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KAS GIRDĖT?
Darbai jau pradeda po tru

puti taisytis, nes da ne suvis. 
Kaip kur jau po biski kruta, 
nes ne visur, yra ir tokiu vie 
tu, jog žmonelei kruvomi slan
kioje be darbo, o katrie turi 
užtektinai piningu tai važiuo- 
je tolyn in kitus fabrikus. 
Vienok ne reike nusimyt, ne 
trukus fabrikai dundės,— dar
bu bus invales! Isz tos prie
žasties ir in anglekases daugy
be žmonelių pribuvo, bet ir 
czionais ne ka giaro užtiko sė
di be darbo ir lauke Dievisz- 
ko susitnilejimo. Geriause ant 
vietos sėdėt kur katras sėdi ir 
laukt keletą nedeliu. Sėdėt be 
jokio užsiėmimo po teisybe1 
nuobodu lig gyduole, bet yra 
ant nuobodulio gyduole: kny- 
go ar laikrasztis. Skaidmas 
sulaiko žmogų no nereikalin
gu slankiojimu ir nog iszlei- 
dinejimo piningu.
Kas skaito, tas veju nesivaiko: 
Piningu visada turi, beda in 

akie ne žiuri.

Katrie mielinate ant visados 
apsilikti czionais, tai neatbū
tinai turyte pasirūpint norint? 
pirmutines ukeeiszkas popie 
ros, nes ir tos turi ženklivuma 
del atejviu.

Jau dingo apszviestunai ka 
tai priesz kelis metus apsikars 
tia su tarbon kaipo slonei, 
landė po apigardas eu kningo- 
mis ir visokeie niekais o vaka
rais laikydavo prakalbas. 
Szendien dingo tieje krepszel- 
ninkai, del to, jog atsirado 
daug mokintesniu pribuvusiu 
iez Lietuvos, o kurie jau daug 
iezmane, kada da paskui kiau
les bėgiojo. Visi tinginei, visi 
paezlemekai, visi piktadarei, 
tai atvykia in Amerika, stoje- 
si paramais (piloreie) apszvie- 
tos ir apgavykais lietnviezkos 
žmonijos. Tokiu tai labjause 
turi lietuvei saugotis! Mat at
lėkė in czion, kaip tiejei tra
nai, kad darbsziu biteliu me
dum galėtu maitytie. Tegul 
tokie dykaduonei jagu nori 
rojaus ant žemes turėti, ymasi 
už pikio ir epato, o in meteli 
dasidirbs teip, kaip daugelis 
kitu dasidirbo. Czionais Ame
rike rojus ne del tinginiu dy
kaduoniu, tiktai del darbsziu 
žmonių.

Kokis tai Albertas Morga
nas tikrina, jog New A7orkas 
stovi ant vietos, kur atejteje 
bus kasiklos brangiu akmenų. 
O del ko? Del to: No senei 
pranaezauje, jog miestas New 
York per drebejima žemes nu
garmės skradžei žeme su visais 
gyventojais ir kas ant žemes 
randasi. Tada ar mažai bus 
brangenybių žemeje ?

Acziu Dievui, jau Lietuvei 
Amerike pradeda ženklyvai 
apsiszvietinet. Pradeda suti- 
kymas ir meile keroti; dievuo- 
czei pradeda sau akis prasi- 
krapsztinet o bedievei ne au- 
szyti ant tuezcziu agitacijų sa
vo burnu. Dyngsta gynezai ir 
sznairavimai ant vieni kitu! 
Sutikimas ir meile viską pa
taisys ir pažimima savo klaidu 
priskubys.

Ne turime už ka vaidytis ir 
skirstytis,

Tiktai visi kuopelėje druezei 
laikytis!

Bukyte malonus pasakyti 
Tam. Andrulevicziui kuris 
gyvena Morgan, Pa. jog del jo 
randasi pakelis ant ekspreso 
ofiso Scottdale, pnsiunsta nog 
mus. Jago greitai ne atsiyms 
tai bus sugražintas adgalos.

BNTBRED AT THE MAUANOY ClTY.l’A. POST OI- t 1CE 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

Jeszkos pietinio poliaus su rogėms.
O kad Perry su Cooku jau atrado (?) Žiemini poliu ir 

fenais užkiszo amerikoniszka karūna, tai dabar angliszkas 
jeszkotojas kapitonas Robert F. Scott jeszko Pietinio poliaus 
su pagelba automobiliniu rogucziu kurias matome augseziau 
paveikslo. Žemai perstato gauja žieminiu szunu kurios teip-gi 
ims su savim ant laivo Terra Nova jago tosios rogutes 
pagestu.

Profesoris Pennsylvanijos 
Universiteto, pavadino dina- 
mitierius McNamarus (isztark 
Miknamarus) dydvyriais. Taji 
profesori vertėtu pasodyt ant 
vienos isz pekliszkos maszinos 
kurias Miknamarai naudoda
vo ant iszneszimo in padanges 
namus ir tegul keliautu in 
dangų. Gal tada kitokia turė
tu nuomone apie “dyuvirisz- 
kuma” dinamitieriu.

Praejta meta Rosijoi iszgere 
arielkos už keturis milairdus 
rubliu, o isz to turėjo randas 
naudos 225 milionu rubliu. 
Baisu apie tai pamislyt, jog 
milionai vargingu mužiku 
mirszta isz bado.

Dydžiause ir puikiausia svie 
tiszka iszkelme kokios da svie
tas neregejo, atsibus San Fran 
ciske 1916 mete isz priežasties 
atidarimo panamiszko kanalo. 
Suv. Steitai ižduos ant tosios 
iszkelmes $80,000,000 idant 
tinkamai apvaikszcziot teip 
svarbu užbaigima. Flotos isz 
viso svieto perplauks per pa- 
namiszka kanala ir susirinks 
prie San Francisco idant da- 
libaut apvaikszcziojime. Visas 
civilizavotas svietas lauke su 
ne kantrumu tosios dienos.

Czikage ne senei prapuolė 
turtinga ir milaszirdinga mili- 
jonierka, jauna mergina Viole 
ta. Buehler.... Jeszkojo jo
sios visur, ant galo palicije jia 
ja aresztavojo New Yorke var 
gingiausioje daliję miesto kur 
praleidinejo savo laika prie li
goniu ir suszelpimo vargszu. 
Bet ko in tai insimaisze pali
cije? Tam Czikage tankei kas 
tokis “nesztimuoje!”

Ar tikėtu kas, jog saujele 
milijonierių turėtu po savo vai 
dže 71 procentą viso turto 
Amerike, o likusiu valdo tik 
29 procentas žmonių! Ir tai 
kas metas tas padėjimas ejna 
blogyn. Vienok yra tai teisy
be, nes pagal paskutinio sura- 
szo tai praejtam mete radosi 
250,251 ypatų kuriuos turėjo 
turto ant $67,000,000,000 o vi 
sas turtas Suv. Steitu isznesza 
ant $95,000,000,000. Toliaus 
suraszas parodo buk 429,845 
ypatų turėjo turto ant $24, 
000,000,000 o 20,393.137 ypa
tų turėjo turto ant $4,000,000, 
000. Nesmagus tai pranaszavi 
mas del atejties. Turime da
bot su atyda idant tosios dyd- 
žuves su daugeli milijonais 
mus nesuėstu.

Jago teip nauji skaitytojai 
pribuvinee del “Saules”1 tai in 
kelis menesius turės arti dvi- 
deszimts tukstaneziu skaityto
ju kas nedelia. Žmonis supra
to verte laikraszczio “Saules” 
ir galop užsiraszineja isz visu 
daliu svieto.

Angliszkas pastoris Mcll- 
waine isz Keokuk, lova inkliu 
vo in bala.— Panna Rože Ha
ga isz Ohlahomos apskundė 
pastoreli už tai, buk jia apdo
vanojo sunelum... ir už tai gei- 
dže $50,000.— Dabartės sū
dąs turės ne mažai ergelio ap
svarstyt, kas tame kaltas: Ji
sai ar jieje?

Niekas gal ne tikėtu kiek 
randasi Amerike miestu su 
tais paezeis vardais. Vienas 
isz laikraszcziu suskaite visus 
miestus Suv. Steituosia kurie 
turi tuos paežius vardus ir 
teip:

Miestu po vardu “Spring
field” randasi visose dalyse 
Ameriko28. Miestu Manches
ter yra 29, Kingston 26, Ro
me 17, Rochester 17, Paris 16, 
Washington 40, Lincoln 24, 
Troy 28 ir daugeli Unionville, 
Vienna, Victoria, Waterloo, 
Wellington, Napoleon, Nel
son, Lafayette, Lee, Grant, 
Biaine, Roosevelt, Smithville, 
Taylorville, Jonesboro ir Le
vi ston.

ATSAKYMAI.
F. S. Dayton. — Prisiun- 

sim kada aplaikysim isz Lietu 
vos.

Studentui. — Fiat justiciae 
ruat caelum. Tegul kerszina; 
juk tai Par nobile fratrum, o 
apie pirmutini tai tikrai žino
me, jog yra Pater familias.

S. J. B. Minersville. — Bro 
lukai, jago ant tokio stono pa- 
siszvente; vaiku ne žiuri ir ju 
ne prižiūri, ne tau valgyt ne
pagamina — ir pats turi vis
ką dirbt, tai turi namieje at- 
puska padaryti: su szventa ver 
ba parūkyti ir tiktai su tuom 
gali velne iszvaryti. O da ge
riau padarysi, kaip su rymbu 
per abudu szonus po penkis 
poterius atskaitysi. Yra tai vie
natine gyduole ant ižganimo 
vyru ir vaiku nog motinos 
kvaituliu.

ISZ AMERIKOS.
Užpuolimas ant lamingo.

Flinsburg, Minn.—■ Ryte, 
apie freeze valanda, nežinomas 
vyras insilauže in k’ebonije 
kuningo Nalipoyskio, szauda- 
mas in jin tris kartus ir tris 
kartus in gaspadines kambari, 
nes be jokios pasekmes. Už
puoliko palicije jeszko. Mano 
buk tai vienas isz parapijom!. 
Juk ajriszel paprato teip 

daryt.
Sunbery, Pa. — Arti czio- 

nais, vienam gana dydelam 
miestelije laiko karezema aj-1 
riszis, vienoi pusei namo ran-1 
dasi szinkas o kitoje pats gy
vena. Ne senei nuejas rinkėjas 
inszurenc in stuba ajriszio ko
ne neapalpo iez dydelo nusiste 
bejimo kada paregėjo stuboi 
etovinezia vienam kambari kar 
ve su versziuku kuris gulėjo 
ant sziaudu. Smarve stuboi bu 
vo neiszpasakyta. Priek tam 
radosi apie puse tuzino visztu 
kuknioje.— Juk ir tevyneje 
sunūs Patriko ne kitaip gyve
na.
Nuotaku paliego su

“broliu” poszUubui.
Miners Mills, Pa.— Palicije 

czionais aresztavojo porele ku
ri pabėgo isz Hempstead, N.J. 
ir czionais nog kokio laiko gy 
veno kaipo vyras su paeze. Mo 
teres pravarde yra Gontoriene 
o prielaidinio vardas Stasis. 
Maski(?) kuris buvo Gonta- 
rui už broli dienoje vinezevo- 
nes.

Gontariene kalbėjo teip; 
“Kada likausi suriszta mazgu 
moteristes su Gontaru, supra
tau, jog padariau klaida nes 
savo vyro niekad nemilejau. 
Pamilejau labai Maski kėlės 
dienas priesz svodba o kurie 
buvo mums už broli taja die
na. In kėlės, dienas po vineze 
vonei susitarėm abudu isz

.Sviestas ir kiti valgomi 
dalikai pabrango.

New York.— Sviestas, czio
nais nesvietiszkai pabrango, 
žmonis turi mokėti po 60 cen
tu už švara. Kupczei tvirtina 
buk krautuvėse suvis nesiran
da zoposties.

Jautiena pakylo nog 2.) lig 
J centu ant svaro, versziena 
r.og 2Į lig 3į centu ant svaro, 
visztos ir t.t. nog 2 lig 4ff, su
ris 20, bulves nog 25 lig $1 
ant baczkos, kiauszinei 50 ant 
tuzino.

Visos daržoves o teip-gi ir 
bleszinesia pabrango. Del ko 
viskas teip brangsta žinunai 
&e gali inspeti. Keno kalte?— 
trustn I
•Susiprovojo už S centus 

vertes.
Milwaukee, \Vis—- Vieno 

Lietuvio mergaite apie 11 me
tu besibovindama eu kitais 
vaikais, iszmusze lenkui Jonui 
Petrovskiui langa verties 8 
centu. Lenkas pareikalavo 
nog Lietuvio idant indetu lan- 
gs arba už jin užmokėtu. Lie
tuvis ant to ne sutiko ir pa
siuntė mergaite idant paszni- 
piuetu, ka lenke link to reika
lą kalba. Lenke pateminus 
kad mergaite sznipineja, pa
ėmė jia in stuba ir neiezleido 
kol tėvas langa neindes. Da- 
žiisojas apie tai Lietuvis, su 
palicmonu mergaite nog len
kes atėmė ir apskundė ne tik 
boba net ir joa vyra kurio ta- 
n'w įaik. įieSh’iiAo nair.'ieje. Ap- 
skunsti užstate kaucije ir isz 
asztuoniu centu bledes pasida
rė prova kuri abiem kasztuos 
po kelioleka arba ir po kėlės 
deszimts doleriu.— Kaip tok
sai sumanymas abiem pusėm 
naudingas, skaitytojai ta patis 
gali numanyt. Mat kersztas ne 
žiuri ne ant nuotrotos.
“Neymk Vardo Tioszpatles 

Dievo tavo dovanai.”
Detroit, Mich.— Sudže Jen

Kudykis suszalo ant moti
nos ranku.

New York.— Kada paezauk 
tas gydintojas pribuvo in na
rna Kavlinsku, gyvenaneziu 
dviejuosia kambariuosia, rado 
dvieju menesiu kudyki be gy 
vasties prie motinos krutinės. 
Baisus szaltis stuboje davė 
suprasti gydintojui priežaste 
mirties kudykio. Motina gulė
jo lovoje serganti ant rumatiz 
mo, ne turėjo pajėgu atsikelt 
isz lovos idant užkurt pecziu 
o gal ir ne buvo kuom.— Ku
dyki daktaras liepe miestui 
palaidot o motina nugabeno in 
ligonbute.
Negalėjo susivinezevot— 

nusižudė.
Pittsburgh, Pa.— W. Fus- 

kiute, 26 metu mergina suža 
detina ir 32 metu senumo Juo
zo Fuskio (gy minai ežio tos pa 
ties pravardes) užsitrucino 
abudu. Jauna porele labai mi- 
lejosi, nes tėvai ant to nesutiko 
ir uždraudė apsivest. Tuom la 
bai abudu susirūpino ir nutarė 
daugiau nepersiskirt atimti sau 
gyvastes per nusitrucinima.

bėgt, na ir pribuvom in czio
nais ir buvome laimingais. No 
rints mane ir sugražins adga- 
los pas vyra, tai su juom ne 
gyvensiu ir gana.

Užgimė su keturels 
dantukais

Chicago.— Garnis paliko 
ana diena kudyki, kuris svėrė 
penkioleka svaru ir turėjo ke
turis dantukus del policijos 
seržanto Martino Mulvihill. 
Motina ir kudykis sveiki, nes 
tėvas yra labai susirupines, ba 
yra tosios nuomones, jog vieto 
je pieno turės duoti mesutes 
del naujei užgymusio.

Suymtas už žudynsta po 3 
metu. ’

Wilkes-Barre, Pa.— Igno
tas Rasimaviczius kuris ne se 
nei likos paluosuotas isz Eas
tern Penitentiary Philadelphio 
kur atkentejo tris metus už pa 
žeidimą palicijanto, likos adga 
bentas in Wilkes-Barrius per 
du detektivus idant vela atsa
kyti už papildyta žudinsta ant 
Danielo Griffith kundukto- 
riaus kuri badai nužudė Ed
wardsville tris metai adgalos. 
Liks apkaltintu pirmam lipš
ni žudinstos. Pripažinimas Bu
dintojų prieszais Rasimavicziu 
buvo aplinkybiszkas.

Kūdikis suszalo vygeja.
Meiserville, Pa.—■ Pati Ado 

mo Neitz, farmerio paguldė 
vigeje szesziu menesiu kudyki, 
laike dydelu szalcziu kokis 
vieszpatavo užpraejta nedelia. 
Kada atsikėlus anksti, paėmė 
kudyki isz lovos ir buezuoda- 
ma geide jin pabudint, rado 
kūneli sustingusi— suszalo ant 
smert.

kins primynė ana diena Sta
nislovui Kmielauskui antra 
Dievo prisakima, kada jin nu- 
baudinejo už nužeminimą mo
ters ir ne padorei apsiėjo sū
dė. Kmielauckas be apsvars- 
tinimo pradėjo angliszkai 
keikt kiek tik insteige, maiszy 
damas eu keiksmu varda Die
vo ir Jėzaus. Sudže tuom teip 
persieme, jog paliepė Kmie- 
lauckui perdet ant angliszko, 
visus keiksmus ir kaip jisai 
tuos keiksmus supranta. Kmie 
lauckas nusistebėjo tokiu pa
reikalavimu, prisipažindamas 
buk keiksmo nesupranta ir 
tik tiek moka angliszkai. Su
dže už tai nubaudė jin ant 
$5,00 arba ejti atsėdėti 10 die
nu in kalėjimą, ka ir pada
re.— “Neymk Vardo Viesz- 
paties Dievo tavo dovanai.”
Straikierei Lawrence 

malszei apslejna.
Lawrence, Mass.— Per kė

lės dienas straikierei apsiejna 
malszei. Vaiskas sergsti visas 
dirbtuves ir nieką prie jiu ne 
prileidže.

Abi szalis geidže susitaikyt. 
Straikierei nesugriž prie darbo 
pakol neaplaikys 15 centus 
ant dolerio padidinimo mo- 
kesties ir sutrumpinimo valan
dų darbo nog 56 valandų ant 
nedelos, ant 54 pagal darbi- 
ninkiszkas tiesas.

Da likos paszaukta 4 kom
panijos milicijos del apmal- 
szimo straikieriu.

Palicije aresztavojo penkis 
vyrus ir dvi moters (kone visi 
židai) už surasza iszneszimo in 
padanges eu dinamitu Ameri
can Wallen Co. fabrikus. Ba
dai dinamitą pargabeno iez 
Pennsylvanijos,

ISZ VISUSZAL1U.
Vaikai inati virszgam- 

tlszka regėjimą.
London. — Ne kurie žinu

nai tvirtina buk maži vaikai 
gali matyti stebėtinus daliklis 
ko susaugusis žmogus ne 
gali niekad reget. Teip pat 
darodineja ir viskupas miesto 
Londono kuris ne senei turėjo 
pamokslą Sz. Povilo Harrin 
gay apie ne senei atsitikusi 
nepaprasta atsitikima kurie 
atsitiko užmiestije Londono:

Tėvas penkių dukrelių jaus 
damasis nesveiku nuėjo ant 
virszaus atsigulti. Jauniauee 
isz mergaieziu radosi loveleje, 
nes pakylus staigai pradėjo 
ezaukt: “Ejkit szen! Sztai du 
anuolai ejna trepais in viražu.’ 
Niekas tojo regėjimo ne buvo 
mates. Po kokiam laikui vela 
mergaite paszauke. “Ejkit szen 
aniolai ejna trepais žemyn 
o terp ju ejna ir muso tevelia.”

Tuom kart kitos mergaites 
ir mate taji regėjimą o kada 
nusidavė m tėvo miegkambari, 
rado tęva negyva. — London 
Express.
Graborlus apipleszinejo 

numirelus.
Plunder life, Czekijoi, tomis 

dienomis mirė graborius Tefle 
ris, kuris pildė dinsta grabo- 
riaus tarno kaime per dvide- 
szirnts metu. Po jo mirimui li
kos atidengta baisus darbai 
tojo rakalo.

Kada Filerio inpedis užėmė 
narna numirelo, užtiko užda
rytas dureles vedanezios ant 
pastoges. Kada dūręs likos isz- 
versztys, persistatė jojo akim 
baisus regėjimas. Iszskyrent 
visokiu papuoszimu nog gra
bu, radosi fenais daugybe nu
pjautu ranku ir pirsztu lavo
nu, kurie likos nupjautais, 
idant lengviau butu galima 
nuymt žiedus ir bronzolietus 
nog ranku numirelu.

Perdaugeli metu Tefleris už 
siyminejo tuom darbu— api- 
pleszinedamas lavonus nog ap 
redalu, brangenybių o ir kū
nus parduodavo del gydintoju 
ant supjaustimo.

Randas daro rustr krata vi
sam name o ir ne kuriuos ka
pus liepe atkast idant geriau 
persitikrint kalte [nedoro Te- 
flerio.
Nuskendo 18 czlužlnetoju.

Parižius. Trisdeszimts jaunu 
ypatų cziužinejo ant czionaiti- 
nio ežerelio. Sztai netikėtai 
truko ledas ir visi tapo inmes- 
ti in vandeni isz kuriu 18 nus
kendo o likusie tapo iszgialbe- 
taie.

Nubaustas Szvcntvagls.
Poli, Italije.— Czionais bu 

vo nepaprastas atsitikimas ku 
riame gyventojai ajszkai (mato 
nubaudima Szv. Pannos. Poli 
bažnyczioje randasi turtingai 
padabintas stovilas stebukliu 
gos Szv. Paneles, kurioj popie 
žius Piusas IX apdovanojo 
visokiu brangenybių ir pato 
gia karūna. Tula nakti kokis 
tai vokietis insigavo in bažny 
ežia ir laike kada norėjo api 
pleszt stovyla, puolė ant grin 
du, patraukdamas paskui save 
stovyla, puolė ant grindų, pa 
traukdamas paskui save stovy 
la, kurie puolė ant vagies ir 
ant vietos jin užmusze. Isz ry 
to kuningas jin atrado prie ai 
toriaus.
53 pasnžierei nuskendo su 

laivu.
Glasgow.— Penkes deszimts 

tris ypatos nuskendo drauge 
su laivu “Wistow HalF’ij kuris 
susimusze ant povandenines 
uolos arti Aberdeeshire. Kapi 
tonas laivo ir tris laivoriai isz- 
sigialbejo. Tame laike buvo 
baisi vėtra ir jokiu budu nega 
Įima buvo nusiunst pagialbi- 
niu luoteliu del skaistanezio 
laivo.

Visas miestas kone iszdege
Osaka, Japonije.— Suvir 

szum 1,800 namu, maldnamiu, 
pagodų ir kromu sudege, laike 
milžiniszkos ugnies, kuri paky 
lo praejta nedelia. Ugnis dege 
per 15 valandų. Kaip rodos 
tai ir daugybe žmonių pražu 
vo liepsnosią.

Gialestis terp žmonių yra ne 
apraszoma. Tukstanczei vaiksz 
ežioje be jokios priglaudos. 
Randas priglaudę padegelus 
in randaviszkus namus ir ka 
zarmes ir ten visu negalima 
sutalpyt. Kiek ugnis padare 
bledes tai da neapskaite.

Trumpi Telegramai.
§ Washington, D. C. —Pra 

ejta 1910 mete Suv. Sieituosia 
pražuvo 48,606 ypatų nog vi
sokiu priežaseziu, tai yra, ku
rie ^usiszove, likos užmusz- 
tais, papilde savžudinstas ir 
t. t.

§ Shanghai, Kinai. — Ba
das duodasi labai jaust provin 
cijoi Hwai o aplinkinėje Hu
nan szimtai tukstanezu žmonių 
suvis randasi be maisto. Su- 
virszum 3,750,000 keneze ba- 
da.

Smulkmenos.
* Suvienituose Steituosia 

ira farmu apie puspenkto mili 
jono.

* Berline kas,diena sureika 
lauja 60, 000 kvortų pieno.

* Manilijoja kasztuoja mė
sos svaras 55 centai.

* Vengrijoje atsiskire kas 
metas 2000 poru.

* Sultonas turkinis ižduoda 
ant meto 30 milijonu doleriu.

* Suvienituosia Steituosia 
lig sziam laikui giveno 40.0Q0 
Japonu.

* Isz New Yorko in Peters 
burga ira 5.370 miliu tolo ka 
gali in vienuolika dienu nu 
važuoti.

* Japoniniam vaiskia kada 
ne vaina, turi užsiėmimą 2000 
kraueziu ir tuks. sziaucziu.

* Suv. Steituosia ira 800 
murinu daktarais, 300 advoka 
tais o 30.000 daraktoreis.

* Miestas Bostonas turi tiek 
skoles, jog ant kožno givento 
jaus pripuola po $105.72.

* Žuvininkai Alaskoja ap- 
laiki orderi no japoninio rando 
kad pristatitu žuvu už $80- 
000.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Prasirėžė pilvą.
Did. Gornos gatv. (Riga) 

No. 28 F. B., 48 metu, gerai 
prigerės degtines, prasirėžė su 
peiliu sau pilvą ir kitas kūno 
dalis sau susipjauste.

Damazo Macocho byla.
Del Czenstakavos Szven- 

cziausios Paneles Marijos pa
veikslo apvogimo ir žmogaus 
užmuszimo yra patraukta teis
man 8 žmones: 1) Macochaa 
88 metu; 2) Izidorius Star- 
czevskis 38 m., 8) Bazilius 
Olesinskis 45 metu; 4) Elena 
Mocockiene 27 metu, o) Juo
zas Blosikeviczia 50 m., 6) J. 
Pertkeviczia 39 m,, 7) Luci- 
jonas Cyganavskis 27 m. ir 8) 
Vincentas Pianko 48 metu. 
Liudninku iszszaukta 88 žmo
nes .

Nelaime teatre.
Petersburgas. — Netikėtina 

nelaime atsitiko czionaitinioi 
imperatariszkoi aperoi laike 
lavinimuos! loszimo teatro po 
vardu “Tristan ir Izola”. Grin 
dis staigai sugriuvo o su joms 
nuėjo in skiepą 20 merginu 
prigulinczios prie teatraliszkos 
kuopos. Visos likos maž dau
giau pažeistos.

109 žuvininku pražuvo.
Astrahan. — Artimoj# kai

mo Gandjusczejano 109 žuvi
ninkai likos nuneszti ant ma
riu ant szmoto ledaus. Lig 
sziam raszimui nieko apie juos 
nedažinota, Kaip mano, tai vi 
ei turėjo pražūt.
Maskolei apėmė Persu 

miestą.
Petersburgas. — Du tuks

tanczei rusiszko vaisko apėmė 
persiszka Meskeda, ezventa 
miestą, sostapyle provincijos 
Khorassan. Priežastis užėmi
mas tojo miesto su 60.000 gy
ventojais yra nežinoma.

Badas ir maras. -
Orenburg. — Vienas iez 

czionaitiniu gidintoju danesza, 
buk terp mužiku vieszpatauje 
dydelis badas ir maras. Iszba- 
deja mužikai prie upes Ural, 
neaplaikydama jokios paszel- 
pos nog rando, pardavinėja ea 
vo vaikus o ypatingai jaunas 
mergaites del Kirkiziszku baa 
tytoju arba teisiog pasakius 
valkatų. Daugybe žmonių 
mirszta isz bado ir tifuso. Su- 
virezum 70 procentas vaiku 
serga ant baisios ligos.

Sztamas smaugintoju.
Saratove kaip danesza 

"Birž-Wied”. likos atidengta 
nepaprasta sztama žmonių.

Kožnas sąnaris tojo sztamo, 
ne privalo ilgiaus gyvent kaip 
60 metu jagu geidže ižgialbet 
savo duszia”. Už tai senukus 
turinezius tiek metu užsmaug
davo.

Ceremonije užsmaugimo atsi 
buvinejo paženklintam kamba 
ri prie visu sąnariu, laike gie- 
dalo psalmu ir skaitinio szven 
tu kningu. Savo aukas už
smaugdavo eu pagialba pa- 
duszku. Du menesei adgalos 
dingo 60 metinis važnycze Ka 
binkiu, kurio sūnūs prigulėjo 
prie toeos draugoves. Palicije 
daridama krata pas Kubinki- 
na užtiko ant paslėptu durelių 
po lova kuriuos vede in pože
minis urvą, kurioje rado dau
geli szventu paveikslu ir knin 
gu raszytu senslavoniszka kal
ba. Sūnūs prisipažino, jog tė
vas likos užsmaugtas ir palai-’ 
dotas po tvartu. Ant užklausi 
mo del ko tęva užsmaugė atsa 
ke, jog tai buvo “Vale Dievo”



/ <NarsiPati
— Tu palikai mane su vai

kais, kaip tau duosu ženklą. 
Tegul Ona sugrįžta tuojau- 
su jeisais in lioteli. Tu palauk 
si cze ne toli tilto ir paimsi jin 
in savo apgloba. Arba mane 
— isztari malszei ir aiszkei. — 
Arba mane! — isztari su verks 
mu.

— O kad tai Dievas duotu 
pasisekt, mano dulrile, — kai 
bėjo senis, ba jis tankei uszsi 
mirszias vadino grafiene savo 
dukrele, ba jaje užaugino. — 
Tokia meili, tokis pasiszventi- 
mas, tokia drąsą, turi rast už 
mokesti. Tu eisi gervalei ant 
aukos, isz.statai pati save ant 
kankiu, kurios nežinia kiek 
baisiu adinu, dienu, o gal ir ne 
delu trauksis! Asz vienatinis 
tavo prietelis, baisiam tavo pa
dėjime, ne galėjau, ne norėjau 
tave nog to sulaikit. Dievas ta 
ve prikvepi, atvedinet lig 
czion; Jis ir tolaus tave ne ap
leis.

— O kada mane szelptu to
laus; —kalbėjo motere ir grau 
džias aszaras nusiszluosti.

Daejo gala tilto ir Jokimas 
pabarszkino in bromą. Atstu
me sargas isz vidurio langeli 
ne didesni, kaip keturiu eolu, 
ir pasirodi isz vidaus veidas.

— Kas ten ?
— Grafieni Gonzales, — pa 

saki Jokimas.
— Palaukt! — buvo trum

pas atsakimas ir velei langelis 
uszsistumi.

Mat pats direktoris kalinio 
davi žinia grafienei, jog josos 
vira rito kirsdins; — jog apsu 
dintas vėlina sau pasimatit da 
su paezia ir vaikais, jog jiam 
likosi pavėlinta ir jog josos 
szedien po piet lauke,

Sargai prie bromo žinojo 
apie tai, jog grafieni ketina 
pributie ir turėjo dabar da- 
neszt josos pribuvimą. Ne tru 
kus raktas durise sugirgždėjo, 
atsidari mažos dureles ir jose 
pasirodi inspektoris kalėjimo. 
Dirstelėjo akivai ant pribuvu
siu, paskui in jaje atsiliepi.

— Praszau ponia, tiktai po 
nia viena ir josos vaikus vale 
man inleist; tarnai turi pasi
likt.

— Nes tas mažas kūdikis 
da ne gali vaikszcziot ir reike 
jin neszt — atšaki grafieni.

— Gailuosu labai, nes asz 
turu vektuot prisakimo, koki 
atėmiau, ba czion vaiskava 
valdže uszžiuri visame.

Grafiene tiktai ant to labiau 
se prigulėjo, idant ir josos tar
nai galėtu drauge ejtie ir tik
tai ant to varėsi. Reikalavo 
neatbūtinai jiuju pagialbos 
del isz pildimo apmislito pie
no, su kuruom buvo atėjus, o 
kuris dabar teip netikėtinai li
kosi su maiszitas. Vargszei vos 
szirdis no gailesties ne truko. 
Leidosi pati viena, be pagel- 
bos vienatiniu savo prietelu, 
kokie del josos buvo likia, to
je dideleje nelaimėje kone be 
viltes pastatimo ant savo, pat' 
su vaikais, isz kuriu viena tu
rėjo neszt, o antra vest.

Matant, jog nieko ne nau
dos, o ne norėdama subudint 
nužiurejima, ne praszi jau dau 
giau; virszininkas, kuris gal 
turėjo teipos gi paezia ir vai
kus, pradėjo teisitis, jog to ne 
jis pats, ne nevet pats direkto- 
ris atmainit ne gali, ba rustus 
prisakimas atėjo isz “augszto”.

— Nes jagu Dievas pavė
lins — tari — tai del josos 
kiek palengvinsu; ir prisiarti
no prie tarnaites, norėdamas 
isz josos ranku paimtie kūdi
ki. Grafieni jin iszlenki.

— Ne, mano pone, dėkui la 
bai, — ir paėmė pati kūdiki.

— Cze prie manes cze ant 
mano ranku, geriause vieta, 
mano valkelei, tegul teip tėvas 
paskutini karta pamato. Judu 
abudu laukite czion ant ma
nes, tari in tarnaite ir Jokima; 
paskui papraszius virszininka, 
idant butu del josos pravadnin 
ku, su mažu kūdikiu ant ran
ku ir vaikinuku prie szono, pe 
rejo per dureles lengvu žings 
niu — su puikumu. Dūręs pas 
kui jaje likos uždaritos, ir jau 
buvo ant kiemo kalėjimo. Ne 
buvo didelis o buvo keturjcam

Žiema smarki, rogių kėlės puikus, 
Džiaugėsi isz to ir szunytis Burkus.

—Kur karalus žiemos.

KUR BUNA
Ti moszus Zalicnis pirmiau gyve

no I r.u-st Pa o dabar nežinau kur 
praszau atsisžaukt ant adreso;

lg, Urbonas
Box 184 Jerome Pa
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50,000 KNYGŲ '
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, ražikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knygele. Ta knygele pasakis aiškei kcip kožnas x’yras, sergantis nno kraujo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vvduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
neraudame jokios pagelboa ta. apatiugai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus 
vertesni barelboi, kcip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt bud 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sycikato ir vyriškumo per pagelba toa 
vertingos knigelčs. Ta knyke’c ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokant ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas 
kuo grc;čiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygelė.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles aendena.
DR. JOS. LISTER & CO., Iv.ZOO Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, Ill. 

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygelė.

Svetimtauczei ezventes piide- ' 
rencsei apvaikszcziojp, 1 

Namieje sėdi, po karezemaa 
nesivalkii-j , 

O pas Lietuvius, juom >zvent< 
dide-n , 

Tuom garsingesue.
Be peeztiniu, apriejti ne gali, 

Kaip tik pa igere, tai vali!
Per Nauju“ Metus ne vienam 

dantis iszbeldi, 
Ar gi tai ne buvo szvenb 

saldi ?
Niujorke girtuoklis in šaltina 

inejo,
O vaikine piningu ne turėjo, 
Ižsigere, užmokėti ne norėjo, 

, Ir sau per duris laukan ėjo. 
Saluninkas revolveri tvėrė, 

ir..---  .-r----*| szove,
Tuom kart motere pro saluna 

ėjo,
Vos tosios ant vietos ne pa

dėjo.
Buvo tai “intiligento” pati, 
Kuri turėjo dydeli ižgasti, 
Saluninkas per tai proto ne 

turi, 
Jagu tokiame karte ne žiuri; 
Jog pro saluna žmonis praej- 

tineja,
O jis tokius hecus iždavineja. 

Girtuoklis ne kludytas sau 
iszejo, 

In kita saluna inejo, 
Bet jiam kitaip užtritavo, 
Per galva su stiklu gavo.

Dūręs atsidari; inejo d rasei, 
virtu žingsniu. Jau buvo vi 
durije. Buvo tai mažas kamare 
lis. Kampe stovėjo loveli m Ir per duris iezejnanti 
biskiu paklodalo. Prie sienos rl'---- ‘---------------------
iszilgai stovėjo mažas suolelis, 
Tarp suoleliu, ir lovos buvo 
stalelis, ir pora kedueziu. 
Tiktai per viena maža dangeli 
ineitinnjo maža szviesos, nes 
teip augsztai ir gilei mure, o 
jagu norėjo per jin pažiūrėt 
laukan, tai reikėjo ant stalelo 
pastatit kede, uszsilipt ir tada 
buvo galima pamatit, nes stik
las langelo buvo teip apdulkė
jus, jog ne buvo per jin matit. 
Ant stalo stovėjo kriuželis 
su vandeniu. Viduje buvo 
ketvertas i patu. • Žandaras 

tas galėtu prie bromo prisiar- stovėjo prie duriu, du dažiure- 
tint. Už bromo velei buvo ma,tojei prie sienos szale euolelo 
žas namelis del vaiskavu sargu j na ir kaltininkas. Teip tai 
paskirtu del kalėjimo. Priesz iszrodi perskira, kurioje 
jin stovėjo dvileka karabinu laikidavo tuosus, ka buvo 
in krūveles sustatitu, per ka apsudinti ant nukertimo.
buvo galima dasipraet, jog dvi Vadino taje kamarėlė “perski- 
leka Žalnierių buvo etubeleje.
Vienasisz jiuju nuolatos vaiksz priesz smerti perskaitė viroka 
eziojo priesz nameli. Du stove, 
jo, kaip jau pirmai pasakita 
prieszais bromą. Vienas duri
se kalėjimo; apart to buvo da- 
žiuretojas kalėjimo; o žanda
rai sukinėjosi ant kiemo ant vi 
su szalu. Jagu teip ira sergė
tas kalėjimas, tai ar galima bu 
vo mislit apie pabėgima, arba 
isz vedimo katro isz nevalnin- 
ku

Apie dvideszimts akiu su 
žiūro ant grafienes, kaip tiktai 
buvo užėjus ant kiemo. Kož
na josos žingsni temino ir kož 
na dirstelėjimą. O ir ant kudi 
kio temino ka ant ranku laiki, 
ir vaiko, kuri vedesi — viskas 
rodos buvo nužiurejime.

Tiktai žandarai žiurėjo su 
gnileste ir labai gailėjos pui 
kios ponios. Buvo tai Francti- 
zai, puibuiszai, kurie buvo pa 
gialboje spaust Iszpanus, vie
nok turėjo gailės szirdes ant 
nelaimingu.

Inspektoris invedi grafiene 
in viduri kalėjimo. Dūręs jo
jo buvo prieszais dūręs bromo 
priesz tilta. Ir prie tuju duriu 
stovėjo sargai. Per siaura 
priemene daejo prie trepu. 
Trepai tiejei vedi in ilga kari- 
tori. Augszcziau velei sargai 
dažiuretoju ir žandaru pilna 
sukinėjosi. Da antrus trepus 
reikėjo pereit, paskui treczius. 
Visur žalnierei, dažiuretojei 
ir žandari. Ar da ir dabar 
reikėjo mislit apie iszluosavi- 
ma?

pis; isz trijų szalu buvo augsz- 
tas mūras, o ketvirtos siena ka 
Įėjimo. Ant kiemo gulėjo tik
tai keli gramozdai. Grafiene 
greitai apžiurėjo savo bistre 
ake ir su malszumu. Pirmuti
nis ijosios planas ant niek nu
ėjo; nes jau antras tvėrėsi gal
voje, ba josos pastanavijimas 
viro buvo ne sulaužtas, o drū
tis ir drąsą su grižo adgal in 
szirdi. Nes tai ka mate, ne ga
lėjo josos suramint. Tuojaus 
prie bromo stovėjo du žalnie- 
rei. Cze tuojaus budeli atidari 
tojaus, kuroje keli sargai nuo
latos sėdėjo. No kalėjimo ant 
cielo kiemo iszeitinejo platus 
dideli langai ir ne buvo pana- 
szum daigtu, idant kas nemati

ra numirelu”. Dviem dienom

i smertes, paskui pelkele in taje 
kamarėlė, isz kurios iszeina 
tada kada, ant smert veda. O 
kad per pati užmesta karu, 
per ciesori Francnzu, buvo 
apgudintas ant smert, tai jau 
del kaltininko ne buvo jokios 
pagelbos. Tris dienas davi 
grafui laiko del sudavadijimo 
savo turtu ir pasirengimo ant 
smert.

Praszi jis tiktai vieno daig 
to, idant butu jiam daleistn 
matitis su paezia ir vaikais, 
brangiausiom ipatom, ku
ruos ' milejo primutinius po 
po Tevinei. Buvo tvi sunki 
valanda ir sunkus suėjimas, 
ipatingai del paezios; — nes 
kas gali jin usz tai kaltinsi

Kaltininkas buvo ketvirtu 
toje perskiroje “numirusiu’ 
Buvo tai augeztas viras, apie 
36 metu senumo. Veidas bu
vo ižbales, o tai isz priežastes 
ilgo sėdėjimo kalinije. Nes tu 
rejo drūta duzsia ir senovės 
puikumą. Stovėjo vidų riję ka 
mareles, atkreiptu veidu in du 
ris. Buvo nevalninko rubais 
apsiredias turėjo ant saves il
gas kelnes ir trumpa jeke o vis 
isz marginiu. Teip apsiredias 
stovėjo su pakialta galva,pil
nas, malszumo. Teip lauki 
paezios.
Toji inejo vesdama vaikiuką 
ir laikidama ant ranku szi

■ psojenti kūdiki. Ir ijje stipru 
mu noro laikėsi kaip galeda 
ma, nes kada daejo prie viro 
savo, suvis pajėgu ne teko: ku 
diki pirmiause padavi virui, 

j paskui pati prie jiojo prisiglau 
di; turėjo jaje druezei laikit, 
idant ne parpultu. Abubu da- 

Ant treczio pentro kalėjimo į žiuretojei akivai tam prisižiu 
daejo inspektoris su grafiene I rinejo; o žandaras prie duriu 
prie duriu, prie kuriu stovėjo 1 paniurai ant jųdviejų žiureda- 
žalnieris ant sargistes kaip ro- mas, tari in dažiuretojus: 
d<js pastiręs, suvis nesijudino.— Ponai esate czion ne rei- 
Szale jiojo dažiuretojas sėdėjo kalingi!
ant kėdės. i Abudu sužiuro ant pribūvu

Virszininkas pabarszkino eio virszininko, ka grafiene at 
in dūręs, stumeli durise pasiju įvedi. Tasai pamojo ant judvie 
dino ir atsiduri mažas langelis, 
tokis pats kaip ir brome prie 
tilto. Pasirodi veidas langeli 
je ir atsiliepi balsas: “gerai”; 
paskui velei uszsidari. Nes 
dūręs da ne karta suvarsti, 
matomai ,ka ten davadijo. Ne 
buvo girdėt vidurije jokios 
sznekios. Laukenti motere dre 
drebėjo isz nerimasezio.
' — Gal ponei sunku laikit 
kūdiki? — tari inspektoris.

— Ne mano pone, — atšaki 
trumpai, ir jau nedrebėjo.

Kur apie Manistoli,
Ant farmu toli,

Du beduszei atsirado, 
Lengva gyvenimą iszrado. 
Po farmenus slankinėja, 
Ka nutvėrė, vagineja, 
Gyvulius vogė ir pjovė, 

Ede patis ir kitiem pardavė.
Partnerei viena vagi nutvėrė, 

Virve ant kaklo užnėrė,
Po medžiu pakabino, 

Biski kojom“jiajudino;
' Atliko,

Duszia kunia paliko, 
Antras pamėtė butines vieta, 

Ižsibostino in platu svietą,
Ba kad butu pagavę, 

Butu ir tam virvele davė.
Su beduszeie vis teip atsitinka, 
Konia kožna nelaiminga smer- 

tis patinka.

III.
Perskyra numii usu.

ju, idant iszeitu; ir visi aplei
do perskira.

(Toliaus bus.)

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotografistaa

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

Puikei ir pigei nutraukė v i sokes Fotografijai 
Padaro Didelui Fotografijas isz mažių ir 
i n d ėda in Beimąs. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir L t Parduoda visokes Beimąs 
Lietuvei su viraz-minetais reikalais u e t u r 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
Ir patinstama Varžinska kuris padaro 
risks kauogeriause o ir biuila užganėdinti 

daro Fotografijas aut Poet- Karėsiu

Mano vyras Viktoras Ambrazaitis, 
kurio pavuiksln ežia parodo, paliko 
mime ir iszbego nežino ku . Girdė
jau kad is/.važiavo in Lietuva in Su
valkų gub. daigu kas apie ji žino te-

P. Puodis
2855 Winton st. Ph

sergstu merginas idant su juom neuž 
aidėtu kadangi jisai yra ženotas žmo 
gus. Adresą vokite; of)

Mr John Aižąs

.Ino. Ulinskas
73 Rymon st. I.

Mano draugai Vincas ir Juozas 
Lopatauskai paeina isz Suvalkų gub 
Zaliosis gmino. turiu svarbu reikalu

Mano drangai Katalns Poszkns 
Jonas Brūzgas ir Jonas Palaviczei 
visi pašinu isz V'ilnians crub., Traku 
pav, praszau atsiszaukt ant adre
so: (ol oi)

O jus pp. saluuinkai sutikime 
gyvenkite, 

Vienas ant kito ne spenskite, 
Teip kaip tai vienoje apigardo 

je darote,
Vienas kitam nukabinti lais- 

nus žadate.
Tai ne broliszkai, 
Tiktai ezuniezkai, 

Kaip brolei gyvenkite, 
Grąžei, ne p v.dekite.

Jagu katras piningu turi, 
Tegul ant biednesnio kreivai 

ne žiuri, 
Ba žinote^ jog biednesnis, 

Yra del kostumeriu lipšnesnis, 
Meilesnis, 

Geresnis.
Su lobiu ne reike giitis, 

Tiktai ypacz slėptis, 
Ba bamezei pagiro, 
Ne turi uždaro giaro 
Ir da ka pasakysiu, 

Po knipelu ne užtylėsiu 
Jau yra dydelis niekas, 

O ir sunkus griekas.
Jagu žmogus atejna su diner- 

ke alaus,
Tai mielinate ka giaro gaus? 

Nusiuncze viena isz vaiku, 
Parneszti alaus tai gauna pa 

mazgu, 
Supilsto per diena isz stiklu, 

Ir ta alų parduoda ant diner- 
kiu, 

Kam vargeza darbininką 
gaudineti, 

Ir su tokiom pamazgom 
dyti?

Brolyczei su tuom ne pralob- 
site, 

Tiktai apsiskelbsite, 
Žmonis nog eaves atgrasysite, 

Ir ant juoko pasilikeyte;
Kae tau ne miela, del kito ne

daryk,
Ant paskutines valandos atei- 

myk.

pn

glr-

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolanciiui plaukus, priglalbeta 

E laukams augti. Turime tukitanciiu pade- 
avoniu. Imiuncdame dykai geras informs 

sijas apie priežastis puolaaezlus plaukas te 
kaip tarai užbėgti, admavekytM
LM.InrtuCt; Im Tirti

adreso;

Mano pusbroli Piju

Aleksas Dobrila kokiu 23 melu senu ' 

mo praeita Petnyozia paėmė nog 
manes 80 dol. ir iszvažiavo gal in 
New V orka ar Ansonia. Neszioja 
drežuota tamsu overkoti., ilgas puse 
pilkas ir drižas biski pilkas, neszioje

• kepuraite. Turi mažu inoteriszka zie-

kaimo Keturvalakių gmino praszau 
atsiszaukt ant adreso:

M. U ta ra
Box 312 Hastings on Hudson N.Y.

Mano szvogeris Petras Gcdaue- 
kas paeina isz Suvaiko gub. Siera 
poles pav. apie 11 m. kaip amerike 
praszau atsiszaukt ant adreso:

G. Juodzbalis

Mano Banciavi

pav,, Punsko para., 6 m

in Baltimore girdėjau kad gyvena 
pas Vincą Zailska praszau atsiszaukt 
ant adreso;

St. Burinskas
9516 Sopina st. S.E. Cleveland Ohio

Mano broli* Antanus Didbarz<lis 
10 metu adgalios gyveno Shenan- j 
doah o dabar nežinc kur. Suvalkų į 

gub. Kalvarijos pav. ir parapijos 
liaudeniszku gmino ir kaimo. Tegul • 
atsiszauke ant adreso: of) j

Felix Didbnrzdis
2U5 E. Raspberry al.Sh *nandoah Pa.

Mano brolis Adomas Miokeivi- ’ 
czus paeina isz Suvalkų gub., Kai 
vari jos pav. Janawo gmino, koki 9 
m. kaip amerike gir Įėjau kad gy-

goreli. Paeina isz Suvalkų gub. Vil- 
kaviszkio pav. Gižiu gmino, Bar- 
daucku kaimo. Suvirs?, om metas kaip 
amerike. Jaigu kas jin matis ar suin 8 
tegul duoda žinia ant adreso o aplai- 
kys nagrada. (fl O|1

Antanas Senkus
129 W. Pine St. Mahanoy City. Pa.

Kazimieras Lukszis ir Franciszkus 
Szileika abudu paeina isz Kauno 
gub. Szauliu pav. Trišakiu pav., 
praszau atsiszaukt ant adreso:

Jul. Tiszkus

Mano szvogerei Jokūbas Mickus, 
paeina isz Suvalkų gub. Starapoles

Į Mano brolis Antanas Aus’inas 
! paeina isz Kauno gub, Raseinių pav. 
Tauragės volos., 20 ui. kaip amerike 
pirmiau gyveno Chicago, o dabar ne

I žinau kur jis pats ar kas kitas p-a- 
szau duot žine ant adreso; (q of)

Jtnaa \\ ahikewicz paeina isz 
Suvalkų gub., Mariampoles pav.. 
pirmiau gyveno Anglijoj ir apsiženi- 
jes atvaževo in Worcester, Mass, 
praszau atsiszaukt ant adreso: (g <,))

L. Petravicz
Box 6 Dawson. Ill

Mnno pusbrolei Juozas Vincas ir 
Antanas Zawieckai paeina isz Suv- 
valku gub., Starapoles pav., praszau 
atsiszaukt ant adreso*

Jno. Zavi
Box 112 Royalton. III.

Mano pusbrolis Juozas Pselrikis 
paeina isz Suvalkų gub. Puncko par. 
Andrejavo gmino pirmiau gyveno 
San Fra n cinko o dabar nežinau kur 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži 
ne ant adreso:

P. Slaužis

Mano (lede Augustas Gagas ir 
brolis mano Kastantas ir Franis Ga
gai paeina isz Kauno gub , Runisz- 
kiu gmino praszau atsiszaukt ant 
adreso;

Z. Rabuozenka
Box 352 Coaldale, Pa.

Mano pusbrolei Antanas 30 m. 
kaip amerike Juozus 25 m. kaip ame 
rike Jurgis Jonas ligota Matulaiczei 
10 m. kaip amerike, paeina isz Su
vaiko gub. Wilkaviszkio pav., A kvi
to gmino, Kregždžių kaimo, teipgi 
ir szvogeris Vincentas Skalandžunas 
arba Czescila paeina isz Suvalkų 
gub., Wilkaviszkio pav., Alwito 
gmino, kaimo Jonaieziu praszau at
siszaukt ant adreso:

Kaz. Matulaitis
45 Easter Row Dykehead. 

Shotts Scotland.

Petras ir Jonas Prausauskai girdė
jau kad pribuvo isz Anglijos in .Ame 
rika praszau atsiszaukt ant adre- 
so: (8 o?)

Jno. Slavinckas
Detroit Mich.502—23rd at,

126 Manton st.

Iždaveme Dideli 
unu ku* d -dar 

390 DA!

Introligatorne. —*
Ari>lllBTUVt;;KN¥GV.S

1 Aysidirba senos nalJabn yges, išorine 
natos ir laikraszczei. kaipo tai:

Linksma Valanda. Dilgeles,
Dagis. Draugas, Tėvynė ir 1.1.

Brisi uosdami knygas apmokekyle paėsto a t 
ekspreso karatus. Adresas:

Lithuanian Bindery.
514 W. Sp ues. ĮlhhtnovOtv.

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA 
ARABISZKOS ISTORIJOS 

Perdėjo Lietuviszkai
D. T. BOCZKAUSKAS.

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

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. Boczkowskl-Co. 
i # Mahanoy City, Pa.

GTOtlOJAS Dr. Ignotas Stankus M. D.
pabaigęs daktariškj mnk»!.} universitete valstijos Indiana, 
ir baiejs kvotimus aukavusiojo ir pu pavkuiiarje (lakta-

> tA riJkoj mokykloj Rety York Post-Graduate MEDICAL 
SCHOOL A HOSPITAL, kurmje speciališkai išsilavina gy-

X dy m o visokių pavojingiausių ligų ir darymo operacijų; pa-
p jO' baigės ta mokslą įgauti vardą aukilo, didžio daktaro. Dr

IU. STANKUS,‘per kiek iaiko buvo miestavu daktaru Indi- 
anap-jlis. lud . kur turėjo di'L Jp pr: įvairių

x ligų ai likdamas savo užduot kuo ęeriausei ir užgantdinan-
.' > Štai žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie-

, f 'ė čių. ir kad apsaugot juos nuo i.naudojimo per nesalim-kus 
'■ ' daktarus. įrengė savo locną naminį bgonbulį ir:

KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubai kreipkis pas manę y paliokai arba 

laiįku. o busi išgydytas Jeigu kili daktarai pripažino ligą neišgydoma, n-abe/ik, 
nes ai turėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį mekstj. tau pagelbėsiu Irsuleik- 
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atkaukusių persilikr^, kad 
esu pabaigas didesnį daktarišką niokslą ir galiu geriau gydy ii m gu kiti aakurai 
tvė'.iniiaučiai. ’ .

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYT! LIGAS
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų; nuo viso

kiu kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbitr.o vidurių; i’bvnnio. kur.o nieiėjimo, vi
sokiu spuogų, (iedfervinitj. slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies, 
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo »ąrn- 
nų. nemiegojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus I;v. pavimo, peršalimo 
ir nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu-, 
silpnėjimų sveikatos. Teip gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų iv nc-regu- 
lanikų mėnesinių, ballnjų tekėjimo ir gumbo ligų:

Turiu Speciališką Diplomą dėl darymo Operacijų.
Kilkus būtinam reikalingumui operacijos, kadi vaisi,ij negal pagydyti kaipo 

tai augimo vėžio skilvije ir visokių akmenų, skaudulių ir pozų, ai tai butų pus- 
jėjo, inksiuoao, kepenyse Ir žarnose, viską t^su page soper
linti kuogeriauset ir už menką mokestį. Darau teip ki up‘-rieija3 ar.t ksulų. 
smegenų, grobų ir lyriškų organų, kaip vyrų teip ir moferų L.tikinu pnirai.ktas 
kojas ir rankas. IŠgydau su naujausio budo operacija rep'urą. už m ec L u prekę.

. Penai kreipkiičs'kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu r.-calima priburi ypa'.iš- 
kai. tai parai) kilę ka skauda ir kokius nesveikumus jaučiam savij. o ai suprasiu 
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu irgyduo'es. o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvenate‘Amerikoi. Anglijoj. Kanadoj ar kuoso sali>e.

Atsilankantiems ypariškai ir dėl operacijų, turiu savo lotną naminį puikų 
LTGOKBUTĮ. Diednus gydau DOVANAI.

Dr. Ignotas Stankus M. D. i-hilIi.ciphia, p*.
Vii. Ofiso: no 0 ik 12. no 2 ik 4. ir no 0 ik S vakare Ntdrliomi no 1 Ik S vakars-

t ir i- lN-iimu am veido ir kaklo ir vi-.o ku to t .ipogi nip I >>u odos ir kraujo Lgv, 
kaip Dll. 1. STANKUS. Daug daktarų ailnnk.au. bet nei vienas negaišo Kg y- 

Švilpa. 1011 Carlton Street Philadelphia Pa.

• tu sunaudojau lxt i-o u

po >ir<)žia ir iiugnror

kaip gavau nuo

kankino mane -r kurių kiti daktarai 
cų ir greitų išgydymų.

i 'gvdymų manęs nuo sutinimo veido, 
sutinimo vidurių ir gcl mo kaulų. Kiti 
iras Ignotas. utCjęs {mano nona* 
.ii Pa.
,,Manęs niekas negnlvjo išgydyti nuo 
pcracijos ir savo gydulėmis kurias 

AJiu jam Patariu visiems kreiptis

nikeliniu dūda, kuris 
graina gerei iraiszkei 
visokias muzikes ir 
dailias. Kiekvienas 
gili turėt savo name 
kone i •a.2.Gerian«ia 
Armonika vokis-zko 
iszdirbirno su notom j 
ir nurodimais. 3.-I 
Puikius st alavas oi-1 
kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karta gi'ajina 10 ininj 
uliu. 4.\’yr;szki arba! 
moteriszki storai pa- 

auksoti laikrodėliai. 5.-.S al- 
avi i rank ii gražioje dežuteje: 1 
6 peiliai, 6 videlcais, 6 dideli, 
szauksztai, 6 maži, 1 peilis svie
stui ir eziuksztukas cukrui.

r r- Už musu dovana vien norime
r I kad pagarsintume t i inu-u fintui lerp jusu pažįstama, j 

H Atsiusk minis ant lankos cCc. niaikems, o mes jums 
prisiusime 40 sk/inueziu tabako 4 galunku t ž ir jusu išrinkta dovana. 
Likusius $5.50 užu okesit gavės tavora Kam tavoms nepatiks gali ja nejimti. 
ENGLISH-ASI AT IC TOBACCO CO! Dept.E. 115 E.7th.St; New York,N.Y

i \ \TTZ i I fi’irkyte už $6 00 vertes musu 
1 " 1 iv21. L-žinomos tabukos del cięaretu 
ir iszsirinkit sau dovana isz sekane/.iu daiktu: 
Naujau«H imporluetas Fonografas sndidelia

GARBUS TAUTIETI DR.

bei roniatiznuv

Philndelphios Al. Klinikas daupybos žmonių apdovanojo su 
tikrais naujais metais, suteikiant naują gyvenimą ir 
džiaugsmų, išuydiiiit scrgančitis-nesvoikus. Niigrąžlnnnt

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI 

Tik tada piibtcjn žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip

Įėjau. Paklausiau draugų rodos -atsišaukiau ir kaip 
apturėjęs Jūsų Mylistos lieknrstas. kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laiko išgijau ir visi skaudėjimai 
linksmas ir tūkstantį kartų dėkuvoju. Savo draugams

Su guodone A. K.ARANAUSKAS. Box 233. Seelyville. Ind.

H. HARSKOVIČE. 1723 Hancock St.. Philadelphia, Pa. Lnbai sirgęs sunkia vyriika 
Nnodugninl išgydytus, širdingai dėkavoj.i Klinikai už yru 'V>-ik it^ ir nuujg gyvenlmį- 
nnujus metus. _______ _

i dėkinca Mrs. MARĖ OČIPENE. Iš Conemaught. Pa. i;ui-i siru'u>i vmetusslcau- 
i. kojų, viduriu. pūslės, ir baltųjų tekėjimo ! ^ j įlab ir džiaugiasi su nauja serą 
... . .... l >1. . I.. .1 11 . M I.’ i i I. JI - I - I- . I . . ■ .. .1 |. t. .1 - .1.. l.-f_ >£cri'<ir>

KAIP DAUGELĮ. TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI.
j<i tik nori in- peilio ir operacijos PHILADELPMIOS_AU KLIMKAS užvedė daugybes nauju 
liekarstii. išradimų ir pagerinimų. i . .
nal. npart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pribut arabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodą, pamokini
mus. reikalingns lieknrstas irant vietos išsigydysl. Apturėkit tikroj įimtai pagalbą nuo visokiu 
Ilgų, kaip VYRU, tail' MOTERŲ, bei kurios tik varginimui uži> t<da; knip '-. i- /ių. teip tižslsc- 
nėjusių, kaip ir nuo tų. ką kiti daktarai nesumanė Išgydyti. Kn-ipkis drąsiai, ncklaldžiojant. 
šinom ndresti rašyt:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.

Apsaugoja Namui ir Nsminus Rakandai ncĮ» Ugnie*.
Kastorai Bankini* ir pardaviite Szipkorcziu ant riiokia linija 

h Del Draugyscziu..
***'• Pristatau puikei Siariu

Juosias, Kc parai, Kaunu 
Špilkas ir LL

Su kokia nor raikshi 
kas-link 8ripkore«%

Ir vakarais nuo tl iki H Utnrniknis ir ITtnyėiomi>.
l-l) ■ III \||- i. I< H •i'.-,ii N.-.H 'I.a Dilti /■ ~

Wo Rynkewiczius
-:N0TAHit SZAS:- 

233-235 W. Centre St.( -:- Mahanoy City, Pa.

di&iaute Lietuviuką Agentūra. 
°a rd uodą Szipkortes ant 
isokiti drueziausiu ir 
priaustu Laivu.
Biuncziu Piningus in

Visai Daliu Svieto 
rreicziauee ir pigiaire. 
visi tie kurio į»er mui 
tunte apie tai geria žino

Tsrduoda Dostovierne 
fel tu ka uori r-avo dali

pu man* • 
tdsir^

RAŠYK manSendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą: 
puikiausių armonikų, koncertinkų, klernetų, smuikų, triubų ir tt. Lietuviškų 
kny«*ų fontaniniu • auksiniu plunksnų ir kilokiiį visokių daiktų.

JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsistcluok šendi iš jo reikalingus 
sau daiktus, o už poros dicnųgausi juos į namus, be jokio klapato.

SENIAUSIA lietuviška prekystė, kuri nuo 19O2m. teisingom Vck'"'.įt?."įor.u“s“ky”“ 1 
visus Suv. Vaisi. Miestus ir miestelius), per pailą ir ekspresą. Nepamiršk adreso.

jų. J. DAMIJONAITIS,
812 - 814 W. 33 rd St., Dept. II CHICAGO, ILL.

ailnnk.au
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Kavodamasi už kalno saule 
paskutiniais savo spinduliais 
auksino žeme. Muszio vieta 
pas Port Arthur, kur priesz 
valanda susirėmė Maskoliai su 
Japonais baisiai iezrodo. Isz 
žmonių kiaujo taip gausiai ta 
sj'k pralieto, szen ir ten pasi 
darė balos .ir garuoja .. da j 
nesustingo.— Krūvoms guli I 
užmuszti Japonai ir maskoliai. 
Sulaužyti durklai, kardai, pa 
gadyti karabinai, vežimai, su 
žeisti arba užmuszti arkliai, 
kaip tik akia užmatyt, užtiesė 
lauka. Isz visur duodasi girdėt 
dejavimai sužeistųjų arba 
mirsztancziu.— Taigi nesmagi 
buvo regykla pas Port Ar 
tlinr, Czia priesz valanda Ja 
ponai pergalėjo— czia ju nar 
sus dragūnai sutrempė pasi 
sziausziusi durklais Maskolių 
pulką.

Bet ar intikesit jus man, mie . 
Ii skaitytojai, jog anie Japo 
nai raiteliai, ka pergalėjo Mas 
kolius, buvo ten lenkai ir lie- , 
tuviai? Taip anas dragūnu pul 
kas buvo tai musu broliai nuo 
Vislos, Dniepro ir Nemuno- 
isztremtiejei isz savo tėvynės!

Tarp kruvu lavonu gulėjo 
kraujuose paplukęs, sunkiai 
sužeistas jaunas Japonu dra
gūnas, o pas ji stovėjo jo “ka
res bieziulis tikrasis” jo beris.

Narsusis dragūnas turėjo 
sudraskyta prieszo kulkos kru 
tine ir buvo visas baisiai suba
dytas. Smertis povaliai gesino 
gyvenimo likuczius. Buvo tai 
Lietuvis.

Jis kada tai kariavo, bet ka 
riavo gindamas savo tėvynė. : 
Paskiaus prieszae privertė jin 1 
apleist savo tėvynė— bialdesi 
po svetimas ezalis o sziandien 
mirszta svetimoj szalij! —

1 Sznle jo su perskelta galva : 
gulėjo maskolių kareivis. 
Nors buvo visas kruvinas ir 
žemems apnesztas, bet tuojaus 
galima buvo pažint, jog ne yra 
tikru maskolium. Ir anas buvo 
taipgi Lietuvis, nors jin mas- 1 
koliaus munduras denge.—

Jin da kūdikiu iszlupo mas
koliai nuo tėvu, idant užaugyt 1 
ant belaisvio ir kad šildytu 1 
tuos, kuriuos jam palieps— 
gal nevat tėvus arba brolius: : 
sziandien muszdamasis savo 
glitose krito nuo viengenezio 
kulkos. Jau saulute nusileido 
ir graži, smagi naktis užstojo, 
žybtele menulis ant dangaus 
ir apszviete ana baisia vieta.

Gulintys pas savo arkli— 
Japonu dragūnas sziek tiek 
atsipeikejes stengėsi atsikelti, 
bet neinstenge. Jo ronos buvo 
smertinos — baisiai jis troszko, 
o czia ne laszo vandens, idant 
palengvyt sau myrio valandas. 
Sunkiai atsiduso nelaimiu 
gas, sieke drebanezia ranka in 
anti, iszeme auksini kryžuti 
ir insispoksojo,— meldėsi— 
Tėvynė, lik sveika, prasznabž- 
de mirsztancziu balsu— moti 
na, kurtu.... jau tavęs ne
matysiu, broleli.... 
tevelei.... o Dieve.

Atsitikimas isz paskutines Japouu 
su Maskoliais kares.

brangus 
susimilk

Girdėdamas ezi 
dejavimą toliau gulintis 

UH-H1.W*- holiu kareivis, priszliuože prie 
Philadelphia' j0 įr tarė pusbalsiai:

J Tu lietuvis?.... o kalbėk, da 
kalbėk! asz taip ilgai negirde- 

' _^Į^jau savo kalbos, nors mirda- 
-------  , . ..mas ja pasidžiaugsiu o kalbėk 
Dy/tllC©W10ZlT*kdel meiles Dievo, tark da nors 

fed!.... 
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kareivio
mas-

Naujės povandeninis laivas Octopus.
Suv. Steitai padirbineje nauja povandenini laiveli “Octo

pus C. 1” kuris bus nuleistas ant vandens New Yorke in kėlės 
dienas.

ežiui tikiuos vaikus, kurie 
turės kuo apsivilkti, nuoguo- 
sius-gi vaikus paslėpti per ta 
laika kamaroje arba už paku
ros. Ant rytojaus Jieva nuo 
pat ryto ruoszesi pirkezioje 
Gražiai ja iszszlave, nuprausė 
ir szvariai apvilko iszrinktuo-1 
sius vaikus, iszkepe priesz kaf]ai tik Lietuvei labai kvark 
liepsna paliepsneliu, etala už
dengė balta steldengte, paga-| 
liaus ir pati apsitaisiusi atsisė
do prie ratelio, idant su darbu 
lauktu savo Sutvertojaus.

Adomas teip-pat lauke, bet 
stovėdamas priesienyje.

Kaip Dievo buvo žadėta, 
| tokiu laiku ir iszvydo jin Ado 
Imas. Vieszpats pakele Adoma 
ir Jieva, puolusiu prie jo szven , 
cziansiu kojų ir laimindamas 
juodu inejo eeklyczion, atsisė
do už stalo ir paragavo palieps 
neliu, atsilaužęs kąsneli. Ne 
trukus pasirodė ir Adomo vai
kai.

— Ar tai dar visi vaikai?— 
užklausė Vieszpatis musu sen
tėviu.

Bet tie užkaito ir tylėjo, nes 
ne žinojo, kaip padaryti: me
luoti Dievui nedriso, o vėl pa
sakyti visa teisybe— ir drąsu
mo truko. Dievas, supratęs j u 
slepiama rūpesti ir baime, nus
tojo klausės, tik atsistojęs dės
tė savo szventas rankas nuo 
vienos galvos ant kitos kiek
vienam seklyczioje esaneziam- 
jam ir laimino juosius.

Tai matydamas, Adomas di
džiai nuliūdo, szirdi jam bai
siai suskaudo: jis nutraukė 
nuo Dievo palaiminimo tiek 
savo vaiku ir dėlto tik, kad 
jie buvo nuogi! Ar tai ju kal
te? Todėl atsiduso jis sopu
lingai ir pasilenke priesz Viesz 
pati iki žemei. Ir Dievas tarė:

— Matau, jog sunkumas 
spaudžia tau szirdi, sakyk ko 
geidi ?

Ir iszdriso Adomas už
klausti :

— Laiminai mano vaikus, 
l tai katrie ju pasieks Dangaus
Karalyste, idant galėtu Tave 
garbinti tenai per amžius?

Ponas Dievas atsake:
— Isztikro sakau tau, Ado

mai, jog visi nuogiejie ir alka- 
niejie, kuriuos pašiepei priesz 
mane kamaroje ir už pakuros, 
reges danguje Vieszpati per 
visus amžius.

Isztares szituos žodžius, Die
vas isznyko, o musu sentėviai 
ilgai maste apie tai, ka galėtu 
reikszti tokie Vieezpaties žo
džiai!

Ir atsitiko teip, jog palai- 
mintiejie Adomo vaikai ėjo 
vis puikyn ir puikyn, pavaldė 
žemes, maitinosi kogeriausiaie 
valgiais. Dievas suteikė jiems 
visko, nes jo palaiminimas bu
vo su jais. Bet alkaniemsiems 
ir nuogiemsiems, slepiantiem- 
siems ir pasleptiemsiems, pri
guli dabar dangaus Karalyste: 
jie paveldės dangų ir gyves 
tenai, apleidę szia pasaule.

Pirmiejie, Dievo palaimin
tieji,— 
do žemes, 
je, negave palaiminimo,— tai 
sodiecziai arba tiesius žmones, ice Sta. W.

3 B. RAGAŽINSKAS

— Ka mislini Petrai apie 
paroda Parižiuji?

— Ka mislinu ? Mielinu jog

si, tai nieko gero ne buna Asz 
, tau pasakiau kelis priežodžius: 

“Ilgai jeezma be drožent, 
szuo kepsnį nnnesza.”

Tai ženklina: Ilgai nikelei 
rinkti, dinge kaip burbulas.

“Isz didelo debesio mažas 
lietus”.

Ženklas civilizacijos.
Tris dienas bludžiojau ant 

tosios nepažinstamos salos, ne 
žinodamas ar ira užgiventa ir 
per ka užgiventa, ant galo usz 
tikau kartuves su ka tik pa 
kartu žmogum ir paszaukiau:

— Dėkui Dievui, norint es
mių civilizavotam sklipe!

I NATIONAL gANK.
I MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K $125.000. SURPLUS IR PROFITS $300,0«

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,

64-56 N. Malu St., 
Mahanoy City.

CAPITOL STO K $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv.Vaht. Randai tari musu Banke sudėtu pininga.

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga 
Procentą pridedam prie tavo pįningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodini knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su 
musu Bunka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Harrison Ball, Prezidentą*. • ryt® lyg 3 popiet.
FJ.Noonan, Vice-Prezideotaa. ...Subatomii...
W.H.Kobler Kailiniu.

VYRIU LIGOS
Ne lauk, kol visas systemae bus apimtas Lygai— lyg visa 

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi aezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie 1 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingu 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti k* 
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados isz- 
gydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir at^al. 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
ttOl W. Mahnnoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

t. lpa ių

•ų muilų, Perilling,

V
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“Hydrocele” in 24 adynoa, 
be operacyoe.

“Dingusia Pajėga” vyru 
iszgydam in 14 dienu.
“Silpnus Vyrus” ju kana 
sugražinu in normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

"Rumatiszma” visokį 
isigydau labai greitai.

OFISOS ADINOS: Nog 9 lyg 8ad.vakare. 
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. N t del i jmia 
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Piitsburge 
nog 15 metu toj paežio j vietoj.

“Exzema” ir kitas panaszas 
ligas iszgydaa labai trumpam 
laike.
"Paslaptingu Ligas" ia 3 lyg 
6 diena.
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Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greieziaueiu 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 
tukstanoziu doleriu, Ohijos Steito. 
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte 
in gromata 2o. marke ant atsakymo.

ToboriniiĮ l:»dlrL!;rtj, Painų. ŠtnkiĮ, Drukuojnm. 
UnSinč’Ių. Armonikų Koncertinų, Brltvų. Puv'n 
-vonii; ir Pintai kitokių kožnnin rotkalinpj <!> 
vkų Kož.niis kits prisius savo tlkr$ varniį, p?<-

“Užtrucintas Kraujas” in 3S 
dienn-be naudojimo merikuri- 
uszo ar potasu.

“Stryktura” b« peilo ir 
’ jima.

“Varicocele” gydau in 15 d. 
‘‘Siasrius” ir skandalus skaros 
ūzgydaa greitai ir ant visados

Dr.Lorenz»6^-""piX, p. 
Kalbame LeakiszkaųRuaiszkaiir Vokiiakadasižinok, kur mano brolis, 

kur motina.... tėvas dingo, o 
Dieve! asz mirsztu, atiduok 
jiems szi kryželi, alpstu, o Die 
ve! tėvynė mano! ....

— Kaip vadiniesi? užklau
sė kareivis, iszklauses dra
gūno.

— Jonas K ... . atsake dra
gūnas.

— Broleli mano— riktele— 
kareivis— asz tavo brolis Sta
sys K ....

Graudus riksmas iszsiverže 
isz dragūno krutinės.... abu 
broliai drueziai apsikabino...

—■■ Da gyvas brolau— prasz 
nabžde dragūnas, kalbėk apie 
save, motina, skubinkis, alps
tu .... mirsztu....

— Ir asz drauge su tavim, 
nes ir asz esiu sužeistas mirti
nai

Motina numirė, tankiai kal
bėdavo apie tave, apie tęva; 
mane paėmė in kariumene ir 
nuvarė toli in svetima kraszta, 
kur navet savo kalbos negir
dėjau ....

O kiek kartu permislyda- 
vau mus kaimeli, kur mes pas 
tėvus taip laimingi buvom.... 
o dabar Dieve! svetimoj szalij 
ir del svetimos naudos vienas 
su kitu kariavom!

— Brolau!— tarė dragu- 
mas:— nors prieezas mus pers
kyrė, bet Vieszpats Dievas 
priesz smert suvienijo, idant 
galėtume drauge neezt skunda, 
už varginima mus tėvynės....

Ir nutilo kareivis, nes juo
das kraujas, smerties ženklas, 
pasirodė ant lupu, apsikabino 
tiesiąją ranka brolio kakla, 
kairiaja prisispaudė kryželi 
prie krutinės ir.... numirė.

Prisiglaudė kareivis prie 
brolio, paskutini syk pabuezia 
vo ir iszemes toki pat kryželi, 
koki turėjo dragūnas, meldėsi 
ir lauke smerties.

Anksti isz ryto pasirodė ant 
muszio vietos žmones jieszko- 
dami sužeistųjų, kuriu vakar 
surinkt nespėjo ir duobkasiai, 
idant palaidot numirusius.

Per ana lauka jojo Japonu 
dragūnu pulkelis drauge su 
vyresniu.

Prijoję prie anos vietos, kur 
du lavonai susikabinę gulėjo, 
susilaikė, o vyresnysis maty 
damas jog abudu laiko ranko
se vienokius kryželius, tarė:

— Turbut vaikai vienos mo 
tinos, tai isztikro broliai, nors 
ju drabužiai ne vienoki.

Iszkaskit sziem narsunam 
viena duobe, idant drauge gu
lėtu, o mes jiems garbe ati- 
duokim.—

Taip ir stojosi, jog vienoj 
duobėj, vienam grabe gulėjo 
maskolių kareivis ir Japonu 
dragūnas, sūnūs vienos moti
nos, aukas del svetimo labo.

Bajorai ir Sodiecziai.

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 paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regeutalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus V arasziausNotariuszo už 
Įtvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviemastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulio.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Ccr. 12-th. A Pustu St., S.S.ritt^borg,P 

AG ENCI J A P. V. OBIECUNAS & CO

Po isztremimo musu pirmų
jų tėvu isz rojaus, pradėjo 
jiems gimti vakai. Bet ne vie
na motina musu laiko ne gali 
lygintis su Jieva, nes szi gim
dė kas metai ir tai ne po viena 
kūdiki, bet po du, arba ir po 
tris— vienu kartu. Todėl ir 
ne buvo nieko ypatingo, kad 
po szimto metu Adomui ir Jie- 
vai priviso pilna pirkezia vai
ku.

Nors Adomas sunkiai dirb
davo, idant iszmaitintu savo 
skaitlinga szeimyna, o Jievos 
rupeseziams apie apdengima 
tos szeimynos niekad ne būda
vo galo, vienok ju vaikai ne 
visuomet gaudavo soeziai pri 
valgyti ir vaikszcziojo kartais I 
visiszkai nuogi. Bet buvo tai 
ir vaikai! ne toki, kaip dabar 
musu: kaip tik spėjo katras 
užgimti, tuoj duok jam visa 
goreziu pieno! Vieno vaiko 
vystyklams vos isztekdavo viso 
ritinio drobes! Ir metus žino
ma, skaitydavo kitaip! Trijų 
deszimtu metu Adomo šunelis, 
nors galva pasiekdavo skliautą 
motinos seklyczioe, vienok ne 
mokėjo da ne kokia darbo, o 
keturiudeszimcziu metu duk
rele vos pradėjo ganyti žąsiu
kus.

Viena diena Adomui, bea
riant jaueziais kieta žeme ir 
apsipylus nuo darbo prakaito 
srovėmis, pasirodė Ponas Die
vas. Nutirpo isz baimes darbsz 
tus artojas, nes nuo laiko savo 
isztremimo isz rojaus ne buvo 
mates Vieezpaties. Baimes su
imtas ir puolės veidu ant že
mes, bijodamas ne tiek del ea
ves, kiek del savo szeimynos, 
jie lauke, ka pasakys jam 
Vieszpatis.

Bet Dievas nuramino jin, 
tardamas:

— Kelkis. Adomai, ir nesi
bijok, nes Asz nužengiau nuo 
dangaus tiktai, idant palai- 
mineziau tavo vaikus.

iszgirdes szitokius žodžius, 
sentėvis pradžiugo, bet sykiu 
ir nusiminė. Atsiminęs nesma
gumą del ravo paties ir savo 
moteriszkes nuogumo po pir
mojo peržengimo Dievo prisa
kymo, jis pradėjo dabar bijo
tis nuogumo savo vaiku,

— Vieszpatie!— tarė jis— 
neiszmanau, kaip Tau deka- 
voti už Tavo mielaszirdyste, 
-bet pirm negi teiksies inžengti 
po stogu Tavo tarno, leisk 
man ir mano žmonai nors tru
puti prisirengti.

Ponas Dievas atsake:
— Gerai, rengkites per visa 

diena, rytoj asz julu aplan
kysiu.

Ir pranyko Dievas.
Adomas gavės teip didele ir 

džiaugsminga žinia, pasisku
bino tuoj anamole, užmirszes 
net jauezius paleisti isz jungo. 
Atrado jie Jieva milžiniszka 
margini biaudžiant. Iszgirdus 
tokia žinia szi nustojo dirbus, 
džiaugėsi, bet sykiu ir nusimi
nė. Isz kur-gi jau dabar teip 
urnai gauti tiek marszkiniu to
kiems vaikams— milžinams!

Pradėjo abudu, Adomas su 
_ Jieva, tarautis ir pagaliaus 

nusprends parodyti Vieszpa-
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NAUJA KNYGA
•PO VAKDU-

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE

PAGIAI.BOS KITO.

Fra tai praktiezniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos 
gali in trumpa laik>* pats per 
save iszmokti Angolskai sziek 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druozei apdarita 
in Franouzini raudona audima 
ir kasztuoje tiktai . Kasztus 
nusiuntimo mes apmokame,

SAULE Mahanoy City
MMMOMMMMMMMMI

Naujausi apraszimai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežuli papuczkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. V. Vėliname del norineziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
‘Dr. Brundzas Ointment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikimo 
plauku gvarantuota gyduole. Preke 
yra 20c 50o ir $1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriams apgavejams daktarams in- 
mokate po keletą desetka doleriu už 
neiszgyaima. Naudokytes greitai isztai bajorai, kurie va]- nei!

arba ponai; an trie- szitoš’progos. Raszykite tuojaus ant
adreso:

J. M. Brundza and Co.
,,. Brooklyn, N. Y.

Namine Mokykla
Gramatika Angliszkos kalbos be 
mokintojo (apdaryta) $1.00. 
Vaiko Drangai arba kaip mokintis 
skaityti ir aszyti be moki. 15o. 
Naujas Budas mokintisraszyti be 
mokintojo • • 10c.
Aritmetika iszmokinimui rokundu 
su paveikslais (apdaryta) 35c.

Pinigus siuskit per Money-Order.
P. Mikolainis

Box 02. New York, N. Y.

A. J. Keydosziua 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

20 Metu Senas Laikrasztis

^“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 ValstijuoseC Metams $2.00 
Sziautines Amerikos ( Puse Metu $1.00

„j • • -i f Metams $2.50.Kanadoj ir Malke | Pu8e Metu „ ,5

Ropsijos, Lietuvoj ir kitos į Metams$3.00. 
užrubežinese vieszpatystese L Puse ”$1.50.

BUK

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Vinį

Ta knyga yra stebuklinga ir siesta yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais Sodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditl nuo uznuodijima krauja 
arba sypili, nubieglmasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išiuietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiSltai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai Įgauta knyga, pasakia jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjam tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užtnokam už pačto, ing uzpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant 
žemiaus paduotu kupoun, katrų siusk mums žendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. USTER i CO.. L 900 22 F31L Anos., CLcmo,

Coltotinas Taml-ta: Pagal Tamletob priiadiejma, aS ooriaLjan 
joe Tamlsia prisiusiu uiei man vysti dykai rina jusu kuygadel vy.u.,

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway

New York, N, Y
Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant

Kampas Keade Ulicze 
Telefonas: Worth 2822,

Bankinl
Narna

Uždėta 1848m
Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greieziausei. (rediszka kaso. 
Pinigus visu krasztu iszmainome p?gal 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 keliaujencziu in Krajn pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeezkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

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

Raszyk tuojaus, o gausi viena 
‘LIETUVOS” numeri ant pažiūros 

dykai. Adresuojant sziteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, Ill.

?abar Laikas Mokintis r—“KATALIKAS”—
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

it kurių | .its per save lengvu ir i 
■udu c.li tibiniokinii angliškai kalbu- 
ercik tin$uti.
ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLI 

nutaisė J. Laukis, trečia pataisyta laida, p. 
•4, kaina ................   25

2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALB3- 
•’□gal OllendorTa. Harvey, Ma veli ii k 
us. sutaisė .1. Laukis, pasl. .’07 kaina $i .

Ta pati drūtai audimu apilsėta .... ji..1
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, hetn--ilko

r angltikoįc kalbose. Sutaisė J. Laukis, ši- 
it knygoje yra daugybė laiškų visokiuose r< 
kainose ir atsitikimuose abejose kalbose. P 
.'93. kaina ................................................... 75-

Ta pati drūtai audimu apdaiyta ... $1.U
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS1. lk-tuvi-k-

nigliskos ir angliikai-lietuvHkos kalbu. TcIį 
.pie 18.000 žodžių, parankus nešiotis ki>- 
Htije. Pusi. 151, graznose audimo apdaru, 
e, kaina ......................................................

Tas pats skuros apdaruose ................... b';-
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir »n<

.iikai lietusiškos kalbų Sutaisė A. Lalis, d 
is 1 turi pus|. 439, dalis 11 turi pusi. 835 

-yklų 1.74 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta 
kaina ...........   ;......... $6.0

Užsisakant virš minėtas knycas, kartu rė
kė ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntiim 
aš apmokėtiu. Adresas:

M. J. DAMIJOHAIT1S
012-314 33rdSt. CHICAGO. ILl

! Japonu dragūnas pravėrė 
tote*t^Įkis ir matydamas, jog kas 

pdOni oks in jin kalba, tarė:
— Szale manės prieszas, 

zalin szetone! tu esi prakeik- 
įj'i'ir’ as maskolius, atsitraukt, duok 
"'®an ramiai numirt!

— Nekeik brolau, asz ne 
maskolius, dovanok, asz ne
saltas, asz lietuvis kuris sto- 

josi prieszo auka.... raitėsi 
■ 7' topoliuose maskolių kareivis.

Dragūnas dirstele in jin 

lura, bet mate jame nelaimin-

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

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00, 
Europoje ir kitur - - • - $3.00
Pusei metų: Amerikoje - $1.00 
Europoje ir kitur - - $1.50

| meiliau; ne žiurėjo jau in mun 
'fkSi'“*"’ .M7 J“IUC nelaimiu 

fj kaip ir jie pate, viengenti.

rvtoi įausinuho

Bžeidei,

'““"iTDAMIJONAmS,

3rd St. DeP'-n

— Dovanok, brolau— tare 
ragunas— asz tave palaikiau 
ž priesza, nes dėvi jo man
ure. Gal tu mane mirtinai 

bet tau dovanoju, 
ei kada sugryžszi in tėvynė,

' “Lietuviszkas
Dainorius”

SUSIDEDANTIS ISZ

390
Visokiu Dainų g

368Puslaplu; 6x9 col. Dydumo. |
PREKE $1.

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame. 

=.; Adresą vokite :=
W.D.Boczkowski-Co |

Mahanoy City, Pa.

Sekretoris kiniszkos ambasados^ Washingtone.
Kada kiniszkas ambasadoris iezkeliavo in savo tevynia srt 

reikalais, paliko ant savo vietos sekretorių Yung Kwai kuris 
yra apsivedias tu amerikonka itz Springfield, Mass. Yung 
Kwai perymtai yra amenkoniszku būdu ir yra krikszezioniu.

A-JEMJcla
----- ARBA PRADŽIA- 

Skaitymo ir Raszymo 
DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa

“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.

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) vertos $3.60.

Kas prisius $2.50, gaus metame "Kataliką" ir paveikslą Kovos ties 
Zalgirisis, Lietuvos žemlapl ir Bv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

_____



! Siutą ar Overkoti

/GRYNAI vilnonio ir kitokio materijolo fe 

geriausio dirbimo, pasiūti gagai ||| 
naujausios mados. Visokiu koloriu ir 
prekių, yra isz ko pasirinkti. gg

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

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

RYNKIEVICZ
233-235 W. Centre St. Mahanoy City

KRUTANTI
PAVEIKSLAI

(MOVING PICTURES)

ANT BOCZKAUCKU SALES

Kas Vakara ant 7ir 9:30 
Subatomis 2:30 Po-piet 
Inžanga Visiems tik 5c. 
į®“ Galite ateiti bile kada nog 
7-tos. lyg 9:30 ad. vakare o 
matysite visa perstatima.

Žinios Vietines.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

— Oras puikus, ne žine ant 
kaip ilgai.

— Kasikiu inspektoris Fen 
tonas savo raporte danesza, 
buk 12-tam distrikte praejta 
meta numirė nog pažeidimu ir 
likos užmuezta, kasiklosia 23 
darbininkai o 25 pažeido. Isz 
priežastes dydesniu apsaugoji
mu kasiklosia ne tiek buvo ne
laimiu kiek 1910 mete.

Ii

— Simonas Jonkus, užveiz- 
detojas Kazuno aptiekos važi
nėdamas rogėms arti Main uli 
ežios pasibaidė arklis, rogutes 
apsivertė ir iszmete p. Jonku 
ir jo drauge. Ant gilukio nie 
ka nepažeido.

— 19-d. Vasario “Birutes1' 
Muzikaliszka draugyste laikys 
dideli teatra ir balu ant Bocz- 
kaucku sales.— Bus tai pas
kutinis didelis pasilinksmini, 
mas priesz Užgavėnės.

— Du užsigėrė kostumerei 
ineja in lietuviszka karczema 
pirmam Warde, užsimanė “isz 
czistyt” karczema ir saluninka 
nes saluninkas iszbegias lau j 
kan paszauke policijanta ir j 
abudu “kaubois” apmalszino.

— Jonas Aleksandreviczius 
isz New Bostono turi neapmal 
szinoma būda o kada papuola 
in piktumą tai daugiausia nu 
kencze jojo pacziule. Nusibodo 
moterei kensti bereikalo ir pri 
buvo pas szvogeri in miestą. 
Jonas dažinojas kur jojo pri 
siegele randasi pribuvo jeszko 
ti pacziules. Kada inejo in 
grincze pradėjo bombardavot 
visa kambari, kerszindamas pa 
pjovimu paczios. Paszauktas 
dede nugabeno Jonuką in 
Pottsvilles kalėjimą, ant apsi- 
malszimo.

— Gedimino draugyste nu
tarė per 3 menesius priiminėti 
naujus sąnarius tiktai usz 500 
instojimo mokesties. Bus pri 
imti nog 21 m. lig 40 m. am
žiaus. Norintieji prisiraszyti 
tegul ateina ant mėnesiniu su 
sirinkimu kurie atribuna Utar 
ninkais po 20 —tai kožno mene 
šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz- 
kos Mokslaines. Nauji prisi- 
rasze 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 pnsiraszyti prie szitos pui 
kios draugystes privalo nepra- 

leist szitos progos. Nelaukyte 
E įsiutinęs dienos— prisiraszy

te kogreieziause. (t. f.)

Blairnioiit, Ohio.— Dar
bai gerai eina, dirba pilna lai
ka uždarbei nevienoki.

— Lietuviu mažas būrelis, 
ir visi sutikime gyvena.

— Oras labai szaltas.

Big Four, W.Va.— Dar- 
bai gerai eina dirba pilna lai 
ka, isz kitur pribuvusiam dar
bas nesunku gaut.

— Lietuviu yra mažas bū
relis ir visi sutikime gyvena.

Springfield, Ill — Dar 
bai gerai eina, isz kitur pribu 
vusiam darbas sunku gaut.

— Oras szaltas,
— Lietuviu didelis būrelis 

isz tu visokiu atsiranda, del 
nekuriu vyreliu p. Taradaika 
labai reikalinga.

Wibaux, Mont— Darbu 
czionais kitokiu nėra apriez 
farmu.

— Szitas miestukas stovi 
dailioj vietoi, per viduri plau 
ke Beever upelis.

— Lietuviu tik viena fami 
lija, apgyventa vien tik angli 
kais ir Paliokais, Poliokai jau 
turi savo parapija susitvėrė.

I'oungstown, Ohio.—Dar 
bai povalei eina, isz kitur pri
buvusiam darbas nesunku 
gaut, uždarbei nevienoki nog 
SI.70 lig 5 doleriu ant dienos.

— Oras szaltas.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, isz tu visokiu atsiranda.

Indianapolis, Ind — Dar 
bai gerai eina, net viskas brasz 
ka, isz kitur pribuvusiam dar
bas nesunku gaut.

— Lietuviu tiktai 3 famili- 
jos, o pavieniu pora tuzinu, 
tiktai mergynu nėra, kad po
ra tuzinu isz kur pribūtu gau
tu po dora vaikina;

Wilkes-Barre Pa.— Stasis 
Ponskis, vienuolekos metu vai 
kinelis pribuvo pats vienas isz 
Rosijos jeszkodamas savo tėvo 
Kazimierio Ponskio.

— Miesto majoras Korek 
iždave paliepima policijei 
idant uždarytu visus paleistu 
viu namus 31 diena szio mene
sio. teip-gi idant policije ture 
tu atyda ant visu karezemu in 
kurias lankosi jaunos mergai 
tęs. Saluninkai turekites ant 
saugybos jago geidžete turėti 
laisnus.

— Departamentas policijos ■ 
apgarsino akiva surasza nog 
1911 meto, buk per ta laika 
aresztavojo 2357 vyrus ir 196 
moteres, terp tuju randasi dau 
giause Amerikonu ba net 1421 
o ‘ polanderiu” 625. Puikei at 
sižiurinejo “foreignerei.”

* Praeita meta tiek iszkase 
aukso Suv. Steituosia jog kož 
nam giventojui usztektu po 
viena auksini doleri.

* Garsingas angelskas geo 
logas Sir Edward Erey, dava- 
džioja, jog no pirmutinio lai
ko pasirodimo gaivalu ant szi 
tos žemes, praėjo mažiausia 
450 milijonu metu.

Akivos Žinios isz Lietuvos
Žemoji panemune

(Naumiesczio ap.). Sziemet 
kun. Juozapo Skinkio rupesniu 
czionykszte bažnytėlė pagra
žinta ir isz pamatu atnaujinta. 

[Visas darbas atsiėjęs in 1200 
rub. Parapijiecziai, vienok to 
nejautė, nes nereikejo dėti nuo 
margo: viskas atlikta isz auku 
ir geru žmonių palikimu. 
Apskritai imant, Ž. Panemune 
ir jos apielinke per paskutinius 
metus žymiai pakilo: žmones 
noriai spieeziasi in draugijas 
stengiasi patis tinkamai aprū
pinti vieszuosius reikalus, ūkyje 
inveda pagerinimus... Daug 
piie szio kampelio pakėlimo 
yra prisidejes kun. J. Skinkys 
Pastaruoju laiku jisai rūpinasi 
jaunuomenes sutvarkymu šutai 
se kora pamokina doru žaislu 
dalina knygas ir laikraszczius 
Neatsisako savais arkliais 
važinėti ir in Leon iszkiu moky 
kla, keturi, varstai atstui nuo 
Panemunes, — tėvai ir vaiku- 
cziai labai jam dėkingi ir 
meldžia Dievo, kad ilgiausai 
ežia pabūtu.

Alizavas.
(Panevėžio ap.). Kuriuose- 

ne-kuriuose Alizavo parapijos 
sodžiuose, ypacz Laukminisz- 
kije yra labai iszsikerejes 
paprotys loszti kortomis. 
Loszia piemenis, jaunikaieziai 
ir seniai; loszia tcszcziai ir pi
nigais, kas duoda proga dažnai 
susipykti ir pasigirtuokliauti. 
Seniau minetasai sodžius 
skaitėsi szviesuoliu židiniu — 
jaunuomene skaitydavo kny
geles ir laikraszczius, — bet 
dabar ta gražu užsiėmimą 
pakeitė kortos. Sodžius susi 
deda isz trijų deszimtu suvir- 
szum pasiturineziu ūkininku o 
ne vienas neiszsiraszo laikraš
tėlio, nebesimaiszo knygeliu.

Tiktai to sodžiaus mergaites 
vertos pagyrimo už gražu 
dainavima.

Alizavas.
(Panevėžio ap.). Szimet 

rudeniop isz daugelio sodžių 
kaip tai: Radukiu, Spiegu, 
Girstaikiu, Žiliu Tuitu, ir kitu \ 
pavogė ne maža arkliu. Žmoneį 
liai ilgai jeszkojo, klausinėjo, 
bet niekur negalėjo atrast. Ant 
galo mane, kad ju arkliai jau 
visai pražuvę. Bet praslinkus 
bent porai menesiu, nuskriaus 
tieji žmoneliai gauna žinia kad 
Salako parapijoj yra nemaža 
čigonu pavogtu arkliu ir ten 
iszmainytu ir parduotu. Tuo
jau jie, gave nuo vaito 
paliudijimą, su policija nuva
žiuoja in nurodytąją vieta ir 
atranda savo arklius. Dar 
kokia deszimtis vogtu arkliu, 
esą neatsiimta. Ten buvęs liz
das vagiu čigonu.

Svarbus nuliniai.
Neseniai Pangesuose (kai

mas apie Priekule, Prusu 
Lietuvoje) kasta senovės kapai 
Rasta daug senovės Lietuvos 
daiktu: pinigu, žiedu, žalvario 
iezdirbiniu, sagucziu. Tie ra. 
diniai parodo, kad musu pro
tėviai senoveje nežemai stovė
ję.

Doras grinius.
jau paleistas isz kalėjimo. 

Jo byla teeziau dar nepasibai
gusi, — eina administracijos 
keliu ir 7 gruodžio (n. st,) 
nusiusta Varszavos general
gubernatoriui.

Graži auka.
Žitomiro grapas Tiezkevi 

ežius paaukojo 100 tukstaneziu 
rubliu inkurti agronomijos 
mokykla. Aukodamas jis pa
state sąlygą, kad mokyklon j 
butu priimami mokiniai be 
tautos ir tikybos skirtumą.

Ant Pardavimo.
Parsiducda pigio kaino pui' 

kus saliunas teipgi su svetaine 
ant kurios atsibuna balei ir 
mitingai, lietuviu apgyventa' 
vieta, palei lietuviszka bažny- 
cze, biznis gerai eina ba per Į 
kelioleka metu iždirbtas terp 
lietuviu lenku, vokiecziu ir 
kitu tautu, parsiduos pigei 
priežastis pardavimo toke loc- 
ninykas serga ant kojų sunkė 
liga o turi važuot in ligonbu- 
te kas nori pirkti tegul atsi- 
szauke ant adreso.

A W, Palionis
20 17 St. Clair avė N. E. 

Cleveland, Ohio.

Kiek žydu pasaulejeyra.
Prancūzu laikrasztis “La 

Nature Magazine paduoda žy
du statistika. Pagal szios sta
tistikos 1.11 nuoszimtis žydu 
gyvena New Yorke, ameriko- 
je. Abelnas skaitlius žydu isz- 
nesza 11,817,783 kurs paskirs
tomas sziaip:

Kontinentai.
Europoje yra žydu 9,942,260
Azijoj 522,635
Afrikoj 341,867
Australijoj 17,106

Vieszpatystes.
Rusijoj 5,110 548
Suvienytose Vals. 1,894,409
Austrijoj 1,224,899
Vengrijoj 851,378
Vokietijoj 607,842
Turkijoj (Europinėj) 282,277
Rumunijoj 238,275
Anglijoj 105,989
Niderlandijoj 106,784
Franeuzijoj 100,000
Italijoj 52,115

204,712 
186,047 
146 926 
144,300 
138,935 
100,000 
98,893 
98,671 
80,000

75,000 
70,000

63,841 
63,065 
63,000 
50,237 
45,000 
42,258 
40,533

Miestai
New York Suv.Valst.l 062,000 
Varszavoj Lenkija 
Budapeezte Vengrija 
Vedniuje Austrija 
Londone Anglija 
Odesoj, Rusija 
Brooklyn Suv. Valst. 
Berlyne Vokietija 
Lodziuj Rusija 
Chicagoj, Suv. Valst.
Salonike TurkijaEurop.75,000 
Phila. Suv. Valst.
Paryžiuj Francuzija 
Kostantinopoliuj Turk. 65,000 
Vilniuj Lietuva 
Ams. Niderlandija 
Jaruzolime Turkija 
Kiszeneve Rusija 
Minske Baltrusija 
Limburge, Peru 
Bukarešte Rumunija

Viso skaitlyne isznesza 11 
milijonu, 817 tukstanezius ir 
septynis szimtus, asztuonias 
deszimts tris žmogystas. Rei
kia patemyti, kad nors statisti 
ka nemini ne puses miestu, ku 
rie mums žinomi kaipo miestai 
žydu apgyventi, tai vienok sta 
tystikai ir tuos priskaito, tik 
jios prideda prie didžiųjų 
miestu pav. Suvienytose Vals 
tijose, rytiniu Valstijų mies 
tuose gyvenanezius žydus pris
kiria prie New Yorko ir Phi- 
ladelphijos. Vakariniu valsti
jų miestus priskiria prie dis- 
trikto Chicago. Taip daroma 
ir su kitu vieszpatyszcziu mies 
tais, apgyventais žydu.

Prie szios statistikos reikia 
priminti, ksd žydai neturi ne 
savo tėvynės, ne vieszpatystes 
jau nuo amžių, o vienok jie 
ne isznyksta ir ne dergia ne sa 
vo tauta, ne paproezius ne ti
kyba. O prilyginkime musu 
žiovasrius, kurie gimė ir užau
gę savo tėvynėje ir paproeziuo 
se nulipė nuo pecziaus ir atsi
bastė ežia Amerikon, net nas
rams plyeztant bjauroja savo 
kalba (apart kurios kitokiu 
nepažinsta jei bent koki tuzi
ną rusiszku žodžiu) savo tauta 
o labiausia jie remiasi tik ant 
mokslo ir mokslo, epie kuri 
jie ne sapnuot nemoka.

Jeigu lietuviai laikytųsi vie
nybėj taip kaip žydai, be abe
jones ir lietuviu skaitlius butu 
didelis o ir vardas placziai bu
tu žinomas Dabargi, mus skai 
tlius taip mažas del mus pa
ežiu apsileidimo, o ir ta paty 
skaitliu visaip dergia ir žemi
na, musu nesubrende naktigo- 
ninkai, arba, kaip “Vienybe” 
juos vadina— nedakepe eicili 
kai.

SILAS DAVIS
101 W. Pine St; Mahanoy City.

Yra agentas ir parduoda 
visokius medžius del pasodinio 

prie Namu,ant Kapiniu,Daržuos irtt. 
teipgi vaisingu medžiu, vaisiu augalas 
visokiu kvietku. Dabar yra laikas 
duoti orderi. Musu augalai gvarantiti 
augti jaigu neaugs tai duodame kitas.

Balius.
Parengė dideli balių parafi- 

ja szv. Jono isz Coal Dale, Pa. 
pirmutinis didelis balius kuris 
atsibus 27 d. Sausio (Jan.) su- 
batoj ant naujos sales Antano 
Girdaucko 2nd uliezios muzi
kantai pirmos klasos resz pui
kius lietuviszkus sziokius, ant 
kurio užpraszom visus lietu
vius senus ir jaunus isz visos 
aplinkines ant to puikau pasi
linksminimo:

Komitetas.

Kito Kogreicawuse. -an, -j»- *7|_

Pinigai — galvažudžiai.
Ėjo karta keliu keturi vy

rai iu miestą ir rado katila pi
nigu. Jie labai apsidžiaugė ir, 
sustoję prie katilo, eme tarties, 
ka su pinigais daryti.

Jiems besitariant, priėjo 
prie ju senelis, sudavė per ka
tila tris kartus lazda ir tarė: 
“Mirtis, mirtis”, Taip pasakęs, 
senelis nuėjo tolyn.

Tie nusijuokė isz jo ir vėl 
kalbasi, kur dėti pinigus. Ant 
galo, nutarė lygiai visi pasida
linti.

Priesz dalinantis pinigus, 
vienas pasiūlė:

— Žinote, vyrai, ka? Dabar 
pinigu turim, kaip szieno, iszsi 
gerkim!

— Gerai, gerai! — pritarė 
kiti. z

— Ir nuėjo du in miestą at 
neszti vyno, o kiti du liko prie 
pinigu.

Eidami in miestą tie du kai 
ba i: ‘Butu gana pinigu ir vi
siems keturiems, bet kad tektų 
jie visi mum dviem, tai butu 
dar geriau. Pripilkim nuodu 
(trueyznos) in viena buteli, ati 
duokim jiem ta iszgerti, ir bus 
pinigai musu”.

Palike taip-pat szneka: 
“Kam mes turim dar dalinties 
su jais: nmzaukim pamate 
juos ateinant ir visi pinigai) 
liks mums vieniems".

Auie nuėjo in miestą, pri 
pirko vyno, pripylė nuodu in 
viena buteli, kuri ketino liku
siems atiduoti, ir griszta atga1. 
Jau jie nebetoli buvo nuo pi
nigu, tie likusieji juos pyksz- 
pyksz ir nuszove. Tie iszvirto 
negyvi, o anie priėjo, iiztrav- 
ke butelius isz kiszeniu ir ge
ria džiaugdamies, kad pinigei 
like jiems vieniems. Kaip tik 
iszgere ta buteli, km buvo pri 
pilta nuodu, jie brinks-brinks 
iszgriuvo ir guli nebegyvi.

Ryta saule linksmai patekė
jo, atsikėlė žmones ir rado vi
sus keturius negyvus, gulin- 
czius prie aukso katilo.

Tas senelis buvęs auiolas.

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTS
BANKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Visiszkas Turtas 
Visiszki Depositai

§739,566.97.
§537,569.34.

Turtai yra 1374 Procento Depositu.
Tas yra protekcija ir susiligina su sargiausais 
Bankais szitam Steite.

Kapitolas ) 
Pervirszinis >§201,925. 
Prof i tai )
37į procento depositu.

Tas parodo kaip szitas Bankas auga.

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

D. F GL’INAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, KasijeriiM.

...DIRDKT0RIAI...
W. RYNKIEWICZ M. OAVULA.

L. ECKERT. W. J. MILES.
A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY.

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

I I i IX.I A 1 Mahanoy City, Shenandoah UJ H Nl/A ! CarmeĮ) Landsford

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

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

Gratis Specialists 
Box 106 Sta. W. Williamsburg

Brooklyn, N. Y.

A-G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sti. Ply month, Pi. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS.- 

Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVaistu.

,4)
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B 
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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 mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, priskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visa> 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbaro , 
visokios roszies Rejentalnus Dokumentus ii J 
vedam provas senam krajui. Rejentelna 
kaneelarija yra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziarn lietuvius ir i 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums į 
justi bankinius reikalus o persi ii krisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus išpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paezedumui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Oideriu, Registruotam Laiszke, ar pe» 
Expreso Money Orderi.

DIDŽIAUSI IR GltEICZIAUSI GARLAIVAI— 
Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko <> Rusijos be jokiu persto i imti.

PUIK’ mi-i.c.-
In Rottordama ' Dienas Garlulval Irz.-Ir bursk.10 \ acarin; l.ltuanla 2<t 

, J v rk.’ I Vasario; Birma f Kovo: Kurst h z. N. u Yorko j 2, Kovo
Apie dauginus daeiztnoelte pas mut*o agentus arba

815 Autui Kla-a
|G5 Pirma Klasa __ ___ _________ ,_______ _ ___
A. E. JOHNSON & CO., (General Passenger Agfa. I 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJAS ŽEMINIS TA VORAS

Juokingi ir npghvingi 
apgarsinimai,

Vienas žmogelis, kuris tan 
kej norėjo gaut ka toki “uždi 
ka” atsakidavo ant visokiu 
apgarsinimu ir visados buvo 
apgautu.

Sztai paduodam jojo atsaki- 
mus: “Dažinojo isz vieno lai- 
kraszczio, jog jagu nusiims 
viena doleri pas garsinga gi- 
dintoju no girtuoklistes, tai 
aplaikis receptą, kaip nuetot 
gert Ž-noma, jog aplaike, o 
kuris .buvo tokis “prisiegk, 
jog ne gersi, o tada palauei” 
Negana to paregėjo apgarsini- 
ma kuiiame skaitė, jog “kaip 
galima padaugint savo pinin
gus in szeszis menesius ’. Ap
laike sekanti atsakiraa, idant 
apmainitu visus savo piningus 
ant bumaszku o sudėtu ijeis 
per puse o tada padaugintu sa 
vo piningus. Toliaus nusiuntė 
žmogelis po “deszimts naudin
gu naminiu daigtu” ir aplaike 
pakeli adatų. Norints žmogelis 
ne suprato greit tuju apgavis 
ežiu bet da karta bandė viena | 
apgarsinima, o tai už doleri j 
ketino dažinot “kaip galima formato 12 pusią;' 
greit pralobt arba kaip galima T

JI.—    ----- J —   •
lUrta daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir 
Kvai paczios Lietu VOS savu korespondentu 
• i “Vienvbe Lietu vn inkų*’ buvo 1»»k’ n. i . • ...

Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Ta vora, kokio kituosią Sztoruose varge) 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
J ekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga 
del apredimo Moterių, Alerginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis piginus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

( 1^" Pas ttus dhba Lietuvaites.
Ih HHfiri I 122 W. Center Str.
1U U1UUU I Mahanov City. Pa

Kiekvienas Lietu*iszkas Kztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada moša 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad muša 
tautieczei reikalaudami galėta nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose npielinkese. Sztorninkai 
raižykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokit* 
musu tyras Lietuvi-zkns Gyduole^ 
kurias mes gvarantuojatne.

Egi ulei o No. 1............................. 25c.
Egiutero No. 2.. 
Zmijecznik.......
Gumbo Laszai.. 
Meszkos Mostis. 
Treja n ka...........
Linimeotas vaikams .... 
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsamas..........
Auty-Lakson del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

Kruvinosios..............................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50, 
Gyd. del uemalimo Pilvo.......... 60c.
Milteliai apstabdymui Galvos

skaudėjimo................................10c.
Laszai nuo Daniu.................  10c.
MostU nuo gedimo ir prakaitavimo^

Kojų.................................  25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Pa pa u to..................15c.
Gyd. uuo Grippo...................... $1.25.
Plauku apsaugotojas....................50o.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 85c.
Ko2es Baisumas............................. 25c.
Kinder Balsamas.......................... 25c.
Bobriaus Laszai............................ 50c.
Szvelnintojas...................................36c.
Kraujo valytojas........................ $2.00.
Nervu Ramintojas.................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

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

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

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

.35c, 
.25c. 
.25c. 
.25c.
.26c.
,26c. 
.25c.

.25c.

LIETUVIO KRAUTUVE.
Pas mane galima gauti naujausios 

mados laikrodėliu, žiedu, armonikų, 
skripku, ir visokiu muzikaliszku 
instrumentu. Geru britvu, (kukuo
jamu maszinukiu, albumu fotografi
joms historiszku ir malda kningu. 
popieru laiszkams raszvti su pasiskai
tymais ir dainomis, su drukuotais 
aplinkui konvertais, tuzinas 25c.. 5 
tuzinai $1 Perkupcziams 11 (M) už 
magiszkos kazyros su kaziromis gal 
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit 

I mano naujo didelio katidiogo. prisiu 
skite 2c. marke ir aplankysite jin rasi 
te daugybe naudingu daiktu.

Naujai iszejo isz spaudos labai rei
kalinga katalikams kninga 'Szaltinis' 
su puikiais apdarais kasztuoja §2.

Kreipkitės ant sziuo adresą:

W. WAĮDĖLIS
1 12 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tik ka iszejo!
Severo Lietuviszkas Kalen

dorius ir Sveikatos Vadovas 
ant 1912-tu metu yra jau ga
tavas, užtat meldžiame kiek
vieno pasiimti sau viena jo ek- 
zemplioriu. Duodame ji do
vanai !

Apart kalendoriaus žinių ja 
me telpa szimtai ilgu ir trum
pu straipsniu straipsneliu, pil
nu praktiezku ir naudingu kiek 
vienam žmogui informacijų.

Ta kalendorių reikia būtinai 
turėti kviekviename name. Pa 
siimk ekzemplioriu to kalendo 
rilius artimiausioi aptiekei ar 
paprastoi vaistu krautuvei. Jei 

26 Metas Senas Lalkrasztis tenai neturės, kreipkis laiszku- 
I ežiu pas W. F. Severą Co., Ce- 
I dar Rapids, Iowa.VIENYBE LIETUVNINKO 

jszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y. 
“Vienybe Lietuvninku” didelio

sukant milžiniszka 
Atsekimą aplaike toki:
Ii, dirbk kaip velnes, ir nieką- i 
dos ne praleisk ne skatiko, o 
turėsi dideli turtą ’. Aplaikes 
toki atsakima žmogelis palove 
raszinet ant tokiu apgarsinimu 
Bet jojo brolis norėdamas 
dažinot “kaip galima paraszit 
gromata be plunksnos arba 
atramentu” gavo sekanti 
atsakima:” paraszik su alave,ulu, 
liu.” Užmokėjo teipos-gi vie-j Prenumerata 
na doleri idant dažinot kaip 
galima givent be darbo, tai ap 
laike szitoki atsakima: “Gau- 
dik tokius asilus kaip tu, o 
givenei kaip ir mes”.

szkus straipnius ,eiles, feljetonus nau
jausias žinias isz visos pasaulės,

į visu pirmeiviszku organizacijų organu 
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Szimet 10d, Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežasties iszlei- 
dome dideli žingeidi! Jllbilojilli 
numeri, kuris liks tik istoriszku 
atminimu, nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant 
metu užsimokės $2. gaus ta numeri, 
kaipo dovana.

“VIENYBES ) Metams : : $2.00. 
LIETUVNINKU” > Pusei Metu $1.00.

1 J Užrubežin $3.00. 

Užsiraszyti galima visada

l)r. A. Yuszka, M. I).
...Lietuvis Gyditojaa ir Chirurges ••

( Vyru
Gydo visokias Ligas J Moterių 

/ Vaiku
—: Gyvenimas ir ofisas :—

1749 3s Halsted UI., Kampe 18-toa UI.
CtiuKfo, UI, Telefonas: Canal 2118,

Kas nori gaut tik 
JVBILEJIN1 NUMERI 

prisiusk 10c. markėmis, o tuoj gausi 
Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “VIENYBE LIETUVNINKU” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Registruotu laiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo szituom adresu

J. J. PAUKSZTIS & 00.
120-12-1 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Dovanai
Atsiusime muso kalendorių 

ant 1912 meto, knygos formate 
su gražeis pasiskaitimais. Pri- 
siukyte savo adresa ir 2^ mar
ke o gauksite kalendorių per 
paczta dykai.

Bischoffs Banking House.
287 Broadway

(•j •■)) New York
Vargoninkas.

Gerai žinias visas bažnyti
nes pareigias ir gerai iszsilavi- 
nes muzikoje, pajeszko vietos 
Adresavokyte. (j, oj)

Leo Wassowski, 
227 Highland Ave,

Chester, Pa.
Ant pardavimo.

Namai ant keturiu familiju 
ant viso loto p>o no. 604—606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte aut adreso: (p j’)

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pf

Geriausias Lietuviszkas 
Sziauczius ir Czcveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavinius už pigesne 

prekenegu kitur. Užlaiko visokiu Cteveriku 
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku, 
Gerinusius 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 aysinviinus pas mane o busiu 
užganėdinti ir suczeduuite piningus.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir 
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Nveikyte pas svetimi*1' 
težins pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
526 W. Centre UL, 

Mahanoy City, Penna.

S. Norkewicz
408 West Mahanoy An.

Buteliu
NOHKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

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

keleli

NO. 8.
Visam

W. TRASKAUCKAŠ
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORiUS

Laidoja Kimus Numirusia. Pasamdo 
Rygiuua ir Vežimai del Pasivažinėjimo 

Krausto Duigtua it t. L
Viską atlieka ka nogeriauae ir puikirue.
Su virst minėtais reikalais kreipkitės 
jin o busite visame užganėdintais.
520 IV. Centre St. Hahn noy City.

SZ. JURGIO DRAUGYSTE 
KANKAKEE. ILL.

- : ADMIN1STRACIJE:-
PrezidentaiVVI

18 Union St
Jos. Muckus — Vice Prezidentas, 

439 Indian Ave.
Ant. Usewicz — Prot. Sekretorius, 

259 Entrence Ave.
Felix Jakszta — Fin. Sekretoriui 

452 Derbur Ąve,
M. Sabalauckas — Kasijerius 

214 Entrence Ave.
Mat. Szabonas — Marszalks
A. Waitekunae
J. Grigoraa 
Ą. Paraszinekaa

unai Kmvi

Perdetinei or 
fcin distriktu 
Binksztuju u 
iHgimos Indu 
iimokawra 
aklu anglio, j 
rilius. PiL-kut 
baigėsi term in 
gltkssio m 

r ūkiu.
Kompanijos 

geidi# įtrsiki 
dint anglekasi 

ilerio nes tvirti 
nieko neiszla 
eotrakdima d 
terp Įmonių ir 

į poip. ir i 
anglekasiu v 
ytns Ui ne žiu

Milijonierir 
iltį jaoMt 
jiiga ntmanin 
ir te tfįitca 
blilIlDOt. 1- 
prast kaip d 
tojo imogaue.

Tūlas cztl 
tOOjSŪ! po S 
mttrjsta prii 
ui taogelii e 
būdo, Deprive 
dijou invise 
juom giliate! 

v'- metui pergyvi
- picziule, kada

dot ait jo gali

h
-Warier « 

daugelis turi e
. turteli, nes sto

Į mokslo,— mol
' pradinio. Ciii

mokslo yra pi 
loki laikraac 
daug gali naud 
raugei prie i 
Gaila to Irau 
laiko. Gaila it 
kaštavo ten 
matai ir girdi i 
senovei gadynes 
’i ir temini 
Juk ir lai moka 
lai gyvas yra t 
jos. firgszai t 
da vargingesnes 
gi-tiktai ao 
augai Ant szm 
naktines valka 
diingsmas, jat 
ku- talahlek 
Ba tai auglike, ' 
Slunk, Dock, 
Green ir 11. S 
permaino nogi! 
Motes nog Stii 
Skitt, nog Ki 
Kreiies ir 1.1, i

Tu tai žemy 
dukros valkat 
rios vietoje u: 
darbu apie a 
apibrizgusiou, 

į o neeivalkiotu
> tu, po visokius

— «

Lietuvei tari 
ji. Visame sau1 
Išdaro: Karcze 
iMirinkimu o: 

i kūmszte tori 
į nia terp savei 
L Judami pareini 
( ku o ir gaziel 
į dmikitasaūtf

Baltoki daba 
Į nepauaude 
V nieko ne turėsi, 
r Ka taogjij to: 
■ ti dėkingas peuk

~~ e

Kaip girdėt, 
! pipings Amer 
į Tas tai pranae 
; hs ir angline 

■ paisęs ant unist 
i dirbi su skebs. 
| kulku ir bagnie




