pas mane tikra taūtiszka ir broliszka 
rodą. Nereik dykai metint snhkei uždirbtos 
centus nes neis/.sigydesjr paleidęs ,savo pi
ningus inpulsi iii sunkesni padėjimu. 
Serganti atsiszaukia .pas manė atras teisinga 
daklariszka gvulimą ir gerespį ppsistoravima 
negu pas koki sveitimtauti. Kožnas, kuris 
tiktai gydinsis ptis mane stipris kad asz esu 
pabaigęs didesni daktajiszka mokslą ir ka<| 
galu geriaus gydyti negu kiti daktarai.

Apsiimu Pisikmlngii Iszgjdyti Ligas 
nimatizmo, skaudejimas szonu, sąnariu, kau
lu, streinu, kojų, peczilY, nuo visokio kraujo 
ligų, užkreczemu litiszku ligų, trypei-,szankry 
sifilis, užklėtęjima ir nėdirbima viduriu, isz- 
berima, nežojima ir anglma ant veido ir 
kūno visokiu spugu, dedervinių ir slinkimą 
plauku, galvos skaudejinia, szirdies, inkstu, 
kepniu ir plaucziu ligas, yisokiu nervu ligas 
neuralgija, drebejima sąnario, greito supy
kime, negalima miegot ir is^gasė^O,- -greito 
pailsimo, sunkaus kvepavima, perszalltno 
slogu ir nu.si)|in<^i0HV(4yeikath9^^n^iuJ])o- 
teriu ligas skausmingu ir neregulariszku. 
mėnesiniu, (kaltųjų tokejiinli ir gumbo.
Jaigu negalima pribūti asabiszkai tai ppra- 
szykite o asz supras’i^itjztįrsn ir duosiu rodą 
o jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles. Ne 
yra skirtumo ikaip toli .gyvenjite Ameiike, 
Anglijoj, Kanadoj ai* kitur

Biednus Gydau Dykai!
Turiu Specfalhzka Diploma del

Darinio Visokiu Operacijų
Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
kiu organiszku ligų. Nereik kankylie ir 
būti ubagu visa tavoamži nes po operacijos 
gali būti iszgydytas trž maža preke.
Išzgydau su operacija ruptiira, apendeyitis, 
vėžio skilvije, atiganesiii akmeniu, visokiu 
skauduliu, guzu (tumors), kepeniu,. iiikMu, 
ir pusliti. Darau operacijas ant gisiu, kaulu, 
nervu,smegenių, mot ėri o ir vyri u gymdanėiii 
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytšisau 
ir padarau sveikais. Del operacijų kviecziu 
pas mane. Turi usnvo kx*na nanialtarba 

j ligonbuti (Sanitorium).

Dr, Ignatius Stankus M.D.
1220 So. Broad St., Philadelphia, Pa.

S:r,', Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po no. 604 - 606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (1' j’)

Thomas Haughney
12 E. Mali. St.

Mahanoy City, Pa.

Farmos-Farnios.
Sztai proga ingyti farma tarpe 61 

Lietuviu farmeriu. Szitoi kolonijoi 
susiorganizavę Ukiszka Draugyste 
palengvinimo ūkininkavime ir susir
gus apdirbimu ligonio ukes. Szita 
kolonija randasi Mason ir Lake pa
viete vekarineme kraszte Michigan 
valstijoj prie Miczigan ežerio. Arti 
turtingesnių miestu ir miesteliu, prie 
4 geležinkeliu, daugybe czisto van
dens. upeliu ir žuvingu ežeruku. 
SzitoLRolonijoi turime ant pardavi
mo del tiikstancziii farmu geros že
mes, del visokiu jevu, daržovių, so
dams, pievams, gyvuliu ir pauksz- 
cziu auginimu, gali pasirinkti kokios 
žemes tik nori pigei ir ant lengvu 
jszmokeseziu. Prekes nog S10 lig 
$25 už akeri žemes. Norintieji pirk
ti raszykite pas mane, asz pats gyve 
nu ant tu farmu. Adresąvokyte.

(91 Bunf o») 
Anton Kiedis,

Peacock, Lake Co. Mich.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

Panlaodą Szipkortes ant visiu 
Geriausiu Linijų in ir isz Lietuvos 
ir kitu daliu Svieto.

Siunczia Piningus in visas dalis 
greitai, teisingai ir pigiau negu kili 
Agentai. Mano agentūra yra po 
priežiūra Ohijos Valstijos.

Su virsz minėtais reikalais galite 
pas mane kreipits per groiuata ae 
asabiszkai o visame kanogeriausr 
patarnausiu. ,(stnKeikalaujaine,

Kožnani mieste Lietuviszku 
agentu del gavimo paderiu ant Dr. Alexander O'Mdley

me apimtas ejna < . ___
in ruimus bet ant gonku vėl, *lnj* ottĮerius ant moterių ap- 

redimtn Musu fabrike galima pasitinka su tais baisiais tar ■1 ..... . , gauti kanopigiause. Del agen-
nais, karitonje teip pat, dury-, pristatome sempelius iri ki
še priesz pakaju teip-gi! Jau ! tug reikalingus daigtuss Raszy- 
to buvo perdaug! Žmonių nie Į kite .r.ietuviszkaiu ? adreso: 
kur, “daktaras” mislino jog ,j j? Richard (tfr-JK.) 

ar žve- ]4o Maple St, Holyoke, Mass.esąs užkeiktam dvare, a 
rineziuje, ar .pragare.

Jau nežinojo in kur žengt, 
ir butu puolės apalpęs isz bai
mes,bet ant jo laimes pasirodė 
priesz pakaji kuningaiksztis ir 
matydamas “daktaro” baime 
pradėjo garsei juoktis. Vala
kas puolėsi tartum kudykis

Atyrta.
Sena, visiems žinoma Lietu- 

viszka Banka, A. (Iroclid.wski 
& Co., iszdave puiku knygini 
kalendorių 1911 metams, kuri 
dykai aplaikys kiekvienas at- 
siszaukiantis ant szio adreso:

A. Grochbwski & Co.,
prie motinos prie jio, idant gel Į Be(lfor(1 Ave. tfc Grand St.,
betis, nors meszkinai visai nie- zCg 
ko jam nedare vien žiurėjo —— 
stati. — Atsikvotejas isz bai
mes daktaras sėdo su kunin- Gtllillltl tikėt kil MnllIlIlO- 
gaikszcziu prie stalo valgyti o 
bevalgant apsakinet savo bai 
nie kokios datyre, isz ko kun- 
ingaikoztis ir kiti namiszkei 
nemažai prisijuokė.

Kada reikėjo ynitis prie ki
tokio valgio daktaras nematy
damas prie savias torielkos ki. tafs negalėjau pa?i!enl<6 nei nieko 
tos pradėjo truputi nerimauti, | pakelti. Mano inkstai buvo labai nu 
nedrisdamas praszyti, ka pate- j silpnėja ir visados buvau silpna ir 
minias kuningaiksztis Radzvi] i nuvargiĮ9- Bandžiau keletą gyjluo- 
i i • .. r i , r liu bet nieko nepa^elbejo, po tamla, nraszo manaagei “daktaro . . , * ...J, * . .71 .. 7 j daginiai) apie Doans Kidney l’igul-
idant priimtu torielka nog sto Į<as jr nu9jpirkttu baksuka jin Timms 
vinezio uszpakalijo tarno. Dak aptiekoje. Jie man tuojaus pagelbe- 
taras atsigrižta in uszpakali— I jo ir apteke man palengvuma, todėl 
O-gi ežia prie jio stovi baisus linksma juos rekomendavoju naudo- 
kudlotas meszkinas, l.iikantis. kl,len'9’
. ... . ta i < Ant pardavimo visuose aptiekosetorielka po pažastia. “Dakta- , . . ..1 e 1 . , po dOc. baksukas. Agentai amenke
ras tik kojoms pasispaide ii yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo, 
bumpt ant aslos krito kaip ne-j k. y. Neužmirszkite vardo 'Downs’’ 
gyvas! Tarnai nemažai turėjo: ir neimkite kitokiu.
darbo ir gerai iszniaude dakta: 
ra szaltam vandenije, pakol at 
gaivino. Valakas iszsižadejo 
kol gyvas daugiau nt 
ruimu kuningaikszczio 1 
vilios, kurie baisesni jiam bu
vo negu pats pragaras.

Brooklyn-New York.

TEISYBE. >

jaus žmones kalbu. O 
ne ta ka nepažins- 

ta m i sako

Skaitykyte ka sako Mrs. Sarah 
Lord now W, Spruce ir I), ulycziu, 
iez Mahanoy City, Pa. “Per kėleta 
metu turėjau diegjus pęczuose ir kar

Tejnykite.
Subatoj 1 d. Aprilaus 1911 

eatlankit m ,ns Pa8^nhne diena mokė- 
j Iladz-iti tanda už vandeni nog 1 d.

Ant Pardavimo.
Namas del vienos famihjos, 

ani viso loto 28 pėdos ploczio 
150 pėdu ilgio Girardville, Pa 
namas turi 4 ruimus su skiepu 
ir vasarine szante. Parsiduos 
ne brangiai ba locninikas va- 
žuoja ant farnios. Dasižinoky- 
te apie dauginus ant adreso:

(88 oi) 
Mikas Karulis

Girardville, Pa.

i už vandeni nog 1 d. 
Oktoberio 1910 lyg 1 d. Ap
rilaus 1911 po taje diena rei
kės mokėti kora arba procentą 

Mahanoy City Water Co.
E. S. Silliman Sup.

Namai ant pardavimo.
Namai po No, 511 ir 513 

W. Mahanoy ulczios ir namai 
No. 532?ir 534 W. Pine uly- 
ežios Mahanoy City. Parsiduos 
pigei. Dašižinokyte Jipie dau
ginus po ■Nd?51'3®“' ' ' (io gg).

238 W. Centre St.
Mahanoy City, Pa.

Asz Gydau

lietuviszas Fotografistas
M. Varzinskas

205 E. Center St. Mahanoy Cit) 
Puikei ir pige* 
nutraukė viso 
kės fotografija' 
Padaro didelui 
fotografijas ibj 
mažių ir indedfl 
in reimus. In- 
deda fotografi
jas in špilkas,

kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja poel- 
karezius. Parduoda v i sokes reimas ir LL 
Lietuvei su viraz-minetais reikalais neturi 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro vi* 
ka kanogeriause o ir busite užganediut 
■»«am*L Lietuvei pas Lietuvi

No. 6
keletąNusipirkite sau 

Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyt*

NO. 6.
Visam

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA LINIJA
Vienatine be. persedlmo tarp 
Amerikos ir Liepojaus)ItusijosĮ.
(Russian American Mail Steamers) 

Ruski Pacztavi Laivai inzeina: 
KURSK 8. Balandžio 1911 
LITHUANIA 22, 
BIRMA 13, Geg* žio ” 
KURSK| ’ 27, ” ”

'l'iesog in Libava, apleidžiant Rotterdania.

Prekes Laivakorcziu (Szipkorcziu):
In Roterdama. In Liepoju.
$33.00 — III. Pagerinta — $40.00 
*43.“O — 11. Kliasa B — $50.00 
$50.00 _ H. Kliasa A — $60.00 

...Isz Liepojaus in New Yorka...
L Kliasa 
H. Kliasa 
III. Kliasa

Apart visko keliauninkai (emigrantai) Į 
11 l.Kliasos moka$4.00 taksu paskirtu ' 
Amerikos valdžios.

A. E. Johnson & Co.
Gen Vass. Agent, 27 Broadway

New York, N. Y.

$62.50
$57.50
$43.50

Kataliogas Dykai
..Visokiu.. 

Miizikaliszku

___ Puikiu
Armonikų

Drukavojimui Grcmatas Maszlnellu
Lietuviszku Knygų 
-ir kitokiu Daiktu.

paežio ženklą, o katalioga gausite 
dovanai. Adresas

M. J. Damijonaitis
812 33-rd. St., Dept 2. Chicago, l'll.

be operacijom.
Varlkocclė—

Be skausmingu 
daktariszku .

budu. i

Didžiausia Lietuviszka
Aparatu Dirbtuve 

Amerikoje.
Vertelgyste egzistuoja 14 metu.

:aunnii |

UŽtrncinta Krauju be miniraliszkii 
mikstūrų arba povojingu gvduoliu.
Patrotljlnia Ncrvlszkiima ir Nlaptingoa Lygoa, 

Be pavojingu gyduo’iu.
Visa bzaiszkinima apie mano budo gydimo 
paduodu tiems panorės žinoti.

Dr.AleiO’Mallej
158 S. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama 
ir susiraszoma

Lietuviszka 
Likeru Krautuve.

Teisingai Lietuilszka Krautuve Gerymu 
—:Knr irallt out visokiu:—

VYNU IK LI KERU
Mus Sznapsas yra pripažintas geriau 
sės ka galit gaut už tuos Piningus.

“OLD BIRMINGHAM CLUB”
$1 kvorta. G kvortos u Z $5.

<> kvortON už $4.

Užkviecziam visus idant aplankytu 
musu krautuve; atsiuskit mums jusu 
adrisa, tai mes prisiusiu) jums musu 
Kata Uoga ir Prekes.
Raszykit gromatas in mus kaip galit 
Lietuviszkai, Lenkiszkai, l’uskai ar 
Angelskai. Siunczent orderi, siųski 
sykiu ir piningus: Money Orderi, 
Registrą volą laiszka.

Zoeller & Strawinskas
1807 Carson Street

Pittsburg, Penna. , apr

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 5f 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ii' 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

awa
Godotinoms Tautiszkoms ir 

Bažnytinėms Draugystėms iszdirbame 
Karūnas, Amerikoniškas Vėliavas. 

Sarpas, Juostas, visokios ruszies, 
auksinius ir metalinius ženklelius 
Uniformas, Kepures ir Marszalkoms 
parėdus. Adresuokite sziteip:
T. 1. Andruszevicz & Co.
1421 Division St., Chicago, III. 
ThUpHILADELPHIA MEDICAL CLINIC' 

1117 Walnut M.. PliIludel|>lila. Pa.
Iszgydo greit ir gerai vikokias ligas

visiems. Geriausi daktarai.

B. RAGAŽINSKAS

daigtu reikalingu kiekvienam žmogui: isziuneziame juos po prisiuntima 
mumis $2 00. Bet dabar uesiuskite nei vieno cento tiktai raszykite 
kad jias galėtum matyt ir prisiuskyte už 4c marku ant adreso:

Sziomis dienomis muso tautietis 
B. Ragažinskas pargabeno \isokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Jmportitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio. Dziniu irt. t.
Teipgi skanibanezio Alaus ir Porterio.

Duokytn dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St., 
Mahanoy City.

~K K0NEWK0

SALUNA
9SMain St, Ashley, PaJ
Fuikiause užejga del Lietuviu i.» 
svetingiauses priėmimas del visu.
Arielkele, Alus ir Cigarai tinkamr 
karalui. Sale del zobovu ir mitingu,

Del Vyru ir Moterių.
Nauji Pavasaiinei Karpetai.
Bovelninei Matresai po $6.50.
Geležines Lovos po $3.75.

Misingines Lovos po $15.00.
Visoki Daigtai parsiduos pigiai del greito pardavimo.
Geriausias Kukninis Peczius yra Keystone. Visi ji gire,

x | i i lx. 1 Z\. IX. I Mahanoy City, Shenandoah 
LiX L_J I I >J ZA I ^4 Mt. Carinei, Landsford.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
...MAHANOY CITY, PA... Kį

M
Po priežiura Pennsylvanijos Valstijos Bankinio^.

Departmento, Peržiuretas per Valstija du kartu antJS 
įsjfmeto. Pennsylvanijos Valstija turi sudeja piningus 

imusu banke.
Pinigus skoliname ant pirmo morgiezio. WC 

ijhl Procentą mokame ant sudėtu pinigu.
Turime klerkus katrie kalba Lietuviszkai, rį 

Sjv Lenkiszkai, Slavokiszkai, Rusiszkai, Vokiszkai ir"p 
^TfAngelskai.

Banko turtas iszneszaant700tukstacziu doleriu vertes.
Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes 

mokam 2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu banke^fc

DIREKTOREI SZITO BANKO YRA:-------
D. M. GRAHAM. 

MICHAEL GAVULA. 
JOHN HORNSBY.

THO8. F. FLANAGAN. 
W. J. MILES. 
LEON ECKERT.
DANIEL F. GUINAN.

W. RYNKIEWICZ.
ANT. DANISAVICZ.
CHAS. F. KAIER 
JOHN J. MEYER 
CHAS. L ADAM. 
CHAS. BURCHILL.

a! ■

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
.lekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu, 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigians pirkti negu kitur, 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti,

ITg*- Pas n.113 dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str,

Mahgnov City. PaTise G18 j
i

UNION NATIONAL BANKAS
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS ir PROFITS $S00,M0

Suv. Valst. randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procentai 
pridedam prie tavo piningu pirma diena Sausio ir Liepos! 
menesuose, nej aisant ar atneszi parodint knygute ar ne. !
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka, 

nepaisant ar mažas ar dydelis. ;
į VYRSZINTNKAI:
I Harrisou Bali Prezidentas
i F J. NoonanVice-Prezidentas.
X ha W. Barnes Kasijerius.
T

BANKO ADYNOS:
9 ryte lyg 3 popiet 

Subatomis
9 ryte lyg 12 ad.

...NOTAR IUSZAS...
A PSAl’GOJA NAMUS IR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.

Kantonas Bankinis 
Visokiu Linijų.

IV A H ANO Y CITY, PA

Didžiause Lietuviszka Agentūra, 
ir Fardavi&te Szipkorcziu ant

323-235 W. CENTFE ST.. ->
Parduoda Szij>kortes ant visokiu dnicziaien 

ir geiiaiiHiii Laivu. Siuncze Piningui in visas 
dales Svieto creieziause ir pi^iause. Visi tie 

urie j’< r uius biunte apie tai gerai žino.
Iszdmda Ikistovierene del tu ka nori savo 

dali Lietuvoje katu pavestu

C ei Draugysczlu pristatau pulkes Szarfas.
Juos'as, Kepinąs, Karūnas, Špilkas Ir t. t,

■ u kokiu nors reikalo kaulink Szipkorcziu 
iningns ir t. L, raszykite pas mani o apla- 

kydte tehinza anakv'i-a.

SUSTOK IR SKAITYK
Gražus gvarantytas ziegorelis, drukuc jama masz’nele, revolveris, britvn, 
pat skutant) britvn, leneugelis vyriui ar moterei, kompasas, bronzoletn, 
pypke, guzikai prie rankovu, 6 videkai. 6 j-eilei, 6 szauktai. plunksna ka 
laiko ir airamenta, špilka prie nektaizo, masznele pinigams, baksukas del

107 VY. 27-tli. St., Dept.3. New York. N.Y.«J,”

fSf uždaiomi luksztai, gvarantytas ant 20 metu,drauge su leneii-
■V ’ą•• 11 geliu ir kompasu.

W Ji Preke Ziegoreliaus Tiktai §32.00.
" jfj Dabar nereike siusti nei vieno cento, bet raszykite o mes 

jiiisiusime katuloga ir atsakyma
Prisiuskvte marke ant adreso:

GOLD WATCH COMPANY

W.D. 
uaciGBOJ 

"SAUL]

j Sodže WitEer 
M tufe Pittsburg 
as psjnndae h 
■Miisfo insprerii 

i (ji nėdelii:aj'rit 
'i'mrijeifliii

■ n popitrn. Piratini 
pasakė sodžiui buk 

aittta limeni, a 
■a tilte feet 
•urmpaeiiwi. 
ike kad yra. "0 
Etas!" užklsn-e ■

Į [iMuksime" ai

■ nitai aut nkeso. 
itzion ne sdgaben 

Sudie Hgt'nles n 
arista popie 
taiki. ‘jsjoti

j i ta palieka saro

trteja per riek meti 
1 kripta įbestas

. .
Ar-gineties! Ar 

' ri tyrinti ri: 
de plikuti gerais

I į greitai lesto p 

t j® [taleisiatni 
' rpqii girtavimi 
i smteje o kuriu 

I tassrimtail- Te: 

špatai komas sol

j , fee 1907 likos
■ Ubizkii bjtiras
■ jįImsI States 

■r:rw. apie ku 
1.7 primetu. 11 
& įlalikiB ti^ta 

■Tffit. riti to gi 
®ėa! primename 
j l'kada iau arti p 

: ę!is randasi tok
Apleisti miestas 
i&bti ant farmo. 
kaliausia sodri 

itn 11 ashingtone, 
ti.nka ir Xajorke 
islafinnatioi) B 
W St. New Yori 

Matam tojo i 
tol L Green. A 
Santano aplaikvsi 
i Vėliname muso 

am pasinaudoti isz 
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Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa 
nerviszkas systemas tas iszsemtas, <> pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie
' ivo pirmiau blogai gydimo iszgydyt). Mes esme prieszingi priesz pjovimo 

’ ' . Kožnas ligonis privalo būti gydomas
kanoatsargausia ir ant visados Mes neduodame falszivu ar pavojingu
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados isz* 
gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
daliku systeme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

‘‘Dingusia Pajėga”
i^zgydam in 14 dienu.
“Silpnus Vyrus” ju kuna 
sugražinu in normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

“Rumatiszma” visokį 
irzgydau labai greitai. 
OFISOS A DINOS: Nog9ryle lyg 9ad. vakare. 
Nedeliomis nog 9 ryte lyg 4 Gy

1 Pittsburge nog 15 metu toj paežiai vietoj.
Raibame I.eukifzkaij Buiitzkai ir Vokiszkai.

________________ ft 1 Bit
CV 'I’ll t S k 4 I’Ou AO b“V‘’ pirmiau blogai gydimo iszgyu 
’ ’ • 11210X1 A lj Yri Ik TYc i ir kitokiu pavojingu budu gydimo.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS^
___ jui'tXV

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo, 
krausto daigius ir LL Viską atlieka 
ka nogeriause ir puikiause. Su virax 
minėtais reikalais kreipkities pas jin o 
busite visame užganėdintais.

520 W. Center St. Malianoy City

Mano būdas yra pigus ir tikras.
•yru “Exzema ’ ir kitus panarza' “Užtrucintas Kraujas” in 30 

ligas išzgydau la’ ai trumpam d ienu-be naudojimo merikori- 
laike.
‘Paslaptingas Ligas” in 3 lyg 

5 dienas.

“Hydrocele” in 24 adynos, 
be operacijoj.

ilszo ar |xj tas u.
“Stryktura” be peilo ir 

skaudėjimo.
“Varicocele” gydau in 15d. 
“Fzaszius” ir skauduliu tkuros 
išzgydau greitai ir ant visados
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