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Naujos pacztines bankos pa- 
czedumo, ketina būti atidary
tos Chicage, New York, Bos
ton, St. Louis ir kitosia ma- 
žesniuosia miestuosia. Nes ka
da mes Malianojui susilauk
sime . panasziu banku ? .1 uk ir 
apie mus turėtu ponas Hitch- 
kock (ministeris paczto) pa- 
mislyt, nes ir mes’geidžeme cze 
dyt, o neturėdami tokiu ban
ku, žmonis nesza “nikelius” in 
kasa visokiu karezemu o ir in 
“privatiszkas” bankas, kurios 
gali bylediena subankrutyt. 
Tokie bankieriai neužilgio ejs 
in “durakus.”

Virszininkai Susivienijimo 
Lenkiszku ir Lietuviszku var
gonininku Ameriko, po apglo- 
ba Szv. Cecylijos, apgarsina, 
buk septintas suvažiavimas to
sios organizacijos atsibus 10 
diena Pjuczio, saleje Szv. Sta
nislovo ant kampo Bradley ir 
Noble ulieziu Czikage.

Ant tojo sejmo ragina visus 
sąnarius, Lenkiszkus ir Lietu- 
viszkus kunygus, vargoninin
kus ir visus giesmininkus.

ISZ AMERIKOS

ZINSKAS

Penki narsus laivoriai lei
dosi per Atlantiko mares mo- 
teriniain valtelije turinti 50 
pėdu ilgio, 17 pėdu ploczio o 
5 penu gylio. Tvirtina jieje 
buk perplauks mares in laika 
keturioleka dienu. Ar pasi
seks jiuju užmanimas— pažiū
rėsime?

Ponas J. M. Tananeviczius 
ižduotojas “Kataliko” prane- 
sza, buk artimoje atejteje isz- 
davines dienraszti—jago visuo 
mene tam pritars.

Bus tai didelis jungas, kuri 
payma ant saves p. Tananevi
czius bet jago žmonis tam pri
tars, tai ant “sziur” pradės 
iszejtinet dienrasztis, nes ka 
p. Tananeviczius nutarė tai ir 
iszpildo.

^SKAUCKAS
&BORIUS

Austrijoi kas kart pasirodo 
daugiause visokiu sznipuku. 
Ne senei suėmė tenais sznipu- 
ka su andarokais. Sznipuku 
buvo patogi mergina, kuri nog 
kokio tai laiko draugavo dau
giausia su aficieriais ir kito- 
keis augsztais virszinykais, 
iszgaudama nog jiu svarbias 

______ randaviszkas slaptybes. Ant 
— galo suseseke jiaja kokis tai 

prastas kadetas, davė žinia 
liail* valdžei, kuri patogu sznipuka 

\ aresztavojo. Iszsipildė priežo- 
1 ' n ®'dis, jog, “kur velnias ne gali, 

.ILHwl'xMten siunezia boba.”

Nanticoke, Pa.; lenkai nu 
tarė neužraszyt biskupui 
banui bažnyczios norints 
kūpąs kerszino visaip.

Ho- 
bis-

Del daugeliu pažinstamas 
p. Jonas Ealeckis isz Mount 
Carmel, Pa. mire panedelio 
diena. A. a. Paleckis darbsza- 
vo daug del anglekasiu unijos 
ir buvo jiosios virszinyku.— 
Paleckis yra uoszvis p. Czi- 
žausko vargoninko Pittstone.

Pagal metini raparta inspek 
toriaus fabriku Delaney, 
Pennsylvanios fabrikuosią 
ba 773,000 vyru o 230,000 
teriu.

tai 
dir
mo

^ruiwruib 
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K°lera— tai baisi poniute, 
layma jieje tukstanezius auku 

, "r ne greit duodasi iszpraszyt 
tiktskp^ur karta apsiseda. Del-to tai 
jpęinloFyventojai Ameriko pradėjo 

' >aisei nerimaut isz priežasties 
I ;tįaįiiasirodimo koleros ant salos 

^tatato'winburne, kur jau szeszios 
Vėėmv -patos mirė ant koleros. Visas 
t®'- ^q-istovas turi po rusta kvaran- 

° kožna pribuvusi laiva 
I « į j! Italijos peržiūri daktarai.

Ryto, tai yra sereda, 
invesdytas ant 
kun. Prendergast, 
piju Philadelphios diecezijos 
praszo idant bažnycziosiaskam 
betų varpus apie 10 valanda 
isz ryto kada prasidės ceremo
nijos.

bus 
arcibiskupo 
Visu para-

1 Daugelis žmonių ne turi isz

VU' 'sz tavęs pasinaudot.
jjUfc ------- - -------
sa * Censuso bjuras pranesza 

k turtas farmu Suv. Stei- 
I'" ,-isia pasididino in laika de- 
I me^u an^ $15,252,788,-
| arlja aDt US procento
L.■ " įgiau. Mete 1910 buvo ver- 

$13,051,033,000 o szendien 
I ką’ 7. - v>so farmos yra vertos $28,- 
1A 821,000. Laukas, visoki IcnK*' ’ , . , . . - ,szki padarai, namai ir t. t.
I verti $35,859,663,000.

' ISzendien Suv. Steituosia 
Aasi farmu 6,340,120, ap- 

I JmsB’ .’iamu margu randasi 477,- 
' |,%^'<000.

. į! (
\ •'i’ittsburge ajriszei turėjo

________ _ *** ?j^a' P6r <Lenas ant 
■■■ ”7-^ I ’**’1°9 priglaudos namo del 

Grino uždarbio isz 
; asilinksminimo turėjo ke-

I ^-^-^jįades2 i n i h tukstancziu do- 
Aj riszei suvažiavo isz 

•CjĮszaliuir nesigailėjo pi- 
.^įl u nes žinojo buk kožnas 

I . a ^as-ejna ant gero daigto. 
131^ / -s mus? Nėr ka ne kalbėt!

------
■ irsztia statinio milžiniszku 

I Ii New Yorke ne susima- 
I y/ Dabartės ne kurie ka- 

^li^r/^tai mano statyti narna 
ITjz šimto augsztu. Vėliname 

.f lg J1 io, bet nepavidime tam 
|p elui kuris turės apsigy-

ant pats virszaus o ypa- 
IP, |g i, kada užejtu smarkus

IP ji m as žemes.
"** In J®----- - —

Patemijiniai.
— Kožnas viras insimilejas 

in mergina, tai giresi isz savo 
geru darbu.

— Ir mergos supranta, jog 
ne viskas' ira auksu, kas bliz
ga-

— Boba girta ira bjauresne 
už velnė.

— Tankiause užvidejimas 
ne ira kuom kitu, kaip pele
nais po Ugnei meiles.

— Isz vieno grūdelio teisi- 
bes, melas kiapa ciela kepa
lėli.

— Tūli dvasiszki su savo 
nedoribia pereina pekliszka 
smaka drakoną.

— Tikibiszkas fanatizmas 
žmogų pavereze ant paskuti
nio mulkio ir laiko tamsibeje.

— Kas paskutini skatiką 
atiduoda ant garbes Dievui—■ 
in rankas dvasiszko, tai ira 
paskutinis kvailis.— Dievas 
daugiau turi už tave žmogeli. 
Malda ir geri darbai daugiau 
Dievui meilesni, negu tavo ke
li dolerei.

— Pratinkis isz jaunuves 
prie darbo, proce žmogų veda 
in dorybia.

— Nesigirk su tuom ko ne 
turi,

— Nesitikek ant kito pa- 
gialbos, nes pats sau prigel- 
bek.

Iszmete isz karezemos— 
mirė.

Cumbola, Pa.— Stasis Žit
kus isz Coaldale atejas su savo 
draugais in karezema William 
Devlin liepe paduoti gerti nes 
už “drinksa” ne norėjo užmo
kėti o isz to pakylo barnis terp 
saluninko o Žitkaus. Salunin- 
kas pasiszaukes da kelis in pa
gialba iszmete visus laukan o 
Žitkui davė su kumszczia in 
burna jog tas puldamas, patai
kė ant stritkario sztangu su 
galva ir isz to myre ligonbute- 
je. Devlinas likos aresztavotu 
ir patalpytas Pottsvilles kalė
jime in kur jin nusiuntė skva- 
jeris Bendrikis.

— Teip danesza angliszki 
laikraszczei. Nes aplaikeme 
žinia, buk tasai padavimas ne 
yra teisingas, nes Žitkų sumu 
sze visa gauja želablakiu, szok 
darni ant jio galvos kad net 
visa pakauszi sulenkė. Devli
nas likos pastatytas po $5000 
kaucijos o teip-gi ir kokis tai 
Conroy teip-gi stovi po $5000 
kiti kaltininkai prasiszalino.

Nelaimes kasiklosia.
— Antanas Kaminskis gy 

venantis po No. 426 W. South 
ai. Mahanoy City likos sus
paustas per vagonus Ellen- 
gouno kasiklosia. Likos nuga
bentu in ligonbute.

— Tamoszius Barkolis liko 
užgriautas per anglis Gilber- 
tono kasiklosia. Antanas Szu- 
kaitis likos pažeistas Boston 
Run kasiklosia. Abudu gyve
na Meizville.

— Kada tris anglekasei 
“rabino brusta” Shenadorio 
City kasiklosia, staigai sugriu 
vo virszus ir pagavo visus. 
Jurgis Duraviczius likos pa
žeistas in koja, Ignotui Mas- 
lauckui pažeido koja, galva ir 
peczius, Franui Karelokui pa
žeido ranka. Duraviczius likos 
nugabentas in ligonbute.

Užmusze paezia per 
klaida.

Kittaming, Pa.— Būdamas 
tosios nuomones, kad jiojo pa
ti buvo vagium, Jurgis Golde- 
nas, kupezius isz Wickboro, 
nuszove ant smert savo paezia 
nakties laike. Szendien Golde- 
nas kone iszejna isz proto isz 
gailesezio ir randasi po prižiū
ra daktaro.

Isz priežasties tankiu vagis- 
cziu ir insilaužimo vagiu in ns 
mus, Goldenas pirko revolveri. 
Ana nakti, jiojo pati atsikėlus 
isz lovos idant uždariti langa 
o Goldenas pabudęs mislino 
kad tai vagis insigauna per 
langa, szove kelis kartus o mo
tete pūole pataikinta in szirdi.

Nauj i pareikalavimai 
anglekasiu.

Wilkes-Barre, Pa.— Sekan- 
czius nutarimus padavė angle- 
kasiu komitetas ant anglekasiu 
seimo, kuris atsibuvo praejta 
nedelia:

Pripažinimas unijos ir “Czek 
-of”. Sverimas anglių ir užmo
kestis už tona. Vienoke preke 
parako. Visiszkas padidinimas 
mokesties nog 10 lig 20 pro
cento. Liglaturiszkas komite
tas. Paskyrimas deszimts in
spektorių daugiau. Idant bo
sai galėtu būti iszskelti ant 
kasikiu inspektorių. Idant pri
versti ant užvedimo 8-valandu 
darbo del inžinierių. Idant ne
prileisti prie darbo tokiu dar- 
biuyku kurie nemoka kalbėt 
angliszkai. Pagerinimas kons
titucijos. Idant rokuotojai bal
su perskaitytu balotus ketures 
dienas priesz sejmus. Iszrinki- 
mai kad butu laikomi karta 
ant meto.

Bet ar daleis musiszkei ant 
tojo nutarimo, kuris uždrau- 
dže nepriymti in darba tokiu, 
ka nemoka angliszkai? Rei
kėtų apie tai neužmirszt.

Musztine parapijoj.
South Bend, Ind.— Czio- 

naitiuioje kataliku vengru pa- 
rapijoi atsibuvo musztine isz 
priežasties kunygelio Povylo 
“von” Kovačo. Parapijonai už

Perkūnas iszmete tris mo 
teres isz lovos.

Cressona, Pa.— Laike dyde 
lo szturmo kuris praėjo petny- 
czios ryta, perkūnas trenke in 
narna Juozo Witmano, kuris 
nemažai padare bledes o ir 
iszdirbo nepaprasta juoką. Ta
me laike gulėjo lovoje tris mo 
teres o szunytis gulėjo po lova, 
langas buvo miegkambarije 
atydaritas. Perkūnas trenkda
mas in kambari užmusze szu- 
nyti o lova apvertė tris kartus 
su mieganezioms moterimis, 
sunaikino visus rakandus isz- 
leke vela per langa. Norints 
moteres baisei persigando bet 
nieko blogo jioms ueatsitiko.
Paniekina amerikonisz- 

kus turezius.
Washington, I). C.— Sena 

toris Kenyon isz Iowa laike 
senate prakalba, paniekinda
mas amerikoniszkus turezius 
kurie didžiuojesi prieszais var
gingesnį sztama žmonių. Kal
bėjo jisai:

‘,‘Szedien gyvename kvailam 
laike barstinimu piningu. Esa
me piningiszkai papaike. Ej- 
nanje per taji gyvenimą ant 
prapuldinimo, kraudami turtą 
ant, turtu. Turtingi vyrai sten
gėsi surinkti daugiau milionu, 
nei.tsimindami anto, jog dru- 
betoje aut smert, nesiranda ki- 
szežiu.

“Turczei dydžiuojesi savo 
turtais prieszais vargszus. Skai
tome tankei buk tokis ir tokis

ISZ VISU SZALIU.

metineje savo prabaszcziui buk turįzius intaise in namus var-

Ant pikniko Hazletone.
Czalis:— 

Eluk.
Eluka:— 

noriu!
Czalis:— 

ejsi tai gausi in snuki!
Eluka:— Na, kad jau teip 

puikei praszai tai ejsiu....

Ejkie szen szokti

Ne ejsiu, ba ne

Ejki, ba kaip ne

Tris uogautoje! užmuszti, 
tris pažeisti.

Tamaqua, Pa.— Kada jau 
surinko uogautojai pilnus vie- 
drus uogu ir važiavo vežimu 
namon, arklis staigai pasibaidė 
terp Tagertsvilles o Tamaquos 
ir pradėjo bėgt nog stataus kai 
no, perversdamas vežimą isz 
kurio visi iszpuole ant akme
nų. Sekanczios ypatos užsimu- 
sze ant smert: Charles Herring 
25 metu senumo, jiojo motina 
48 metu senumo ir Mrs. Ra- 
malley 36 metu. Pasižeido la
bai Katre Herring 42 metu, 
Shultziene 33 metu ir Donald 
Herring 11 metu. Pranas Reil- 
ley ejdamas namon in Mc 
Adoo užtiko nelaimingus ir 
davė žinia daktarams in Ta
maqua apie baise nelaime. Vi
si gyveno Coaldale.

gyvena nemoraliszkai. Praejta' 
nedelia kada kuningelis norė
jo atkalbet miszes, parapijo
nai ne leido in bažnyczia. Ant 
to tik lauke palicijantai para
ginti per kuningeli, kurie ant 
žmonių su paikoms užklupo. 
Suvirszum 300 ypatų aplaike 
pažeidimus o daugeli areszta- 
vojo. Visa parapije dabar su
kylu prieszais kuningeli ir 
kaip rodos teip lengvai viskas 
neužsibaigs.

Oj daug panasziu uoszviu 
randasi!

New York.— Pas savo mar- 
czia pribuvo isz Brooklyno 
Mrs. May Coyle isz Bostono. 
Ana'diena apskundė marti sa
vo uoszve už tai kad toji suar
dė jiosios malszu gyvenimą o 
vyras nog jiosios atszalo.

Vuoszvei niekas ne patiko 
ka marti darydavo; nuolatos 
iszrasdavo visokes priežastes 
kaip tai: kad nemokėjo iszvirt 
valgyt, iszpraust kudyki, pro- 
sint ir skalbt ir kitas priežas
tes o ant galo ir vyras nog jo
sios atszalo.

Sudže iszklauses marezios 
skunda, apreiszke buk atsilan- 
kimas uoszves per 10 dienu bū 
vo pervirszinai ir kad toji 
paymtu pirmutini truki, ke
liautu kagreicziaūse adgal in 
Bostoną.— Daug, daug pana
sziu uoszviu turime ka daro 
sumaiszima terp poru.

Norėjo valdyt parapije; 
likos suvaldyti per 

palicija.
Stanford, Conn.— Dvi mo- 

teres ir devyni vyrai, likos 
aresztavoti už “užpuolimą” ant 
sakristijono Jono Golinskio 
vietinioje lenku parapijoi. Ke- 
lioleka parapijonu nusidavė 
pas zakristijoną mierije atėmi
mo raktu bažnyczios ir valdi- 
ma parapijos.

Kunygas Juozas Ramiszevs- 
kis paskubino in pagialba za 
kristijonui, nes matydamas in- 
pykusius parapijonus, prasi- 
szalino in klebonije. Dave ži- 
ne palicijei, kuri tuo pribuvo 
ir aiesztavojo “kaltinykus’. 
Ne kurie likos nubaustais ma
žom bausmėms už “sumaiszima 
publiezno pakajaus”, kitus pa
leido.

gonds už $120.000 o tame pa- 
czir-'m laike tukstanezei žmo
nių meidže duonutes. Mergai
tes dirba fabrikuosią ir sztoro- 
sia irog ryto lig vakarui nog 3 
lig 5 doleriu ant nedėlios o 
locninykai dovanoje milionus 
ant užvedimo muzeju ir kito
kiu niekniekiu. Ar-gi galima 
stebėtis, jog vargszai pradeda 
ant to viso zurzėti ir piktžod
žiaut ?

“Szendien klausimas apie 
milžiniszkus turezius yra vie
nas isz svarbjausiu”.

Senatorius Kenyon turi tame 
dydelia tiesa.

Trumpi Telegramai.
§ Autverpas.— Straikas 

laivoriu Red Star Line jau už 
sibaige. Kelioleka szimtu strai- 
kieriu sugrižo.

§ Parižius.— Czionais Viesz 
patauje dydeli karszczei. Dau
geli ypatų mirszta nog karsz- 
czio. Tokiu karszcziu ne pa
mena in 25 metus.

Isz Rosijos, Lietuvos

Iszkase senoviszkus užlie- 
kus.

Karšu.— Trisdeszimts viors 
tu nog czionais likos surasta 
urnai dydelio senoviszko mies
to isz pagoniszku laiku. Priek 
tam, darbininkai surado dau
geli stovylu pavidale visokiu 
žvėrių in kuriuos pagonai mel
dėsi. Isz kokio meto, tai ar- 
kiologai da neisztirinejo.

PRUSAI.
Lubavas.— In kroma kup- 

cziaus M. Kleiną insigavo va
gis ir pavogė 800 markiu, teip 
-gi ir kelioleka vyriszku dra
panų,

Eidkunai.— Czionais nus
kendo fabrikantas szepecziu 
M. Sabėlovicz isz Vilkaviez- 
kio, szulini savo kaimyno ir 
tai isz piktumo, kuk vienas isz 
jio darbininku mirė kalėjimo, 
kuris eme dalybas straike.

Albrastade, Szlezvike.— 
Trilekos metu vaikas nužudė 
15 metu senumo tarnaite, dur
damas jia peiliu kelis kartus. 
Negalima isz jiojo iszgauti jo
kiu budu, del ko taja žudinsta 
papilde.

Kruvinas straikas.
Antverpas, Belgija.— Strai

kas laivoriu ant Red Star lini
jos kyla kas kart daugiau. 
Terp palicijos o laivoriu paky
lo musztine, kurioje daugeli 
^ikos pažeistu.

Red Star kompanije apgar
sino, buk ne gvarantina saugio 
pervežimo pasažieriu ne dasta- 
timo ant laik jokio tavoro. Per 
tai butu gerai, idant nepirktu
mėte szipkorcziu ant tosios li
nijos, jago neprižada pristati- 
ma pasažieriu in vieta.
Ne turėjo duonos; nužu

dė visa szeimyna.
Lvavas, Galicije.— Židas 

Aronas Taube, kriauezius, ku
ris isz priežasties neteki mo dar
bo inpuole in dydeli nerimasti 
bandė nužudinti savo paezia 
ir S vaikus su pagialba truciz- 
nos. Kaimynai iszgirde dejavi
mus kambariuosia kriaueziaus, 
gavosi in vidų o pažinia kas 
atsitiko, paszauke daktarus, 
kurie iszgialbejo nog smert 
penkis o tris tuojaus ir mirė.

Kada užklausė Taubo del 
ko teip padare, atsiliepe buk 
norėjo palengvint savo szeimy- 
nai kentejima ir bada, kuris 
nog keliu dienu davėsi jaust.
Daug darbo ant farniu.
Toronto, Kanada.— In Ma

nitoba pribuvo agentas jeszko- 
damas darbininku ant farmu. 
Manitoboi reikalaus in 30 tuk- 
stanežiu darbininku laike rug- 
pjutes, Saskatchewan reika
laus 40 tukstaueziu. Mokestis 
darbininku ant farmu isznesza 
nog 40—50 dolerius ant me
nesio, Užderejimai yra geri. 
Susirinkimai. Kanadoje bus 
geresni szi meta net Kaip ki
tados.

Meilingas ir kruvinas 
atsitikimas.

Kaime Zavale arti Ceremo- 
szo ant rubežiaus Bukovini 
atsitiko kruvinas ir meilingas 
atsitikimas o kurio dvi aukos 
jau mirė o trecze randasi li- 
gonbuteje.

Vienas isz paguodotu gyven 
toju kaime 28 metu senumo 
Ilavrylas Lokusta stražnykas 
medžiokles insimilejo labai in 
19 metu Maria Nikiforov, pa 
togiause mergaite isz Zavalu 
ir aplinkines. Lokusta dare 
viską ir prispirinejo ant greito 
apsivedimo bet Mare nuolatos 
jin atkalbinėdavo ir pravin- 
kindavo diena o laike meilin
gus susineszimus su kitais ber
nais o Lakusta linksmino 
buk jin mili ir isztraukdavo 
nog jio visokes dovanas, tokiu 
budu laike ant virveles Lakus 
ta per keturis metus. Ant galo 
staezei jiam pasakė, kad iszejs 
už jio tik tada kada Zavale 
pastatys del jiosios narna ko
kie randasi mieste. Lokusta 
turėjo maža grinezele, bet 
idant visame intikt savo mile- 
mai, paskolino nog draugu pi
ningu ir užganadino milemai. 
Nikiforiute bet nemislino iszte 
set .duota žodi.

Susipažino paskutiniam lai
ke su kokiu tai Steponu Luką 
vecku isz Suiatinio miesezio- 
niu su kuriuom milejosi. Paša 
ke per tai Lakustai be darže
liu buk už jio ne ejs ir tegul 
sau pasijeszko kitos milemos. 
Lakustas atėjo pas milema pa- 
nedeli melde jiosios idant ne- 
pražudintu save ir jiojo. Tuom 
kart atvažiavo Lukavickis o 
milema pasakė Lakustai idant 
nusiduotu namon nes geidže 
pasilikt viena su savo sužiedo- 
tiniu. Lakustas iszejo o po 
tam iszejo ir Lukavickas: ka
da užszoko ant arklio Lakus
tas pradėjo in jin szauti ir 
puolė mirtinai pažeistas. 't La
kustas inejo in grineze .užmu
sze Nikiforiute vėliaus pats 
save. Lukavieki.— Su meile 
tai kaip su ugnia, ne reike už 
daug szposuot.

MAINIERIU
UNUE.

Kaip visiems yra žinoma, 
jog su 31 d. Kovo ateinaneziu 
metu, baigiasi kontraktas visu 
kietųjų ir minksztuju angleka 
siu uniju, su kompanijoms. 
Užtad-gi laikas butu angleka- 
siams ir pagalvoti apie szi da
lyką. Juk szis dalykas yra ga
na svarbus kiekvienam angle- 
kasiui, nes nuo jo priklauso 
daug gero. Jusu ateinaneziam 
gyvenime. Kiekvienam isz jus 
yra gana gerai žinoma ka gero 
padare unija anglekasiams, ir 
da daug daugiau galėtu pada
ryti, tik mums reikia solidoris 
tesnes ir tvirtesnes vienybes.

Unija yra sziandien vienati
nis būdas kovos su kapitalu. 
Nors unija ir nepanaikis galiu 
tinai industrijoliskosios vergi
jos bet kol kas da neturime 
tvirtesnio nei tobulesnio, taigi 
privalumas kiekvieno darbiniu 
ko prigulėti m unija, ir užsi
mokėti savo reikalingas mo
kestis. Gal sakysite, jog moka
mos jus mokestis nieko nereisz 
kia, jeigu tik jus dvasioj esat 
tvirtais unijistais, tai ir užten
ka. Ne broliai to neužtenka! 
Nors tu buk tvireziausias dva
sioj unijistas, o niekas neat
kreips nei atydos in tave ežia 
reikalingas darbas praktiszkas 
darbas pasirodyti kad tarpe 
mus yra vienybe! Atminkite! 
kad priesz suvienytas darbi
ninku spėkas, dreba visas pa
saulis isz pamatu! Ir patarte 
sako: “vienybėje galybe!” Ir 
isz mus kiekvienam yra gana 
aiszku, kad mus apsigynimas 
nuo skraudeju ir isznaudotoju 
mus spėkų prakaito, kraujo ir 
proto yra tik rysije vienybes, 
riszanczios visu nuskriaustuju 
luomą in vien bendra ir galin
ga armija. Tik su vieny kim sa
vo spėkas, o pamatysim kad 
kapitalas sudrebės ir liks isz jo 
tik griaucziai.

Taigi, isz mus kiekvienann 
yra gana aiszku, kad mums 
reikia tik vienybes, o tada vis
ką turėtumėm. Palaikymui tos 
vienybes, musu tarpe reikalin
gas koks nors dalykas, kas 
mus risztu prie tos dideles 
szeimynos. Užtad tam tikslui 
ir yra mokama mokestis. Isz 
tu mokeseziu dalis eina užden
gimui tiesu palaikyme tvarkos 
ir gyvybes organizacijoj. Kita 
dalis, pasilieka del paszelpos 
laike kovos su kapitalu. Mokė 
jimas mokeseziu, palaiko mus 
artimesnėje vienybėje ir tik 
tuomet galima szis tas nuveik
ti. Pagalinus be finansiszkos 
paszelpos unija nieko negalėtu 
nuveikt ir jin visai butu be 
vertes, nes kovojant su “aukso 
dievaieziais” kurie pinigus ga
li barstyti ir barsto saujomis, 
reikalingi teipgi piningai nors 
ir mažesnėm skaieziuje.

Teipgi kviekvienas supranta 
kad organizuotoms mus spė
koms reikalinga vadovyste. 
Be vadovu bei virszininku, ku 
rie organizuoja užlaikytu tam 
tikrose rybose ir ja vestu tik 
paženklinto tikslo, negali ir ne 
gales apseiti jokia organizaci 
ja. O užlaikymui tu virszinin
ku ir vedimui organizacijos 
reikalu—reikalingi piningai 
nes, nieks negali gyventi dva
sia szv.

Teipgi būdami tik dvasioj 
unijistais, nesirokuoja jos na
riais ir todėl negali nieko gero 
padaryti unijai. Žodžiu, jeigū 
nemokėtum mokeseziu tai ka- 
gi mes galėtum nuveikti? 
Negalėtum turėti nei instaty- 
mu nei laikyti susirinkimu, nes 
neturėtum kuom užsimokėti.

Neimdami dalyvumo praktisz- 
kai negalėtum nieko o nieko 
nuveikti nes tarpe mus nebū
tu susiklausymo ir tvirtos vie
nybes, kuri būtinai mums rei
kalinga.

Užtad kuriu mokestys yra 
užsivilKusios, tai užsimokėkite 
nevilkdami: arba kurie visai 
neprigulite tai privalote insi- 
raszyti. Atminkit, jog artinasi 
laikas ir jau visai netoli 31 ko 
vo kuria sutikti turime būti 
prisirengė nes nežinom kas ga
li atsitikti. Kompanijos aty- 
džiai temija kiekviena unijos 
pasijudinimą ir jeigu tik pa
matys kad mes busim persilp- 
ni stoti kova su joms tai nėra 
mažiausios abejones kad jie at 
siims atgal viską ka pirmiau 
iszkavojom būdami tvirtoj 
vienybėje po unijos vėliava. 
O man rodosi, nei vienam isz 
mus nesinorėtu jau dirbti 10 
vai. už 1,50 kaip pirmiau bu- 
davp. Užtadgi ruoszkimes su
tikti 1-ma Balandžio tikrai 
vyriszkai, kad prisejus reika
lui, galėtumėm tvirtai kovoti 
ir kova laimėti.

Jeigu priseitu ir streikuoti 
tai dabar turime geriausia pro 
ga negu kada pirmiau turė
jom laimėti streiką. Atminkit 
kad ateinanti 31 kovo baigėsi 
kontraktas visu kietųjų ir 
minksztuju anglekasiu unije, 
su kompanijoms ir todėl daug 
lengviau laimėti kova suvieny 
toms spėkoms kovojant. Ne 
bukite tvirtais jog “streikos 
nebus” streikas gali iszkilti di- 
sai netikėtai ir tai labai di
delis straikas nes gali būti 
visuotinas anglių streikas. 
Kietųjų anglių kompanijos 
persitikrina jog mus unija yra 
labai silpna, todėl nežinome 
kokias iszlygas jie mums aps
kelbs pasibaigins sziam kon
traktui.

Pagaliau kad mes ir galė
tum susitaikinti su kompani
joms bet jeigu minksztuju 
anglių kasėjai nesusitaiko ir 
iszeina ant streiko tuomet ir 
mes butume priversti streikoti 
vien tik del ju, nes mums ne 
galima butu taikintis su toms 
Kompanijoms priesz kurias 
streikuotu mus broliai. Toks 
pasielgimas butu tikrai iszda- 
vimu.

Ar szeip ar teip bus, o 
mums darbininkams būtinai 
reikalinga vienybe, nes tik 
joje musu iszganymas. Žinote 
patys kokius milžiniszkus dar
bus galime nuveikti mus pa
ežiu labui suvienytomis speko 
mis.

Teipgi neužtenka tik užsi
mokėti savo duokles ir viską 
atidėti kaip kiti padarys. Pri
valumas yra kožno unijisto 
lankytis in kiekviena unijos 
susirinkimą ir svarstyti jos rei 
kalus. Reikia protauti kožnam 
ir iszgalvojus ‘ka’nors naudin 
gesnio apreikszti visiems. Jei
gu visi teip darysim ir kuomet 
sudėsim in daigta kožnas savo 
nuomone ir sveika protavima 
tai pamatysim, kad iszvisim 
svarbiausius mus gyvenimo 
klausimus, ir tuomi atliksim 
milžiniszka darba patys savo 
labui.

Todėl kiekvienas kalnaka
siu! vienykimes ir riszkimes 
in unija. Tvirtinkim jos spė
kas kiek kas iszgalim. nes 
trumpoj ateitije gal jos bus 
mums labai reikalingos.

St Gegužis.

— Žmogus papratias, gi- 
ventie isz kitu pagialbos, tai 
visados bus sunkinibia del 
kitu.

— Jagu turi valna laika, 
tai ne praleidinek ant tuszczio 
tiktai lobink savo protą skai
tiniais naudingu kningu.



Teisingumas yra geriau
siu uzmokescziu.

(Atsitikimas Lietuvio New Yorke.)

Kranas Dirvaitis buvo szen- 
dien labai nulindęs ir nusimi
ntas, ėjo uliczia su nuleis a 
galva nesidairydamas ne iii 
kaire ne in deszine szali uli- 
ežios. Praejta nedelia likos 
praszalintas nog darbo ir be- 
vaisingai jeszkojo kito. Vasa
ros laike labai sunku surasti 
koki užsiėmimą o ypacz New 
Yorke, per tai Franas su nu
liūdimų mielino apie savo atei 
te. Navatna kad Franas būda
mas teisingu vyru likos atsta
tytas, negalėdamas duoti isz- 
aiszkinimo priežasties prasza 
linimo.

Franas buvo eunum doru 
tėvu, aplaike kanogeriausia 
iszaugima. Aplaike dinsta lau
ke, nes karta kada jiam liepe 
paraszyti gromata kuriuoje 
talpinosi vienos melagystes - 
atsisakė nog raszimo tokios 
gromatos. Žinojo, jogkupczius 
pas kuri liepe jiam bankas 
raszyti gromata, patrotintu pu
se savo turto. Ir del to tai li
kos praszalintu.

Buvo pereitikrinias, kad 
jiam yra uždrausta ižduoti 
priežaste savo praezalinimo, 
jago geidže užlaikyti gera 
nuomone apie savo pirmutini 
duondavi. Jago jin kur už- 
klausdavo, del ko likos pra
szalintu nog dinsto, atsakinė
jo, buk už daug nog jio reika
lavo. Tas jiam mažai prigial- 
binejo ir del to negalėjo rasti 
kito užsiėmimo, o kad ir tėvai 
radosi vargingam padėjime, 
per tai galima suprasti kokiam 
nuliudime buvo Franas.^

Isz viso da turėjo prie saves 
o dolerius, tai yra kvitą ant 
tosios sumos ir dabar nutarė 
ejti in pirmutini banka iszmai- 
nyt kvitą ant piningu.

O kad tai buvo pietų laikas, 
inejas [in viena isz didesniu 
banku, ne rado tenais nieko, 
iszskyrent dvieju virszininku, 
sedinezius už geležines tvoros. 
Vienas isz jiu skaitė [(piningus 
o kitas rasze, paregeja Frana 
vienas isz jiu atsikėlęs tarė:

— Kasijerius tuojaus pri
bus!

— Franas lauke kantrei, 
neužilgio inejo in banka tre- 
czes virszininkas. Nekalbėda
mas ne žodžio, atsidarė geleži- 
nia szepa, kurioje gulėjo [dau
gybe auksiniu ir popieriniu 
piningu.

— Viena dalele isz to—pa
misimo Franas—o turėtumėm 
visi užtektinai.

Virszininkas tuom kart paė
mė pakeli bumaszku, perskaitė 
su nenoru “viens, du, tris “lig 
dvieju tukstaneziu, padėjo, 
priesz langeli in rankas Kra
no.— Tūkstanti doleriu.

Franas stojo nutirpias. Ka 
tai galėtu ženklyt? Tasai žmo
gus [davinėjo jiam tūkstanti 
doleriu—galėjo juos paymti ir 
iszejt! Pakol dasipias, jog pa
dare klaida, jau bus toli, jau 
niekas jin nesuras! Niekas jin 
ne iszduos.... Bet ne yra tai 
pagundinimas in kur neinpuls!

— Del ko tamista ne ymi 
piningus?— užklausė kasije
rius per langeli.— Gal užėjo 
kokia klaida?....

— Tiejei piningai prie ma
nias nepriguli— ratsake Fra
nas—asz tik geidžiau iszmai- 
nyt kvitą ant penkių doleriu...

— Koki kvitą?.... Pra- 
szau parodyt.

Franas padavė jiam popiera.
Virszininkas apžiurėjo po- 

pierelia gerai o atyduodamas I 
Franui atsiliepe piktai:

— Ne iszmoku jau, nes už
darome kasa.

Tylėdamas, iszejo Franas isz 
bankos.

— Juk galėjo man taja gera 
dejiste padaryti ir atsimokėti 
už teisingysta iszmokedamas 
piningus, apsaugodamas jin 
nog dideles bledes! Dyrektoris 
banko gal pradžiugtu, jago 
dažinotu koki turi nesaugu 
kasijeriu!

Staigai sustojo nusistebėjas 
—szale jio praėjo jaunas žmo
gus, panaszus in jin, kaip du 
laszai vandens konia puldamas 
inpuole in banka.

— Aha, tai tas, kuriam pi
ningus teisingai priguli! Da-

Kuom žmogus senesnis,
Tuom iszmintingesnis,

Kuom jaunesnis, 
Tuom kvailesnis.

Senas isz savo mokslo nesigirs,
Jauna isz kvailumo visur pažis.

— Kur jaunas žmogus?

bar dasiprautu del ko kasije
rius turėjo klaida. Kaip jisai 
panaszus in mania!

Kada apsakė namie apie sa
vo atsitikima, motina tare in 
jin:

— Acziu Dievui, jog tasai 
kasijerius ne pamėtė tiek pi
ningu! Dyrektoris isz tikrųjų 
butu jin praszalinias.

— Kaip-gi galėjo piningai 
dingti?—paszauke Franas.—• 
Kibą tik tada, jagu butau juos 
paemias!

— Ne, apie tai nemislinau,
— ba žinau, kad tu piningu ne 
ymtumei!

Tris dienas po tam, payl- 
sias visu dieniniu vaikszczioji- 
mu po ulyczias, jeszkodamas 
vietos—grižo namon. Motina 
padavė jiam kokia tai gromata.

Franas atpleszias koperta 
iszeme sekaneziai raszita gro- 
nfata:

“Atejkie tamista ryto de- 
szimta valanda in bjura Petro 
II.... ant No.... West uli- 
czios”.

Niekas negalėjo dasiprast 
ka tai galėtu ženklinti, nes ant 
rytojaus ant paženklintos va 
landos, nusidavė Franas ant 
paduoto adreso, kur jin priėmė 
pats virszinininkus, senas ir 
paguodotas žmogus.

— Tamista buvai vakar 
banke P. ... ?— užklausė.

— Teip.
— Del ko geidei apgauti 

kasijeriu ant tūkstanti doleriu
— To nepadariau— atsake 

malszei Franas.— Kasijerius 
padavė man pakeli bumaszku, 
pasakiau jiam, buk tiejei pi
ningai ne pi iguli prie manias. 
Argi jisai kalbėjo—paszauke 
garsei—buk asz jin norėjau 
apgauti ? Tuojaus paskui ma
ne, inejo kokis tai jaunas žmo
gus, labai in mane panaszus....

— Teip panaszus, kaip pats 
dabar matau, jog kasijerius 
buvo tosios nuomones, buk tai 
jisai! Nes del ko nepaemiai 
piningus?— Užklausė ponas 
H....

— Ba butu tai vagysta, o 
asz da vagystes nepapildžiau,
- atsake Franas!

— Ar turi tamista koki už 
siemima?— Kur ir per ka?

— Ne turiu tamista, turė
jau bet buvau praszalintu!

— Kokia buvo priežasties 
tavo praezalinimo?

— Ba reikalavo nog manias 
to, ko negalėjau iszpildyt!

— Del ko?— paantrino po
nas II....

— Ba.... tai.... ne buvo 
teisingumas!

— Gerai. Ar nori priymt 
užsiėmimą pas mane? Ant kvi
to buvo tamistos pravarde pa- 
raszyta, galėjau 'per tai leng
vai apie tave dažinot. Žinau 
viską ir turiu szirdingai pripa
žinti, jog retai, labai retai, at
sitinka sutikti teip teisinga 
žmoęu. Nori priymti pas ma 
ne dinsta? Duosiu tau ant me
to tūkstanti doleriu algos, to- 
liaus, žinoma, du kart tiek. Ar 
sutinki!

Ir padavė jiam ranka.
Franas priėmė dinsta su 

džiaugsmu, ne jisai ne [ponas 
II.... nesigailėjo tosios valan 
dos niekados. Ko keliu metu 
Franas pasiliko vyriausiu ka- 
sijerium tojo banko su alga 
penkių tukstaneziu doleriu ant 
meto, per ka galėjo užtvirtint 
bute savo milemams tėveliams 
lig paskutiniu dienu jiuju gy
venimo.

Teip tai teisingumas geriau
sia užsimoka visame. —F. B.

Lietuviuks kriksztytas 
zydiszkai ar ne?

Karczemoje susieja du lietu 
viai Cimbals ir Bimbals kalba 
si:

Cimbals:— Gersim po sti
klą! vot tavęs klausiu apie da
lyką— ar gali krikszczionis 
vaika savo žydiszkai krikszty- 
ti?

Bimbals:— Niekados, ka 
tu czionais kaip girtas klausi
nėj!?!

Cimbals:— Asz ne kaip gir 
tas sapalioju bet žinau kad 
lietuvis turi maža vaika žydisz 
kai apkriksztyjas.

Bimbals:— Tai kaip ar api- 
pjaustes nes žydu krikszto nė
ra?

Cimbals:— Teip, teip’jo vai 
kas apipjaustytas.

Bimbals:— Gerk po velniu 
alų greieziaus ir sakau kad tu 
kvailas kaip malku suodinas 
pagalys, vaikiukas jeigu api- 
jaustytas tai isz priežasties pa
liepimo daktariszko galėjo 
teip but jisai galėjo sirgt ir 
daktaras apipjaustė operacija 
padare vien del sveikatos, o ne 
žydiszko krikszto.

Cimbals:— Ka tu?! asz 
kvailas kaip malku pagalys, o 
tu mano alų lakdamas mane 
už teisybe vadini kvailu, tai 
už tai gal kad pundiju: kaip 
drosziu tau per placzia morda 
tai busiu kvailas. Asz insiena 
galva nedaužau ne esu kvailas 
o apie žydiszka krikszta tetna- 
pone-die teisybe.

Bimbals:— Perkūnas tave 
žino kokia tu teisybe dar sapa 
lioji, ir gi sakyk kame toji 
teisybe, nes kaip tu sakei, jo
kia teisybe nesimato kad 
krikszczionio vaikas butu žy
duku ? Gerk po velniu asz 
pundysiu bet pasakyk teisybe 
kuria rokuoji už tikrąją.

Cimbals:— Vot yra tap— 
vaikutis buvo da negimęs, o 
tėvas sake kad žydiszkai 
kriksztys. teip ir padare, vai
ka apipjaustė.

Bimbals:— Ar tu žinai kad 
tas vaikas visai nekriksztytas ?

Cimbals:— Ar žinai klausi, 
asz nežinau ant kriksztynu ne
buvau bet man teip rodosi.

Bimbals:— Kad nežinai tai 
nesapaliok, tylėk ir Dieva my 
lėk bus geriau.

Cimbals:— Nau tai tu kaip 
krepszelninkas dabar man pa
sakei, “tylėk ir Dieva mylėk”. 
Asz Mare galiu kaip pamatau 
mylėt bet Dieva liepi mylėt, o 
kur jin rasiu apsikabyt ir my
lėt. Dievas yra Visogali dvase 
jin galiu tiktai kaipo Visogali 
guodot, o tu liepsi mylėt. Tu 
Bimbale kvailas!....

Bimbals:— Eik tu po per
kūnu nuo mano biednos gal
vos szalin su savo dimnais 
kriksztais ir Marėms.

Cimbals:—• Aha, tu man 
liepsi eit po perkūnu nuo tavo 
galvos, o asz ant tavo galvos 
nestoviu, asz esu ant grindų; 
su Marėms, o kad ju czionai 
nėra. Kur ponuli dingės?

Bimbals:— Syki sakiau eik 
szalin ir gana.

Cimbals:— Aha poneli! Tu 
ne liepk niekam bėgt jieszkot 
Dieva mylėt, nes tai teip kal
bant tik apjuoka darosi, o ka 
asz sakiau tai teisybe.

Bimbale: — Asz tavo teisy
be nesupranta.

Apie Najorka ne kuriose 
kaimeluosia bobos kaip pus- 
1 ui i i s

Ne p ie tanciaus,
Ne prie rožaneziaus, 

Davadni vyrai, ue gali inkelti 
kojos,

Ba tuojaus prasigerus boba 
iszkohos!

O jau nedeliomi,
Tai ejna galvomi!

Nog pats ryto, visokiu prisi
renka,

Jau net del vietiniu vyru da- 
kanka.

Ne gali pavalgyti pusryczius, 
O ir pietus,

O kada jau badas prispyrė, 
Tai svecze už makalos nutvėrė

Iszmeta laukan per duris, 
Ir da per kupra gauna ne ku

ris!
O bobeles tankei ir kazoka 

szoka, 
Iszdaridamos visoki leJoka,
Kur teip buvo nesakysiu, 
Ant kito karto paliksiu, 

Bet jagu da iszgirsiu: 
Tai tada jau su koeziolu kaili 

iszdirbsiu.
* * *

Apie Wilkesberius nedideloje 
peczei,

Buvo vaina, ajbecze<-"'
V ienas bobeles, vyras sėdi 

dželoje,
Ar gal ir kozoje, 

Pati likusi apie tai ne nepaiso, 
Tiktai sau szposelius taiso, 
Teip kita motere bjaurei jia 

pavadino,
Ir del bereikalo niekus užka

bino;
Gyvanaszle kaip induko, 

Ant bobeles užklupo, 
Per koja permete, 
Ant stalo mete, >

Sulaužė kede ir stala) ‘ 
Vos bobai ne padare gala. 
Kaip toliaus buvo, ne daži- 

nojau,
Ba in toliaus nusirabantinau, 

Turėjau invales juoku,
Ba da ne macziau szposu to 

kiu.
* * *

Yra tai labai gerai,
Ir dydelu naudingai, 

Mokslaine atlankineti,-
Szio to pasimokyti.

Jagu kas diena laiko ne turi, 
Tai vakarais atsilankyti gali, 
Tai vis sziek tiek naudoja, 

Negu po karezemas slankioja, 
Mat, vaikinai turi vakarais 

mokintis,
Ba diena, turi api darbeli rū

pintis,
Nes jagu merginos in mokyk

la ejna,
Tai ant giaro del juju ne isz- 

ejna.
In Czikaga nukeliavau, 

Ir nakties laike stritu ėjau, 
Ir macziau:

Ant kokiu trepu, merginos 
stovėjo,

Kaip varnos priesz dargana 
kvarksėjo.

Ta narna vadina szkala, 
Nes[po budeliu, jau gana!

Ne vidurije mokinasi, 
Tiktai ant trepu szparkinasi: 
O gal ant giedalo susirenka, 
Ba reike daryti praktika, 
Reike gerkles manksztyti, 

Kad dailei giedoti.
Trauke ant praktiko dukrele, 

Ir tai kas miela naktele; 
Motinėlė isz to džiaugėsi, 

Jog dukrele giedale lavinasi.
Džiaugkis motinėlė, 
Girk savo dukrele,

Nes tas ant giaro neiszeis, 
Ba gal szlektai atsiejs!

Ant triapu szkalos, 
Sėdėti ir riziana visados, 

Tai jau ne kas, 
Tokis praktikas.

ISZPARDAVIMAS!
Gramatika Angliszkoe kalbos mo

kintis be mokytojo (apdaryta) SI. 
Vaiku Draugas arba kaip mokytis 

skaityt ir raszyt be mokytojo 15c.
Naujas Budas mokytis raszyt be 

mokytojo - - - 10c.
Aritmetika mokinimuisi rokundu 

su pav. (apdaryta) - 35c.
Viso $1.60. Dabar už $1.

Pinigus siuskite per Money-Orderi 
sziuo adresu:
r. Mikeliais, BOI 62. Ne. V«k, I. Y.

KUR BUNA
Jonas Tamuleviczius gyvenantis 

kitados Herminie, Pa. tegul atsilanko 
in musu banka del pasiėmimo piny- 
gu kuriuos pagal ana reikalavima 
partraukėme isz Rusijos Valdiszkos 
Baunos. (to 59).

P. V. Obiecunas Co.
cor. 12 and Carson st. Pittęburg, Pa.

Pajieszkau sau merginos ant apsi 
vedimo arba naszles asz esiu 29 m. 
senumo, kalbu 7 kalbas, paeinu , isz 
Telsziu pav.. Zarenu para., Pronex 
sodžiaus praszau atsiszaukt ant adres- 
so: (to 59)

A. D Dambrowski
Box' 213 Niagra, Wis.

Pajieszkau sau mergynos ant apsi 
vedimo nejaunesnes ks ip 19 m. ir ne 
senesnes kaip 24 m. asz esiu 23 m- 
senumo katra turite akvata tai ats‘ 
szaukite ant adreso:

Jno. Wilkaifs
R.R. no. 3 % Morgan Belleville, 111

Mano tėvas Antanas Bukeviczius 
paeina isz Suvalkų gub. Starapoles 
pav. Prienų para. Aszmuntos kaimo, 
13 m. kaip isz lietuvos jis pats ar 
kas ki as praszau atsiszaukt ant adre 
so: (oę oi'

Kaz. Bukeviczius
Castle Shanon Pa.

Mano szvogeris Vincas Kvaracie- 
jus pirmiau gyveno Shenandori, o 
dabar nežinau kur paeina isz Suval
kų gub., Sejnu pav., Mangaroto 
kaimo turiu svarbu reikalą praszau 
atsiszaukt ant adreso:

St Tamaszauskas
759 High st. Akron, Ohio.

Mano draugas Aleksandra Stenu* 
lukas pirmiau gyveno Waterbury 
Conn, paeina isz ^uvalku gub. Sta
rapoles pav, Bulbieriszkio kaimo pra
szau atsiszaukt ant adreso: (gę oi) 

Jos. Žvirblis
15 Armory st. Worcester Mass

Mano brolei Mateuszas Juozas ir 
Andrius Sziauleis paeina isz Shvalku 
gub., Sejnu pav., Versieju gmino. 
Sodziunu kaimo praszau duot žine 
adreso:

S. Lievulis
073 R. R. avė. Akron, Ohio.

Mano szvogeris Jonas pirmiau 
gyveno Waterbury isz tenai iszvaže- 
vo in Pennsylvanija, o dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso:

P. Skalandžunas
240 W. Union st 

Edwardsville, Pa.

Mano pusbrolis Jonas Vilkaitis pir 
miaus gyvena kur Pennsylvanijos 
steite o dabar nežinau kur jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

J. Vilkaitis
R R no. 3 Belleville, Ill

Mano vyras Vincentas Tolauskas 
žylais plaukais, ir su žila barzdele, 
tris menesei kaip isz lietuvos,pirmiau 
gyveno Indiana Harbor, o dabar ne
žinau kur, asz jio moteris su duktė* 
re atvaževome isz lietuvos ir jo czio
nais neradome meldžiu jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so: (to 59)

P Tolauskiene
3601 Cedar st. Indiana Harbor Ind

Juozas Merkeviczius pagal moty- 
nos Magdės Skraudžiutes, paeina isz 
Suvalkų gub. Vilkaviszkio pav. Pa- 
javonio gmino Budviecziu kaimo pra 
szau atsiszaukt ant adreso: (to 59) 

‘Jno. Merkevioz
21 View Park by Bellshill Scotland

Mano sunus Jonas Žukauckas paei 
na isz Suvalkų gub Augustavo pav 
Labno gmino Adamavicziaus para. 
Lososnas kaimo, 8 m kaip amerike 
pirmiau gyveno Pittsburge paskui 
Minersville o dabar nežinau kur jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso: (to6l)

P Žukauskiene
R F D 175 Jonestown 

Minersville Pa.

— Koke skirtumą tarp žmo 
gaus o velnio?

— Toke, jog žmogus gali 
būtie velniu, o velnes žmogum 
niekados

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 1Toy St. Dayton, 0.

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

S’unczia Piningus in visas dalis 
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti 
Agentai. Mano agentūra yra po 
priežiūra Ohijos Valstijos.

Su virsz minėtais reikalais galite 
pas mane kreipits per gromata ar 
įsabiszkai o visame kanogeriause 
patarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpino 
P as zp ortus su patvirtinimu Konsulio.

n £v<d

Deszimts prisakiniu 
sveikatas.

1) Kvepok sveiku oru.
2) Valgik tiktai tada, kada 

esi alkanas ir kiek reikalauji 
ant užlaikimo sveikatos.

Kas per daug valgo tai rei
kalauja daktaro.

3) Gerk tada, kada turi 
troszkima ir kad ta apmal- 
szint. Czistas vanduo, nie
kad smegenių ne sumaiszo.

4) Užlaikikie kuna szvarei
Busi daug sveikesnis, kada 

rūpinsies! apie szvaruma.
5) Kada esi suszilas, ne 

giark szaltu gėrimu ne auszin- 
kis staigai, ba gali sveikatai 
kiankt.

6) Kada sudrutineji savo 
dvase, ne užmirszk ir apie ku
na. Sveikam kimia, sveikos 
misles.

7) Bukie krutus. Stovintis 
vanduo pradeda smirdėt.

8) Po procei je»zkok links
mumo, priduoda puse sveika
tos.

9) Miegokie tiktai tiek, 
Kiek del sveikatos tail yra rei
kalinga. Kas nori daug mie
got, tas dauęr ne žinos.

10) Karte ligos ue užmirszk 
tuojaus paszaukt daktara. Ge
resni maža pagialba, negu di
deli nebegale.

^“MUSO PASAKOS”^
—:arba:—

Surinkimas visokiu Pasakų 
isz visokiu liežuviu.

288 Puslapiu; 5x7 Į, Coliu Gydimo.
Telpasi sekanezios Istorijos: 

Karuliu sultoną, j’o sunu. dideli 
galineziu ir karalaite gulbe.
Prapuoluse karalaite ir 7

galinezius.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaite Miranda.
Kaip tai giliukis mainosi.
Ragana.
Elnes, velioribas ir arelis.
Medėjus,
Dvideszims keturi razbainikai.
Szluocziaus duktė.
Vaiskas Sz. Jadvigos szale

Lasovicu.
Į Vaitiekus.

Protingas Jonelis.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Staliorius daktaru.
Nedora pati ir tris popai.
Ilgasis, platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinai.
Baidiklos,
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas pati. Į
Juokingas atsitikimas.

PREKE TIK -75c.
Nusiuntimo kasztus mes 
apmokame. Adresą vokite:

W. I). Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.

Naujas Isz radimas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
kavoniu. Iszsiuncziaine dykai geras informa 
rijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokyte:

J.M.Brundza Co; New York & Brooklyn.

414Puslapiu; 5Ąx7Ą Coliu Djdumo.
Telpasi sekanezios Istorijos:

Jonas karalaitis, pauksztis ir 
vilkas.

Paikszas Jonukas, arkliukas 
antaite ka auksinius kiauszinius ' 
dėjo ir kiaulaitę žemeziugpile.
Karalaite paversta in varle.
Karalaite stebukl-merge.
Jonukas karalaitis ir nematomai 
muszanti lazda.
Netikėtas karalaitis.
Remuneles vainikėlis.
Velnes ir mužikas.
Melagis.
Giliukningas zbrajus.
Zerkolas.
Gudras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Milžinai, maži žmones ir 

niksztukai.
Du brolei.
Karalaitis vargutis, szunitis i 
lojutis, katinėlis niauklelis ir 
raganiszkas žiedas.
Petras Bude.
Tris brolei karalaiczei ir 
sergantis ju tėvas.
Szleivis (tikras melas).
Mužikas karalum.
Mikutis kupriukas ir niksztukas.
Raganiszka pleczkute.
Jonukas pauksztukas.
Karalius vargutis.
Žuvininkas, geniuszas ir juodu 

salų karalius. j

Parduoda Szipkortes isz
Hamburgo ir Liverpool tiesog in

Piningus ii anoxia grietai ir pigai o 
mbm m kanoija ir*« turite abejoti mano teisin-

TikAntTrumpoLaikri
2-TRO. Meto “Linksma Valanda” labai 
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu 
talpinasi: 18 Ilgu Istorijų, 66 Trumpesniu 
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos 
Žineles,42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu 
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks 
SzitaKnyga turės skaitimo per visus metus.

PREKE TIK $1.00.

Nusipirkite o Nesigailesite.

Ilgos Istorijos.
Raganos augitine 
Atsitikimas Lietuvio Varszave 
Szakinas, nedoras židas 
Baisus razbaininkas (Tikra teisybe) 
Kuningaiksztis 
Ponas Storasta ir Velnes Boruta 
Motiejus Murma 
Istorije apie Jenerolo dukteri ir 
sodauniko sunu 
Sierata, Jonas Degutis 
Jurgis durnelis
Kaip Agute del saves rinkosi jauniki 
Rustibe
Tuszczes dvaras 
Baime per tris naktis 
Gudri motere 
Nedoras tėvas 
Simukas ir Magduti 
Žvirblei

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove 
Milaszirdistes nagrada 
Iszmintingas mužikas 
z\r turi adata 
Juokinga klajda 
Stasiukas ir Urszule 
Juokinga pasakaite 
Vaito prisakimas 
Netikėta geradejiste 
Pirkimas velnio
V aidulis
Jurgis kokiu mažai 
Tomila
Mokink tingini ne lazda nes badu 
Kupcziaus laime ir nelaime 
N usiszipsojimas 
Jasezultas
Ne imsi Vardo Dievo dovanai 
Razbaininkas Burauckas 
Petras Szaporas
Ne nutverus už rankos ne sakik vagis 
Laidotuves
Senas sziauczius
Nagrada už pasiszventima 
Sziauczius Drotelis 
Kupcziaus sunus
Apie Didėja Petniczia ir medžius 
Viernas tarnas
Sziauczius zokoninku 
Debesėlis
Lape, vilkas ir blusa 
Apie bajme 
Pirszloj
Vandens laszelo kelones 
Su maskomis pleszikai 
\tsikele isz grabo 
Nuneszta per zuiki laime 
Eglinciszkes virai 
Negivelo ranka 
Indijonu pasaka 
Tėvas ir tris jio sunus 
.Antanas Beržiukas 
Nekantrus artojas 
Trijų bud u moteres 
Abramkes pavojus 
Maži musu kankintojej 
Gudras barzdaskutis 
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis ’ 
Kaip maskolijo renka vaita 
Kaip pasidarė Pejpu ažeras 
Su kupriuku atsitikimaj 
Turreniuszas
Puiki Antano rodą del vaidijanezios 
poros
Kaip ruski popai apsieina su savo 
parapijonais 
Giduoles no sausgėlos 
Puikus nevidonas 
Naudingas priklodas 
Szuo atkerszintojum 
Smertis Nerono
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas 
Juokingas apsakimas 
Pabuczevimas kūdikio 
Jankelis Puče 
Kaip bagoezius pateko in pekla 
Kitras čigonas 
Netikus papūga

DAINOS IR EILES.
Tris budrei (eiles) 
Lietuvos grožibe 
Žiemos laikas
Prainant 
Gege ir gaidis 
Labora 
Kas yra didis 
Teisybes priežodis 
Viltis laimingu laiku 
Sziauczius ir Evute 
Del ko židai ne valgo kiaulienos 
Lietuviu būdas ir paproezei 
Isz Petrapiles 
Del mergeliu 
Pavasaris 
Lietuvos būdas 
Artojaus skundas 
Jiojo pirmoi meile 
Sanietas 
Nelaimiu gadinęs 
Ant Ringos kapu 1887 m.

Szventas Petras 
Visi ant Lietuviu \ 
Vilnis 
Persiskirimas. 
Rūtos daina 
Mislis
Apie jaunikaiezius 
Tikri szirdies jausmai 
Lietuvio kolone ir gailestis 
Pirma o dabar 
Neįkirstas rėžis
Mano turtai
Gaidis ir žemeziugas 
Paszaukimas
Ku-ku ir ku-ku 
Matita arba regata 
Daina
Atsilikias pjovikas 
Daina sakalėlio 
Tututis ir peleda 
Ežis ir Katinas 
Bite, uodas ir liepa 
Atsiminimai 
Skruzdės ir szirsze 
Maniemsiems 
Gandras 
Jonas Žižka 
Daina
Nelaiminga jaunamarti (su natom) 
Daina
Psalme
Skundas dukreles
Givenimas doro žmogaus
Dainele
Apie tevinia 
O asz jio—jam kalta 
Dainele
Dainele 
Malda darbininko

AKIVOS ŽINELES
Kaip su savim givena pikta pora i? 

kaip privalo giventi
Kaip žmones apie paukszozius mena 
Meile ir budai terp septiniu tautu 
Trumpi pamokinimai 
Kaip apsieiti sergant ant akiu 
Kas reikalinga sveikatai 
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti 
Kaip pažinti arklo metus 
Ar yra liga kaltūnas? 
Dideles pjuvines ant svieto 
Sugedimas viduriu pas kudikiua 
Persekiojimas spaudos 
Biskutis apie moteres 
Kaip butu Christusa iszluosave no 

židu
Isz bobiszku knygų 
Laime
Užtrucintos dovanos 
Rodos del geru gaspadiniu 
Moterių budai
Kokiame amžiuje priguli poruotis? 
Intekme valgio ant balso 
Ar cukoris kenke dantim? 
Pervirszinis naudojimas druskos 
Tikėjimas Kiniszkas 
Geras spasabas 
Sriuba isz duonos su vaiseis 
Kaip ilgai medžei buna ant žemai 
NAMINIS DAKTARAS.
Del nusu
Kaip skanduoji atgaivinti 
Kaklo skaude jimas 
Priesz cholera 
Del plauku 
Del noses
Ant nuszalditu sunariu 
Szlapioji dedervine 
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuomirulis
Geltlige 
Influenza 
Dieglis 
Pažandės
Užkietėjimas viduriu 
Gėlimas dantų 
Plaucziu uždegimas 
Ramatizmas 
Ne noras valgit 
Niežai 
Jago kojos prakaituoj* 
Del kosulo 
Trūkimas ranku 
Plauku auginimas 
Niežėjimas kūno 
Dantis czistai užlaikiti 
Akis
Galvos skaudėjimas 
Atgriebt nusinuodinusi 
Szamas vaiku burnelėje 
Kirmėlės viduriuose 
Pradūrimas voties 
Senos ronos
Džiova arba sukatos 
Kaip gidinti plaucziu uždegimą 
Krauja sulaikiti 
Medus giduole no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užszaldimai 
No gėlimo viduriu 
Perdurimas voties
No kosulo.

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paozta. 
į’^T’Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.

Adresavokite

W. D, Boczkowski-Co; Mahanoy City, Pa.
V. Lapinskas 

-:AGENTAS:- 
Szlpkorcziu in ir isz Europos 

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



KETVIRTAS PRISAKI- 
MAS DIEVO!

Guodok tęva tavo ir motina ta 
vo idant tau gerai sektųsi ant 

svieto ir kad ilgai gyventum.

0. Meto “Linksmaraįjį 
Knyga, 42* dydelij 

i: 18 Ilgu Istorija, Kj
61 Dainos ir Eiles, j

12 Naminis Daktarėj
Pamokinimai ir t.t, į, 

rga turės skaitinio per jįj
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.Vuolas 
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SnhrjUi 
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Ha 
Isi-crį, 
[tania,

I
Pas senus Graikus Atomuo

se 550 metu priesz Christusa, 
o tai pagoniszkuose ^laikuose 
Solonas didis mokintas, iždavi 
labai iszmintingas tiesas o tarp 
tu ir tokias, jog kas tėvus sa
vo musze, kolojo, už niek lai 
ki, ne pagodavo arba ne mai
tino senatvėje, tokis buvo pa- 
laikitas usz žmogų niekiause. 
Ne galėjo tokis rastis ant susi
rinkimu tarp žmonių, ineitinet 
in maldnami, turėt urėdą, o ir 
dabintis in vainikus laike ko
kiu besiedu, kaip tai buvo pa
pratime kitados. Jago katras 
ne pasitaisidavo, tai būdavo 
riksztems pliektas ir piningais 
nubaustas. Vienok tiktai to 
kie vaikai aplaikinejo baus
me kurie buvo gerai užaugin 
ti, o ipatingai mokėjo ant 
szmotelo duonos uždirbtie. O 
jagu vaikai ne buvo teip užau
ginti, jog ne mokėjo ant svieto 
elgties, ir sau duona uždirbtie, 
tada kad ir seni tėvai patvori- 
ja mirtų, tai ne turėjo tiesu no 
vaiku reikalaut pagelbos.

II
Graikus, tiktai

Del muso vaiku.

Istorijos.
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[Ims cštti ožkini 
Akis 
Gura sh'JepJ 
Atgiiebiosiajha 
SasunikuV^ji 
Kiro-ld riduriaa 
Pradams viė» 
Sewnaa
Dnon irta seklė I
Riip gidinti piiaa Ą® 
Srauji sukibti |
Medus gidede bo dwge!»^ |
Skausmu gilra ir bjids^1 Į
Xo gėlimo ridenu 
Perdurimu robes
No koala [

jaus ginsite Ii Kųgi f|C11 
kisrius ousuitima^l 
rokite :■
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kuris I 
save ir^tevinia savo inszlovi- 
no didelu ingalejimu uszpuo- 
lu szale Lenktra. Visi jin szlo- 
vino ir augsztino, jis-gi kalbė
davo, jog tame yra didžiauses 
džiaugsmas, jog da už gyvas- 
tęs savo te vėl u tosios garbes 
dasilauki ir jog jiemis ant se
natvės toki džiaugsma padari.

III
Pas turkus ir Arabu-, abel- 

nai pas tautas maliome toninio 
tikėjimo turi vaikai už didžiau 
se privaluma del tėvu, o žmo
gų kuris savo tėvu neguodoje, 
teip bjaurinusi, kaip didžiau
siu piktadariu. Akise tėvo, 
niekad kūdikis, norint daau- 
gias, ne sėda be pavelinimo. 
Vienas pakelevingas apsako, 
jog Kaire pažinojo auguszta 
virszininka, i kuris paėjo isz 
prastu ir biednu tėvu. Vienok 
tasai sūnūs kas diena tėvus 
atlankinzjo davinėjo visokias 
vigadas, ir greieziau neatsisė
do, kol tėvai ne pavėlino. Ant 
visu klausimu atsakinėjo 
didelu nusižeminimu:

SU 
o kad 

motina jiojo buvo labai szneki 
■ seniuki, tai turėjo jei ant vis

ko atsakinėt ir užiminėjo tasai 
pasikalbėjimas gana ilgai, bet 
jiam ne nubodinejo.

IV
Algerijo, kur dabar Francu 

zai juosus paleido o tarp tuju 
bu^o kuningaiksztis Abd-dal 
-Kader ir tasai sugrižinejo isz 
franeuzijos ir lauki jio daugi- 
bi ponu ir kuningaikszczitr 
Tuos visus pasveikino lingte- 
lejimū galva, o nubėgo pas sa 
vo motina seniuke, mėtėsi jei 
in kojas ir rankas ir ’bueziavo. 
Paskui sedias szale josos ir vis 
ka apsakinėjo, ka tiktai norė
jo’ žinot.

Turtingas varguolis
Gyveno vargszas žmogus. 

Viena karta jis atsigulė mie 
goti bet užmigti niekaip ne
gali, visa laika jis svajoja: 
Kodėl tai vargszams žmonėms 
sunku pasaulyje gyventi ir 
kam tie turtuoliai pinigus, 
krauna? Pas kita visokiu ge
rybių pilnos kertes, o jie dar 
renka ir save badu marina. 
Kad taip asz bueziau turtin
gas, kitaip gyveneziau. Gyven 
cziau pate nieko sau nesigailė
damas, o ir 
šiai duoeziau.

Sztai girdi, 
Imk sau szita 
nori būti turtingas; jame viso 
labo tik vienas auksinis, bet 
kaip tik tu ji iszimsi, tai tuoj 
bus kitas. Prirink sau, kiek 
nori, auksiniu ir nuneszk kap
sziuka in upe.

Tik turėk atmintyje: kolei 
nenumesi kapsziuko, negali 
iszleisti nei vieno auksinio— 
visi in szukee pavirs.

Apkvaito vargszas . isz 
džiaugsmo, neveikiai atsipei
kėjo ir stvėrėsi už kapsziuko. 
Iszima viena auksini, žiuri— 
ten jau kitas guli.

Ar tu regi,— mano, žmoge
lis gulėdamas,— kokia laime 
man pasitaikė: per nakti asz 
prisirinksiu visa krūva auksi
niu, rytoj-gi turtingas busiu, 
ryto diena nunesziu kapsziuka 
in vandeni ' ir pradėsiu nauja 
gyvenimą! Bet atėjo rytas ir 
žmogus jau kit-ka eme many
ti: Ar ne prisirinkti dar man 
kita tokia krūva? Viso labo 
tik ir pasėdėsiu viena dienele 
su kapsziuku. Prisirinko dar 
tokia krūva, o ežia užsimanė 
ir dar, ir niekaip negali su 
kapsziuku persiskirti. Panoro 
vargszas valgyti, bet be juodos 
duonos nieko pirkioje ne bu
vo. O nueiti sau nnsipirkti ka 
nors geresnio, gardesnio— ne 
gali: szukes vietoje pinigu ap
turės, jei nenumes kapsziuko 
in upe. Ir valgyti nori ir su 
kapsziuku jokiu budu nein- 
stengia persiskirti.

Užkando juodos duonytes 
ir innyko vėl auksinius tašyti. 
Užstojo naktis, ir nakti renka. 
Antra diena nuėjo in kaimy
nus, iszmelde duonos, sugrižo 
namon ir vėl inniko auksinius 
rankioti. Perejo sanvaite, ir 
menuo, ir metai, o jis nuo kap 
sziuko neatstoja. Gyvena, kaip 
ir pirmiaus vargingai, užmir- 
szo, jog žadėjo sau nieko nesi
gailėti, o ir kitiems gausiai 
duoti. Užsimasto valandėlė, 
eina su kapsziuku in paupi, 
bet ir vėl atgal grižta. Paseno 
jis visiszkai, pageltonavo pats, 
lyg auksas, o vis nepaliauja 
auksinius rankioti.... Taip 

‘ ir numirė jis pavargėliu ant 
1 savo suolelio begulėdamas su 
' kapsziuku rankose.

kitiems dar gau-

kas tai sako: — 
kapsziuka, kad

žiedeliai in se-

medžio grožy-

obelis ir pasa-

V
Pas mus kitados Lietuvoja 

buvo didele paguodone del tė
vu. Vaikai kad ir seniausi ir 
bagoeziausi. visi minavojosi 
savim vaikais po valdžia tėvu 
o ir davėsi save muszt su nusi
žeminimu. Kada Franciszkus 
Karpinekas, garsingas poetas, 
senovės laikuose, tas kuris pa- 
rasze daug szventu giesmių ir 
pabaigęs didelus mokslus o 
kada atvaž'avo namon atlan- 
kit tęva toks jiam atsitiko atsi 
įikitnas. Tėvas kalbėdamas su 
juom apie jio mokslus ir kito
kius daliklis, vaikszeziojo po 
grinezia, nes ant kart priejas 
tėvas nieko ne kalbėdamas rė
žė su ranka jiam per veidą. 
Sūnūs nežinojo kas tai galėtu 
but, nes su nusižeminimu pasi- 
kloniojas pabueziavo " tėvui 
ranka. Tada tėvas mėtėsi sū
nui ant kaklo ir su aszaromis 
tari:

— Dabar sūneli matau jog 
apie Dieva ne užmirszai ir tik
ros iszminties iszsimokinai, ja
go moki paguodot savo tęva 
ir kaipo giaras vaikelis pasi
duoti jiam.

(Toliaue bus.)

Vilkas ir szuva.
Storas ir sotus Murza, 

sitraukes virve, nubėgo in už
miesti pasitrankyti. Artimoje 
giraitėje jis susitiko vilką. Vii 
kas buvo toks sulieeejes, kad 
vos bepaėjo. Murza daugiau 
gailestingai, negu piktai, dirs
telėjo in vilką. Tuo padrasin- 
tas, vilkas pradėjo skunsties 
in Murza, kaip sunku jam gy
venti. Pagailo szuniui vilko ir 
tarė Murza:

— Eikie gyventi pas mano 
szeimininka; už menka tarnys
te gausi soeziai priesti ir galė
si gulėti sžiltoje būdoje.

Vilkelis nudžiugo ir nuėjo 
paskui Murzos. Bet jiedviem 
beeinant vilkas pastebėjo, kad 
szunes ant kaklo nutrinti plau
kai.

— O kas ežia pas tave?— 
užklausė vilkas.

— Tai menkniekis— tarė 
szuva.

■— Bet vis-gi kas ežia?— 
kvosze vilkas.

— Tai nuo virves— aiszki- 
no szuva— szeimininkas mane 
priesz naktį pririsza.

— Szitaip— tarė vilkas— 
tai nenoriu asz nei soeziai esti, 
nei būdoj gulėti, laisve bran
giau už viską.

nu-

Žiedai, lapai, vaisiai ir 
szaknis.

Auga sode sena obelis. Atė
jo pavasaris, truko pumpu
rai— ir apsidenge obelis ža
liaisiais lapeliais. Sztai taria 
lapeliai seniai motynai— obe
liai.

— Mes viso medžio grožy
be.

— Obelis nusiszypsojo ir 
pasakė.

— Pagyvesime— pamaty
sime.

Neužilgio pasipuosze obelis 
baltais kvepianeziais žiede
liais. Duzga-byzga obelyje 
biteles, džiaugiasi žiūrėdami 
žmones. Taria 
ne obeli:

— Mes viso 
be.

Nusiszipsojo 
ke.

— Pagyvensime— pamati- 
sime.

Neilgai puosze obeli žiede
liai: tuoj jie suvyto ir nukrito, 
o ju vieton atsirado mažycziai 
obuoliukai. Perejo vasara, ate 
jo ruduo. Obelyje tarp pagel
tusiu lapu raudonavo gražus 
sunokė obuoliai.

— Mes viso medžio grožy
be— tarė jie— isz mumyse 
esaneziu sėklelių iszaugs nau
jos obelaites; mus gi, žmones 
giria už gražuma ir gardumą.

— O apie muštai jus jau j 
ir užmirszote?— prabilo isz 
po žemes szaknis:— be mus ne 
butu ir jus, skanus obuoliu
kai.

— Visi jus man ir kitas ki
tam vienaip reikalingi— tarė 
obelis. Nebus lapu ir szak- 
nu— visi mes badu numirsi
me; ne bus žiedu— nebus 
obuoliu. O nebus obuoliu — 
nebus mano inpediniu—■ obe
liu.

Du kaimynai.
Gyveno viename sodžiuje du 

kaimynu. Jiedu turėjo po vie
na sunu. Abudu kaimynu bu
vo žmones darbsztus ir abudu 
kaip kuris iszmane, teip mylė
jo savo vaikus. Vienas ju rū
pinosi kuodaugiausiai uždirbti 
kad palikus savo sunui, kaip 
tik galima didesni turtą. Ant
rasis taipo-gi rūpinosi sulig 
isz gales daugiau uždirbti sa
vo vaikui, bet didesnioje da
lyje tuo tikslu, kad savo sunu 
galėtu daugiau pramokyti. 
Pirmasis kaimynas surinko ne
maža turtą, kuri ir paliko su
nui. Apie savo sunaus pramo- 
kyma jie nesirūpino. Antrasis- 
gi, teisybe, turtu nedaug teins- 
tenge palikti savo sunui, bet 
už tai jam davė ingyti nemaža 
mokslą. Pirmojo kaimyno sū
nūs, Paveldejes didžius turtus 
po savo tėvo, nemokėdamas su 
jais apsieiti ir pasikėlęs in pui 
kybe, netrukus iszaikvojo visa 
turtą ireliko pavargėlis. Ant- 
rojo-gi kaimyno sūnūs, ingi- 
jes nemaža mokslą, nois ir ne
didi turtą nuo tėvo paveldejas 
aeziu geram iszmanymui, pa
didino savo turtą o turėdamas 
gera szirdi, suszelpe neviena 
vargsza tarpe kitu ir turtingo
jo kaimyno.

Kuris isz tu dvieju kaimynu 
iszmintingiau mylėjo savo vai
kus? Aiszku, kad tas, kuris 
sunu iszmokino.

Lordas Roberts.
Būdamas ant karūnacijos Anglijo! aplaike daug 'plojimu 

ranku ne kaip pats karalus. Robertsas yra dydeliu kareiviu. 
Mete 1885 buvo vadu vaisko Indijos igi 1893. Afiike buvo 
1899 ir 1900.

Ultras čigonas.

Kitados buvo kaime Aszmo 
niszkiuose, ūkininkas, kuris 
turėjo du vardus Jonas-Ciprio 
nas Akelaitis. Pavogi no jio 
čigonas arkli kuris turėjo ant 
kulszes ižsvilita czeki su trimi 
literom J. C. A. Kada taji či
goną nutveri apie Mikulus, 
tuojaus pristatė pas vaita in 
Mokolus ir klausė vaitas.

— Ar moki tu skaitit?

— Ach Dieve! juk biskuti 
pažinstu literas.

W.—Jagu teip tai pats pri
pažinsi, jog tasai arklis prigu
li Jonui— Ciprionui Akelai- 
cziui, ba tokios literos ant kul 
szies arklo J.C.A.

C -Asz ponas vaite, asz tai 
iszmanau suvis kitaip taisės li
teras, o tai sziteip suprantu: J. 
ženklina; jimk,C.- čigone, A. 
arkli, o kad asz esmių čigonas, 
tai ir paėmiau ta arkli.

— Ar tau ne sarmata szven 
ta diena ubagaut ir žmonis už- 
kabinet?

— Juk asz gaspadoreli ubą 
gauju ir sziokia diena.

j NAUJA KNYGA
S -PO VARDU-

PRIEJGIAUSES
MOKSLAS

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE

PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiezniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos 3/ 
gali in trumpa laika pats per dž 
save iszmokti Angelskai sziek 3/ 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druozei apdarita t 
in Franouzini raudona audima & 
ir kasztuoje tiktai £ | a Kasztus 
nusiuntimo mes apmokame, $ 
SAULE Mahanoy City I
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Kataliogas Dykai!
Puikiausių ir geriausių: Armonikų. 

Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
kių muzikališkų instrumentų, teipgi, 
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.

Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir 
saugiai per expressą ar pačtą. Pasiusk 
savo aiškų adresą ir pačto markę, o Katalio- 
gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant;

M. J. DAMIJONAITIS
812 W. 33-rd St., CHICAGO, ILL.

MOTERYS!
čėdykit Pinigus, 
Laiką ir Sveikatą 
Ncsikankinkite vasa
ros karščiuos su sun
kiu,neparankiu prosu 
Nusipirkit naujos 

gadynės prosų, jis 
gamina šilumų sa** 
vyje vienodai.

Suprosinsite drapanas i pusę laiko su smagumu, 
geriau, parankiau ir dešimtį kartų pigiau negu pa
gal senovišką būdą; boto sučėdysite savo brangią 
sveikatą, pajiegas ir nervus. Prosinimas bus jum 
smagumu vietoj kankyne. Prosas šildomas vidu
ryje su gąsdinu ar alkoholiu. Geresnis ir pige
snis negu gazu ar elektra šildomas. Nereikia 
laukti kol prosas įkais, nereikia bėgti nuo pečiaus 
prie stalo ir atgal, nesudeginsi drapanų. Prosas 
šildo vienodai visą laiką. Šilumą galima reguliuo
ti kaip norima. Už vieną centą šildo per penkias 
valandas. Nepavojingas, švarus, be atsida
vimo; Galima vartoti kur tik norima: viduj, lau
ke pę medžiais, ant porčiaus ar kelionėje. Vi
suomet gatavas. Pilnai gvarantuotas Pigus. 
Užsin^jka į tris menesius. Kaina tiktai $4.00. 

THE J. ILGAUDAS NOVELTY CO.
1S13" S. Halsted St., Dept. S, Chicago.

j

Daktaras Marijona Walker’iene.
Ne kurie tvirtina buk toji navatna boba ne turi pilna 

protą o ne kurie kalba buk turi už daug. Marijonai nubodo 
dėvėti moteriszkas szlebes ir nog kokio laiko rėdosi kaip vy
ras. Marijona naminioje vainoję prižiurinejo ligonius už ka 
ir szendien aplaiko 50 doleriu ant menesio pensijos.
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P. V. 0BIECUNAS & COMPANY
^(ALL NATIONS DEPOSIT BANK) 

Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos I’ennsylvanijos. Užrubežines 
kapitalas $40,000.00. Locnas Namas vertas $150,000.00. 
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-ta. 
procentą nog szimto. Sziuncziame piningus in visas dalie 
svieto ir parduodame Laiva-Kortia3 ant visokiu Linijų. 
Musu Bankoje randasi tarn tikra Rejentalna teipgi irUžrube- 
žiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yrą | ats P. V. 
.Obiecunas organizatorius tos Rankos. Kreipkitės eu visokeis 
reikalais prie Musu Bankosper gion'atns ar asabiszkaio mes 
iszpildisime visokius justi reikalus greitai, teisingai ir gerai. 
Piningu ant j aczedvmo arba kitokiu reikalu galite prisiusi 

" . per Express arb Pacztini Money-Order.

W. Rynkewiczius
-:NOTABIUSZAS:-

233-235 W. Centre St., -:- Mahanoy City, Pa.
Apsaugoja Namas ir Naminus Rakandus nog Ugnies.

OiJžiaase Lietaviszka Agentūra. Kastoras Bankinis ir pardaviste Szipkorczin ant visokia Linija.

Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drueziausiu ir 
reriausiu Laivu, 
siuneziu Piningus in

Visas Dalis Svieto 
p-eieziause ir pigiause. 
Visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geria žino 

lazdų oda Dostovierne 
iel tu ka nori savo dali 
jMurąje Lun pavani.

Del Draugyscziu...
Pristatau poikes Szarfas 

Juostas, Keparas, Karūnai 
Špilkas ir t. L

Su kokiu nors reikalu 
kas-link Szipkorcziu, 
Piningus ir t.L

pas mane e 
teisinga

DYDYS GYDYTOJAS 

Dr. I g. Stankus M. D. 
Pabaigęs medikaliszka mokslą Universitete 
Indianos valstijos, teipgi buvo miestam dak- 
aru Indianapolis, Ind. kai ram turėjo did 

z.iausia praktika gydyti visokias ligas. 
Daktaras Stankus te pgi pabaigė kvotimą 
Mew York Post Graduate School A Ilospita 
katras yra didžiausias ir jau paskutinis did 
'.iiiju daktaru mokslas, ežia specialiszkai ii 
-įlavina daryti visokias operacijas ir gydyt 
Ivgonins serganczius su sunkiomis ligomis, 
•alnrr kvicczia SerpanczluR pns hhtc xak> durnas 
‘Jaigu sergi, pribuk arba paraszyk pa 
nane, o busi iszgydintn.” Daug yra ligi 
atru negalima iszgydint, |bet toki sergant 

iptures pas mane tikra Uutiszka ir broliszk; 
oda. Neįeik dykai mt-lint sunkei uždirbta* 
•entus nes neiszsigydes ir paleidęs savo pi- 
tingus inpnlsi in sunkesni padėjimą.
'erganti alsiszaukia pits mane atras teisinga 
laklariszka gydimą ir geresni pasistoravim: 
legu pas koki sveitimtauti. Kožnas kuri? 
iktai gydinsis pas mane supras kad asz es. 

pabaigęs didesni daktariszka mokslą ir ka< 
<alu geriant gydyti negu kiti daktarai.

Apsiimu Pasekmingai Išžudyti Ligas 
rumatizmo, skaudėjimas szonu, sąnariu, kai; 
Iii, streinu, kojų, pecziu, nuo visokiu krauj< 
ligų, užkreezemu litiszku ligų, tryper szankn 
iifilis, užkieteiimairnedirbitna viduriu, isz 
bėrimą, neže|ima ir auginta ant veido ii 
kūno visokiu spugu, dedervinių ir slinkimą 
plauku, galvos skaudėjimo, szirdies, inkstu 
kepniu ir plauez'ti ligas visokiu nervu ligas 
neuralgija, drebejima sąnariu, greito supy 
kimo, negalima miegot ir iszgasczio, greiti 
pailsimo, sunkaus kvepavima, perszaliino 
dogu ir nusilpnėjimas sveikatos, visokiu mo 
teriu ligas skausmingu ir neregulariszki 
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo. 
Jaigu negalima pribūti asabiszkai tai para 
szykite o a«z suprašo, isz t irs u ir duosiu rod» 
o jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles. N\ 
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerike 
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Biedmis Gydau Dykai!
Turin Specialiszka Diplomą dei

Darinio Visokiu Operacijų
Su pagelba op< racijų galiu iszgydyt no viso 
kiu organiszku ligų Neveik kankytis ir 
būti ubagu visa savo amži nes po operacijos 
gali būti iszgydytas už maža preke. 
Iszgydau su operacija ruptura, apendesitis 
vež>o skilvije, auganeziu akmeniu, visokiu 
-kauduliu, guzu (tumors), kepeniu, inkstu, 
ir pusliu. Darau operacijas ant gistu, kaulu, 
nervu,smegenių, moterių ir vyriu gymdančiu 
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytaisau 
ir padarau sveikais. Del operacijų kviecziu 
pas mane. Turi usavo locna narna arba 
ligonbuti (Sanitarium).

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

f'lU in ) 9 lig 12 pries, pier.
L/lloU I 2 lig 4 popiet.

YT 1 J 1 6 lig 8 vakare.V Blandos j Nod«liomis2-5popiet

20 Metu Senas Laikraszti

^“LIETUVA”
Iszelna kas Petnyczla

JL Chicago, 111.
l.aikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu, 

didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik- 
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,000 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

"LIETUVOS” PRENUMERATA

Suvienytuose Valstijuose $ Metams $2.00 
Sziauriues Amerikos ( Puse Metu $1.00

„ . ,r .. f Metams $2.50.Kanadoj ir Mexike { Puse Melu ?1 25

Rossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. 
užrubežinese vieszpatystese 1 Puse ”$1.50.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike. .
Jįg?* Užsiraszant “LIETUVA” reike 
drauge ir prenumerata siusti per 
Paczta Money-Orderi arba pinigais 
Registruotame laiszke ant iszleistojo 
banku.

Raszyk tuojaus, o gausi viena 
‘LIETUVOS” numeri ant pažiūros 
dykai. Adresuojant sziteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halstcd St.,

Chicago, Ill.

reikalą sa
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 popiet
...Sukatomis...

9 ryte lyg 12 ad.

IJNION RATIONAL gANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K $125.000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Snv.Valst. Randas tori musu Banke sudėta pininga.

Mokamo antra procentą ant sudėtu pininga 
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne. 
Mes norim kad ir jus turėtumėt 
musu Banka, nepaisant ar mažas

Harrison Ball, Prezidentas.
F. J. Noonan, Vice-Prezidentaa.
W. H. Kohler Kasijerius.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE 
287 Broadway Kampas Reade 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 1848m.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą. 
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo. 
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas sn 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

— : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.

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

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš 

perkėliau savo krautuvę į Chicago, ill., kurioj galit gaut: laikro- 
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų, 

ręjį && Irga'Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
tty hot fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal-

7 da°knygių. Gražių popierų gromaioms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu- 
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami u*ž 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Pcrkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
3225 So. Halsted St. Dept. s. Chicago, Ill.

^“KATALIKAS”—y
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergas mieste Chicago, Ill.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00!
Europoje ir kitur ... $3.00 
Pusei metų: Amerikoje - $1.00
Europoje ir kitur - - $1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raides visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis. &

Užsirašantiems “Katalikų” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

PASTABA^ Kas prisius $4.00, tasai gaus “Kataliką" visiems ma
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes S3.50.

Kas prisius $2.50, gaus metams "Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Žalgiriui#, Lietuvos žomlapl ir Šv. Tėvo Pijaus paveikslą.

# J. M. TANANEVICZE
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

t



Vasarinei Siutai Pas Rynkeviczia. keletą

Visam

Vasarinis Pardavimas.

Žinios Vietines.

i If

c

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^g

Nemokėk dykai 810.00,

.25c.

,25c.

B.

,60c.

M. GAVULA.
W. I. MILĖS.

galėja 
Kuna 

pusiau 
vakare

miestisz- 
Burgisa 
City ir

Jisai gali silsėti karsztam laike, o jio piningai 
jiam dirba.

Dekyte piningus iu muso banka, tegul jie 
daugiaus jumis uždirba.

Procentą pridedam prie juso rokundos syki in 
6 menesius.

Priimta diena —- 1911 
Wm. F. Anderson

Prezidentas Kouselio

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ate.

Attest Frank J. Bastain
Sekretorius.

Patvirtyta per mane diena— 
1911.

W. F. Dochney Burgisas.

Bukin luoša 8. Iszsimokvk balbe- 
riauti in 4 Lig 6 nedeliu laiko, mo
kslas $30. Raseyk ant adreso 

NoHHkoff*H School 1406 Penn Are.
Pittaburg, Pa. Moklntm motirll Ir vyriui.

Introligatorne.
APDIBBTDVK knigv.

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamd< 
Ryginus ir Vežimus del PasiTftŽinej'm< 

Krausto Daigius ir t. t.
Viską atlieka ka nogeriause ir puikianse 
Su virsz minėtais reikalais kreipkitės pa 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre St. Mahanoy Citj

Frank J. Bastain.
Kandidatas ant Korto 

Klerko.

K. K0NEWK0 
UŽLAIKO PUIKU

SALUNA
98 Main St., Ashley, Pa-
Puikiause užejga del Lietuviu ir 
svetingiauses priėmimas del visu.
Arielkele, Alus ir Cigarai tinkame 
karai ui. Sale del zobovu ir mitingu,

Ant Clerk of The Court

Frank J. Bastian
Demokratas. Isz Mahanoy City

M. VARZINSKAS 
Lietuviszkas Fotografistas

205 E. Centre St. Mahanoy City.
-------- o--------

Puikei ir pigei nutraukė v i sokes Fotografijas 
Padaro Did ei u s Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reinius. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir 1.1. Panbio la visokes Beimąs 
Lietuvei su virsz-minėtais reikalai netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro 
viską k a nogeriause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Folograpijas ant Post-Kareziu.

Žmogus kuris turi piuiugus banke, visadss 
uždirbiueja piningus.

W. TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

Ant Supervaizoriaus
SILAS DAVIS

Republikonns. Balsuokyte už ji.
Isz Mahanoy City.

lAUBIftG! PATARIA
<sui šeimynai randasi musų No. 3 k a ta Hop 
true telpa aprašymai suvirs 200 ligų, vyrų, nioi 

ų ir vaikų, pasako nuo ko Jos prasideda, kaip J 
ažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduole 
■audoti, kiek Jos prekiuoja ir kur Jas gauti. Mi 
ų gyduolės kainuoja lik nuo 25c iki $1.00. Te Ii 
aveikslal ir prekės yvairių kvepenčių ir gydai 
lų muilų, I’erfuiuų, Elektro-gydančių aparati

Asz Gydau

Ruptura...
Be peilo ir 
be operacijos.

Varikocele. ..
Be skausmingu 

daktariszku
budu.

Striktura...
Be peilo ir 

dideliu skausmu.
Uztruclnta Krauja...

Be mineraliszku mikstūra arba 
pavojingu gyduolių.
Patrotljlma N'erviszkuma Ir nlaptlngON lygos...

Be pavojingu gyduolių.
Visa iszaiszkininia apie mano budo gydimo 
padiicdu tiems k an ores žinoti.

IJR, ĄLEX. (J’MALLEY

Kusiszkai Anierikoniszka Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
81 dienu in Roterdamu 11A dienu in Liepoju

niklasa$29. „ ...... ... . , , IHklasa$30.II ” $45 TDel smulkesniu ziniukreipkitcsin musui
r >> L Agentus ir centraliszka kontora. JĮ T „ eP0‘
1 $dZ. 1 ♦>bj.

A. E. Johnson & Co.,(General Pas»enger Agts.) 27 Broadway, New York, N.Y.

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszlcu ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielka, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main SL, 
Mahanoy City.

D. J. CREEDON f 3'"
134 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
211 N. Emerick St., Shenandoah, Pa.

Iszcistina Vykadus pagal naujausia 
ir sveikiausia būda. Darbas
gyarantytas. Preke ne perbrangia.

A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY.

L. ECKERT.

D. M.GRAHAM, Prezidentas.
C. L. ADAMS, Vice-Prezidentas.

D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijeriua 

...DIRDKTORIAI...
W. RYNKIEWICZ 
C. F.KAIER.

T. F. FLANAGAN.

Fartapijoniu ir V agon i u 
...STRAJOTAS...

Taiso ir strajlna visokiu gatunku 
Fartapijonius ir Vargonius pagal 
geriause būda. Preke neperbrangi, 
darbas gvarantitas. Turiu daugybe 
padekavonu. Prisiuskyte post-karte 
o pribusiu.

G. Ramond Beck
St. Nicholas, Pa. -is-sn.

No. 6.
Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka 

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

.......................... 25c.
.......................... 50c.
,25c., 50c. ir $1.00.

Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredima 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. L’žpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinia 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
J ekiu, 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 pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti. 

(TIL ( EgTPas mus dirba Lietuvaites.Tufi klflllH I 122 W- Center Str. 

lUU UlUUU I Mahanov City. F»
Pigus lotai-

31 lotai su stuba aut vienos 
fi-milijos Pottsville, arba lotai 
parsiduos pavieniam. Turin 
teipgi 44 lotu St. Clair ir par
duosiu labai pigiai. Da turiu 
ant pardavimo, namus Potts
ville ant 6 familiju kurios at- 
uesza $45 raudos ant menesio, 
ir parduosiu jias pigiai atsi
szaukyte ant adreso; (Sep. 15) 

Jos. Maner,
422 N. 2 St. Pottsville Pa.

Sziame laike pargabenome 
daugybe Nauju Vasariniu Siutu 
del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai 
yra gražiausi visam mieste, pa
siūti pagal naujausia mada.

Szitus Siutus parduosime už 
pigesne preke negu kiti sztornin- 
kai, todėl jaigu reikalaujate 
Naujo Siuto tai ne eikyte kitur 
kaip tik pas mus o patis persiti- 
krinsyte kad geriaus ir pigiaus 
galima pas mus pirkti negu kitur.

VISOKIU MADŲ.
VISOKIU PREKIŲ.

Teipgi visokiu kitu Vasariniu 
Drapanų; žinome kad perkant pas 
mus busite visame užganėdinti. 
Pirkyti savo Vasarini Siutą pas 
W. RYNKEWICZIU 

233-235 West Centre Street.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Vincas Abromaitis, gy

venantis czionais per 28 me
tus, apleido Amerika ant gia- 
ro ir nukeliavo in Lietuva kur 
ant giaro apsigyvens. Dauge
lis pažinstamu palidcjo aut 
stoties ir su aezaromis atsisvei- 
kinejo su senu ukesu Szena- 
dorio— Laimingos kelones.

— Juozas Paszkeviczius isz 
keliavęs su pažinstamais ant 
pasivažinėjimo su automobi- 
lum iszsiverte arti Ilazletono. 
Ant gilukio mažai pasižeido.

— Kun. Kamiskas aplaike 
tomis dienomis žinia nog kun. 
Burgoon isz McDonaldo, ku
ris praszo žinios apie sesere 
Juozo Klimavicziaus kuris li
kos tenais užmusztas. O kad
sesere isztekejo ir pravarde 
permaine per tai sunku suras
ti. Jago kas apie jiaja dažino- 
tu tegul danesza. Brolis likos 
palaidotas Mc Donalde.

— Kada pati Frano Dam. 
brauskio szere visztas Meizvi- 
lle, paslido ir iszsisuko ranka. 
Daktaras sutaisė ranka o szen- 
dien poni Dambrauckiene jau- 
czesi geriau.

— Parapinis ergelis da ne- 
užsibaige. Visi malszei tūnoję 
ir lauke ne žine ko.

Dorrisville, 1’11.— Dar 
bai gerai eina dirba po 4 ir 5 
dienas ant nedėlios.

— Lietuviu didelis būrelis 
ir visi sutikime gyvsna.

— Oras labai sziltas.

— Seredo pripuola Szven- 
tos Onos.

— Antanas Ramaszauckas 
sugrižo isz ligonbutes, truputi 
jausdamasis gėliau.

— Szeimyna Butneriu, pri
rinko szungribiu o pagaminia 
juos gardžei pavalgė, bet trum 
pam laike apsirgo. Daktarai 
iszgialbejo juos su pagialba 
pumpos.

— Palace krutaneziu pa
veikslu teatrelis likos atydaii- 
tas praejta subata.

— Kada ekskursinis trūkis 
ėjo isz Lakeside ketvergo nak- 
ti, vienam isz vagonu truko 
lampa. Isz pradžių pasidarė 
nepaprastas sumiszimas, nes 
szaltesnio kraujo žmonis lam
pa iszmete laukan ir viskas 
apsimalszino. Viena mergele 
norėjo iszszokt isz ejnanczio 
trūkio ir vos pasiseke jiaja su
laikyt.

— Laike svaiginanezio ap- 
vaikszcziojimo Antanas Ritle- 
lis kerszino nuszovimu Kazio 
Janulevicziaus. Kaziukas bū
damas baimėje ir neturintis 
noro atsiskirt su szia pasaule, 
innesze skunda prieszais An
taną, kuris turėjo, pasirūpint 
300 doleriu kaucijos.

— Pacziule, sūnūs, piningai 
ir burdingierius Andriaus 
Olincziako iszpiszkino in pla
tu svietą isz Bukmautes ana 
diena ir lig sziam laikui da 
jiuju nesurado. Andrius kalba 
jog jiam ne teip gaila paeziu- 
les ir 11 metu sunaus kaip jio- 
jo kruvinai uždirbti piningai. 
Nog kokio laiko burdingieris 
turėjo meilingus susineszimus 
su savo gaspadine Tekia o 
Andrius tai pateminias už
protestavo, nes už tai gavo nog 
pacziules per žandus.

— Burmistras Dakney pa
davė mums akyva surasza sa
vo metinio raparto kuris pra
sidėjo nog Sausio 1, 1910 lig 
1 Sausio 1911. Ir teip: Per ta
ji laika specialiszki palicijan- 
tai aresztavojo 138 ypatas, 
skvajerei patalpino in cypė 
Coombe 6, Kelley 26, James 
32, Wyatt 21, isz užmiesezio 
palicije aresztavojo 9, kazokai 
9 o Fogarty aresztavojo už 
padotkus 4—isz viso 245. Už 
bausmes surinko $426.31. .Ta
me laike aplaike nakvine mies 
tiszkam “hotelije”37 valkatos.

— Tik dabar pasisekė pa- 
licijei iszsznipinet prasiženge- 
lus kurie uždege Redingo 
kompanijos ofisą prie North 
Mahanoy kasikiu 1907 mete. 
Kaltininkais yra Martinas 
Klim ir Juozas Szelonis kurie 
likos nugabentais in Pottsvil- 
les forteca. Ugnije dingo la
bai svarbios mapos kasikiu ir 
kiti dokumentai kuriu negali
ma buvo paantryt. Szelonis 
gyveno tebyriam laike New 
Philadelphioi nes likos in ežio 
nais adgabentas per palicijan- 
ta Lugana. Priežastis iszdavi- 
mo kaltininkn buvo sumiszi- 
mas Shumakeri par draugus, 
oa ir iszdave juos jaalicijai. !

— Badai neužilgio kazokai 
ketina padaryti “iszczistinima 
spikiziu ’ Bukmautene. Ne ku
rios spikises. uždirba daugiau 
ne kaip geriauses szinkoris 
mieste. Kelis jau aresztavojo.

— Isz priežastes bedarbes 
žmonis pulkais trauke ant 
kalnu vuogaut. Konia 15 tuk 
stancziu kvortų vuogu iszsiun- 
cze kas diena in New York, 
Philadelphia, Boston, Pitts- 
burga, Cleveland, Cincinnati 
ir kitus miestus. Szendien kup 
czei moka tik po 9 centus už 
kvorta del rinkėju.

■f Kas-gi galėjo tikėtis kad 
Sylvestras Pranckeviczius, dru 
tas ir sveikas vyras, . atsikėlęs 
nedelos ryta linksmai pasvei
kintas per pacziule ir vaikelus, 
vakare jau gulėtu be gyvasties 
apimtas amžinu miegu? Teip 
nelaba smertis paėmė tęva ir 
vyra greitai ir netikėtinai. 
Sztai nuvažiavęs su savo szei- 
mynelia in Lakeside nutarė 
pasivažinet. Pati su vaikeleis 
atsisėdo ant garinio laivelio o 
tėvas su “bode” paėmė luotele. 
Kada garinis laivelis praejti- 
nejo pro szali, Silvestras atsis
tojas luoteleje bandė užszokti 
ant laivelio nes nepasiseke ir 
puolė in vandeni. Norints ap
linkui buvo gana žmonių luo- 
telese, nes nesitikėdami tokios 
nelaimes nutirpo visi o Silves
tras nuejas kelis kartus ant 
dugno daugiau jau nepasiro
dė. Jagu regėtojai butu užlai
kė szalta krauja butu 
nelaiminga iszgialbet. 
adgabeno namon apie 
vienuoliktos valandos 
graborius Traskauckas.

A.a. Silvestras turėjo vos 30 
metu apsipacziavo 6 metai ad- 
galios, Amerike pergyveno 7 
metus paliko dydžiausiam nu- 
ludime paczia ir du sieratelus, 
teip-gi Mahanojui broli, viena 
broli Anglijoj, du brolius ir 
dvi seseres Ilinojaus steite. 
Paėjo isz kaimo Moriszkiu 
gmino Gižu pavieto Vilkavisz 
kiu. Laidotuves atsibus sere- 
dos ryta kurioms užsiyms drau 
gyste Szv. Antano prie kurios 
nebaszninkas prigulėjo.

Tegul kiti yma paveizda isz 
tojo nelaimingo ir liūdno atsi 
tikimo, idant ant vandenio mal 
szei apsiejt, nes daugeli kartu 
davėsi reget tokiu atsitikimu 
muso broleliu kad žmogui net 
plaukai ant galvos atsistoda
vo.— “Jago pats save apsisau 
goję, taji ir Dievas saugoje”.

— Redingo kasiklos dirbs 
tik keturias dienaš szia nede- 
lia.

— Po No. 624 W. Railroad 
uliczios, kudykis nutraukė 
nog pecziaus puodą verdan- 
czios kavos, baisei apsiszutin
damas veidą rankeles ir kojas.

— Parsiduoda namini daig- 
tai,Įkas pirks gaus ir stubas 
del gyvenimo. Parsiduos ne- 
brangei. Atsiszaukyte pas V. 
Januleviczia 131 South Alles.

(to 60).

Thomas, W. Va— Dar
bai slobnei eina dirba po 2 ir 
3 dienas ant nedėlios.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda. 
M rginu mažas būrelis isz ko 
vaikynai labai nuliude, jagu 
isz kur pribūtu pora tuzinu 
tai gautu po gražu ir dora 
vaikyna.

New Philadelphia — Lie 
tuvei malszei gyvena kaip ka
da ir paezela, nes vėla apsi- 
malszina.

— Szimas Rimas, likos pa
žeistas kasiklosia Silver Creek, 
po szuviui.

— Kaip ne kurie tvirtina, 
tai pas Joną Žardecka geriau
se užejga ant stiklo alaus 
Sziur.

85 dovanu katras suseks 
vagi!

Rugsėjo menesi atvažiavo 
isz Brockton, Mass. Vincas Ra- 
kauckas ir buvo pas [mane ant 
bordo lig 12 Liepos. Ant ry
tojaus atsikėlęs anksti, atple- 
sze kaparelu? Frano Ziliuskio 
paėmė $35 ir Jono Kavalauc- 
ko paėmė $33 d už burda man 
kaltas $21. Vincas Rakauckas 
yra suvirszum 5 pėdas augsz- 
czio, 32 metu senumo, su nu. 
dribuseis ūsais ir turi panerias 
akis, mili giarti o kada užsigė
rė tai dainuoja ir keike. Paej- 
na isz Kauno gub. Sziauliu 
pav. Lukes par. Kas api jin 
danesz aplaikys 5 dolerius do
vanu. (to 61)

St. Wermauckas
6 Meehan ick Str.
Hoosick Fall, N. Y.

Bentleyville, Pa — Dar
bai pusėtinai eina dirba pilna 
laika, isz kitur pribuvusiam 
darbas nesunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda.

Paliepimas,
Idant iszdeti plytomis ta da

li Pine ulyczios, tarpe Main ir 
Catawissa ulycziu.

Buvo nutarta per 
kus' konselmonus ir 
isz miesto Mahanoy 
dabar-gi yra paliepta per juos 
idant miestą iszdetu plytomis 
ta dali Pine ulyczios tarpe 
Main ir Catawissa ulycziu.

Priimta ir iezpyldita per Kon 
selmonus July 18, 1911.

Wm. F. Anderson 
Prezidentas Konselio

Attest Frank J. Bastian 
Sekretorius.

Ant Pardavimo.
Ar žinote kad Tamaqua, 

Pa. bus geriausias miestas ang 
lekasese. Pirkyte stubas, o ne 
lankyte kolei pabrangs. Turiu 
stubas ant 4 familiju vidurije 
miesto arti Broad ulyczios ir 
parduosiu nebrangiai (to 60).

C. K. Young
318 Lafayette st.

Tamaqua, Pa.
Parsiduoda vargonai.
Mažai naudoti. Parsiduos 

pigiai ba locnininkas apleidžia 
miestą. Atsiszaukyte po No. 
1232 E. Water St. Mahanoy 
City, Pa. (08 »1)

Vinegrove, W. Va — Dal
bai gerai eina, isz kitur pri
buvusiam darbas nesunku 
gaut.

— Lietuviu yra apie 13 fa
miliju. Del nekuriu moterėliu 
p. Baltruviene neužilgio pri
bus.

Ansonia Conn.— Darbai 
gerai eina net viskas braszka, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
nesunku gaut, už darbei ne 
szlekti.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis isz tu visokiu atsiranda, del 
nekuriu moterėliu p. Baltru
viene labai reikalinga.

Edwardsville, I’ll — Dal
bai povalei eina, dirba puse 
laiko, isz kitur pribuvusiam 
darbas sunku gaut.

— Lietuviu yra kelios fa- 
milijos, ir visi sutikime gyve
na.

Duryea, Pa.— Darbai po 
valei eina, Penn. Coal Co. dir
ba pilna laika, o Lehigh Val
ley dirba po 2 dienas ant ne
dėlios.

— Oras gražus.
— 18 d. Liepos inejo in sto 

na moterystes p. Mikolas Cu- 
kauskas su panna Marya Ma- 
tulevicziute suriszo mazga mo
terystes kunygas A. Barauc- 
kas lietuviszkoje bažnyczioje. 
Vėliname viso gero jaunave- 
džems.

Collinsville, I’ll— Dar
bai slobnei eina, dirba po 2 ir 
3 dienas ant nedėlios.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir visi sutikime gyvena, 
tik nekurioms moterėlėms p. 
Baltruviene, labai reikalinga 
ba lovų suvis neprižiūri.

Providence, R. I.— Dar
bai gerai eina isz kitur pribu
vusiam darbas ne sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda.

— Czionais yra tris lietu- 
viszkos paszelpines draugys
tes, ir visos grąžei užsilaiko.

Clinton, I’ll.— Darbai slob 
nei eina, dirba po 2 ir 3 dienas 
ant nedėlios.

— 4-ta July perleido visai 
be szaudymu, tik vaikai kur 
nekur szaudinejo, tik apie 11 
vai. vakare kokis tai verteklis 
italijonas norėdamas save pa
rodyti dideliu patrijotu iszne- 
sze ant gatves skryne fajerkre- 
kiu ir pradėjo szaudyt ir per 
ne atsarguma' užsidegė baksas 
su visom szautuvem ir daug 
žmonių sužeidė, o vaikus kelis 
mirtinai, vienam sulaužė ran
ka ir permusze galva tai toks 
buvo vaisia 4-to July.

Patvirtyta per mane diena— 
Jujy 1911 m.

Wm. Dochney
Chief Burgi as.

Paliepimas.
Idant pastatyti cimentini 

tylta per Mahanoy krike ant 
Szesztos ulyczios.

Buvo nutarta per miestisz 
kus konselmonus ir Burgisa 
isz miesto Mahanoy City ir da 
bar-gi yra paliepta per juos 
idant pastatyti cimentini tylta 
per Mahanoy Krike ant Szesz 
tos ulyczios pagal planus ku
rie dar randasi pas Llyczios 
Komitetą miesto konselio.

Frank J. Bastian gymes ir 
užaugės Mahanoy City ir pa- 
žinstamas beveik del visu gy
ventoju szito miesto kaipo tei
singas ir sunkiai dirbantis 
žmogus. Jio prieteliai ji pris- 
pire būti kandidatu ant Kler
ko Korto isz Demokratiszkos 
puses, žinodami kad jis yra 
atsakantis žmogus pildyti taja 
urėdą. Musu tautiecziai teipgi 
neužmirsz jam duoti baisa lai
ke ateinancziu rinkimu Sep- 
temberio menesije, kadangi ir 
Lietuviai beveik visi jin gerai 
pažinsta, ir žino kad jaigu jin 
aprinktu, tada turėtu atsakan
ti žmogų Pottsville.

Teisingas praneszimas.
Guodotini tamistos: Praszau 

asz B. Grudinskas, keletą žo
džiu, kaipo atvira pranesziraa, 
apie savo sveikata, kad jau 
esu sveikas. Acziu Dievui ir 
geriema prieteliams, kaip tik 
pabaigiau gert liekrstas ir isz- 
gijau. Dabar jaueziuosiu visai 
sveikas ir man labai gerai. 
Todėl dekavoju Phila. M. Kli 
nikai labai'gražei, už teip gera 
rodą ir geras liekarstas, ir už 
teip greita iszgydyma. Už tai 
atvirai dekavoju, kad visi ži
notu, kur reikia kreiptis, kad 
gerai ir greit iszsigydyti. Toki 
daktarai visada verti pagyri
mo ir žmonių guodones.

Su tikra guodone pasilieku: 
Barnasius Grudinskas,

Port Henry, N. Y.

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

Kur Lietuviszkai irLenkiazkai susikalbama 
ir siisiraszoma.

sAapsanj,

Dr. Alex. O’Malley
- SPECIALISTAS—

Nervlszku ir Krmiiszku Ligų.

Ant pardavimo.
Tris lotai 40x150 pėdu kiek

viena, keli maži namai aut lo 
tu randasi, prie Green, Spruce 
ir Vau Gelder ulycziu Tama
qua, Galima budavoti prie 
trijų ulycziu. (to 60).

Mrs. M. R. Davis 
207 Spruce st. Tamaqua, Fa.

Ant pardavimo.
Kampinis bizniavas namas 

ant viso loto. Teip-gi groseriu 
ir ceikiu kromas. Gera vieta. 
Dasižinokyte apie daugiaus 
po No. 601 E. Pine St. Maha- 
noy City. (įg oį)

■ Apsigarsintoju. Jeigu apser 
gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kui
nus ant kojų, tai gausi po 50 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg

Brooklyn, N. Y.

Didelis Piknikas.
Draugyste Szv. Ludviko isz 

Mahanoy City nutarė laikyti 
dideli pikniką, kuris atsibus 
Utarninke 15-ta diena Au
gusto ant Pleasant Hill kalno. 
Sztai turėsime gera proga pra
leisti visa diena ant szviežio 
oro. Draugyste užpraszo vi
sus pribūti ne tik isz Mahano- 
jaus bet ir isz visu aplinkiniu 
miestu ir miesteliu, o stengsis 
visom pajėgom parodyt vi
siems linksma laika. Muzike 
katra grajis visokius szokius 
bus geriause ka galima gaut. 
Inžanga aut platformes bus 
tiktai 25^ Ateikyte kanos- 
kaitlingiause o nesigailesite.

No 6

Ant pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Senas 

Ceikiu ir groser sztoras. Pui
kus popieru ir knygų sztoras. 
Gerai užmokama duonkeptu- 
ve Teip-gi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. ({ m;q)

Turiu ant pardavimo hoteli 
su laisnais aut Main ulyczios

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

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po no. 604 - 606 
West Center ulyczios. Dasiži
nokyte ant adreso: (p p)

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pr

A.G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lietuvlszku-Lenklszku Vaistu.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
tautieezei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojaiue.

Egiutero No. 1.. 
Egiutero No. 2.. 
Zmijecznik........
Gumbo Laszai.. 
Meszkos Most is.
Trejanka.........................  .
Linimentas vaikams .....................25c.
Gyduoles nuo Kosulio...................25e.
Liepiu Baisumas .......................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku .............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.......................... 25c.
Ugniatraukis...........................
Skilvio Laszai.................................25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios................................. 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemaliino Pilvo.............50c.
Milteliai apstabdymui Galvos

skaudėjimo.................................. 10c.
Laszai nuo Dantų......................... 10c..
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų............................................. 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto................... 15c.
Gyd. nuo Grippo....................... $1.25.
Plauku apSaugotojus.....................50c.
Muilas del Plauku........................10c.
Milteliai nuo Kejienu................... 35c.
Rožes Baisumas.............................. 25c.
Kinder Bahamas...................  25c.
Bobriaus Laszai.
Szvelnintojas....................................35c.
Kraujo valytojas........................ $2.00.
Nervu Ramintojas.....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus..............................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
Pamada Plaukams........................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Riemens........ . .........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ubu.........15c.
Inkstu Vaistas...............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.............................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nuo Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................ $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos....... $6.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Kožna Liepos ir Augusto menesi peržiurinejame 
savo tavora iratrandame daugybe likucziu kurios 
parduodame savo kostumeriams už labai pigias 
prekes. Kaip kada pasilieka keletą Krėslu,tada 
jias iszparduodame pigiai idant padalyti vietos 
del kitokiu tavoriu.
Kaip kada atlieka mažas szmotasKlijonkes vertes 
$1.25 mastas, tai atyduodame už 85c. mąstą. 
Teipgi daugybe kitokiu daigtu pasilieka, kaipo 
tai Vyru ir Vaiku Siutu, Karpetai,Lovu,Sieniku 
ir t. t., ir tuos parduodame už labaipigai preke.

f-*. i i i |X| /\ IX Į Mahanoy City, Shenandoah
‘ 1 Mt. Carmel, Landsford.

Polithania -State Bank 
Cor. 22d. & Carson Sts.

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per 

paežius lietuvius ir randasi po priežiun 
Valdžios. Priimam pinigus suczedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskailant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodim 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. isalirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provjis senam krajni. Rejentelna 
kaneelanjayra rėdoma per valdiszka notare 
J. G. Miliaiicka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest muau 
jusu bankinius reikalas o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion mtriybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyogai. 
siunezant paezedumui m Banka, arba šaut 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Expreso Money Orderi.

Senns Britvu pnrdiivej'ns 
ir Agentas.

Jeigu tamista reikalauji geros 
britvos, tai pirk nog manes, o ne kur 
kitur.

Ne vienas nesigraudino katras nog 
manes pirko nesigraudysi ne tu.

Torrey yra barberines britvos jeis 
visur parduoda po 3 dol., nog manes 
perki už 2 dol.

Paklausk savo sztore po kiek par
duoda “Torrey” britvas, o kada per- 
sitikrysi kad pas mane daug pigiau, 
tada atsiusk Money order, arba re
gistrą votam laiszke 2 dol. o in pora 
dienu per paczta apturėsi “Torrey” 
britva. Szitos britvos yra padirbtos 
isz puikiausio plieno, o barzda teip 
lengvai skuta kad net darosi szilta 

in smakra. Atmik tamista kad cze 
neperki tavora 20 dol. vertes, o tik 
tai perki tikra tavora biski pigiau 
negu kitur. Jeigu tamistai nepatiktu 
tai mainau ant kitos arba gražinu 
tamistos pinigus pasilikdamas 20c. 
už savo klapata: (gį

Fr. Uckas,
Box 86 Minden, W. Va.

Aysidii ba senos maldaknyges, istorini* 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagis, Draugas, Tėvynė ir Lt 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito u 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery* 
514 W. Spruce. Mahanoy City, P«

RAGAŽINSKAS

toberinlų išdirbimų, Painų, Štokų. Brukuojamų 
Ifiišinčllų. Armonikų Koncertinų, Britvų. Pavin 
'evouių ir gimtai kitokių kožuam reikalingų da 
ykų Kožnai kas prisius savo tikrų vardų. pra 
nrdg. adresų ir keletu markių apturės musų No. 3 

-.atuliogų dykai. Rašyk šendien, o už kelotos die 
ių šita naudinga kuyga bus tavo namuose

JOHN’S SUPPLY HOUSE
JJ4-2JJ8 SO. OAkLEY AVE., CHICAGO, IL4




