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KAS GIRDĖT?
Margarieta llajeriene paej- 

nanti isz Warszavos, apraszine 
je apie savo kelone kokia ad- 
buvo isz Bremo in Antverpa, 
drauge «u kitais iszejvėis idant 
pereitikrint apie tuju iszejviu 
padėjimą keloneje. Padėjimas 
tokiu iszejviu buvo baisus, ne 
tik isz sveikatos pažiūros bet 
ir moraliezkos. Dave žine apie 
tai, tam tinkamiems virszinin- 
kams, idant viską isztirinetu.

Tūlas ukesas isz Kansas mi 
re turėdamas 72 metus am
žiaus. Akyviausia buvo tas, 
jog per visa savo gyvenimą ne 
buvo iszkeliaves ne karta in 
užrubeži savo pavieto, kuria 
me gyme ir mirė. O gal tasai 
ukesas buvo tosios nuomones, 
kad jau “pabaiga svieto” ran 
dasi už jojo pavieto.

Pagal tiesas Suv. Steitu, 
kožnas ukesas czionais kuris 
ezion yra užgymes gali būti 
prezidentu ežio laisvo sklypo, 
ne žiūrint ant .to, ar tėvas kan
didate ezion gyme ar ne. Visi 
kiti urėdai yra atydaryti del 
visu amerikoniszku ukesu, no- 
rints kokio jisai ne butu tikė
jimo ir tautos.— Taji patalpi
nam ant kėlu klausimu muso 
skaitytoju.
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Telegramai skelbe buk Ka
zokai ant giaro vieszinasi Per- 
sijoi kaip ant savo meszlyno. 
Niekas teip neapgailestauje 
Persu kaip mes Lietuvei nes 
gerai žinome ka tai ženklina 
kazokiszkos nagaikos!

Steitas Pennsylvania buvo 
pirminiausiu, kuriame pradė
jo kasti kietas anglis. Mete 
1814 czionais daugiause iszka- 
sinejo anglių Suv. Steituosia. 
Kaip žinunai apskaitė tai nog 
laiko pradėjimo kasti Pennsyl 
vanijoi anglis, tai lig ežiam lai 
kui iszkase 4,432,071,767 tonu 
anglių.

Kokis tai žmogelis milejos' 
su savo milema, o buvo tai 35 
metai adgalos. Susibarė su sa
vo milema (o gal už pavogta 
buczku!) na ir persiskyrė ir 
net dabar po 35 metu vela su
sitaikė ir apsivedė. Jau tieje, 
tai isztikruju “iszsipiko” užtek 
tinai ir gales dabar su grina 
savžine gyvent lyg pabaigai 
savo gyvenimo.

ATSAKYMAI
K. K. Winnipeg, Manito

ba.— Jago mergaites vardas 
Lietuviszkai yra Jedviga tai 
angliszkai vadintum jiaja Jed- 
vig (iszsitare Džedvik).

j" “Žvaigžde’ panesza apie 
mirti antro kuningo szeip: 
Kun. Pr. Valaitis, szv. Onos 
lietuviu parapijos Spring 
Valley, Ill klebonas pasimirė 
ketverge 7 d. Gruodžio. Kun. 
Valaitis atvyko in Amerika 
pirm 10 metu isz Seinų dije- 
cezijos, isz kur turėjo pasisza- 
Tinti delei susirėmimo su žan
daru virs/aieziu. Daug vargo 
panesze jis ir Spring Valley 
per 10 metu beklebonaudamas 
ir bekariaudamas su visokiais 
paklydėliais, kurie nerejo isz 
naudoti bažnyczia savo asme- 
niszkiems siekiams. Velioniui 
kun. Valaicziui reikia atiduoti 
pripažinimą, kad su anais tary 
bu jokiu nedare, vien valde 
savo bažnytėlė sulyg Kataliku 
Bažnyczios teises. Amžina atil
si— Laidotuves bus 12 d. 
Gruodžio utarninke.

Gyme Bukszniuos kaime, 
Naumiesczio par. Suvalkų 
gub. Paliko tevelus, brolus ir 
sesers Lietuvoje o ezion Ameri 
ke viena broli ir pusesere 
Ona Bubeliene gyvenanezia 
Mahanoy City.

Teisibes.
Žmonis tiktai turi tris daig 

tus, o ipatingai: turtą, kuna 
ir dusze; apie turtą ėdasi provi 
ninkai, apie kuna daktarai, 
o apie dusze teologai.

— Teisibe ira kaip szven 
tas vanduo; gali su juom po 
biski krapint, nes liet neprigu 
Ii ba visi uszpiktu.

— Kas nori turetie gerai 
ant vienos dienos, tegul žasi 
iszsikepa; kas ant nedelos, te 
gul meiteluka paskerdže; kas 
ant menesio, tegul jauti papjau 
je; kas ant cielo meto, tegul 
apsipaeziuoje; kas nori turėt 
gerai lig smert, tegul kuningu 
buna.

Po iszrinkimui nauju kardi
nolu, pasirodo buk Italai turi 
kongregacijoi tik viena baisa 
daugiau, o kaip isz to pasirodo, 
tai atejnantis popiežius gali 
būti iszrinktas ne Italas nes 
“svetimtautis” ir del to italijo 
niszki laikraszczei isz to labai 
yra neužganadinti. Ar-gi jau 
makoroniecziai turi trusta szv. 
Petre? Ai-gi ne laikas idant 
taji trusta perlaužt. Juk Ame
rikonas ir galėtu būti popie
žium.

Surinkti pinigai ant vedimo 
provos Miknamaru ($190,000) 
badai ketina paaukaut del 
szeimynu 22 pražuvusiu atiku 
eksplozijoi dinamito spaustu
ves “Times.” Yra tai labai ge
ras užmanimas unijos ir no- 
rints tuom palengvins gyveni
mą likusiu naszliu ir sierate- 
liu.

Randas iezrado buk Mikna- 
marai turėjo savo agentus po 
visa Amerika, kurie iszneszi- 
nėjo in padanges su dinamitu 
namus, tiltus geležkelius ir t.t. 
o kuriems mokėjo unije už 
papildima tu szetoniszku dar
bu.

ISZ AMERIKOS
Palaidojo savo kudyki

EKSPLOZIJE
KASIKL0S1A. Akivas Žinios iszLietuvos.

Santa Barbara, Cal.— Jo
nas Rech (Giovani) prisipaži
no priesz suda buk jisai su pa- 
cze geisdami atsikratyt nog sa
vo kudykio, nutarė užkąst jin 
gyvu in žeme. Paėmė kudyki 
prie tvaito iszkase duobe, in- 
sodino in iezkasta duobe ir už
kasė. Kaimynai paregėjo dar
ba Recho davė apie tai žinia 
palicijei kuri abudu aresztavo- 
jo. Už tai atsikratė nog kudy
kio, idant galėtu daugiau 
siunsti piningu tėvams in te- 
vynia.
Bombardavojo savo prie- 

szo narna kiauszinems.
Swoyersville, Pa.—- Geisda

mas iszverst savo piktumą ant 
sai o prieszo Vinco Laveko ne 
paprastu budu, Stepas Kopa- 
kas surinko 11 vašku, davė 
kožna-n po kelis tuzinus smir- 
danvziu kiausziniu ir liepe 
bombardavot narna savo prie
szo. Vaikai nesigailėjo kiau
sziniu leido kaip kulkas isz 
karabino o namas iszrode “pui 
kei”, jog praejgei ne galėjo 
pro tenais praejt sulaikyda
mi kvapa ir nosies. Lavekos 
apskundė Kopaka o sudže jin 
nubaudė ant $7.50 o kad pi
ningus iszdave ant kiausziniu 
per tai turėjo ejti atsedet baus
me. Vaikams davė giara pa
mokinimą ir paleido namo.

Suome kaltininkus.
Wilkes-Barre, Pa.— Pali- 

cije aresztavojo tomis dieno
mis Frana Ostrovski 18 metu, 
Ed. Kurpinski 19 m. ir Wil- 
liama Robertsa 29 metu isz 
Warrior Run už prirakima 
lenciūgo ant Lehigh Valles 
geležkelio mierije iszvertimo 
trūkio ir apipleszimo. Ant gi. 
lukio ejdamas anglekasis isz 
naktinio darbo užtiko lenciū
gą ir truki sulaikė.— Robert- 
sas buvo vadu jaunu piktada
riu ir kerszino užmuszimu ja
go jin iszduos.

207 anglckasei užgriauti, 
badai visi pražuvo.

Bricevill, Tenn.— Du szim- t 
tai ir septini anglekasei likoS i 
užgriautais per eksplozija 1 
Great Cross Mountain kasikio- ; 
šia, praejta subata. Vos inejš > 
in kasiklas pradėti savo kaf i 
dienini užsiėmimą, sztai paky£ i 
lo milžiniszka eksplozije kurt! i 
visus užgriuvo sukratė kone v| i 
sa pavietą ir sunaikino kasiį i 
klas.

Kaip rodos tik tris anglekat 
šiai isz tojo skaitlaus iszsisaiį ' 
gojo baisios mirties. Visas szap 
tas likos sugriautas. Pagialbi, 
nei vagonai isz Pittsburgo pri 
buto in pagialba. Motera daži 
noje apie eksplozije, bego prie 
kasikiu norėdami mestis in. 
vidų gialbet savo vyrus.

Mete 1902 Briceville pražui 
vo teip-gi du szimtai angleka, 
siu per eksplozije Fratervillė 
kasiklosia.
• Hugh Laruso pati sapnavo! 

taji ryta buk josios vyras 11 
kos užmusztas o kada pastren, 
ginėjo ejti in darba pati jin 
melde konia ant kėlu idant ta 
ja diena ne ejtu. Pasiliko na 
mie ir tokiu budu iszsisaugojo 
baisios mirties.

Nelaimingu lig sziam laikui 
da ne surado, nes durnai iri .. , .1 liepsna iszsiveržmeja isz kasi^ 
klu.

Netikėtinai prakalbėjo.
Pittsburgh, Pa.— Felician- 

na Maurey, kuri ne galėjo pra 
kalbėt ne žodelio savo gyvas- 
tije, nustebėjo visa savo szei- 
myna prie vakarienes, kada 
isztare akgliszkoje kalboje 
“duonos.” Felicianna turi vos 
deszimts metu ir gyme Angli
jo!.

Pirmas stiklelis ir mirtis.
Washington, D. C.— Užtai, 

jog buvo priverstas prie geri 
tuo pirma karta, Juozas Parm- 
ley, 21 metu senumo jaunas 
vyras, szendien guli ne gyvas. 
Juozas niekad ne buvo geriąs 
jokiu svaiginaneziu gėrimu 
savo gyvenime, pakol nesirado 
ant veseilos savo gero draugo. 
Kiti draugai prispyrinejo jin 
idant iszgiartu stikleli alaus. 
Parejas namon labai apsirgo o 
priejas prie lango idant už- 
semt szviežio oro, pasirėmė ant 
lango ir iezpuole, nusilaužda- 
mas sau sprandą. Likos nuga
bentas in ligonbuti ir ant ry
tojaus mirė.

Panemunis žemasis.
Niekur man rodos nėra taip 

tarp merginu iszsiplatinus gir
tuoklyste, kaip Panemunyje 
žemajame. Merginas girdo vai 
kinai, isz kuriu jos paskui dar 
juokiasi. Czia žmones tokios 
nuomones: Kas negeria, tai vi 
sai prastas vyras arba 
merga! Visi žino, kad begir
tuokliaudami nevienas 
nas ir mergina iszejo su kiau
ru maiszu veju gaudyti.

Klanglai.
(Veliuon. pav.). Szis kaime

lis buvo labai blaivus, bet da
bar negali tuom pasigirti. Lai 
kraszczius sziek-tiek skaitome, 
tik tamsumo ir nesusipratimo 
dar nemaža turime. — Blogas 
pas mus paprotys, kad mergai 
tęs, kuone kasvakars bėgioja 
in miesteli. I miesteli nuėjus 
ir už smukles užkliūva. Na, 
paskui reikia palydėt. Ir taip 
lydisi kartais net ligi praszvin 
tant. Ar gražu 9.

Baseinai.
(Kauno gub.). Czia spaliu 

6 d. parsidavė valdžios (runda 
vu) giriu sklypai (dolenkos). 
Niekad dar prie girios pirki
mo nebuvo tiek žydu, kiek 
szimet, kad pro žydus ne pra
eit nebuvo galima. Ir tie žy
dai tiek vare už girias, kad 
vos tik musu ūkininkai neliko 

,i|be medžiu.
J-eigu taip ir toliau eis, tai 

neužilgo Lietuvos ūkininkas 
nebegaus isz Lietuvos girios 
medi nusipirkti bet turės pirk 
ti nuo žydelio ir tik ta kas in 
užsieni netinka.

Sziaulenai.
(Sziauliu apskr.). Musu vals 

cziuje “magaryczios” labai 
svarbia role loszia. Netik rin
kimai, bet kartais ir prigava- 
rai neapsiena be “magarycziu” 
Po “magarycziu” antra vieta 
užima “trirubline”.

Andai kokiai tai moterisz- 
kei reikėjo isz valscziaue ka
sos pinigu gauti. Pirmiausiai, 
žmona, patepe piszoriu. Bet 
valsczius nepasiraszo ir gana. 
Tada isz moteriszkes puses pa 
strode penkruble “ant magary 
ežiu”, tuo visi vyrai su džiaugs 
mu pasirasze. Na, tada dar sa
vo pridėjo, tad pas Benki kad 
trauke tai trauke, kits net su 
nuknista nosia parėjo....

prasta

vaiki-

ISZ VISU SZALIU,

Anglijos karatus su karaliene lankosi Indijoje.
Diena 11 Novemberio Anglijos karalus Jurgis su savo 

paezia iszkelavo atlankyti pirma karta in Indija, ant katros 
žemes jisai teipgi esą valdytojas, Virszutinis paveikslas pa
rodo karalių su karaliene važuojant karietoje ant stacijos. 
Žeminis paveikslas parodo karaliszka stancija ant laivo ant 
katro iszplauke in Indija.

Iszare daug aukso.
Greensboro, Vt.— Keturi 

szimtai ir asztuoniolika szmo- 
tu angliszku auksiniu piningu 
likos iszartu ant ukes Sexapa 
gan, per Valentina X Tho
mas. Piningai yra £ 1 ir verti 
apie $2.000. amerikoniszkais 
piningais. Tenaitine banka 
nupirko kelioleka mokėdama 
už kožna po $5. Thomas ir 
jojo brolis ardami atrado kelis 
piningus, nes pradėjo jeszkot 
pakol visus nesurado supuvu
sioje dežuteje. Ant kožno 
piningo randasi paveikslas ka- 
ralaus Ludviko III. Metas ant 
ju randasi 1776.

Pastojo žydu.
Topeka, Kans.— Episko- 

polinis kuningužis Solomonae 
Freedlander kuris per kelole- 
ka dienu vieszinosi czionais 
ant židiszko susirinkimo “Cal- 
manstanic Society of Heb
rews”, apgarsino, jog pamėtė 
savo pastorysta ir persikrikez- 
tins ant žido.

20.000 Italu užklupo ant 
Turku.

Tiipoli.— Arti czionais, 20 
tukstaneziu italijoniszku ka
reiviu užklupo ant Turku pa- 
ymdami aplinkine Ain-Zara. 
Turkai prasiszalino palikdami 
asztuones armotas, daugeli 
budykiu ir maisto. Turku pra
žuvo toje musztineje keli szim- 
tai o Italai in 100 kareiviu.
Dirbs milžiniszka orini 

laiva.
Kolonia. — Vokiszkas ran

das nutarė padirbti milžiniszka 
orini laiva, kuris užims 10 
tukstaneziu pėdu gazo, o lėks 
50 miliu greitumo, galintis 
pakelti 300 ypatų. Tasai laivas 
bus naudojamos vien tik del 
kariumenes.
Gyventojai Indi, j u 

(lydinusi.
London. — Pagal paskutini 

surasza gyventoju Indiju, tai 
tenais randasi 153, 806, 427 
ypatų moteriezkos lyties o 
161, 325, 110 vyriezkos lyties, 
arba isz viso 315, 132, 537 
ypatų po valdže Angliszko 
rando.

Pliilelpliia, Pa,
— Darbai szitame mieste 

visai szlubuoja visoki. Kriau- 
eziezkos szapos kurios pir- 
miaus geriausei turėjo darbu, 
dabar vienos visai stovi, kitos 
kad ir dirba tai labai szlubuo- ■ 
damos. Tas pats yra cukernem 
ir kitais pabribais.

— Szio menuo 4 diena sėdo 
in kresia naujas Philadelphi- . 
jos majoras iszrinktas keliu 
partijų prieszingu republiko- 
nams.

•Parodos tame vakare vaiksz 
cziojo plaeziai su kuriomis 
ėjo grajindami apie 60 benu. 
Naujas majoras Budolf Bla- 
kemberg senelis apie 65 m. 
Žilabarzdis [parodose nedaly
vavo, karietoj nevaževo; jin 
seneli ta vakara sėdusi majo- 
riszkan kreslan, apipylė gyven 
tojai visokiais vainikais irkviet 
kais. Jisai gimęs Vokietijoj.

Kiek tas senukas gales atei
toje miestui gero padaryt nie
kas inspet dabar negali.
~— Džiova Philadelphijoj 
pirmiaus pakirto nesenu vyru 
kelis dabar tai liga mire Anta 
nas Augaitis, ir da vienas 
kriauezius hoszpitolej teip pat 
baigemas džiovos. Antanas 
Augaitis apie 40 m. vyras ne
vedės, sirgulevo ta nelaiminga 
liga net apie 3 metus. Džiūvo 
kas kartas galop teip sudžiūvo 
kad ledva jau vaikszcziojo: 
pajutęs jau esąs visai be pajie- 
gos pasidavė in hoszpitolia ir 
mirė. Antanas priklausė prie 
draugystes Olgerdo, su tos dr. 
iszkilme ir bažnytinėm apei
goms palaidotas ant Sz. Kry
žiaus kapiniu.

— Sąjungą Szelpimo Emi
grantu Philadelphijoj vėl ga
vo dim na praszyma reikale 
pagelbėjimo atkeliaujanti ame 
rikon per Philadelphijos Por
ta

Tėvas praszo Sąjungos kad 
prigelbetu jo sunui iezeit isz 
laivo Szvedijos kaip in Phila. 
apripluks. Sūnūs ant laivo pa 
sivadinans William Smith1 tė
vo pravarde lietuviszka kito
kia negu sunaus, o mieste kur 
gyvenans pasidavęs tėvas vėl 
kas žin kokia svetima pravar
de: nėra gromatoje pažymėta 

1 su visai kur tas tėvas gyvena.
Na ir ka su tokiu praszymu 
gali kamisija daryt? Sunaus 
pravarde tiesiog suprantama 
permainyta sėdant laivo, o tė
vo permainyta ezion ameriko- 
je: abidvi toli skiresi pravar
des vaiko nuo tėvo.

Kaip su tuomi iszemimu ko
misija padarys nežinia.

— Philadelphijoj ežiomis 
dienomis vėl pasirodė teip va
dinamas milijonieris lietuvisz- 
kas kurio pravarde niekam 

! yra nežinoma. Jisai vyras į J • e
. neuždidis, geltonais plaukais, 

iszsirodo kaip ir ant latvio.
Su automobiliumi važinėda

mas pinigus pundais barsto, 
lietuvius girdo, o kokias sziu- 

1 lerystes, varo, niekas neinepe- 
ja. Senas Kapsas.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Viskas turi pabaiga ant to 
(balto svieto, 

Viskas suvis ir visi žiedelei 
(nueis ant niek, 

Auksas, sidabras ir varis — 
(viskas subiręs, 

Garbe, turtai — viskas o vis 
(kas pabaiga turės, 

Saule, menuo ir žvaigdes 
(užges ant pagalos 

Tikt žmogaus vargai, pasi
liks ant visados.

— Jago su aszaromis galėtu 
me numirusus atverkt ir in 
givasti sugražint, tai 
atsirastu moterių ka 
viro mirimo verktu.

150 darbininku pražuvo 
per sugruviina tilto. 

Petersburgas. — Terp 1500 
200 darbininku inpuole in upe 
Volga kada sugriuvo naujei 
statomas tiltas arti Kazano. 
Lig sziam laikui surado tik 
asztuonis kunus. Zine likos 
nusuinsta po visus miestus ir 
kaimelus kurie randasi prie 
upes, idant turėtu atyda ant 
plaukenczio ledo, gal užtė
mius ne kurios darbininkus 
kurie gialbetusi ant ledo.

Nubausti Iaikraszcziai.
Varszavoje konfiskuota “Via 

domosci Codziene” No. 260, 
“Praca” No. 5 ir “Lenkas- ka 
talikas” nubaustas 100 rub.

“Visuomenes” No. 5 kon
fiskuotas, o redaktore A. Pau- 
lauskyte patraukta atsakomy
bėn. Dabar “Lietuvos Žinios” 
No. 130 pranesza, kad “Vi
suomenes” No. 7-8 konfiskuo
tas ir “Visuomene” daugiau 
nebeiszeisianti.

RYGA.
Nusižudė kareivis.

Lapknczio 9 diena paprast 
tas kareivis traukiniui bėgant 
palindo po ratais ir liko 
vietos sutriuszkintas. Jo 
das Pilypas Korenov.

Mergų pesztynes.
Lapkriczio 9 d. 9 vai. vaka

re’ ties kampu Suvorovo ir 
Pauluczos gatvių dvi mergai
tes, viena 19 met. J. Oleiniko
va ir A.'Galvin 17 metu smar
kiai kasžin už ka susipesze. Be 
sipeszdamos net ir su peiliu
kais susibadė. Gal butu ir pa- 
siskerdusios, bet policija su
ėmė ir nuvede in szaltaja 
sivedyti.

Liepoj uj e.
Kaip apsiniaukusioje 

noje vos tiktai prasiskverbia 
pro juodus debesius szviesus 
saules spindulėlis ir vėl tampa 
uždengtas, taip ir musu lietu
viu gyvenime szviesus spindu- 
deliai nuolat yra juoduju de
besiu naikinami, bet vietoje 
isznaikintuju gimsta nauji, 
stipresni ir szviesesni szviesos 
spindulėliai.

Prie naujai inspudusio spin
dulėlio galima priskaityti nau
jai atydaryta paneles P. Gece- 
viezaites knygyną Liepojuje. 
Czia bus galima gauti visokio
se kalbose knygų pirkti ir 
skaityti.

Pirma vieta užims lietuvisz- 
kos knygos ir Iaikraszcziai. 
Toje krautuvėje pirmeiviszki 
Iaikraszcziai bei knygos, ne 
bus sukiszti po bufetu, kaip 
“klerikalu” • krautuvėse kad 

' esti, bet bus visi aiszkioje vie
toje ir ne bus vieni laikrasz- 
cziai brukte-brukami, o kiti 
niekinami, bet visiems pirkė
jams bus liuosa pasiskirti tin
kama (ne taip kaip pas “kle
rikalus”, kur jei užuodi pir- 
meiviszka kvapa— gali nusi- 

, pirkti, jei neužuodi— pirk 
(“klerikaliszka’ ). Delto-gi, lie 

I tuviai-lietuvaites! kuoskaitlin- 
giau, kuodaugiau lankykime 
ta krautuve skaitykla, nes ten 
atrasime geriausia inaista isz- 

s troszkusioms dvasiszko peno 
sieloms....

s Krautuves-skaityklos antra- 
s szas: Bazarnaja gat. No. 41.

(Naujame Liepojuje).

ant 
var-

pra-

die-

menkai 
po savo

— Jagu klausom pasako 
jent apie gerus darbus artimo, 
tai reikalaujeme tikru dava 
du; o jagu klausome apie pik
tus darbus, tai tuojaus intiki- 
me.

Alkoholizmas tarpe 
vaiku.

Kada kalba rapie 
ir jo vergus, mes 
kad dalyka turime 
pilnamecziais žmoneuis. Tuo- 
tarpu daktaru, mokytoju 
ir sziaip mokslincziu. tyri
nėjimai iszkalbingai darod 
tos musu nuomones klaidingu
mą. Szalij nesuskaitluojamos 
suaugusiu ir subrendusiu 
girtuokliu eilių, mes turime 
dar nemaža skaitliu, taip vadi 
namu jaunu arba mažamecziu 
alkoholiku. Ir tas skaitlius pa
gal Moreau nuomone kasmeta 
vis auga ir didinas.

Abelnai, augsztesniojo laips 
nio alkoholinėje vaiku intoksika 
ei joj tas pats Moreau pastebi 
keturias formas: sunkiąją, dra 
siaja, linksmąją ir melancho- 
liszkaja visutankiausioji pir
moji forma, kada kūdikis be 
jokioprimlaikinio pakurstymo 
greitai krinta in gilu koma- 
toziszka stovi, galinti užsi
baigti mirezia. Tipiszka antro
sios formos pavyzdi Moreau 
apraszo pas 17 metu mer
gaite, sirgusią alkoholizmo 
liga Ji ne tik beprotiszkai 
gerdavo, bet ir viską muszda- 
vo ir daužydavo. Linksmieji 
forma nere tai pakursto tėvus 
ir senus alkoholikus duoti vai
kams svaiginau ežius gėralus: 
jie darosi labai linksmais ir 
juokingais. Visu recziausiauiai 
patemyta melancholiszkoji for 
ma, suriszta tankiausiai su 
dipsomanija. Ypatingai sunku 
begi priima girtuoklybe kū
dikystėje, o jau pas paveldėju
sius *) ji darosi visai neiszgydo 
ma. Czia kartais užtenka visai 
mažos alkoholio dozos, kad 
padaryti pradžia sunkiai, 
vedaneziai prie žudaneziu re
zultatu ligai. Joffroy lėkei 
jose apie alkoholizmą 
pastebi greita ir sunku 
pasta riojo begi pas jaunus 

■ alkoholikus. Skubiai pleczian- 
i tisis gilus intelekto nupuolimas 
, doros jausmu nusilpnėjimas, 
. stiprus sujudimas, keicziantisis 

nuožmu liūdesiu— toki - tai 
jaunoji alkoholio pamiszimo 
forma.

! Rodiet apraszydamas savo 
keturius chroniszko alkoho- 

! lizmo pas jaunikaiezius 14, 16 
ir 17 met. tyrinėjimus daro, 
kad alkoholizmas vaiku tarpe 
abelnai, vis auga ir didinas, 
Visutankiausieji atsitikimai 
nuo 15 — 18 met., recziau — 
nuo 10— 15, ir dar recziau 
ligi 10 metu Etiologijoj pa
prasta — paveldėjimas, “sti
prinimas” vaiku invairiais 
svaiginaneziais gėrimais, vyrės 
niuju pavyzdžiai ir blogos 
ekonomiszkos sąlygos. Atskira 
maišais sunkaus, chroniszko 
vaiku alkoholizmo ženklais 
tarnauja, nervu sistemos suiri
mas ir tankus sapnai bei gal- 
liucinacijos. Apsvaiginimas 
pas vaikus gali būti iszszauktas 
visai maža alkoholio doza. 
Nepaprasta mažu vaiku prie 
alkoholio jausmingumą pieszia 
Millon’ o atsitikimas. Jis mate 
trijų menesiu kūdikio apsvaigi 
nima, iszszaukta alkoholi garu 
kvėpavimu, tuo laiku, kada 
aukle plovė savo draugei plau
kus senu, stipriu romu.

Davimas mažiems vaikams 
pastiprinimui invairius vaistin 
gus vynus, pagal Combe nuo
mone, taip-gi turi blogas pa
sekmes. Kūdikis liektas 
sujudintas, nervuotas, ispudin 
gasjjistai nuliūdęs, tai per 
daug linksmai, mažai ir blogai 
miega, nakti mėtosi, szneka re 
kia, staiga pabunda ir sunkiai 
užmiega. Didesni vaikai liek ta 
apsileidėliais, silpnaproeziais, 
tin giniais ir užmirszuoliaifl.

alkoholi 
manome, 
tiktai su



Naujas Adomas ir Jeva.

Senovės apisaka.

Szaltis buvo didelis, net po 
padais girgždėjo, o Jonelis kir 
to malkas ant kiemo lengvai 
pasiredias, su nuruduse serme 
gaite apsivilkės. Isz dvarines 
kuknes atputinejo vejas gard- 
žeis kvapsnes visokiu valgiu ir 
buvo girdėtas linksmas balsas 
klegencziu dvanniu mergų ir 
jaunu berniuku. Ne per toli 
stovėjo pakajei, kuruose ponas 
su savo szeiminele sziltai sėdė
jo ne jausdami žiemos szalczio, 
o tuom laik Jonukui sniegti in 
akis, pirsztai nugrubta, jog 
net kirvio ne gali sulaikit. Kir 
to malkas, verke ir kasžin 
apie ka mislino. Atėjo jiam 
ant misles rojus, apie kuri ne 
eiki girdėjo bažniczioje per pa
mokslą, ir apie Eva, kuri pa
guodi Adoma, idant valgitu 
uždrausta obuoli, o per ka sze- 
dien biednas žmogus tur, tiek 
turėt vargo. Viskas tai atėjo 
ant misles biednam Jonukui 
rodos kad szvinas sunkino 
jiam szirdi ir net galvoje mai- 
szesi kvėpavo ir nuolotos taji 
nelaba snarglį vali, kuris ro
dos erzindamas jin iszlendine- 
jo, ir tari:

— Oj tu nelabas Adomai! 
ka tu geresnio padarei, jog 
per tave taip sunkei esame? Ir 
Jonukui da labiau pradėjo 
aszaros biret.

Tame ponas in sziuba insi 
vilkias, ėja pro szali ir ižgir- 
dias ružinima Jonuko, paklau
sė:

— Ant ko tu teip rugoji?
Jonukas paregejas poną pa- 

sikloniojo lig žemei, susimai- 
sze ir ilgai ne galėjo žodžio 
prakalbėt, — no ko pradėt ir 
ka kalbėt; nes žinodamaz ge
ruma pono, tari, kasidamasis 
galva:

— Szitai loskavas jegamas- 
ti kuningas vakar per pamoks
lą kalbėjo apie pirmutinius 
musu tėvus, ka tai buvo roju
je, ir apie tai, kaip jiems ten 

_buvo gerai, jog visko turėjo in 
vales o darbo ne jokio. Szi tai 
parėjo man ant misles jog ja- 
go tas kvailas Adomas ne butu 
pasigodejas ant tojo obuolo, ta 
da perpraszant jegamasti, žmo 
gus ne reikalautu teip sunkei 
dirbt, ir malkas dvare kirst 
ant tokio szalczio.

— Mano prietelau, — atša
ki ponas, — ne rugok nieka
dos, ne nepavidek artimui ger 
būvio, kol pirmiause gerai ne 
isz prasi; bludžiot, tai daigtas 
žmogiszkas, ir kas-žin ar ir 
pats ne butum linkias pagun
dai, jagu butum buvias padeji 
me musu pirmutiniu tėvu. Ru
goji ant savo varguves, stosis- 
gi pagal tavo norą, busi laimiu 
gu, viską turėsi, o pažiūrėsime 
ar mokėsi givent.

Tai pasakias liepe paskui sa 
ve ejtie Jonelui in dvara, o su 
ejes su nomiesninku, pasznabž 
dėjo ka toki in ausi, ir tuojaus 
Jonuką isztrinko sziltam van 
denije, apszvarino, puikei pare 
de ir patalpino sziltam pakaju 
je. Atnesze teipos-gi puodą ir 
pastate kerczioje ant lenktinai 
tęs, o ponas tarė:

— Viską, ka tiktai uszsino- 
resi, gausi; nieko ne dirbsi, ga 
lesi per isztisas dienas sėdėt pa 
kajuje, arba po dvara vaikszti 
net, kad tik ne dirstelėtum in 
taji puodą, ka kampe ant lenti 
naites stovi.

Kaip ponas pasakė teip sto 
josi; Jonunui pritarnavo leka- 
jus tureja visokiu valgiu in 
vales kokiu tik norėjo.

Pirmutine diena, kadajpabu 
do ir vos akis pratrine, parege 
jo nomiesninka palengvele ei 
nanti, kuris priselintas prie 
puodo, pakele biskuti uždanga 
la, instate koki tai stiklini su 
deli ir inmete ka toki su sauja- 
Jonukas ta viską mate gerai, 
nes prispaudė galva prie pa
galves ir nudavė, jog miega 
Per ciela diena knietėjo jin, 
kad dirstelėt in puodą, kas 
galėjo jame būtie; po kelis kar 
tus prisiartinejo, idant apmal 
szint savo norą, nes kada atsi 
mine apie prisakima, tai susi- 
laikinejo. O kad to iszsisaugot 
ir ne dalipstet puodo, Jonu
kas iszejo in kaima pas savo 
tetena. Buvo ten ne mažai 
divu, kada dasižinojo apie

Jonas su paczia
Eina pas uoszvia, 

Pati jin paliko 
Pas motina pirmiaus nusmuko.

—Kur jio pati su uoszve.

laimingumą Jonuko; pasikal
bėjimas traukėsi lig velibam 
laikui. Gardi vakariene lauke 
ant Jonuko, pagal jiojo norą 
bulvinei kukulei uszspirginti 
su dideleis spirgais, skilandis, 
sviestas, suris ir duona. Jagu 
tai butu gavės priesz [pora 
dienu, tai kaipiszalkes tigrisas 
butu metęsis ant valgio nes da 
buvo in vales sotus atsigulė in lo 
va norint buvo gana mink 
szta, vienok užmigt ne galėjo 
tiktai be palovos vartėsi ir kas 
žin kas rūpėjo,— labiause tas 
puodas Matomai pats Dievas 
norėjo užbaigt jiojo tinginevi 
mui. Girdėjo ir tai, jog kas 
tokis tame puode krapsztosi, 
lig cipe. lik kokios piktos dva- 
ses. Apėmė jin ir baime, per 
ka turėjo labai ilga nakti. Baisi 
tai buvo naktis del jiojo ir vos 
praszvitus ant valandėlės užmi 
go. Nes ir turėjo visokius bai
sius sapnus ir pabudo su skau- 
dancze galva. Ant ritojaus bu 
vo graži diena, ant dvaro 
szeimina judėjo linksmai, tik
tai Jonukui buvo smutna, sun 
ku ir graudu. Susnudias žiu
rėjo per langa ant to linksmo 
svieto, o pats kaip žemes par- 
davias ir ne žinojo del ko? 
Juk nieko ne stokavo, juk bu
vo laimingu, kaip niekados da. 
Nes stekas buvo užsiėmimo, 
o bedarbe stovinejosi kas kar 
tas [skundėsi; nugrimzdinejo 
jin in sunkės mieles, kenke 
sveikatai ir atiminėjo mie
ga-

Jonelis per kelis adinas gog 
linejo po asla, ezvilpavo, mi 
ke-sau po nose kokia tai daine 
le, arba mislino, pats ne žino
jo, ka pradėt, kaip laika 
praleidinet- Apie pietus tame 
puode velei kas tokie sukrepsz 
tėjo ir kas kartas drucziau.

Jonelis stojo ir klausi aki- 
vai; jau dabar nesibijojo, ba 
saule buvo augsztai, su kožnu 
krepsztelejimu akivumas au 
go. Jau prisiartino ir jau ran
ka ieztrauke, kuri net sudrėbė 
jo, ba atsiminė ant prisakimo 
pono. Velei atsitraukė, misli 
no ilgai, vienok pagunda vir- 
szu paėmė, J priszoko greitai 
prie puodo, pagriebė antvožą 
ir atidarė, o isz puodo iszleke 
žvirblelis, sėdo ant pecziaus 
ir nodžiaugsmo su sparneleis 
pasipurtė.

Ne galėjo jis pirmoje valan 
doje suprast, del.ko ponas teip 
labai uždraudė dirstelėt in 
puodą, ues pamislinias pat sar 
matinosi savo kvailumo ir 
ilgai stovėjo kaip nudiegtas 
Nes laikas prispirinejo, galėjo 
kas ateit, reikėjo pagaut žvir
bliuką greicziause ir adagl in 
puodą uždarit. Jonukas pra
dėjo geniotis paskui žvirbli: 
užlipinejo ant stalo,ant kėdžių’ 
ant langu karstėsi, nes mitro 
pauksztelio ne galėjo pagriebt. 
Jau koma adina nsztruko. 
Jonukas labai pailso, > jog net 
prakaitas iezeipile ant veido, 
kad tame davėsi girdetie žings 
nei, ne trukus atsidaro dores 
ir stoja ant slenksczio pats 
ponas. Nes norint visada buvo 
linksmas ant veido, dabar bu
vo uezvikias ir rustai iszrode. 
Jonukas nutirpo, stovėjo kam- 
pelije ir ne žinojo kur padėtie 
akis.

Tada ponas pabare jin dru 
czei už kvaila akivuma, davė 
labai puiku pamokinime, apie

tai jog žmogus sutvertas prie 
darbo ir ant galo dadave:

— Matai Jonukai, ružinaj 
aut Adomo ir Evos, piktara 
vai jemis, jog valgė uždraus 
ta obuoli, o tu ar kitaip pada 
rei — ar ne sulaužei prisakima 
mano? Juk vieko turejei nieko 
ne veikei, o vienok diretelejei 
in puodą, no ko asz del tavęs 
aiezkei užginiau. Ne peik arti 
mo klaidu jagu pats ne kito 
kiu esi.

Jonukas velei sugrižo prie 
savo užsiėmimo per poną, 
stojosi tikrai darbszus ir daug 
geresnis vaikinelis negu pir
mai. Nesigailėjo keliu geru 
dienu dvare, ba suprato jog 
uždirbta dienele daug geresne 
negu koki skanumai tinginiau- 
jent. Visi dabar Jonuką milejo 
o ne trukus apsipacziavo su 
patoga juodakute, per paczedu 
ma susidėjo kelis desetkus rub 
lu, p rūme szmotalauko no po 
no ant atidarbio, o po ukazu 
aplaike ant locnastes ir szedien 
ira sztant gaspadorium.

Pažiūra in apsivedima 
pas visokias tautas.

Kiniecziai persergsti savo 
jaunikius: Niekados neveskie 
tos merginos, kuri buvo pikta 
duktė savo tėvams. Bus ji blo 
ga pati ir savo vyrui.

Joponai sako: Neveskie mer 
ginos netikusios, nerangios, ku 
ri neszvariai rėdosi ir nemegs 
ta namu tvarkos ir virtuves.

Indijoj persergsti nuo tos 
moters, kuri turi prigimta liga, 
arba pasižymėjus savo lengvu 
gyvenimu.

Slavai sako: Imk paczia isz 
kaimynystes, nes ja gerai pažis 
ti, bet kumus imkie isz toli, 
kad nepasipažintu.

Italai ir iezpanai laikosi 
ežios nuomones: Kas toli ke
liauja jeskoti paczioe, tas yra 
pats apgavikas, arba kitus tai
kosi apgauti.

Rusai sako: Kadai vesi vy
riausia dukteri, tuokart žiūrėk 
in juos tėvus; kada vesi antra 
dukteri, žiūrėk, kokia jos vy 
resne sesuo.

Vokietys ir anglas tvirtina: 
Kadai motyna daug dirba, tai 
yra tingine duktė, nes ji visuo 
met privalo motyna darbe pa
vaduoti. Tokois moters saugo
kis.

Arabai prieja prie tos nuo
mones: Kadai vesi labai gra
žia moteri, tai busi priverstas 
parduoti namus, nes paczios 
parėdai juos sunaikis.

Lietuvoj taip-gi girdime 
peisergejima: Grožybe savo 
paczioe ne suszilsi, ne apsire- 
dysi.

Kiekvienoj beveik tautoj pa 
siliko tas isitikrinimas, kad 
grožybe moters stipriau patrau 
kia už pora jaucziu, bet greit 
pranyksta, o duonos neduoda.

Ka senas jaunikis mislina 
ape motoriste.

Moteriste tai iszpradžios bu 
na kareztiu, o pabaigoja bu
na drebulu.

— Moteriste — tai kalve, 
kuroje priekalu buna viras, 
kuju pati, o dumple uoszve.

— Moteriste — tiktai buna 
igi sziol geru daigtu kol ne 
atsiranda treczes.

— Moteriste—tai kantraktas 
ir tiktai tada givena grąžei, 
kadai mergina buna nebile o 
jaunikis spaugas.

Czikage vyrai ant River strito, 
Ar žinote, jog juso bobos nog 

pats ryto,
Susibegia in krūva,

In viena stuba, kurna pas 
kurna. •

Jagu vyru czei teip tokios daro 
Kas diena tokius reivak-us

varo,
Tai graszio nebeturesyte, 
Kad ir ant dienos po 5 dol. 

uždirbsyte;
Isztikruju jus visas bobų ne

atstojote,
Jagu savo bobų ne pridabo

jote,
Tosios kas diena piningus 

spendina,
Ne sėdi grinczioje ne viena 

diena;
O kaip kas su Baltruviene pa 

gazdyna, i
Tai su szpiga ir užpakaliu Įba- 

vieszina. “
Vaikuczius suvis ne prižiūri, 

Ne kam valgyti paduot^ne 
turi,

Vaikai patis kava prisipilingje, 
O tankei apsiezutineje.

Teip kaip tai ne senei buvo, 
Dvieju metu vaikas pražuvo,

Jagu vyruczei teip vale duo
nyte,

Tai giaro ne turesyte.
Ne ilgai ant svieto gyvensyte, 

Botagas tokias niekezas mo
kina,

Nog viso pikto gina, 
Ir nog alaus atpratina.

* * * ;

O-gi Szamuokuose per pede, 
Buvo puiki musztine,

Keletas Lietuviu, 
Sumueze puskapi puču.

Ne buvo tai pučai,
Badai mozūrai, 

Daugiau Lietuviu ne užkabins, 
Pas save ant alaus ne praszins. 
Geriause su tokeis ne užsidėti,

Su jeiseis ne sėbrauti, 
O jagu pareina reikalas pasi- 

rodit,
Turi kuloku ne pavidit.

■s * *

Badai aplink Detroitą, 
Apie valanda vienuolikta, 

Žmonelei buizos prisigeria, 
Už innagius nutvėrė.

Musztine pakele, 
Langai grinczios iszbyrejo, 

Gavo kožnas kiek norėjo,
Ir maszina ant vietos ne pas

tovėjo.
Ir bobos narsa turėjo, 

Su kirveis kapotis norėjo, 
Po vainai du vaikinai iszru- 

nijo,
Ba czion būti ne galėjo.

* * »

Jagu katrie norite pakaju tu
rėti,

Tai ne turite burdingieriu 
laikyti,

O jagu ir laikote 
Tai gera aki antju turekyte.

Kaip ka nužvelgsite, 
Szalin iszvykite,

Asz jums kitokios rodės ne 
galu duoti,

Ir ant daugelu gromatu ne 
galu raszyti.

Tiktai tiek pasakau: 
Del burdingierio, gera lazda, 

O del bobos plasztaka, 
Parsimesk, jagu valosi, 

Ne pastips kaip deezimts ple- 
gu duosi.

Su savo locnais pirsztais pen- 
keis,

O už tai skunstis ne reiks, 
Brolau, ne rugok, 

Paczei valos ne duok.
Ne giark kaip burdingierius 

fundina,
Ne giark tu ir pati niekada, 
Jagu geri, kaip užfundina, 
Atsisveikink su boba tada!

Žinai girta boba, 
Velniu priedus visada,

O jagu tik karta užsimerksi, 
Tai jau rodos ne duosi;
Klausyk mano rodos, 

O nesiskunsi ant bobos.
* * *

Vienoje apigardoje 
Badai Morijoje, 

Teip viena supere, 
Vos duBzios ne iszvare.

Tas triksas kasztavo 19 do
leriu, 

Daugiau sakyti apie tai ne 
noriu.

Tuom kart, 
Turiu užbaigt,

Kaip francuzas kalba, 
Au reviszpr!

Jono ir Petro 
Paszneka

Pasakyk man, Pyteri, kas 
tai yra Tumas ir Oliszew.skis?

— Kodėl?
— Taip.
— Tumas ir Oliszauska“, 

yra tai kunigai, kurie buvo 
atvažiavę isz lietnvos m Ame
rika, piningu rinkti ‘-Saules’ 
mokyklams Lietuvoje.

— Ne, ne. Tu, Pyteri. klyk
ti, asz jau girdžiu isz tavo pir
mu žodžiu.

— Kaip tai? Asz kalbu in 
tavo užklausima.

— Ne, ne. Tu kalbi apie 
Aliszauska, o asz klausiau 
apie 01isz.-wski.

— O, taip. Matai, asz kalbu 
lietuviszkai, todėl net nepate- 
mijau to. Na, o reikimas žinoti, 
kad lietuviszkai kalbant apie 
lietuvius, reikia ir lietuviszkai 
ju pravardes Lztarti. TaiįĮp 
ežia ir pasakysiu, kad su Tu 
mu buvo atvažiavęs Aliszaus- 
kas o ne Oliszuv-kis.

— Ne, tu man nepasaky-i. 
Tu mielini, kad Oliszewskis 
tik Chicagoj gali būti, o ne 
Lietuvoj, kur ten.

— Visai ne. Turi suprasti, 
kad lietuviszkos pravardes nie 
kad nesibaigia galūnėmis “ski’ 
ne “eviez. ’ O tokias galūnes 
negalima primesti lietuviams, 
tik slavams, kaip ve: rusams, 
lenkams, bulgarams, serkams 
ir kitiems žmonėms, kurie ne
są lietuviais.

— Tai tu, Pyter, sakai, kad 
tas kunigas yra ne Olieztwski, 
tik Aliszauskas?

— Taip.
— O Chicagos Olisz*TV:k s 

kuom yra?
— Ir-gi Aliszauskas.
— Tai kodėl jiedu raszosi 

patys save vadindami ne Ali
szauskas, bet, Oliszewski?

— Tai yra tode], kad žmo 
nes, isz savo nesusipratimo, 
mano sau, kad žmogus besiva
dinantis lietuviszkaja pravar
de, yra visu akyse žemiausiu 
žmogum, o su lenkiszkomis 
pravardėmis, tai ponai, bajo
rai ir dar didesni už tuos.

— Tai jie mislija, kad tik 
grinoriai gali but Aliezauskais.

— Lyg ir taip.
— Na o dabar tu man paša 

kyk, ko tas Aliszauskas su Tu 
mu buvo ežia atvažiavę? Rodo 
si sakiai, bet asz jau užmir- 
ezau.

— Jie buvo atvažiavę rinkt 
pinigu “Saules” mokykloms.

— Na, jau tu, Pyteri, ir vėl 
meluoji.

— Kur asz tau ežia mela
vau ar meluoju ?

— Nugi, tu sakai, kad jie
du buvo ežia atvažiavę pinigu 
rinkti už “Saule’'! Ar tai jie 
yra “Saules” agentai? Turi 
žinot, kad “Saule” agentu ne
turi.

— Jonai, kas tau darosi? 
Apie kokia Saule tu ežia kal
bi, ir ka vadini saule?

— Nugi, tik žinai, toji ka 
iszduoda Boczkauskai Maha- 
noy City, Pa.

— O, kad tave szimts! Asz- 
gi kalbu apie draugyste. Mat. 
Lietuvoj yra draugyste Saules 
vardu

— Sakyk, susaide.
— Ne susaide, tik draugys

te. Asz jokiu susaidžiu nepa 
žinstu.

— Nu, sakyk, sakyk. Ko ta 
draugyste nori?

— Ta draugyste steigia mo
kyklas Lietuvoje o mokyklų 
palaikymui reikia pinigu, o 

i kad pinigu draugyste neturi, 
[tai siuntė in Amerika savo ats 
tovus, pinigu rinkti.

— Juokai man isz tavo pa
sakos, daugiau nieko. Ar tai 
ta draugyste susideda isz to
kiu vaiku, kad jiems reikalin
gos mokyklos? Jei jie nori 
mokintis, tai tegul sau eina in 
ucziliszczes ir mokinasi; kam 
ežia turi landžiot?

— Ne draugystei reikalin
gos mokyklos. Ta draugyste 
rūpinasi sziaip lietuviu vaikais 
kad tie turėtu kur mokintis 
lietuviszkai, nes, žinai, kad 
valdiszkose mokyklose, kurias 
tu vadini ucziliszczeme, lietu
viszkai nėra mokinama. Taigi 
suprast.

— E! O kam reikia tu lie- 
tuviszku mokslu? Ve ir asz 
pats, ir mano tėvai, o ir diedu
kai dar atsimenu nevaikszczio- 
jo in mokyklas, o lietuviszkai 
gerai mokėjome ir mokame.

— Toks jau ir m kslas kad 
net nežinai kas yra Saule, ne 
Tumas su {Aliszausku.

— Na, jau gana, gana! Bet, 
kad tu, Peteri, toks iszmiutin- 
gas, pasakyk kodėl “Keleivis” 
ir “Kova” taip buvo užsipuolė 
ant Tumo dar labiau ant Ab- 
szausko?
. — Szita klausima nelengva 
iszriszti. Tame galėjo but to
kia priežastis. Žinai, kad kiek
vienas žmogus turi savo prie 
szus, d lei kuriu, prie progos, 
reikia susitikt su nesmagu
mais. Czia irgi galėjo būti, 
kad Tumas su Aiiszausku 
turėjo kokius prie-zus, kurie 
juos czia atvykusius užsiundė 
žmonemii, kurie szventai pati
kėję savo prana-zams j z-neiže 
jios insireiže. O gal tame bu
vo kiek ir teisybes.

Tai nežinai. Asz jau ma
tau, kad tu nežinai.

— Jei tu geriau žinai paaisz 
kink man.

| Asz žinau geriau už ta
ve.

Tai sakyk.
— Tu nežinai, kad “Kova” 

ir “Keleivis” tai yra ciciliku 
gazietos. Lietuvos cicilikai, 
anais metais, siuntė in Ameri
ka savo aktorus ubagaut pini 
gu. Tarpe tu atstovu atsirado 
vienas toks, kad Amerikoj su
rinktus pinigus pratriubijo su 
mergoms, o cieilikams nieko 
nenusiunte. Tada Lietuvos cici 
Ūkai rasze Amerikos cicili- 
kams, kad jie neduotu revoliu
cijai pinigu, nes revoliucijos 
nėra, o ju atsiunstas ubaga- 
nera jokiu atstovu. Tada Ame 
riko- cicil kai suszanke savo va 
jaunus, kouferenc jas, suvažia
vimus, ir visus komitetus, nu
tarė, kad, kas tik isz Lietuvos 
atvažiuos in Amerika ubagaut 
pinigu, turi parodyt Amerikos 
cicilikams raudona popiera su 
paraszu ir p czeczia Lietuvos 
c ciliku, o jei tokios popieres 
neparodytu, tai pinigu neduot 
tokiems, dargi juos visaip isz- 
kolioti. O jeigu kas jiems duos 
pinigus, tai tegul isz ankszto 
žino, kad tie pinigai ne revo
liucijai teks tik paulevojimui 
su mergoms. Tai matai.

—įTai vis-gi nepasakiai, 
užka “Kova” su “Keleiviu’* 
užsipuolė ant Tumo su Ali- 
szausku.

— Taigi matai, užtai kad 
jie, atvažiavę in Amerika cici
liku komitetui neparodė ..gau 
tos nuo Lietuvos ciciliku rau
donos popieros su peczeczia, 
ar kaip jie ten vadina, manda
to.

— Bet turi žinoti, kad Tu. 
mas su Aliszausku czia atva
žiavo ne ciciliku tik Saules 
draugijos siusti pinigu rinkti 
ne revoliucijai, bet mokyk
loms.

— Tai tau rodosi taip, o ci
cilikams, mat, kitaip. Jiems 
rodosi, kad pinigus galima 
rinkti tik su ju leidimu ir tai 
tik ju reikalams, o ne kokioms 
ten mokykloms, ir tai dar ne
gavus mandato nuo Lietuvos 
ciciliku. Tu nebijok, jie žino 
k a jie daro.

Turkinei prietare!.
Dovanotas uksusas saldesnis 

už medų.
— Pabėgėlis isz kalėjimo, 

ne klausė ne pas viena kelo.
—Arklis nugaiszta, balnas 

pasilieka— žmogus numirszta 
pasilieka po jiuom geri darbai.

— Olaip sunku tarnaut jau
nam ponui, teip sunku szropot 
jauna arkli.

Jagu visus pagirus palaikit 
už teisibe, tai visi ubagai butu 
ponais.

— Jagu kas nusipelni ant 
nelaimes,J privalo verkt pats 
ant saves.

— Saldus žodelei ant lupu, 
ira tai ludijimas apie nedora 
szirdi. Kas nuolatos juokėsi, 
tas niekiauses žmogus.

— Dovanotu gėrimu du
kart teip nusilaksi.

— Plemuotus drabužius, vii 
nonius, szilkinius ir bovelni- 
nius gali iszczistit su tarputi- 
nu.

— Mėsa bus trapesni, jagu 
verdant dapilsi biskuti acto 
(nksuso).

Sveczei ant karūnacijos karalaus Jurgio.
Angliszkas karalus Jurgis, bus karunavotu kaipo impera 

torius visos Indijos ir tame mierije atsibus nepaprastos cere
monijos kokias tik ludijoi atsibuna. Vicekaralei isz visu sza- 
lu Indijos suvažiuos ymti dalibas ceremonijuosia ir prisiegt 
isztikymista karalui Jurgiui. Turtingiauses isz tuju indiszku 
karalu yra M.harajah isž Balrampore kurio paveiksią czion 
patalpinam žemiau paveikslai perstato eztama indiszko karei
vio ir vir.-zininko.

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

perkėliau savo krautuvę į Chicago, UI., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klarnetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų 
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, Istoriškų ir mai- 
da-knygių. Gražių popierų gromaloms 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: prisiUsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
lavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai 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,
'225 So. Halsted St. neot. s. Chicago. IJf

„Jais mane išgelbejote”!
taip rašo išgydyti žmonės, «kalp kiti dak
tarai ir visokį vaistai negalėjo išgydyti».

’ As AMBRAZEJUS STAKNEV1ČE prisiunčia Pbila- 
delphijos M Klinikos glaunam daktarui padėkavonų už 
gera- liek arėtas kurios nue-tumė nuo manąs ligos akme
ni, ką slogino perkelis metns, nes pirmiau didžiausi 
akademčikal daktarai iš New Yorko gydė, o visi jie ne

galėjo pagelbėti, — o T'hiladelpliijos M. Klinika | trumpą laiką sveiku padarė ir tikiu bfl- 
J sveiku vleada. !’• r tai ž čyju Klinikai ilgo gyvavimo ir visiems lietuviams, kurie e ergą. 
<ad kreiptus J I’hil. M. Kliniką, kuri tikrai gerai tarnauja ir sergantiems sugrąžina sveika
tą už ne brangiai. Ambr. STAKNEVK'E, Fulton County, Norris, Ill. Box 102.

GUODOTINAS DAKTARE: Šiuomi danešu, kad dar nė pusę liekarstų nesuvartojau, 
o jau esu sveikas ir daugiau gydytis nereikalauju. Širdingai dūkavoju už gydymą ir labai 
geras llekarstas. Dabar dirbu malnose. Jurgis Baceviče, Box 5, Rush Run, W.Va.

GUOD PONE: Apturėtas llekarstas suvartojau,—jos yru ląbai geros, nes nuo var
ginamos ligos galvos, krutinėjo skaudėjimo išgydė, nei ant visos sistemos dabar jaučiuosi 
gerai sveikas. Esu labai dėkingas. Tony M a t a š k e v i č,

117 Plumpton sL Washington, Pa.
Labai daug padėkavonlą už išgydymą nuo visokių ligų, Phllad. M. Klinikas turi kasdie

ną. Kaip kiti visokį daktarai neišgydo, tai šitas Klinika* ir tiems sugrąžina sveikatą, — be 
peilio, be pjaustymo, be operacijos, — vienok su tjkrome, geroms llekarstoms, kurias tik 
gamta ir mokslas išduoda, kaip Amerikoj, taip ir iš Europos.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KĄD 
TEISINGAI GALI BŪT IŠGYDYTU

nuo įvairių ligų kaip slaptų, taip ir kitų, kurios užgula, kaip ig viršaus taip 
ir viduriuose kūno, kaip Šviežiai užpuolančių taip ir nuo apgenėjusių, kurios 
tik suteikia nesmagumą ir skaudėjimą, KAIP VYRU taip ir MOTERŲ nes 
velkamus. BUSI IŠGYDYTAS, atsilankyk, o jei toli gyveni, tai aprašyk 
nesvelkumns-llgą lietuviškoj kalboje, o apturėsi rodą, pagelbą ir tinkamai 
sutaisytas šviežias llekarstas iš geriausių medikamentų, kurios gali išgydyti. 
NEAPSIRIK, NESUKLYSK, bet visada ateik, ar rašyk ant Šito adreso;

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut Street .-. .-. Philadelphia, Pa.
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Vargszas Saldotas teip 
Laimingas, kaip kad 

kursai gana Turtingas.
Viename mieale dar be gy- 

veno per 50 metu genas eal- 
dotelis Tiepusza.

Jisai nabagėlis atitarnavęs 
Rosijos karumeneje, eumislio 
szeip teip leistis Amerikon 
jieszkot keptu karveliu. At- 
važeves laimingai, papuolė 
prie darbu kitose anglise.

Padirbėjas apsižvalgęs in 
kabyklų juodas skyles, iu 
auksztus bruzgynuotus pajuo
dusius kalnus, nerimoja, grau 
dinasi kad plauke Amerikon. 
Jisai linguodamas karta galva 
savo, prote svajoja:

“Amerika, Amerika kad ta
ve ir perkūnėli-[ geriaus Kau- 
kaziszkuos akmeniniuos ur
vuose gyvena suvarytos avys 
ir kiti gyvuliai, negu Ameri 
koje žmogus. Geriaus gyvena 
žemon insiaures kurmis, negu 
Amerikoje žmogus. Žmogus 
invarytas in kasiklas, pajuodai 
tuojaus nei ilgavuodegis kip- 
szas ir dirbk, o kas arsziausei, 
kad tie iszsižiojeliai ant tavęs 
rėkia arijap (skubink) o kaip 
czion arijop— kad strėnas jau 
ne jauti, rankas ne pakeli ir 
ka tu žmogau bedarans. Pa
mesiu, czion nedirbsiu, nes 
žmogus pareini isz darbo, dirs
telk in zerkola, iszrodai kaip 
ezetonas, szeip teip kaip kada 
nusiprausi, užsimovei juoda 
ezverneli, balta ant sprando 
kalnieri, tai mat ir ponas. O 
kad ji tokia pcnysta pras- 
mektu.

Aha Rokas sake kad kituo
se mie t 03 1 u i er e szitu ang 
liu, darbininkai dirba nepa- 
juode, balti ir gražus. Važiuo 
siu kitur.”

Nuilsusiam Tispuszai ilgai 
besvajojant apie vargus, užėjo 
snaudulys; pipkute isz dantų 
lept iszpuole ant žemes, ir su 
tuomi paliovė mislijans, nuėjo 
in lova atsigulė.

Padirbėjas neilgai mainose 
senas saldotas Tiszposza, susi 
raisziojas savo biednus naszu- 
lius, leidosi kaip Rokas davė 
rodą in dideli portava miestą.

Nuvykęs in didi miestą, ne
suranda nabagas lietuviu, ar- 
eziausei kad nesuszneka, na ir 
vėl beda, bet ant laimes susi
tiko lietuviszka žydą kursai 
su naszuliu grinori pamatęs 
užkalbino. Pasirodė žydas jo 
saldotelio geru prietelium, net 
parsivedės pavalgydino ir, da
vė gyvent maža kambari insa- 
kydamas kaip dirbsi, mokėsi 
man randa.

Soldotelis aprimo, dideliame 
mieste jau tokiu juodu darbi
ninku ne mate apart nigeriu 
kurie isz prigimimo juodi.

Už poros dienu, iszejo Tisz- 
pueza jieszkot darbo.

Darba gavo greitai prie lio- 
davimu isz laivu ir in laivus 
visokius produktus.

Toliasneme laike, Tiszpusza 
gyveno vienas sau savo pasam
dytame kambarelij, vis szeip 
teip dirbo, bet būnant žmogui 
50 metu senam, ant doku dirbt 
sunkei prie visokiu nelengvu 
kraustuliu buvo per aitru, 
nors nevisada ėjo dirbt, bet 
dirbo.

Jisai savo stuboje, buvo pat
sai gasp dorins tarnas, tarnaite 
ir sargas. Valgi sau patsai 
taisydavo, žlugtą skalbdavo, 
s<yletus drabužius lopydavo 
žodžiu sakant viską dirbo.

Karta rudens laike, ryto 
mete, buvo oras kaip ir rūs
tingas, vejai apie triobas kon 
certus szvilpavo, ore debesiai 
paniuria, tai szen tai ten lenk
tynes darydami manevravojo, 
sztai ir nabagas senas saldote- 
lis T. kakla intraukes cimpi 
cimpi skubinas darban kuki 
už juostos pasikiszes.

Pažystamelis prie c.uriu sto
vėdamas suszuko;

— Kur teip skubini saldo- 
teli?

— Begu pažiūrėt mažu gau 
siu ka dirbt.

— Gaila kad senatvėj ir 
tokiame ore turi eitie dirbt.

— Tai ve, u-gi neiczia, ale 
kad jau artinasi už stubele 
mokėt randa, o pinigo nėra, 
tai kad ir iszsisziepes turiu 
eitie žiūrėt, mažu su Szituomi 
kriukiu iszsitraukeiu koki 
rubli.

— Ka-gi daryt, eime sztai 
ant kampo užpundysiu czier- 
ka, tai bus smagiau dirbt.

— Vai kad tau prieteluk 
Dievas duotu sveikatelia, asz 
tik turiu viena nikeli, tai bus 
per piet alaus ir torielka saliu- 
ne zupes. Iszsigeres saldotelis 
T. sznapsa nuskubino prie dar 
bo.

Darbe padirbo pora dienu, 
ir pasidarė randa už ruimą ap
mokėt, galėjo da dirbt, bet 
kad laivai buvo su sunkiai* 
daiktais, tai nabagas jau žmo
gus prigrubes nėjo.

Būdamas žmogelis be dar 
bo, namie, tarp keturiu sienų 
stubuteje sėdėt ne norėjo, na 
tai pamėgino nucimpint pas 
pažystamelius.

Nuejas pas pažystamelius, 
vyrai darbe, tai rasdavo vis 
tik moterelias. Besikalbant, 
mokėjo saldotelis grąžei pa- 
bedavot, ant to gaudavo nuo 
moterėliu suraminima kad sa
ko:

— Nesirūpink, vis nepra
pulsi bene tu koksai oszustas.

Pasigatavoja moterele pie
tus, praszo ir saldoteli, jisai su 
tuomi ir susiramina kad ne 
prapuls.

Žmogeliui teip sau beeira- 
minant, tik už stubute randa 
užsidirbant, sztai priesz kelis 
metus užpuola ant žmonijos 
nelaimingas križis, visur be
darbe, na tai jau ir ramytis ne 
buvo kaip, nes žmones be dar
du «edi namieja, skatiką gata
va valgo ir beda visiem žiuri 
in akis.

Nabagas senas saldotelis T. 
in stuba pas moterelias’ jau re 
tai kur pradėjo užeit, dirbt 
kad sunkiausei nėra kur, pil 
vas reikalauja duoneles, bet jos 
nėra; puola nabagas in asztria 
rūpesti:

Karta besirūpindamas, ro 
kuoja sau ka turi daryt? Esu 
ne vagis vogti aiptol nevogiau 
ir nenoriu lysti žmonėms in 
akis po stubas bevaikszcziojent 
isztikro sarmata, valgyt, val
gyt jau noriu. Vot lengviausia 
būdas nueisiu szoksiu in van
deni, tai su tuomi užsibaig* 
mano beidno rūpestis.
Pagal savo pasiskyrima teip ir 
mėgino padaryti.

Nuėjo biednas žmogelis prie 
upes, stojos ant kranto, pažiu
rėjo in vandeni kursai szal- 
ta krutinę pliuskuriuodamas 
slenka, skubina platyben ju

res, susziurpo, pasipurtė kad 
labai dar szaltas vanduo, mos- 
tele ranka ir parokaves dar ne 
szoksiu, nes per szaltas yra 
vanduo, nuspjovęs atsitraukė 
ir nuėjo sau.
Ejdamas nuo vandenio vienas 
sau kalba: — “Nugi ar tai asz 
koks pusgalvis ant sveito, kad 
patsai save skandytausi vien 
del duonos. Asz niekam o nie
kam bloga nepadavęs ir dar 
ne skandysiuos. Gerai pada
riau kad nuo upes atsitrau
kiau....”

(Toliaus bus)

Juodkai
— Tetuk — kas tai ira 

“paklidus motere?
— Tai sūneli ira tokia, ka 

gali visur surast.

— Na ka, kaip skaitiniczia, 
ar daug vakarais atsilanko 
žmonių? Asz duotau giara ro 
da ....

— Na na meldžemas, pasa- 
kik!

— Perkelkitia skaitiniczia 
in kokia karczema o tuojaus 
žmonis kaip muses atsilanki- 
nes....

Restauracijo,
— Del ko sziczion visos 

mergos teip susiraukusios?
— Asz mislinu dėlto, kad 

jagu butu linksmos, tai visi 
sveczei ne gertu, tiktai apie 
mergas tupinėtu; tai turi būtie 
susiraukusios.

KUR BUNA
Mano szvogeris Juozas Barkauo- 

kas isz Gedlavos para. Suvalkų gub, 
Veiveriu gminoe Gyveno pirmiaus 
Greenfield, Mass, Teipogi mano kai- 
minas Antanas Tamnsziunas ir už tos 
paezios vietos, Koki 9 metai kaip 
amerike. Tegul atsiszauke aut adre- 
so: (00I°l)

Mr. Geo. Povilaitis
335 W. Centre st. Mahanoy City Pa.

Mano brolis Antanas Kazakevi- 
czius pirmiau gyveno apie Pittstona 
o dabar nežinau kur, paeina isz Su
valkų gub. Starapoles pav. Pane
munes gmino Pakuonio para. Taura- 
kiemio kaimo praszau atsiszaukt ant 
adreso: (cqį 03)

G* Kozakewioz
813 Freeman st. Brooklyn N.Y.

Mano dede Raižis Kubas, 18 metu 
kaip amerike, gyveno Blissvill, L.l. 
N.Y. Gub. — Vilniaus Pavietas — 
Traku, Pacztas — Žazmariu Gmina— 
Žazmariu Kaimas—Morkūnu (oqį o;

Kaz. Tamuszonis
14 Peach Alley Shenandoah Pa.

Mano drauge Ona Bakute paeina 
isz Strelcziu para. Mariampoles pav. 
teipgi ir pusbrolis Motiejus Kara- 
nauskas Prienų para. Mariampoles 
pav. ir Jurgis Glaveckutis paeina isz 
Amalviszkiu kaimo, Dauksziu para, 
visi isz Suvalkų gub. praszau visu 
atsiszaukt ant adreso: o;)

Miggie Glaveckiute
Box 16 Granby, Conn,

Mano draugas Jonas Simonavioziu 
paeina isz Kauno gub , Raseinių pav. 
pirmiau gyveno Chicagoi o dabar ne 
žinau kur jis pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso;

O, Pareigis
914 Jefferson st. Camden N.J.

B. RAGAŽINSKAS
«<£ \Cji3 .Counųiųc yj
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Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
kavoniu. Iszaiuncziame dykai geras informs 
sijas apie priežastis puolanczius plaukus b 
kaip tame užbėgti, adresavokytx
I.S.IfHūi te; Km Ytrkl IrHkfta

isni Šeimynai randasi inusų No, 3 katulk 
luino telpa aprašymai suvirg 200 ligų, vyrų, ni< 
•ų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip 
)ažinti, kaip nuo jų npsisnugoll, kokius gyduo 
jaudoti, kiek Jos prekiuoja ir kur Jas gauti, ft. 
.ų gyduolės kainuoja tik nuo 2.5c iki $l.0C Te! 
/aveikslai ir prekės yvairlų kvepenčių ir gydą 
•ių muilų, Perfumų, Elektro-gydnnčių aparat

Rotorinių iSdirbimų, Painų, Štukų, Brukuojami 
MaAlnėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavin 
Jevonių Ir Šimtai kitokių kožnam reikalingų da 
ykų Kožnas kas prisius savo tikrę vardų, pra 
•ardg. adresų ir keletu markių apturės musų No. 
.ataliogų dykai. RaSyk Sendlen, o už keletas di< 
ių Šita naudinga knyga bus tavo namuos:

JOHN’S SUPPLY HOUSE
1U-2.1M SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO. IU

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, 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 St., 
Mahanoy City.

W. Rynkewiczius
-:N0TARlU8ZA8:~

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

Jidžiause Lietuviszka Agentūra. Kantaru Bankinis ir pardaviste Szipkorczia ant visokiu LInijw

Parduoda Szipkones ant 
risokiu drucziausiu ir 
reriausiu Laivu.
iiuneziu Piningus in

Visas Dalis Svieto
'reieziause ir pigiause. 
visi tie kurie j>er mui 
iunte apie tai geria žino

Iszduoda Dostovierne 
lai tu ka nori savo dali

Del Draugyscziu... 
PristatM p nike* Szarfaa 

Juostu, Kepura*, KanuM 
Špilkų ir L L
8u kokiu nors reikWw 

kas-link Bzipkorcaio, 
Piningus ir LL

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS

S
 Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diploma votaa 

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinuz Trotimuz 
Sekios, Sy filis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gyd* 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimai 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauczk, 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegint, 
Užaisnėjusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tavo, 

Reikale raszykite ant adreso

nn vni rn 638 Fenn Avė., Pittsburg, F».UK. KULtn

Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas 
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

) IA T i Ct j • 1 Telephone Dickinson 3757 w. (
i I IP JffTin I 9 Q k 11? Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti ( (UI, Ii llv l(ll) u Kllllullj pas Dr. Ign. stankij por telefoną ar laiš- 
< 3 Q ku ir iš kitų šteitų, taipgi Kanados.
/ — Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj — (
1' Jis y.ra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo1 
1 ^iestavu daktaru miesto Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The New York 

Post Graguate Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra 
ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.

’ Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name 
\ padirbo pui kią medikaliską klinika su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap- 
> tieką su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, iš- 
Ssigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:
C ,,Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 
C nuo kit u odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus. 
/Daug daktaru atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos.

Jonas:— Del ko tu Onutia 
nekad ne eini ant pikninku?

Ona:— teip sau.
Jonas:— Del ko?
Ona: Ba mama pasaki, jog 

asz esmių patoga ir dideli pa- 
soga, tai ir be pikninko viro 
gausu.

Karczeuioju.
Guzaitis:— Kiek Leebuk no 
manias priguli ?

Leiba:— Nu, us tris puskva 
terkus dvilika kopeikn....

Guzaitis:— Kaip tai tris, 
tu smirdelau, kad asz tiktai 
dvi'puskvatierkes ižgeriau ? 
Leiba:— Nu?! Tai tu ižgersi 
trece!

Mano szvogeris Jonas Latvis pir
miau gyveno Wilkes-Barre, o dabar 
nežinau kur, teipgi ir Juozas Masonis 
pirmiau gyveno Bridgeport Conn, o 
dabar nežinau kur, jie pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso;

Jno. Czernauckas
Box 60 Glen Cove L.l . N,Y.

Mano pusbrolei Petras Antanas ir 
Juozas Krikszcziunai paeina isz Ig- 
laukos kaimo, Starapoles pav. Jeva- 
ra vo gmino, turiu svarbu reikalą jie 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso;

Jno. Sibinsky
817 Bank st. Waterbury Conn.

Mano szvogerkos Marijona Viarfu- 
kes pirmiau gyveno So. Bostone 
paeina isz Suvaiką gub., Naumies- 
ozio gmino praszau atsiszaukt ant 
adreso.

Fr. Zibulis
Box 13 Whately, Mass.

Į RATIONAL RANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K $125 000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv.Valst. Randu turi muiu Banke sndetn pininga.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningu 
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, Prezidentą*.
F. J. Noonan, Vice-Prezidentaa.
W. H. Kohler Kaiijeriu*.

reikalą su
ar dydelis.

9 ryte lyj 3
...Subatomii...

Mano draugai Petras Jonas Milu- 
nai paeina isz Suvalkų gub., Kalva
rijos pav. praszau atsiszaukt ant 
adreso;

G, Petrauskas
Box 27 Gibbstown N.J.

Mano tavorezezei Vincas Neleokis 
3 d. Liepos pribuvo isz lietuvos in 
Raising. Pa. o dabar nežinau kur jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

Aug. Kazlauskas
Box 14 Century, W.Va.

ill

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
• kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 

talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
«, $150,000.00. Priima piningus ant paczedumo ir 

moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
" svieto, greicziause ir pigiause. Agentūra minėtos 

Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 

nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
je po vadovyste Karaliaus Varasziaus Notariuszo už 

tvirtinto per Gub. Val.Pennsylvanios; padaro Doviemastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsului.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
| AG ENCI J A P. V. OBIECUNAS & CO 

jpjrį Cor. 12-tli. & Carson St., S.S. Pit tsbnrg, P

Mano tetos Mare ir Petrone Ka- 
minskiutes, Juozas ir Andrius Juod- 
g udukai, visi paeina isz Suvalkų 
gub, Senapiles pav. Jevaravo gmino, 
Szlavanoziu kaimo praszau atsiszaukt 
ant adreso; (įqį 04)

W. Menkeviczius
Box 16 Granby, Conn.

S
3 rakandus
” kancelarijt 
| tvirtinto im
2 leitnkin tS

«r—“KATALIKAS”—n
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

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

Metams lešuoja: 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 raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis. t

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 me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes 13.50.
_ Kas prisius 12.60, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos tie. 
Zalgiriaia, Lietuvos žemlapl ir Bv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

L, N , -r

Vidutinis žmogaus gyveni
1110 ilgumas.

Daktaras Fiezeras apskaitė, 
kaip ilgai kokioje szalyje žino 
nes gyvena. Pasirodo, kad:

į NAUJA KNYGA
■PO VAKDU-

PRIEJGIAUSES
MOKSLAS

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.

\l
ŠI
ŠI
Š!
0
ŠI

Yra tai praktiezniause Knyga į 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo. S

Ir teip sudėta, jog ka tiktai w 
pribuvias Grinorius i»z Lietuvos 9/ 
gali in trumpa laika pats per W 
savo iszmokti Angelskai sziek 3/ 
tiek kalbėt. w

Toji Knyga druozei apdarita $ 
in Franouzini raudona audima T 
irkaaztnoje tiktai J j a Kasztus X 
n n ai antim o mes apmokame, $

SAULE Mahanoy City j

M. VARZINSKAS 
Ltetuviszkas Fotografistas 

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

Puikei ir pigei nutraukė visokesFotografijai 
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reimus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir Lt. Parduoda visokes Relinas 
Lietuvei su vires-minėtais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti 
Teipgi daro Fotograpijas ant Post- Karėsiu.

Introligatorne.
APD1BBTUVE KNXGC.

Ayeidirba senos maldakn yges, istorine 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
514 W. Spruce. Mahannv Cltv.

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greieziausiu Laivu in visas dalis 
svieto. Norintieji kelaut in South 
Amerika ar in Australija tai tikietus 
galite pas mane pirkti. In Lietuva 
Laivakorte pas mane yra labai pigios. 
Mano agentūra yra po kaucija 10 
tukstaneziu doleriu, Ohijos Steito. 
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte 
in gromata 2o. marke ant atsakymo.

20 Metu Senas Laikrasztl

^“LIETUVA”
Iszeina kas Petnyczia

jL Chicago, Ill.
Laikrasztis, “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 į Metams $2.00 i 
Sziaurines Amerikos ( Puse Metu $1.00

p- i . - v -i f Metams $2.50.Kanadoj ir Menke j Metu26

Rossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. ; 
užrubežinese vieszpatystese ( Puse ” $1.50. Į

Užsiraszyti “LIETUVA” galima i 
kiekvienam laike.
J-ŽT Užsiraszant “LIETUVA’’ reike j 
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. Halsted St.,

Chicago, Ill.

vyrai moterie
Indijose gyvena 23 m.24 m.
Prūsuose 41 44
Italijoje 42 43
Sziau Amerikoje 44 46
Anglijoje 44 47
Prancūzijoje 45 49
Danijoje 50 53
Švedijoje 50 53

Sziupinis.
* Popiežius Piusas X. turi 

visokiu titulu apie szesziolika. 
Idant juos visus iszreikszt už
imtu daug vietos.

* Suvienituose Valstijuose 
mete 1910 ant ukiu radosi 15, 
124,057 arklu; 2,278,496 mu
lu; 16,137,580 karvių; 32,085, 
409 jaueziu ir kitokiu givulu, 
38,298,783 aviu ir 42,842,750 
kiaulu. Visi tie givulei buvo 
skaitomi aut $1,891,881,629 
verties.

* Valstijai Pennsylvanijos 
randasi 14,680 Publikiniu 
mokslainiu, in kurias atsilan
ko 954,40V mokintiniu.

Naujausi aprasziniai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszs’gydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsisaugima nežuli papuczkas, 
pleiskanas ir kitas panaszas ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Veiname del norineziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikima 
plauku niežulio ir pleiskanų. Preke 
yra 20o 50o ir $1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriams apgavejams daktarams in- 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytęs greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

J. M. Brundza and Co.
106 Sta. W. Brooklvn. N. Y.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviukai

D. T. BOCZKAUSKAS.

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
PREKE $1.

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BoczkowskLCo. 
Mahanoy City, Fa.

Daug daktaru atlankiau, bet nei vienas nw 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa. 
,,Šiuomi viešai išreiškiu sa- - 
vo širdinga padėką Dr. Stan- ' 
kui už išgydymą nervtį ligų ®
ir sugrąžinimą vyriškumo, ]
kuriu kili daktarai atsisakė 
išgydyti. Ir visiems su slap- 
tomis ligomis patariu kreip- 
,tis pas dr. Ig. Stankų, o no- y
pasigailėsite savo žygio.
A. Zmudzen, Salem, Mass. _ ,

67 Pingree St. Dr- Stankus.

GARBUS DAKTARE: neiš- ( 
randu Žodžiu padėkavojimu 
Tamistal už išgydymą skau i 
dėjimo šonuose ir po širdies 
gėlimo strėnų ir skausmin-i 
gų mėnesinių, kurių kiti vi-| 
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bet Tamistos operacija 
kaip ranka atėmė kentėjimai 
nuo mangs. Ela Mažinaoky ' 

1325 S. Front St., Phila. i 
John Akuotaitis, Montreal, Quo. Canada, rašo: ,,Meilutis gydytojau.— 

Sesta diena, kaip gavau nuo Tamstos liokarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusg liekarstu sunadojau bet^ 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne-< 
reikalauju daktariškos pagalbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino < 
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių 
Tamstoms už pigų ir greitą išgydymą.” -

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo: <
' reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuoi 
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėji
mą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi-1 
sočių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana• 
riu, greitą supyk imą, negalėjimą miegot ir isgastį, greitą pailsimą, sunkų < 

’kvėpavimą, peršalimo slogas Ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas • 
skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su ope- 
cija ruptura, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius,' 
iguzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų 
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran- 
'kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir 
'gerklės. L

Dr Ignatius Slankus, H. D.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare. 

Švcntadieniaisnuo 1 iki 5 popiet. -4

BISCHOFF’S
287 BroadwayNew York, N. 1 

Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi 
Bankini 

Narna 
Uždėta 1848m.

BANKING HOUSE 
Kun pas Beade Ullcze lelcfonas: Worth 2822.F

Szimtas Tukstaneziu Doleriu ($100,000) yra muisu kaucija sudėta in 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greicziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome prgal 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.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperes bu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteifiingiausiai.

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

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greicziausei, teismgiausei, ir 
pigiaueei galite atlikti.

Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
reikalauti vienų iš tu stebuklingu 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mierų, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie ne 
gale C nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vienų iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma į trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gali tų 
pasekti.

Ta dykai Rauta knyga yra wert€s 
$10.00 kožnam sergančiam 

vyrui.

Užnuodijimu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsiveržimu šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms f

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitą, surugusi pylva, 
biauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, icgalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turėto gauti tų 
knygų. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku. >

Tūkstančiais vyru atgava sava 
pilna sveikata su pagelba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra kra-’- 
tuve žinios ir talpina tam tykrut 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, fagotas arba bied

nas, nevedės arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės 

vaistus ikikolaik neparskaitisto tų knygų vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tų, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varda medikališka 
arba daktariška nėra nnt konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrasikiet 
sava varda ir pavarde ir adresu aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tų knygų.

50,000
Ar Esat KankinamiVysai Dykai

SIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.

Vardas ir pavardė.

Adresas.,•,«?•.. Stcitaa,

DR. JOS. USTER & CO., L. 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago, Ill.
Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai 

Dykai Knygų, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.



KSWktf WMM MAMOMS* —

Tu ■ m ■ Siutą ar Overkoti
/ P III IHI Geriause pirkti pas 

g; U HI RYNKIEV1CZIA

szvietos amžis?

QRYNAI vilnonio ir kitokio materijolo 
geriausio dirbimo, pasiūti pagal 

naujausios mados. Visokiu koloriu ir 
prekių, yra isz ko pasirinkti.

Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu 
ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepu- 
ru, pirsztinu, marszkinu ir 1.1, ir 1.1.

S RYNKIEVICZ

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

233-235 W. Centre St. Mahanoy City

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

— Tik 13 dienu lig Kalėdų.
— Daugelis ne dirba po 

Itedingo mokescziui.
— Kok’s tai žveriszko 

budo tautietis gyvenantis ant 
Main ' uliczios tunkei plaka 
nemilaszirdingai' savo pacziule 
o po tam iszvaro laukan su 
vaikais. Badai kaimynai ketina 
jam isz duoti tupocziugyduolu

— Raszykites prie Unijos, 
ba žinote kad kur didybe ten 
ir galybe.

— Juozas Dulskas nog 635 
W. Spruce St. pristato in na
mus anglis, malkas ir t. t. 
Teip-gi turi del pasamdimo 
arkli su boge. Su virsz-mine- 
tais reikalais kreipkitės pas jin 
o busite visame užganėdinti.

(601 °1)
— Nedeloje prasidėjo ke- 

turesdeszimts valandų atlaidos 
Lietuviszkoje R. K. bažnyczio- 
je Szv Juozupo Žmonių buvo 
prisigrudia jog ne buvo vietos 
kur atsistotie. Apie de- 
szimts kunigu klausė tikincziu 
iszpažinties ir dalibavo cere- 
monijosia. Laike pamokslo 
kokis tai pragertsmegenis (ba
dai buvo keli) atsiliepe prie- 
szais kuninga. Tas atsiliepi
mas tokio pusgalvio padare dy 
deli inspudi ant susirinkusiu 
ir jagu tai butu kur atsitikia 
ant sales tai butu gerai jin su- 
terioja. Badai tasai pusgalvis 
staigai apsirgo ant ligos vadi
namos per daktarus “azinum 
bimbazorum”.

— Gedimino draugyste nu
tarė per 3 menesius priiminėti

SHENANDOAH, PA.
— Du medėjai Stasis Ja

novskis ir Juozas Bražauckas 
surado arti kapiniu ne senei 
gymusi kudyki suviniota in 
popiera ir gumini audeklą. 
Koroneris daro sliectva.

— Lost Creek pasklido pas
kalas buk likos nužudinta 
kokia ten motere. Palicijan- 
tas nusidavė in tenais ir iszti- 
rinejo buk jokia žudinsta ne 
buvo papildyta, nes Elena 
Marskiene ejdama namon li
kos užklupta per Joną Lukas 
kuris jai kirto per galva su 
pagaliu. Lukasa aresztavojo.

Meridau, Conn.— Darbai 
pusėtinai eina.

— Oras sausas.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis ir visi užsilaiko puikei, tik 
tai kokie ten vaikinas atvaže- 
ves isz Clevelando pas savo 
drauga, pas kuri prijautė pini
gu, 21 d. vakare parėjo vėlai 
kaip draugas miegojo apvogė 
jin ant 60 doleriu ir prasiezali- 
no paeina isz Kauno gub., 
kaip girdėt tai jau neviena 
apvogė, jagu kur pribūtu pra- 
sergscziu. jog saugotus! tokio 
draugo, jisai yra nedidelio 
ūgio, nebaltas, reti dantys, 
isz lėto szneka, pilku overko- 
ežiu.
Newark, N.J.— Darbai povą 
lei eina, isz kitur pribuvusiam 
darbas sunku gaut.

— Oras szaltas.
— Lietuviu didelis būrelis, 

iez tu visokiu atsiranda.
Cherry, 111.— Darbai gerai 

eina, isz kitur pribuvusiam 
darbas sunku gaut.

T-i-ybe sz'-time XX tam 
amži kaip ant mielių kyla 
yisoki nauji iszmislai, maszi- 
nos senoviszkesnes traukėsi 
iez kelio naujai iezrandamos; 
automobiliai mat velnio veža 
mi nustumia in szali veži t.u 
arkleie traukemus; ant žmo 
gaus gyvasties kas kartas nau
jai iezrandami galabinimai, 
kanuoles, kariszki laivai, vi 
sokios naujausio sistemo szau 
dykles, net ir prasikaltėliam- 
elektrikines galabinimo kėdės; 
orlaiviai; skrieja po padangėj 
ir t. t.

Galima sakyt apszvietos yra 
XX amžis. ...

Palengveles budo žiurekin 
in tais apszvietos szmekszlas, 
tai sakysim tiktai prirengimas 
didesniu torturu galabinimu, 
placzios žmonijos.

Szalis visos (vieszpatystes) 
tartum priesz koki gala viena 
prie kitos visokiomis pinkly- 
bemis kimba, ir rodžias tik 
jieszko vis platesnio jaunas 
žmonijos skerdime, nes tuom 
tarpiniai skerdimai neužgane- 
dina begomeriu norus.

Tie visi naujausi iszmislai, 
žiūrint galima but pavadint 
apszvietos amžiaus darbais, 
jagu butu panaudojami pa
lengvinimui abelnos žmonijos. 
Maszinos jeigu suteiktu dar
bininkams trumpesnes valan
das darbo, kur vieto dabar dir 
bancziu dvieju, dirbtu darbi
ninkai jau tris; apszvietos am
žinu iszsirodytu, jeigu pranyk
tu kares ir 1.1.

Kokiu galima apszvietos 
amžiumi dabartini amži vady- 
ti, kad visa toji smarki gudry
be, žmonija nepalengvina, bet 
kaip slogino praejteje teip slo
gina ir dabar. Visokis moks 
las pasigaunamas, yra vien in- 
rankiumi pragobeliu.

Darbo žmonija inkaityta ap 
szviestumijos gudrybėmis, pra 
dėjo savo sprandus riestie da
rydama straikus nei žydeliai 
laikuose Faraonu su Mažie- 
sziumi, bet stokojant tarp ma
žiuku apszvietos ir gudrybes, 
stokojant vienybes kokia turė
jo maižiesziniai žydeliai, tan- 
kiausei krinta j-irese pralai
mėjimo ne Faraonai, bet ma 
Žiūkai.

Tai-gi nors dvideszimtas 
amžis vadinamas amžiumi ap
szvietos, bet jame regis de] 
abelnos žmonijos apszvieta da 
ne arti, ir Maižiesziam kada 
pasiseks mažiukus iszvest iez 
gyvenimo nelaimiu, sunku dar 
inspeti; o szis amžis da prie 
tikro apszvietos kelio nepri- 
ejas. Senas Kapsas.

Protavimai seno jaunikio.
— Vitas visados jaucze pik

tumą del t -kio pr etelaus, ku
ris gražesne mergina iezrenka 
sau usz pacze.

■—Eva suvis ne mėgo obuo 
lu tiktai del to miškini jog bu 
vo uždrausta — ne skint.

— Viras priesz suėjima su 
mergina in pora baisei jaje gi- 
re ir szlovina, nes tankiause 
po szlubui da baisiau keike ne 
gu priesz tai garbavojo.

Merga mili tiktai toki vira, 
kuris ne mislina niekados pa
čiuotis; o tegul tiktai katras 
int tikro pacziuojesi, tai ant 
tokio viro ne nori žiuretie.

Jagu velnes turėtu savo na
rna ant žemes o butu pacziuo 
'as, tai niekados ne užraezitu 
ant paczios savo turtą.

— Jagu virai gerai pamisli- 
tu jog kožna merga po apsipa- 
cziavimui pavirs in boba, tai 
isztikro bjaurintus! pacziuotis.

— Viras jagu pasako:“liki- 
ties sveiki”, tuojaus užeina, o1 
kaip boba pasako “likitės svei 
ki ’ — tai da tada tiktai prade 
įla szneket.

ai MOKYKLA SZ0KIU.
./3IL Waltz, Two-Step Side Step, Barn- 

Dance, Buck & Wing, Irish Jig < log, 
Spanish Waltz ir 95 kit k us.

Prof. Julius, 2124S. HalstedSt; Chicago, Ill.

Lictuviszki Mėsininkai 
Krauczunas ir Szeskeviczia 

1020 E. Centre St, Mahanoy C ty, Pa.
Parduoda visokia Mesa kanopigiause. 

O kad du vežimai vis randasi darbe, tai 
galima m&a in nan us pi įstatyti in trumpa 
laika. V ežimai važuoia in visas dalis mies
to ir in aplinkines Feezes.

Mesa, Deszras. Taukus ir t.t. teipgi 
už maža preke parduoda. Mesa yra visada 
tzviežia ir k i nrczistaucziai užlaikoma.

Pirkyte mesa nog szitu buezeriu o busite 
sveiko ir (Imti.

ANT KALĖDŲ
Specialiszka oferta ant Kalėdų. 

Su kožnu orderiu ant Areilkos priesz 
sz ve n tęs lig nauju metu, parduosiu 

Vynio, Sherry ir Port Wine 
tik po 25c. Bonka

Atraszykyt man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut 
tavora pigiau ne kaip kitur.

FIL STRAWINSKAS
Lletuviszka Krautuve

...Vyno, Likeru, Areilkot ir Alaut... 

1807 Carson St., S.S Pittsburgh, Pa.

VISOS
MOTERYS

Užprnazom visos Moteris kurios geidže 
pasilikt ‘ Sveikos ir Drūtos” pilnos givybes 
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvojau- 
nistoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka 
padarom del kitu moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk 
be jokios abejones.

Tokie dal kai yra per svarbus ant atyde- 
Brof. Julius, 2124S. HalstedSt; Chicago, III. jjrao ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 

• j ij > || • geresne PRIŽURA ir gydimo ne kaip gau
UKICIIS 1)111 111 S. tumele namie no savo daktaro.

Or. Alex. O'Malley
suszelpimo jauno vyro Vinco. ^8 So. Washington St., 
Kuvilos iez Springfield, Ill 
ant 7 ir Adam Stre; balius pra 
sides 1 ma valanda po piet ir 
trauksis lig 12 nakeze, už pra 
ezo visus lietuvius ir lietuvai
tes atsilankyt ant to puikaus 
baliaus.

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

f.CvpjJJ

Paprotis.
Kada skystas tėvas isztei, 

eino savo sunaus iszdykavimus, 
sakydamas tai menkniekis, I 
Solonas, didisfiliozofas, atsake: 
“Taip, bet inprotie didelis.” 
Geriausias vaiku inprotis turė
tu būti tas, kad pranesztu savo 
tėvams tuoj, kaip veik pajus 
viduriuose kokia netvarka 
nors ji butu mažiausia.” Geras 
inprotis teipgi tokiose negalese 
primti doza Trinerio Ameriko 
niszko Elixiro isz Bitter vyno. 
Tėvai taipgi turi ji naudoti 
viduriu užkietejime, galva 
sopant ir visokiuose viduriu 
strėnų skaudėjimuose, nustojus 
apetito, nerviszkume. nemigo- 
se, turint reumatizmą, geltlige- 
je nuo visokiu odos ligų jucz 
ant burnoje negera skoni ir tt. 
Nuo pilvo visokiu ligų jis 
geriausia gyduole. Aptiekose. 
Jos. Triner, 1333 — 1339 So. 
Ashland avė., Chicago. Ill. 
Mediciniszki patarimai laiszku 
uždyka.

Dykai.
Kuris prisius sidabrini de- 

szimtuka popieron inviniojee 
ir už 30 marke del apgarsini
mo ir persiuntimu leszu aplai- 
kys aukso špilka vyriszka bei 
moteriszka vertes $100 ir 12 
abrozeliu Pavincziavoniu (at 
viruku) vertes 500, puikiau- 

’ sius ka galema gaut su aukso 
kraszteleis aukso paraszais ir 
kvietkoni labai tinkami sius' 
laike kalėdų ir nauju metu, 
mylemams tėvams, brolems, 
seserim draugams ir t.t. niekui 
tokiu pirkti negausi. Reikalai! 
ju agentu ant atveruku, parda 
vinejimui in aptiekas irsztorus 
gera uždarbi duodu 100 už 
500 300 už $1.00 raszyk tuo
jaus. 001 °1

Leo. J. Gechus
Box 382 Vancouver Wash

Namine Mokykla
Gramatika Angliszkos kalbos be 
mokintojo (apdaryta) §1.00. 
Vaiku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir aszyti be moki. 15c. 
Naujas Budas mokintis raszyti be 
mokintojo - - 10c.
Aritmetika iszmokinimui rokundu 
su paveikslais (apdaryta) 35c.

Pinigus siuskit per Money-Order.
P. Mikolainis

Box 62. New York, N. Y.

C ( ) MI N O!

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTS
BANKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Invftles geras del valstijos yra gana atsakantis 
del tavęs.
Surplus ir Kapitolas Stakas yra 33 procento 
sudėtu piningu.
Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal 
padaryti pininga ir prietelius per sudėjimą 
piningus in szita banka.
Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada 
tokia diena kad tau padarys giaro.

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

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

...DIRDKT0RIAI...
A. DANISZEWICZ. W RYNKIEWICZ M. GAVULA.
J. HORNSBY. C. F.KAIER. W. I. MILES.

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

Puikus Pluszinei Kotai del Moterui
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke 
idant greit parduoti.
Mes parduodame dauginus Kailiniu Kotu negu kiti 
sztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

GUINAN Mahanoy City, Shenandoah
Mt. Carmel, Landsford.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas muf 
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visa* 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios rtiszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajui. Rejentelna 
kancelari jayra rėdoma per valdiszka notaru 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest rnumr 
jusu bankinius reikalns o pereiti k risi t, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Piniguf 
siunezant paezedumui in Banka, arba siusi* 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe> 
Expreso Money Orderi.

Rusiszkai AmerikoniHzka Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos. 
8Ą dienu in Rotenlama 11 j dienu in Liepoju

Illklasa$31. ppei smulkesniu žinių kreipkitės in musui JP kl^sa $33. 
T „ i-9‘ L Agentus ir centraliszka kontora. J Į J *

A. E. Johnson & Co,/General P».iepger Agi.,) 27 Broadway, New York, N. Y.

NAUJAS ŽEMINIS TA VORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaioziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
Jekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga 
de) apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
Kepuraioziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur, 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

nt cioit Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, Pa

Nemokėk dykai $10.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs 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.

p^ounten*1

^D.BOCZHOWSK
,f.SOFIJA

ngioMgleA. G. GROBLEWSKI
^°r. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuviszku-LenklszkuVaistu.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nois apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuvbzkas Gyduoles, 
kurias mes gva rantuojame.
Egiutero No.l.
Egiutero No.2. . ...........
Zinijecznik........... 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................. 35c.
Meszkos Most is............. .
Trejanka.........................
Linimentas vaikams .... 
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsamas..........
Anty-Lakson del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.%

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

Kruvinosios.............................. 75c.

.25c.

.50c.

.25c.
.25c.
.25c.
,25c.
,25c.
,25c.

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

skaudėjimo...;.......................10c.
Laszai nuo Dantų......... ..............10c.
Most is nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų..........................................25c. M
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. ■
Vaistas nuo Papauto.................. 15c. I
Gyd. nuo Grippo......................$1.25. ■
Plauku apsaugotojas....................50c. N
Muilas del Plauku......................10c. H
Milteliai nuo Kepenų................. 35c.
Rožes Balsamas...........................25c.
Kinder Balsamas........................ 25c.
Bobriaus Laszai.................... .....60c.
Szvelnintojas................................35c.
Kraujo valytojas......................$2.00.
ftervu Ramintojas...................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus.......................... $1.25.
Pleister is (Kasztavolo)...............25c.
Pamada Plaukams.......................25c. I
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise......25c.
Gyduoles nuo Piemens....... .........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu... . .15c. 
Inkstu Vaistas............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles..........................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

alielnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines.............. $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

Už kompanijų preke ant geriausiu 
ir greieziausiu Lsivu. Paniurau 
visokius Dokumentus ir paliudyju 
per Konsuli. Duodu patarimus 
visokiuose reikaluose.
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naujus sąnarius tiktai usz 500 
instojimo mokestiee. Bus pri
imti nog 21 m. lig 40 m. am 
žiaus. Norintieji prisiraezyti 
tegul ateina ant mėnesiniu su
sirinkimu kurie at.-ibuna Utar 
ninkais po 20—tai kožno mene 
šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz 
kos Mokslaines. Nauji prisi- 
raeze ka neturi Amerikonisz 
ku popieru, draugyste to
kiems parūpins popieras in 
trumpa laika. Szita draugyste 
teipgi moka posmertine o ir 
paszialpa ligoje. Todėl norin
tieji prisiraezyti prie szitos pui 
kies draugystes privalo nepra- 

leist szitos progos. Nelaukyte 
paskutines dienos— prisiraszy 
kite kogreieziause. ( j q)

— Krutanti paveikslai ant 
Boczkaucku sales, szia nedelia 
bus labai puikus. Ateikyte bi 
le koki vakara nog 7-tos lig 
9-tos adynos. Žmones pradeda 
priprasti prie szitos vietos ir

— Oras gražus.
— Lietuviu didelis būrelis 

ir visi grąžei užsilaiko.
Middleport, Pa.— Darbai 

povalei eina.
— Oras szaltas.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, iez tu visokiu atsiranda. 
Del nekuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga.
St. Clair, Pa.— Darbai ge

rai eina iez kitur pribuvusiam 
darbas nesunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis isz tu visokiu atsiranda, del 
nekuriu vyreliu p. Taradaika 
labai reikalingas.

Plantation, Conn.— Dar 
bai gerai eina, uždarbei men
ki.

— Oras gražus, sniego dar 
nėra.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis iez tu visokiu atsiranda, del 
nekuriu mergynu p. Baltruvie 
ne labai reikalinga.

OFFICIAL EXHIBIT FROM FAR-AWAY CALIFORNIA •
To the Public: a

We, the undersigned, have loaded up the two cars shown abive with the Choicest Sped, 
mens from our Orchards, Vineyards and Ranches, and sent them EAST for your INSPEC
TION, with literature descriptive of our section that WE KNOV7 is the BEST for Climate, 
Scenery and Productiveness in the Golden State; and added the Famous Hettrich Collection 
of Curiosities, over a Thousand in number, from all over the world, with the MONSTER 
SHARK CAUGHT IN MONTEREY BAY, CALIFORNIA, 36 Feet Long, Weighing 10,383 
Pounds, and 460 Years Old, as an ATTRACTION, giving you a REGULAR “WORLD’S 
FAIR” ON WHEELS. We bring it to your city, giving you the Greatest Exhibition for little 
money you ever saw.

If INTERESTED after INSPECTING our EXHIBIT and want more INFORMA
TION, WRITE TO US. Respectfully, J

Pirkinei Ant Gruodžio Menesio
Užsimokės ji mis pssinaudoti isz pig’u pirkinu ka dabar 
randasi musosz.tore
I Visokiu puikiu Jekiu vertes nog
$2 lig $4 galima dabar pirkti už 49c. ir 9Sc.

t Puikiu Kaspinu vertes nog
39e. lig 50c. dabar po 19c. ir 25c. mąstą. 

Puikus Kotai del Moterių ir Mergaitėms 
vertes nog $3 lig $20 dabai’ po

J. Kazlauckas
73 West St. New York, N.Y.

Tik pamsliykite — Kotai vertes $ 3 lig $20 
tiktai po $1.00 lig $5.00.

orn/rD'pę E,lst Centre street utį V L hl U ...Mahanoy City, Pa...

S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas 

Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavinius už pigesne 

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku. 
Geriausius skurinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezedinsite piningus.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir 
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu .už 
labai pigia preke. Neeikyte passvetimtau- 
tezius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
520 W. Centre UL, 

Mahanoy City, Pcnna.

1 cadaimes tokiu 
^tiijn, mažai 
‘:i®tgavyru, ba 
!CS it sviesus žmo 
įdirbt. 
Mkoreike, 

aidis ne peike. 
^darbininku, ne 

uhuįa. tiį.
teip kaip 

b'it geriausia bu 
,5yra ska ti- 

uikA-zczin. 
‘-kaitys,

’ kvailys.

j1'-’* Dirrow, ad-

ne tik Lietuviai bet ir Lenkai; 
Anglikai, slavokai ir t. t. lan
kosi ant szitu paveikslu ir jau 
ne ejna kitur.

—Viena isz geriausiu bu- 
czerniu visam mieste yra p. 
Fr. Skleraus. Pas ji gausite vi 
sokios szviežios ir rūkytos mė
sos, visokiu deszriu, tauku ir 

’ t. t. Dabar apie Kalėdas p. 
Skleris iszdalins savo kostume 
rems dovana puiku sienini Ka- 
lenderiu. Ant szventes pirkyte 
mėsa pas Sklera o turėsite ka- 
raliszkus pietus. 400 W. Pine 
fįt. (66 <4

Sugar Notch, Pa.— 18d. 
szio menesio prasidės eletriki- 
nei teatrai visa sanvaite kožna 
diena naujai bus rodoma kau- 
boys, indijonai, revoliucija 
rosi jos, dideli miestai Francijos, 
visu Vieszpatyscziu gyventoju 
no karalių igi vargdieniu bus 
parodita. Jauni ir seni, dideli 
ir maži, visus szirdingai užpra 
szom ant to puikaus teatra 
bus rodoma ant Miclieal 
Slavoski. Maine St. Sugar, 
Notch svetaines. Inžanga suau 
gusiems 100 o vaikams 50.

(101 to)

MR. S. H. WYCKOFF ......................................................................... Secretary Napa Chamber of Commerce.
MR. E. H. BROWN ..................................................................... Secretary Santa Rosa Chamber of Commerce.
MR. FRED HOLMAN ........................................................................ Secretary WlU'ts Chamber of Commerce.
MR. L. J. BULEN ........................................................................... Secretary Calistoga Chamber of Commerce.
MR- C. B. SHAW ......................................................................... Secretary Cloverdale Chamber of Commerce.
Mr. W. Q. POAQE .................................................................................. Secretary. Ukiah Chamber of Commerce.
MR. S H. OLMSTED............................................................... Secretary San Rafael Chamber of Commerce.
MR. J M. ALEXANDER ........................................................... Secretary Healdsburg Chamber of Commerce.
MR. O. B. ANDERSON ............................................................... Secretary St. Helena Chamber of Commerce.
MR. P. H. MILLBERRY ................................................................. Secretary Lakeport Chamber of Commerce. _

f J1R. E F. JEWELL ..................................................................... Secretary Sebastopol Chamber of Commerce. *
MR. ROBERT NEWTON LYNCH .. .Secretary North of Bay Counties Association, Petaluma, CalifornlB*

Szitie Karai bus Shenandoah visa nedcle prie Redingo Stacijos 
Gruodžio (December) 10 lig 19. Inžanga 25c. Vaikams 15c.

Mahanoy Plane, 19 lig 21 Gruodžio prie Redingo Stacijos.

Mahanoy City, pribus Gruodžio 21 lig 26 prie Redingo Stacijos.

Naujas Audėjus-
Audžia visokes karpetas 

pagal naujausia būda. Preke 
300 už mąstą. Darbas gvaran- 
tytas. (to Dec. 28).

J. Scherer
Szapas 48 N. Main st.

Arba 624 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

Parsidnos pigiai.
Szeszi hotelei ir salima?; 
pgi keletą pigiu prapereziu 

I amaiĮiia, Pa. nog $800 lig 
$2000. Dabar yra laikas pada
ryti piningo.

John F. Mcginty.
Real Estate <fc Insurance 

7 Bervick St.
(įoU Tamaqua, Pa.

Ant pardavimo.
Gera karve su telycze, dvie

ju nedeliu senumo. Atsiszau- 
kite pas:

J. C. Schroeder, 
Locust Valley, Pa.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuuiszkas.

GRABORIUS

Laidoja Kimus Numirusiu Pa.<mmd> 
Rygiuus ir Vežimu del Parivažkigjim- 

Krausto Daigtun ir t. L
Viską atlieka ka nogeriauae ir puikiause 
Su virsi minėtais reikalais kreipkitės pn 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W.Centre St. Mnhanoy Citj

No. G.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.
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J. D .R. 
Krikszczioni' 
dasi 477,000 
249,866,533 
237,62a proti

Konstantin’ 
1 ne užsimoka 

nesze įokiaii 
1 gul sau szut 
■ vis pirmyn 

siunta kad ‘ 
del tokiu yn 
turėdami ma 
baimėje idat 
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Aprėdą
Apredalas 
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Pas dau 
ira puikus į 
triuseai prie 
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furijos keneze 
j" hkstanezei suau- 
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kacziu mesa o ir

tjj. °ie aP’e k' jau buna p.
Mtutavoti nes aveczio, tad 

ts j’f'e tai placziau
Ant pardavimo.

Namai ant keturiu familiju 
ant viso loto po no. 604 — 606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (p J')

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pr

N tujas katalogas.
Kas pneiuns pora markiu tas ap- 

laikya puiku lietuviazka iliustravote 
katalioga kuris reikalingas del visu, 

Adresas; (i onp)

Vienatine Lietnviszka
Agentūra Amerikoje.

Ka užsiima pardavinėjimu visokiu 
bižniu kokiu tik randasi Pasekmin 
gai savo darba atliekamo. Jaigu nori 
savo bizni parduoti tai kreipkitės pas 
mus, mes rasime pirkėja. Pirkėjui 
patarnaujame dykai. Jaigu mislini- 
nate pirkiti Farma arba Namus krei- 
pkytes pas mus asabiszkai arba per 
gromata. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresavokite

A. K. Abraitis & Co.
K.J. Krnucelun

120 Grand st, Brooklyn, N.Y.
...REAL ESTATE...

137 N. 13th. St., Philadelphia, Pa,
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