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KAS GJRDET?
Tula motere Kalifornijoi 

turinti 62 metus amžiaus iszte- 
kejo už vyro turinti 22 metus 
amžiaus. Stebėtis isz tokio ap 
sipaeziavimo neturime ko, nes 
szimet yra perkeliamas metas 
kuriame moters paezios vyru1 
lenda in akis o gal boba turėjo 
pininga ?

Sudas Columbia paviete 
iszdave paliepima visiems loc- 
nininkams salunu idant jokiu 
budu nepardavinet moterims 
jokiu gėrimu ir kad uždraust 
lankytis in užpakalinius kam
barius po bausme atėmimo Jais 
nu.— Gerai butu, kad visur 
panaszei padarytu.

T rt czes assistentas genera- 
liszko pacztoriaus Washingto
ne ketina padydint mokeste 
ant vieno cento daugiau ant 
siuntimo laikraszcziu per pacz 
ta (dabar mokėsi po 4 c. už 
švara). Bet iszejna klausimas 
ar tasai padidinimas yra reika 
lingas?

Jago darodys, jog ant to 
randas tro’.ina, tai ižduotojai 
tame nesiprieszintu, nes pir- 
miause geriau randas padary- 
tu jago padarytu slūctva 
priesz padidinimą mokesties. 
Ant paveizdos jago pirmiausia 
uždraustu kongresmonams 
siuntinėti per paczta (žinoma 
už dyka) visokius tavorus, 
drukavojamas maszinukes, cze 
verikus, antomobilu ratus, ir 
kitokius niekniekius, tai pacz- 
tas kas metas ne turėtu trotos.

Kokis tai K.... tis paskuti 
niam numari “Vienybes” savo 
etraipsnije “Ir musu geltonoji 
spauda” užsipuldineje ant ne 
kuriu laikraszcziu kurie žmo- 
nims daugiausia patinka iezva- 
dindamas juosius geltonuosios 
ir net apvertineje numirelus 
grabuosia. Jago tokia santaika 
vis vieszpataus terp muso lie- 
tuviezkos spaudos, tai vyruezei 
ne ilgai važiuosit. Geriause 
padarytumėt jago numirėliam 
duotumėt amžina atsilsi, o 
K . .. . giui vėliname atsimyt 
ant “mortuis nil nisi bene"— 
(apie numirelus kalbėk tik ge
rai).

Metodistai platina savo tike 
jima Japonijoi pasekmingai. 
Sztai ne senei turėjo paszven- 
tinima Tokio, nauja bažnyezia 
kuri kasztuoja $17,500 kuriuos 
surinko: 5,000 Amerike o likti 
sius Japonijoi. riastorium tosio3 
bažnyezioje yra japonieti s 
Ūkai, kuris pabaigė mokslus 
kolegijoj Stmpson steite Iowa, 
Amerike.

S. Walunas
derliąsias Lletnrlsiias

Smoaiu ir Czeveriku Sitam.
Pudoodi visokius ipšarimus ūt pipsa 

preke negu kitur. Uiluko visokiu (ierenh 
u PiEtipla del vynu, moterių ir nih. 
GtriiMos (kurinius u guminius dirtnnia 
Cutitus ir Cievenkus. Priimi risią 
utiisymus ir dieki dubi dncriri, pciai 
u puti taojwrii midi, pigiiu repki

1 n:..-. Mm n*. retu r tau

Metas XXIV

Philadelphia, Pa,
— Oras jau minksztas, žmo 

nes mažiaus anglių ir malku 
reikalauja.

— Darbai kaip szlubavo 
teip ir szlubuoja; kriaucziai 
pradėjo truputi dirbti geriaus, 
bet kaip reik vis da pilnai ne 
dirba, o kada silpnai eina dar
bai, tuomet ir visi bizniai eina 
silpnai.

— Vienas vaikinas South 
dalij miesto pasklydo bėdon. 
Buvo atvykusi nepersenei jau
na lietuvaite, ji apsigyveno 
pas lietuvius ant So. 2nd st. 
ne toli Washington avė. Prie 
tos merginos greit primilo vai
kinas Besimeiluojant mergina 
pasijuto sunki ir savo priete- 
luka pasiėmusi už keteros pa
reikalavo apsivedimo. Nu ka 
buvo daryt vaikinas turėjo pa- 
sižadet būti jos vyru.

Viena diena kunigas klebo
nas žiuri kad židpalaikiai 
koneztabeliai atveda pas jin 
jauna pora sukabutems. Pasi
rodė kad juos reik suszluba- 
vot, bet jiedu ne turi kuomi 
ne už szliubeli užsimoket, ne 
žiedus szliubaunus nusipirkt 
ka-gi buvo daryt, klebonas 
suvinczevojo be užmokesties 
ir szliubiniu žiedu, tada tapo 
isz vaikino jau vyru ir isz ka
biu paleistas.

Antras atsitikimas vėl tam 
panaszus, vaikinas mergina ap 
vaisines paspėjo per kalnus ar 
jūres pasprusti, o mergina de
juoja.

— Treczias atsitikimas nors 
to paties menciaus, bet skiresi 
tuomi, kad mergina vaikina 
visai nearesztavoja, ir liepia 
vaikinui neturėt isz jos puses 
mažiausios baimes.

Ne žine isz kokio maiszo ant 
Phdadelphijos lietuviszko jau-' 
nimo užkrito 1911 m. gana 
vaisingas.

— Pardavėjas saliuno lietu
vis ant kampo S, 2nd ir Man
ton ulycziu Jurgis Bieliaus
kas Augustui Leistrunui teip 
gi lietuviui pasielgė turbut ar 
tiktai ne pavyzdingiause kaip 
kad kiti, ir sztai del ko pa
vyzdinga:

Visi Philadelphijoj saliunu 
pardavikai saliunus pirkikams 
pardavė, isztusztina, iszgabena 
szalin visas gėrimus paliekant 
bara, sienas, laisnus ir keletą 
tuszcziu bonku, ir czion ne 
vienas pirkikas nesitiki ka ras
ti. Jurgis Bieliauskas padare 
kaipo žmogus tikrai pilnas isz- 
minties, ne noredams dyko 
pelno, nes po suderėjimo bizni 
ik perkelimo laisnu, neisznesze 
sau trunku ne viena bonka, o 
trunku buvo apie už penkis 
szimtus dol.

Tai-gi isz pardavėju saliu- 
nus, turbut tiKtai tas žmogus 
teip teisingai pasielgė, dabar 
pirkikas džiaugiasi isz teisin
gumo pardavėjo.

— Philadelphijoj, dalij mies 
to vadinamoje Richmond, 
Frankford, Prizeburg lietu- 
viszkos draugystes turi pagim
dė užmanymą pirkti netoli 
Philadelphijos farma panaszei 
kaip kada norėjo pirkt Susi- 
vienyjimas L. A.

Jeigu užmanymas prasiple- 
tos pilnoje gyvybei, tuomet 
reik tikėti kad prisidės Phila
delphijos visos lietuviszkos 
draugystes kuriu yra suvirsi 
35 ir 7 kliubai.

Užmanytojai rokuoja, kad 
viename mieste kibusioms drau 
gystems, lengvesnis buses far- 
mos invykinimas negu lietu
viams visos Amerikos, nes sa
ko su daugybe nuomonių viso
kiu, sunku kas inveikt.

To užmanymo pasekmes vis 
duosis matyti, nes taukiai žiū
rint geri užmanymai tik už
manymais pasilieka.

Senas Kapsas,

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Surado pavogtus žemczlu- 
gus-

Czenstakava.— Pavogtus 
žemeziugus nog stebuklingo 
paveikslo czionaitiniam kliosz 
torije verties $50,000 likos 
surasti. Dalis tuju brangeny 
biu surado pas koki tai aukso 
riu Adleri Lubline o kita dali 
rado name Lemberge Galici 
joi. Už taja vagysta ir žudins 
ta savo brolio likos patalpytas 
in kalėjimą zokoninkas Macoc 
kas kurio prova neužilgo prasi 
dės.

Bjaurybes maskoliszkam 
kliosztorije.

Moskva.— Szeszesdeszimts 
septini tėvai ir vyrai paežiu su 
dėjo skunda “szventablivam” 
synuodui (augszcziausios val
džios pravoslaviszkos cerkves) 
bjauru užmetinejima ir skun
da prieszais perdetini kloszto- 
riaus Makaryuszo. Užmetineje 
jiam, buk yra pabaigtas latras 
ir netikėlis.

Klosztorije Spasskam, ku
riame yra perdetiniu Maharyu 
szas, yra tiesos, kurios iszkei- 
ke naudojima arielkos o mote- 
res laiko už prakeiktus sutvė
rimus ir niekad jiais ne inlei- 
dže in namus klosztoriaus.

Bet nevisada iszsipildo moks 
las garsintas per tuosius zoko- 
ninkus, už tai 67 tėvai ir vy
rai, užmetineje, buk jiuju dūk 
terš ir pacziules likos privers
tinai suviliotos in klosztori ant 
užganadimo žveriszko budo 
“jojo szventinybes” Maharyu- 
szo.

Jojo aukos greitai persiti
krino, kad perdetinis kliosz 
toriaus norints dienomis mel
dėsi, bet naktimis buvo dy- 
džiausiu paleistuviu, panieki
na visas szventinybes ir yra 
paskutiniu latru, praleidže 
kliosztoriaus turtą ant statimo 
sau paloceliu girriosia, kur at- 
sibuvineja paleistuvingos argi- 
jos. Randas tame daro slieetva 
bet ar isz to kas iszejs tai ne 
žine— viską uždengs kano- 
maleziausia.
Moteres noreje jlu 

nukrižlavot.
Lodz, Lenkije.— Czionais 

nog kokio tai laiko susitvėrė 
naujas tikėjimas terp gyvenau 
ežiu Moravu. Iszrinko sau ko
ki tai Kowalski, kuri garbino 
kaipo “Kristusa” prikalbinda
mas jin, kad duotųsi save nu- 
križiavot ir po tam prisikialtu 
isz numirusio idant svietui pa- 
r odyt kad tikėjimas buvo ti 
kras.

Kowalskis gerai apsvarsti 
nias taji dalyka, suprato jog 
tai bus negalimu daigtu ir at 
sisake nog “nukrižiavojimo” 
bet moters karta nutarė užsis 
pyre iszpildyt savo norą. Mo 
terš susirinkę prie Kovalskio 
namo daleido szturma ir butu 
jin isztrauke ir nukrižiavoja, 
nes palicije pribuvo in laik 
ir “Kristusa” iszgialbejo nog 
inirszueiu moterių.

Skerdynes.
Rygoje laike Kalėdų szven- 

cziu žmonėms girtuokliaujant 
daugybe besipeszdami krauja 
praliejo ir keletas tapo užrnuez 
tu bei papjautu.

Trumpi Telegramai.
§ Tamaqua, Pa. — Vincas 

Monczkeviczius 19'metu senu
mo dreiveris likos užmusztas 
No, 14 kasiklosia.

§ Guayaquil, Ekvador. — 
Mine inirszueiu insigavo in 
kalėjimą, isztrauke 5 paeike- 
leliu apicierius ir pakorė visus.

§ Helsing fors, Finlandije 
— Devini szimtai žuvininku 

likos nuneszti ant mariu ant 
milžiniszko szmoto ledo.

“Kovos” No. 3 pasirodė 
akyvi apsireiszkimai.

Viena, tai teip vadinamas 
Velmo satyro pasveikinimas 
kursai satyravimas iszrodo že 
miaus stovineziu anuometinio 
Barono “Griausmo,” ir dabar 
tinio neprigulmingo kunigo!!! 
Urbono largano o geriaus sa 
kant bomiszka satyriką. To 
kio menciaus satyra lipina tur 
but doba ant aukszto sėdinti 
su tokia pat nosia su kokia 
velnias ant straipsnio patupdy 
tas.

Skaitlis ludijonu (randons 
kuriu) Suv. Steituosia daejna 
lig 310,000. Daugiause ju ran 
dasi Oklahomoje ba net 
117,000; Arizonoje 39,000: 
New Mexico 20,000; S. Dako
ta 19,000 o likusie iszsimetia 
po kitus steitus.

Randas iszduoda kas metas 
ant ju užlaikimo 15 milijonu 
doleriu, o nog 1789 lig 1912 
iždave ant Indijonu 520,000,- 
000 dolerius.

Brangus yra tai “kostume- 
rei”, nes reike atsimyt, jog 
nog juju užgriebem visa Ame
rika! Juk tai juju sklypas ir 
tėvynė ir kožna pėda žemes 
ant kuriuos vaikszcziojeme. 
Per tai nesigailekime jiems to 
trupinėlio.

ISZ AMERIKOS.
Kuiiiiigns suiuusze 

gnspadine
Toledo, Ohio.— Lenku pa- 

rapijoi Szv. Jadvigos vikaras 
kun. Ryszardas Gdrek, ku
riam gaspadine padavė puo
duką per drūtos arbatos, teip 
ant josios inirszo, jog paszokes 
nog stalo, apdaužė sena gaspa
dine. Gaspadine norėjo vikara 
skunst, nes prabaszczius nog 
to atkalbinėjo o vikara pra- 
szalino.
Nunesze numirusi kudyki 

lu Ligonbutl.
Philadelphia, Pa.— Rozali 

je Abosinskiene būdama tosios 
nuomones, jog josios kudykis 
tik miega serga, nunesze in 
Hahuemann ligonbuti ant 
iszgydimo, nes kada gydin 
tojai dirstelėjo ant kudy 
kio, persitikrino kad kudykis 
jau kelos valandos kaip yra 
miręs nog ezalczio ir bado.

Simus nužudė motina
Moohead, Minn.— Lander 

Nyeng likos aresztavotu už nu 
žudinima savo motinos 60 m. 
senumo. Žudinsta papilde Ka 
ledu diena. Nyengas tvirtina 
buk atejas namon ta diena, 
rado motina guliuezia krau 
juosia prie duriu, kuri jam 
kalbėjo buk karve jaja įnspy 
re. Policije kitaip taji dalyka 
mane ir nelaba sūneli uždare 
kalėjime.

Nelaimes ant vandens 
mete 1911.

Washington, D.C.— Mete 
1911 pražuvo 169 amerikie- 
cziu ant vandene. Tame laike 
nuėjo ant dugno 156 laivai. 
Dydžiause nelaime ant mariu 
buvo nuskendimas laivo “Ar 
Kadia” kurie plauke isz New 
Orleans in Porto Riko su 37 
pasažiereis. Laivas su pasažie 
reis nuskendo ir niekad api 
jin ne buvo girdėta.
Norėjo nutrucint mergina

Detroit, Mich.— Laike, ka 
da Elena Kuravickiute vaiksz 
cziojo po Perrien Parka, kokis 
tai nepažinstamas žmogus už 
klupo ant josios ir priversti 
nai inpyle in burna truciznos. 
Ant gilukio Elena nenurijo 
truciznos ir tuojaus nusidavė 
pas gydintoju kuris mergina 
iszgialbejo nog mirties. Badai 
buvo tai vienas isz Elenos jau 
nikiu kuriam davė “sakti” o 
kuris tokiu budu geide jiai at 
kerszyt.
Glnczas graboriu už kuna.

Scranton, Pa.— Ne senei li
kos užmusztas ant geležinkelio 
Franas Szatula kuris randasi 
ant burdo pas savo sena pažins 
tama. Burdingbosis davė žine 
graboriui J.F. Durkan idant 
atvežtu kuna namon, nes kada 
nuvažiavo pervežt kuna, daži 
nojo buk kitas graboris E. A. 
Kusikas jau kuna paėmė pas 
save. Durkanas nusidavė in su 
da su skundu. Sudas pripaži 
no pirmybia Durkinui ir kuna 
turėjo Kusikas atyduot savo 
prieszui.
Mergaites, neužsidekyte 

su uepažiustamais.
Mt. Carmel, Pa.— Jauna 

mergaite kuri sakosi buk jio- 
sios vardas yra Teresa Lupoid 
ir gyvena Kulpmonte, likos 
surasta ant gonku vieno isz 
czionaitiniu namu per palicije 
be žado. Gydintojei dirbo ant 
josios kone per visa nakti 
idant jiaja atgaivyt o kada at
sigaivino, nežinojo kokiu bu
du radosi nog namu ir ant 
gonku. Badai buvo su nepa- 
žinstamais vyrais kurie jiai už
davė kokiu tai gyduolu,

Maža moterele.
Londone, Anglijoi randasi maža aktorka kuri yra prasi- 

minus “Little Lady.” Turi jieje 19 metu amžiaus o 23 coliu 
augszczio. Laike parengtu pietų, duotu per tūla klioba, ku- 
korius atnesze milžiniszka piraga, o kada jin perpjovė, maža 
moterele atsistojo isz pirago pasveikindama susirinkusius sve- 
czius puikia dainelia. Badai yra tai mažiause moterele ant 
svieto.

Tas patsai Zwiuzkas api 
pirko puiku narna auksztesmai 
mokslainiai vietoje Cambridge 
Springs, Pa už 175 tukstan 
ežius dol.

Zwianzkowcai per 8 metus 
tai Mokslainiai surinko 75 tuks 
tanezius dol. Prieglaudai kolie 
ku ir seneliu Zwidzkoweai 
surinko 25 tukstanezius dol. 
viso turėdamas Zwiazkas 100 
tukstaneziu dol. nupirko narna 
puiku, užmokėjo isz savo kasos 
100 tukstaneziu o 75 tukstan 
ežius skolinosi. “Zgodoj” garsi 
narna kad jiems su sziuomi 
1912 m. pasiseks viską atmo 
ket.

Viename name bus Mokslai 
ne ir priglauda pasenusiu 
“Związkowcu.” Isz visu pajie 
gu dabar ant visokiu susirin 
kimu renka aukas ir rinkt se 
kasi, nes sveika užmanymą 
visi lenkai paremia.

Szimet pripuola jubelejo 
metas Dr. J. Basanavicziaus 
gimimo. Jisai gimęs 1842 m 
Užmanytojas mėnesinio liet, 
laikraszczio “Auszros ’ 1883 
m. nuo kur tai prasidėjo visa 
lietuviszka karijerijo. Taigi 
su sziuomi metu Dr. Basanavi- 
czius bun senelis turintis 60 
metu neuuoalsus darbininkas 
ik dabar labui lietuviszkos 
tautos. Pralekcijose ir prakal 
bose, vertėtu neužmirezt to 
svarbaus paminėjimo.

Tegul zis metas bun sene 
liui Dr. J. Basanavicziu ma 
lonus ir džiaugsmo pilnas, kad 
susilaukė matyt gausius vai 
sius isz savo truso tautai su 
teiktus.

Szimeta sueina 15 metu nuo 
tikro pasidejimo Tėvynės Myl. 
Draugystes. Jakubynas per 
“Vienybe” žadina lietuvius 
daryt jubileju. Ta draugyste 
turėjo nelengva pradžia nors 
jije nevienai partijai nėra kal
ta.

ATSAKYMAI.
B. A. Gilbertville. — Ta- 

mistos daneezimo negalime tai 
pyt, nes tai daugiau panaszus 
in apgarsinima ne kaip žine 
del visuomenes. Ar Gilbert
ville nesiranda jau akivesniu 
žinueziu.

Madam. Kearney. — Your 
correspondence will be publis
hed in due time. Thank you 
for the news. Write often, we 
shall translate your communi
cations into Lithuanian.

N. K. Freeland. — Kores
pondencijos ne talpysim. Vi
siems kuningas ne gali intikt 
o po teisybei tas neapeina vi
suomenes.

Anglekiisial nerimuoje Isz 
priežasties dydeliu 
kasztu užlaikime 

unijos.
Indianapolis, Ind— Angle- 

kasiai prigulinti prie I’nited 
Mine Worker unijos, baisei 
nerimauje isz priežasties dyde- 
lu kasztu užlaikime unijos vir
szinin ku ir kitu iszeigu priek 
tam nutarė rinkti virszininkus 
ant dvieju metu o ne kas me
tas.

Kožnas iszrinkimas virszi- 
ninku kasztuoje anglekasiams 
200 tukstaneziu o seimus lai
kyti tik du kartus ant meto, 
nes tokie susivažiavimai kasz 
tuoje kožna diena 7,000 dole
riu o traukėsi ne mažiau kaip 
tris nedelias.

Ant sejmo likos innesztas 
užmanimas idant numažint al
gas virszininkams nes tasai už 
manimas likos sumusztas. 
Sztai kiek virszininkai unijos 
aplaiko algos: Prezidentas 
White $3,000 ant meto; Vice
prezidentas Hayes $2.500; Se- 
kretorius-kasijerius Perry $2,- 
500; redaktoris “Mine Worker 
Journal” $1.500; paborcos, de
legatai in American Federa
tion of Labor aplaiko po $5.- 
50 kas diena.

Toliaus likos nutarta, jog 
nepriymt ir unije joki sanari 
in urėdą jago yra ne dirbias 
kasiklosia arba aplink kasiklas 
per penkis metus ir ne yra sa- 
narium unijos per.laika trijų 
metu. Tasai inneszimas likos 
priymtae su plojimu delnu.

Apvogė ekspresas.
Pittsburgh, Pa.— Czionaiti 

uis bankas siuntė per Wells- 
Fargo ekspressa 8,000 del ban 
ko in Butler, Pa. Kelionėje pi 
ningai stebuklingai dingo ir 
lig sziam laikui da nesurado. 
Detektivai jeezko vagiu.

Septini užmuszti 
maiszatlje.

Lisbon, Portugalije. — Sep
timos ypatos likos užmusztos 
daugeli pažeido maiszatije dar 
bininku dirbaneziu ant ukiu. 
kurie sustraikavo ant padidini 
tuo mokesties. Straikierei apsi 
ginklavę in pjautuvus ir kara
binais inejo in miestą užklup
dami ant vaisko. Keli szvadro 
nai raiteliu užklupo ant strai
kieriu szaudami be jokio susi- 
milejimo. Badai terp gaspado 
riu o straikieriu jau užėjo su
tikimas o daugelis sugrįžo prie 
darbo.

Akivos Žinios iszLiefuvos
Krakinavas.

Kauno gub. Netoli Kra- 
kinavos Vilkuose gyvena nasz 
le Barauskiene su 18 metu 
duktė, kuri savo gražumu su
žavėjo aplinkinius jauniklius. 
Karta susirinko pas Barausky- 
te tris jaunikliai ir taip susi- 
pesze, kad vienas isz ju paliko 
kirviu sukapotas. Užmuszejai 
aresztuoti. — Tai vis pasek
mes degtines, ne negirti, to ne
būtu padaręs.

Ilaklal.
Telsziu pav. Gruodžio 22 d. 

buvo Vižuotiu storastystes 
sueiga. Deszimtininku paliko 
tas, kas daugiau davė “magary 
ežiu”. Po magarycziu isztiko 
kruvinos pesztynes ir su kru
vinoms makaulėms parėjo na
mon. — Geda, virueziai, 
geda jums už darbelius.

RYGA.
Kunigo Tumo paskaita.
Treezia Kalėdų diena (gruo 

džio 27 d.). Latviu Draugijos 
saleje Pauliczczi gatve No 13 
kun. Tumas pasakojo “Apie 
Lietuviu padejima'Amerikoje” 
In sale talpinanczia 2000 žmo
nių, vos susirinko apie 200 
klausytoju, daugiausia kleri- 
kalu-inteligentu, kurie ir 
pasiklausė “darbininkams pa
skirtos paskaitos”.

Paskaitos tikslas — sulaiky 
ti lietuviu plaukimą in Atneri 
ka. Bet kad kun. Tumas Ame 
rikos gyvenimą labai vienpu- 
siszkai nupiesze, tad jo paskai 
ta didžio ispudžio nepadare 
ir savo tikslo nepasieke.

Kun. Tumas apie amerika 
daug visiems žinomu daiktu, 
papasakojo, kad abu sau kun. 
Olszevskiu surinkęs “Saules” 
(klerikalu) namams apie 30 
tukstaneziu rubliu. Amerikos 
lietuvius, (taip daug aukavu
sius) nutepe labai juodai; isz- 
vadino chuliganais, isztvirke- 
liais girtuokliais, apsileidėliais 
ir t. t. Gerai dar, kad Rygos 
lietuviu darbininku nebuvo, 
tai rods but nusiskriaude. 
Laukėme isz Tumo daug ko 
naudingesnio ir geresnio. To 
ki, kaip Tumo paskaita, pa 
mokslą — ir Rygos kunigai 
moka pasakyti. (Tai padekavo 
ne už amerikoniszkus lietuviez 
kus dolerius.)

Indianapolui atsibuvineja 
seimas anglekasiu. Vadai an- 
glekasiu unijos laikosi priežo
džio: “artimesni marszkinei ne 
kaip žiponas,” iszrinko pir- 
miause virszininkus, paženkli
no metinias algas, bet ne turė
jo laiko apsvarstyti painius 
klausimus kas kiszasi darbi- 
ninkiszko gerbūvio. Juk dar
bininkams vis tas pats, ar mo
kestis toks ar szioks, bet savo 
assesmentus vis turi mokėti ant 
užlaikymo unijos virszinin 
ku.— W.

Kariszki korespondentai.

Būvis kariszko korespon 
dento ir brangi mokestis negas 
but, manding, geistina, jeigu 
suprasime kaip sunkios jo pa 
reigos ir kaip pavojinga tarni 
sta. Nekalbant jau apie dideli 
varga, koki turi idant užganė 
dint tukstaneziu neprisotina
ma žingeidumą, nekalbant 
apie visokias nepatinkamibes, 
kokias, tur kentet: szalti ir 
karszti troszkant nuo sausumos 
szlapti ant lietaus — korespon 
dentas ant lauko kares savo 
givasti stato ant didžio pavo
jaus. Laike turkiszkos karei 
likos užmusztu McGraham 
korespondentas; Sudane pra
žuvo O’Denavent’as Transvae- 
liuje pražuvo laike kares 
Anglijos su Baurais penki 
korespondentai angliszku laik- 
raszcziu, o laike bombardavi
mo Taku’o likos sunkiai pa
žeistas vokiszkas koresponden
tas Herring’as; ant laivo 
“liesu” atlužis bombos nutrau
kė jam ranka laike kada in 
notatninka suraszinejo ipatibes 
kovos, idant potam suraezit 
žinias apie ta kova. Pridurt 
reikia ežia, kad mažai ira žmo
nių drąsesniu usz koresponden 
tus, kurie, — žinoma isz savo 
privalumo, idant gerai ir tikrai 
apraszit skverbiasi in pavojin
giausias vieta lenda po szuviais 
kanuoliu ir kardais kareiviu 
idant savo akimis matit aplin 
kines ir vietas, narsa ir drąsą 
vienos puses kovojaneziu ka
reiviu ir kitos.

Žodžiu yra tai “kareiviai 
plunksnos” visoj reikszmej to 
žodžio, kurie aukauja nekarta 
savo givasti delei žmonių žin 
geidumo — na, žinoma, ir del 
reikalo!....
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Lietuvoj Beinu dyecezijos 
vyskupas Karosas laikraszcziai 
sako kad noris perkelt isz _Sei 
nu in Lomža t.y. Lenkijon 
konsistorija ir seminarija.

Varginga toji Beinu, vysku 
pyste!.. Toji vyskupyste tai 
dalis senovės Vilniaus vysku
pyste kurioje pirmutiniu 
vyskupu buvo Prienų pro- 
boszczius ir pralotas kun. 
Karpaviczius. Kada Karpavi 
ežius tapo pakeltas in vyskupą 
jisai tai iszvare isz Vigrin pui 
kiaušio kliosztoriaus zokonin 
kus Kamendulius in Belanus 
szone Varszavos, o patsai apsi 
sido Vigriuose, ir vadinosi 
vyskupyste Vigriu; toliaus isz 
Vigriu vyskupo rezidencija ir 
seminarija tapo perkelta in 
Seinus, o dabar mat isz Beinu 
nori perkelt in Lomža. O gal 
vyskupas Karosas pamyle 
jo labiaus Lomžoje klioeztori 
zokoninku Kapucinu, negu 
Seinuose klioeztori buvusiu 
zokoninku Domininkonus.

Lawrence, Mase, etraikierei 
darie sutarti ant užbaigimo 
straiko. Seredos vakara buvo 
susirinkimas straikieriu, darb
daviu ir steit board of arbitra
tion.

Isz to duodasi suprast kad 
straikas ne užilgio užsibaigs. 
Norinte da vaiekas czionais 
randasi bet visi etraikierei 
malszei apsiejna.

Lenku “Zwiuzek Narodo 
wy” szimet suteikė lenkams 
mokiniams paskolas be procen 
tu $21,00,00.

Kinu vieszpatista užvede 
pas save nauja kalendori, toki 
kokis randasi Amerike. Yra 
tai vela naujas žingsnis apsz 
vietimo.

Statistika parodo buk praej 
tam mete Amerikonai parga
beno isz Parižiaus, Prancūzi
jos visokiu paveikslu ir ma- 
lavoniu už 17 milijonu dole
riu.



NarsiPati
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Iszsig elbej imas.
Buvo tai jau apie deezimta

adina vakare. Grafieni Gonza 
les hotelije savo pakajuje ren
gėsi imdama skepeta, kad iszei 
tie. Senas Jokimas stovėjo 
prie duriu laukdamas josos. 
Tarnaite verki pasilenkus ties 
maža lovele ant kurios gulėjo 
vaikai. Abudu vaikai miego
jo palaimintu miegu. Links
mai ezipsojosi per miegus ro
dos kad aniolelei jiems apreiez 
kinejo linksma ateite. Motina 
žiurėjo ant jųdviejų su didelu 
skausmu. Ketino su jeis atsis
kirt, gal ne ant labai ilgai. Ne 
žinojo, ar norint tęva pasiseks 
sugražit. Jagu del josos ne pa 
sisektu, tada biedni vaikai lik 
tusi suvis sieratomis: tėvo ne 
tektų ant visados, ba liktųsi 
nukirsdintu; ijj’e-gi gautųsi 
ant ilgai in kalėjimą. Nes tu
rėjo atsiskirt su vaikais, turė
jo iszpildint savo pastanaviji- 
ma, ba cze ėjo apie givaste vi
ro. Pasilenki per tai ties vai
kais, pabuczevo viena ir antra 
pamaželi, paskui tari:

Ne apleisk juju Onute! — 
o jagu ne sugrisziu, tai bukie 
del jųdviejų motina.

Karsztos aszaros pasipili isz 
akiu josos. Tarnaiti turėjo at
sitraukt no vaiku idant savo 
verksmu ne pabudint juju.

Grafieni apsisuko druczei su 
skepeta ir tari:

— Ejkiva Jokimai.
Senas tarnas atidari dūręs ir 

iszejo. Da norėjo karta dirste 
let ant vaiku, nes turėjo tiek 
drūtumo, jog neapsidari. Ėjo 
kantorium ir trepais žemin. 
Ant pirmo pentro daejo josos 
ausu skambėjimas stikleleis ir 
linksmi balsai vivatu. Tai bu
vo tieji ponai kurie ne norėjo 
mužikus atluosuot no baudže- 
vu, usz tai kad laimėjo, dabar 
džiaugėsi. Praėjo pro taje sale 
tuju palaikiu. Dabar nieko 
daugiau ne mielino, tiktai apie 
ižgelbejima savo viro. Perejo 
su senu tarnu malszei uliczes 
miesto, sztai stojo prie bromo 
kalėjimo. Naktis buvo tamsi. 
Debesei tamsus slenkinejo ant 
dangaus. Tiktai kur, nekur 
-blizgėjo žvaigždeli. Menulis 
buvo nusileidias. Aut ulicziu 
da žmonis krutėjo. Žmonis sto 
vėjo kuopelėse ir pamaželi kai 
bejosi. Kad rodos tai kalbėjo 
apie ritojaus nužudinima gra
fo, ka priesz saules tekėjimą 
ketino būtie nukirsdintu. Ne 
toli kalėjimo stovėjo daug žmo 
niu sznabždancziu tarp saves.

Grafieni ėjo ne suailaikine- 
dama. Daejo ant galo prie bro 
mo gale tilto ir lengvai paba 
ladojo. Mažas langelis atsiduri 
ir paklausi: “Kasten?"

— Grafieni Gonzales.
Antras balsas atsiliepe: — 
Jau poni karta czion buvai. 
Buvo tas pasakita francu- 

iszkai. Kalbantis buvo vienas 
isz tuju francuziniu žandaru, 
kuris stovėjo tada kalėjime, 
kaip atlanki savo vira, o kuris 
buvo žmogum gailos szirdies.

Drąsą inžengi in szirdi mote 
res, ir tari:

— O mano pone paskutini 
karta ant atsisveikimo, turi la 
bai daug pati virui savo ant 
pasakinio! — O pirmu kartu 
man ant pometes ne atėjo.

— Isz tikro kad teip, nes 
gailuosiu labai, mano poni jog 
ant nelaimes neira inspekto
riaus namieje, kuris tiktai ture 
jo vale inleist ponia pas pati.

— Pone! susimilk ant ma
nes.

— Tiek to, tegul poni va
landėlė palauke, pakalbesu su 
savo draugais.

— Pamatisi, jog mudu in 
leis, — pasznabždejo grafieni 
in Jokima. Tiejei Prancūzai, 
norint tai muso neprietelei, 
ira dorus ir puikus žmonis.

— O szitas, — tari Jokimas 
— kaip asz suprantu: tasai tu
ri gera szirdi — geresne negu 
kiti, ka parsidavi nepriete- 
lams.

Brome dureles atsidari, o po 
ui paklausi savo tarno:

— Ar tiktai viską Jokime 
žinai ? — paklausi staigai gra
fieni.

rr- Žinau.

Mikas pas Keide vakare atėjo, 
Tėvo namieje nepatemijo, 

lez džiaugsmo net ant grindų puolė, 
Sueimuezdamas sau makuole.
Bet tėvas buvo pasislepiąs, 
Isz to juoku daug turejas, 
Jog Mikas tokie kvailys 

Tokie aeilae ir neiszmanelys.
—Kur tevae Keidee ?

— Bukie-gi atsargus, del 
meiles Dievo!

— Tegul poni nesirūpina, 
kad tiktai pasisektu!

— Dievas jaucze ant mus!
— O kad ir tu biedna ir do 

ra Joanna ka greicziause su 
grižtumei!

— Apie mane ne mislik.
Žandaras jau durise stovėjo, 

kurios buvo atidaritos.
— Gali poni ejtie.
— Ar tarnam vale drauge 

ejtie? — paklausi grafieni.
— Ne, poni — atšaki žanda 

ras tvirtai.
— Ne norekie poni, idant 

da didesni bausme ant manės 
sunkintu, kokia ant saves usz 
traukiu.

— O ar gali lauktie ant ma 
nes prie bromo, kol asz ne su- 
grižsziu ?

— Gali, nes prie sargu.
Dėkui ponui — tari ir pe 

rejo per ' bromą. Senas Joki
mas pasiliko prie sargu ant 
kiemo.

Ant kiemo kalėjimo buvo 
tamsu ir konia tuszcze. Tiktai 
tris žibintaites spinksojo maža 
szviesa: viena budike atidari- 
tojaus; antra szale sargu, 
treeze prie duriu kalėjimo. 
Prie szviesos žibintaites buvo 
matit stovinti žalnierei su gink 
lu ir žandaras kuris atidarinėjo 
bromą grafienei. O szeip givos 
duszios ant kiemo ne buvo, 
stubeleje sargu, turėjo būtie 
jiuju daugiau, nes turėjo mie 
gotie ba ne buvo mate. Tyku
mą buvo dideli aplinkui, tik
tai žingsnei Žalnierių stovin- 
cziu ant sargistes buvo kaip 
kada girdėti.

Grafieni rodos kad kadoki 
girdėjo, nes tai buvo plakimas 
josos szirdies, Turėjo viriszka 
drąsą. Nes drąsą toji da pasi
didino isz to tikumo ir tamsu
mo.

Žandaras vedi jaje in kaleji 
ma. Dūręs buvo uždaritos. 
Atidari jaises su raktu, ka tu 
rejo prie saves ir kada inejo, 
velei jaises užrakino. Trepai 
augsztin vedami buvo gerai 
apezviesti. Prie duriu stovėjo 
žalnieris ir dažiuretojas. Žalnie 
ris buvo susnudias o ir dažiu- 
retojas ne kitokie. Szirdis gra
fienes kas kartas labiaus pla 
ki. Užėjo ant trepu. Žandaras 
vedi jaje tuom paežiu kėlu, 
kurom ėjo po piet Visur buvo 
szviesu ir prie szviesos buvo 
malit susnudusius Žalnierius, 
kur tiktai koki stovėjo. Dae 
jo ant galo prie perskiros ku
rioje buvo uždaritas grafas. 
Dienos laike, stovėjo žalnieris 
prie duriu, o dažiuretojas sede 
jo szale jojo. Dabar abieju 
ne buvo. Žandaras pabarszki- 
no in dūręs. Rakto no juju 
ne turėjo. Tuojaus isz vidurio 
likosi atidaritos be pažiūrėjimo 
kas ateina. Matomai jog ant 
nakties puse sargu atluosuoje 
Kambarelije buvo du žiburei, 
szviesei žibanti. Tris ipatos ja 
me radosi: kalininkas ir du da 
žiuretojei. Tiedu sėdėjo ant 
suolelo; vienas ruki, antras 
skaiti. Kalininkas gulėjo ant 
savo lovos isztisas, nes ne 
miegojo. Kaip tiktai pati ine- 
jo, tuojaus atsisėdo; juk atėji 
mo josos lauki! Ijje ėjo pas 
jin.

Dydesniuosia miestuosia kur 
yra Lietuviu, 

Ne apsiejna žydai be bernu, 
Ypatingai žydai bizniere', 
Del juju Lietuvius už berną 

tai tinka gerai.
Tokie berniokai ir vage pas 

žydą nesza, 
Ir palieka už gerymo lasza, 
Žydas geriauses prietelis, 
Teip sako kone kožnas Lie

tuvis;
Net ir židžiutes apie toki tu- 

pineje,
Katras kas diena kendes at- 

neszineje.
Ne vienas valgyti ne turi, 

Ba uždarbi už kendes atyduot

— Turėjau da su tavim kar 
ta pasimatit milemas Karolau, 
da ka turu tau pasakit .r’as- 
kui atsigrižus in žandara, tari:

— Mano pone, ar pati pas 
kutinese valandose givenimo. 
ne galėtu per deszimts minutu 
pati viena su savo virti perbu 
tie ?

Žandaras pamislijo trumpa1 
tari: — Tegul ir teip bus nes 
ne ilgiau, kaip per deszimts 
minutu.

Iszeikite su manim, tari žan 
daras in dažiuretojus.

Abudu dažiuretojei iszejo 
isz kambario ir duris uždari. 
Žandaras buvo doras ir puikus 
žmogus. Grafieni likos viena 
pas vira. Paskutini valanda 
jųdviejų givenime užėjo turė
jo tiktui deszimts minutu 
laikei o per ta deszimts minu
tu turėjo labai daug padaritie

— Greitai, Karolau, persi 
mainikime drabužeis.

— Ne Joanna! — norėjau 
tau diena apie tai pasakit.

— Asz ta supratau, nes ne 
norėjau tau apie tai kalbėt. Ar 
tu mielini, jog galetau be ta 
ves givent? Turiu drąsą ir 
drūti; nes tiktai del tavęs! Mel 
džiu tavęs, Karolau ne žodžio 
daugiau, del malones Dievo, 
tu turi gelbėtis! Ne mislik 
apie mane. Man niekas ne 
sztant to uždraust ka asz da 
rau. Skubik greit Vardan 
Dievo!

Jau ne driso atsiepirinet . . . 
Nuvedi jin in kampeli kamba 
relo ir nematant permaini su 
savim drabužius; inejimo vir 
szininku priesz paskirta laika 
ne reikėjo bijotie. Užgesint ži- 
bineziu ne buvo galima. Tuo- 
jaus butu nužiūrėjimas ir tuo
jaus nutvertu.

— Skubinkie Karolau, jau 
turime tiktai septines minutas 
laiko. — Tame prisižiūrėjo 
jam areziau ir nubalo. — O 
Dieve, kas tai?

Jisai nusiszipsojo ir tari:
— Mat ne senei buvo pas 

mane budelis, tai man kakla 
nuskuto, kad butu geriau kirst 
ba rito ne butu tiek laiko.

Motere sudrėbėjo ir tari: 
— Nes mano ilgi plaukai tai 
tiejei ižduos. — E tiek to 
gulsiu in lova, gal ne susižiū
rės teip greitai, o kad ir pama- 
tis ilgus plaukus, tai jau bus 
per vėlai del jiuj. Na greit! O 
klausikie manės.

Žandaras, kuris mane atve 
di, nuves tave tuom paežiu ke 
lu laukan, net lig bromui palei 
tilta. Sutiksi visur mažai žmo
nių ir mažai szviesos. In tave 
kalbės francuziszkai, ir tuom 
liežuviu atsakinėk, nuduotu 
balsu. Prie bromo usztikst se
na Jokima, kuris tave nuves 
pas karieta, ka ant tavęs lauke 
užmiestije. Apie mile tolo rasi 
kita karieta, o už pusantros 
adinos busi luosas.

— O vaikai?
— Vaikai randasi hotelije 

po prižiūra. Ona rito tau juo 
sus pristatis.

— O tu biedna mano Joan
na?

— Asz esmių rankose Die
vo O kad tiktai tau prigelbe 
tu.

(Toliaus bus.)

turi,
Kad žydelkaites privalgyti, 

Juju norus prisotyti. 
Vienas net savo terla krosije, 

Kad žydelkiutem intikti; 
Daug reiketu raezyti, 
Kad viską ižsakyti.

Piitsburgo apigardoje, 
Steite Pennsylvanijoje,

Gali sakyti izviesunai apsi- 
sedia,

Ka uždirba, pragėrė ir apsie- 
dia.

In karezemas kaip suejna, 
Tuojaus pasiutimas užeina, 
Su kedem galvas teszkina, 

Kėdės in ezipulius suteszkina,
* * «

Arti Szenadorio in pecze už
ėjau,

Na apsistojau ir apsinakvojau, 
Tas buvo diena girtavimo, 

Ba kožnas užmokesti gavo. 
Pradėjo giart subatoje 

Gere ir per diena Nedeloje, 
Bažnyczios del jiu ne reike, 

Ant visu szventinybin keikei 
Lietuvei czionais pražus, 

Laikytis nesilaikys,
Jagu laikraszcziu ne skaitys, 

Ar žinote mano sakalelei, 
Lietuviszki vyrelei,

Gaunu tankei su skundu laisz- 
kus, 

Ir ne žinau kas isz to bus.
Vyrai skundžesi ant merginu, 

Jau ir ka daryti ne žinau,

Kelione po South Amerika.
Tankei milijonieriams nubosta sed> t nan.ie 1 e jokio už- 

siemimo(?) ir ne karta parengė keliones idant praleist smagu 
laika. Sztai ne senei E. C. Benedict isz New Yorko į arenge sa 
vo laiveli, paprasze keloleka j ažinstamu ir iszplauke in Brazi- 
lije ir kitus miestus atlankyt savo pažinetamus.

Juodkai Introligatorne. —*
IPniBBTCVk KNISU.

Uszkaborije.
— Na ka Smailpirszti, bu 

vai ant balaus ir ka laime 
jei?

— Žinoma kad laimėjau! 
penkes maszueles, keturis zie 
gorelus ir dvejes rankrin 
kės.

Gūsiai.
— Isztikro tnislinau, jog į 

tu Petrai ne tiki in grisius. ja- į 
gu ties durimis stulos prikalei 
padkava! Ar gi jau tau atne' 
szi koki giluki ?

Oj broluk, ir da koki? Ne< 
senei atdit'nejo sztorninkas, 
kad jiam atieuoeze 15 doleriu, 
tai vaikine, pasipainiojo toji

■'■padkava jiam po kojų puol 
augsztieninkas ant sajdvako, 
atmuszi sau kepenas ir ezedien 
numiri. Ar-gi tai ne gilukis 
jago dabar ne reikės atiduotie.:

Aysidirba senos n aldakn vgf*, istorini 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilg -lee, 
Dagia. Draugas, Tėvynė ir L L 

Priniunsdami knygas apmokekytept esto a> 
ekspreso kaaztus. Adresas:

Lithuanian Bindery,
H4 V . Finer. A ahn ą f H>.

Lietuviszka Agentūra

Ne viena prisiklepoje prie 
vaikino,

Kaip utele prie barzdeles ra
bino.

Iszvilioje kenoieka doleriu 
piningu, 

Ant pirkimo drabužiu, 
Žinoma, pirma sugertuves pa

daro,
Teip kaip ir Lietuvoje daro. 

Mergina piningus payrna, 
In miestą nusibostina, 

Vaikino proce praleidže, 
Ir da daugiau piningu geidže, 
Ne gražumu, tiktai su piktu

mu baudže,
Vaikinas kaip kralikas ausis 

suglaudže, 
Visaip merginai ižsikalba ir 

draudže;
Kad bus gana, ne praszytu, 

Ta po veseilei paliktu.
Jagu jau piningu ne turi, 

Ir kur gaus piningu už szliuba 
žiuri. 

Mergina tik to lauke, 
Perpyksta ir kaip padukus 

szauke:
“O tu ubage! rengiesi pa- 

cziuotis,
Ne su manim, su kiaule gali 

poruotis!”
Na ir da pas vaita apskundže, 
Kur da fenais vaikina nubau- 

dže.
Ne senei teip New Yorke buvo I 
Kur vienas virelis pakliuvo, i 

O kaip atsargeis busite, 
Tai in nagus tokiu valkatų ne 

pakliusyte.
Ant to nustosiu, 

Kitu kartu padainuosiu.

Restauracijoje*
— Ej, kelneri! toji aviena 

ira niekesne už ana, ka priesz 
nedele valgiau.

— Negali būtie praszau po 
no, ba tai ir tada ta pati buvo.

Laivakorozin 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 
kaueije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

A-B-Cela
----- ARBA PRADŽIA- 

Skaitymo ir Raszymo
DEL VAIKU. 21c.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolancsius plaukui, priglalbsU 

C* kukama aurti. Turimo tukstnncsiu m4»- 
vonių. Loiiunotiamo dykai gano lafoma 

apie priežastis puolnnoalm pUukao 6 
teUp tame MbofU, UrmavakyWs
LMnrtu to tos Ml Imtos

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Vinį
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyre. 

Knyga ta prastais, suprastais Žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kranja 
arba sypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe.pučkns 
ir kitus iŠmietimus, negromulavima, patrotitu 
Btypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles Ilgas, mma- 
tiztna, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lyga*, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus turo žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktaia, 
katras atsydave ilgo lajka tyrlnejmu tn, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
nžmokam UŽ paCto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreuant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER A CO.. L 900 22 Fifth Avestų, Chlcuot

Godotinas Tamlsla: Pagal Tatnlatob prižadiejma, af norlrfjio 
jogTamlsta prislnstamei man vyaal dykai vėna Jnsn knygadel v.-.t.

Vardae....................     !

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,0(0 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvania ir 
talpinusi locnam name kurios verte ieznesa apie 
♦ 150,000.00. Priima piningus ant paezedamo ir 

i moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalia
' svieto, greicziause ir pigiause. Agentūra minėtos 

Bankos P. V. OB1ECUNA8 & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokiu* 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus VaiaaziausNotarinaoui 

tr Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviemasli* ir 
^wkumentos kurios užtvirtina Ruasijoe Konsulli

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
((r. 12-11;. A ( 11 k ) M., f S.J turi mg, P 

AGENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO

ji turtinto per ( 
n kitokiu Do k i

r—“KATALIKAS”--a
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAiTRAŠTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kis 
Kervergas mieste Chicago, Ill.

.....  " ---------------------- i.——
Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00 
Europoje ir kitur _ - - $3.00
Pusei metų: Amerikoje - $1.00
Europoje !r kitur - - $1.50

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

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

PASTABA: Kas prisius M-00. tasai gaus “Kataliku” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes 63.50.

Kas prisius 62.59, gaus metams "Kataliką” ir paveikslą Kovoe ties 
Žalgiri*'e, Lietuvos žemlapj ir Bv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

No. 6.
Naaipirkite sau kėlėt* 
Buteliu

NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi c-ria gausite ir visokį' 
kitu gėrimu. Ateikyte daba 
priesz laika, duokite savi 
orderi o bus jums pristatyv

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ate.

I
3901>aln"tlku*uz Si 1

SU NUSIUNTIMU w

Iždaveme Didele Kuingu j 
Dainų susidedanti isz tw i

390 DAINŲ

Knyga druczei susiūta.
įfc Kas nusipirks, ras visokiu U; 
ctĮ Dainų isz visu užkaboriu ku Q 
3*7 dainoja Lietu roja. £
2) (R I

Nusipirkite o turėsite Daineln, W
Per Otelu meta ant visu dieneli. F 

g “SAULE” I I 

a Mahanoy City. Pa. į ;

j NAUJA KNYGA i
•PO VARVU*

» PRIEJGIAUSES
MOKSLAS

ANGLISZKO !
LIEŽUVIO BE j 

PAGIALBOS KITO i

! fra tai praktiezniause Knyga a 
kokios lig aziol Lietuvei turėjo X

Ir teip sudėta, jog ka tiktai w 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos X 
gali in trumpa laik^ pats per w 
save iszmokti Angelskai sziek X 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druozei apdarita m 
in Francui!ni raudona audima J 
ir kasztnoje tiktai ] a Kaaztus J 
nuaiuntimo mes apmokame, f 
SAULE Mahanoy City I

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

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimo.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arčiausios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo 
ir kitokiu pavojingu oudu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomu 
kanoatfeargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingo 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idait patraukti ka 
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iu- 
crydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokia blogo 
aalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga’’ vyru 
iszgydam in 14 dieno.
“Silpnu* Vyrus’’ ju kana 
sugražinu in normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

“Rumatiszma’’ visokį 
iregydaa labai greitai.

“Eazema” ir kitas panaszasj Užtroointas Kraujas” in M 
ligas iszgydau 1st ai trompamidienu-be naudojimo merikuri- 
laike. -----------------
“PMlaptingu Liga." ia 3
5 diena*. rrv.„-,L
“Hydrocele” In 24 adynos, 
be operacijos.

uszo ar potaau.
“Scryktura” bv peilo it 
’ jimo.

“Varicocele” gydau ia 15 i 
“Szasziu*” ir skandalus skarot 
iszgydau greitai ir tat visada

AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI 
Dabar Laikas Mokintis:

Geriausius rankvedžiui ir žodynus galite 
gauti, iš kurių pats per save lengvu ir pi j 
giu budu gali išsimokinti angliškai kalbėti Į 
tik nercik tingėti.

1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS i 
Sutaisė J. liaukis, trečia pataisyta laida, ps!
94, kaina ...................................................... Z5< I

2. RANKVED1S ANGLIŠKOS KALBOS 1 
Pagal Ollendorf’a. Harvey, M.> aveli ir ki ' 
lūs, sutaisė J. Laukis, pusi. 30). kaina $1.2 j

Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.5
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuviško} l

ir angliikoje kalbose. Sutaisė J. Laukis. Šio 
įe knygoje yra daugybė laišku’ visokiuose re 
kaluose ir atsitikimuose abejose kalbo'i. Pusi 
293, kaina ................................................... 75c

Ta pati drūtai audimu apdaryta .. . $l.0(
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškai

angliškos ir angliškni-lietuviškos kalbų. Teip 
apie 18,000 žodžių, parankus nešiotis kiše 
niuje. Pusi. 151. grąžuose audimo apdarųo 
se. kaina ....................................................... 65c

Tas pats skuros apdaruose ................... 95c
5. ŽODYNAS lictuviškni-angliškos ir anp

liškai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. I-alid, da 
lis I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835 
sykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta 
kaina ........................................................... $6.0C

Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rel 
ke ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntime 
aš apmokėsiu. Adresas;

M. J. DAMIJONAITIS 
612-014 33rdSt. CHICAGO, ILL

M. VARZINSKAS
LlettivIszkas FotograCistas 

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

Puikei ir pigai □ u trauke visoko Fotografijai 
Padaro Dideliu Fotografijas iss mažių ir 
išdeda ia Reimua 1 nd ėda iu Špilkai 
Kompaaaa ir L L Parduoda vinoke-s Iteuuai 
Lietuvei au viraa-miuetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pan savo sena gyventoj 
ir patinstama Vartinska kuria padaro 
riaka kanogerlauee o ir boaite užganėdinti 
r«Ap^i darė Fotograpij** aU Poet- bLa reais

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABI5ZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lieturiazkai

D. T. BOCZKAU6KAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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

OFTSOS ADINOS: Nog9 lyg 8ad vakare. rn I 626 1 dili Avė.
Petnyczoje 9 lyg Bad. vakare. Nedeliomis llf, j J|| Pi!/ 2 Floor Front PIHchiiro' P* 

0 lyg 2ad. popiet. Gyyeniu Pitteburge A. illldUUlg, rfl
og 15 metu toj paezioj vietoj. Kalbame Lenkiszkai.Rusiszkaiir Vokiška

man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą: 
puikiausių armonikų, koncertinkų, klcrnetų, smuikų, triubų ir tt. Lietuviškų 
knygų fontaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.

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

SENIAUSIA lietuviška prekystė, kuri nuo 1902 m. teisingom prekein išpildo užssakymus (j 
visus Suv. Valst. Miestus ir miestelius ), per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso:

M. J. DAMIJONAITIS,
812 - 814 W. 33 rd St., Dept 11 CHICAGO, ILL.

Lengvas,

W. Rynkewiczius
-:JiOTARlU8ZAS:-

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Apian**]* Nannu hr Namtnu* Rakandas nog Ugnies.

Lieluriuk* S*ntorw BuAiui* ir pud.riile Srfpkorcita *nl rfioH. thU»
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Pakeleviugaa tas žmogus tu
rėjo ant eaves rubus pelegri- 
mo, nes jio veidas isarode rus
tai ir susiraukęs; dairėsi temin 
gai po visa grincze; akės jio 
juodos kaip angles žibėjo kaip 
žarijos.

— Eik lauk, szetone!— su
riko Antanas mesdamasis ant 
pelegrimo.

— Ar tai teip, žmogau, teip 
tai laikaisi savo prisiegos!— 
atsake Belzebubas.

— Ko nori?— paklausė 
Franciszka, kuri pradėjo drė
bėt isz baimes.

— Noriu ta kūdiki, kurie 
prie manes priguli.

— Mano dukteri! ir mėtėsi 
ant vigee.

— Gaepador,— paszauke 
Belzebubas,— liepk savo pa- 
czei apsimalezint, ba ki
taip ....

Antanas nesijudino, o E'ran- 
ciszka kaip leviene gindama 
savo kūdiki stovėjo prie viges.

— Jog teieibe,— paszauke 
szetonas atsisukęs in Antana,- 
kad prižadejei man duot savo 
dukteri, jagu tau daleisiu pa
baigt statit kluoną?

— feisibe,— atsake Anta
nas uszkimusiu balsu.

— Nesasz nieko ne priža
dėjau,— atsake Franciszka,— 
o kūdikis priguli prie motinos 
teip pat kaip ir prie tėvo.

— Vyras yra vis galinges
niu,— atsake Belzebubas,— 
skubinkit ne turiu laiko, ir 
pradėjo artintis link vyges. 
Franciszka matidama, jog An
tanas ija apleidže, pradėjo vie
na kariaut su pikta dvase.

— Susimildamas, palikk 
man mano kūdiki.

— Ne, jis priguli prie ma
nes.

— Tikt palikk igi ryt ry
tui.
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— Ne, tuojaus imu ija.
— O Motina Dievo,— iszta 

re tikiu balsu biedna motina; 
susimilk ant manės, ir prigel- 
bėk man varde Kudikelo 
Jezuso, kuri Herodas norėjo 
tau iszpleszt.

Motina Dievo iszklause ijos 
praszimo tuojaus ir prisiuntė 
ijai pagelba, Marije ant tusz- 
czio pagelbos ne prisiuntinejo.

— Atsisuko Franciszka tuo 
jaus prie gramniezios kuri- 
prieez abroza žibėjo ir paszau
ke.

— Palik mano kūdiki prie 
manes nors igi tol, pakol 
szita gramnieze suvis ne suži
bės.

Zodžei tie dabar sujudino 
Belzebubą; szviesa gramni
ezios pergazdino jin neiszpasa- 
kitai ir norėjo, idant žvake už 
gestu ka greieziause. Ir mieli
no ka pradėt, sumislino laukt 
teip ilgai, igi žvake pati per 
save ne užges. Pikta dvase 
paėmė kede ir atsisėdo prie ka 
minelo, ir žiurėjo ant Antano, 
kuris surisztas prisiega ne žino 
jo ka pradėt ir ne galėjo da at 
sipeiket isz apkurtinimo.

Tuom laik gramnieze grei- 
cziau dege: negu velnes mieli
no; staigai Franciszka pagrie
bė gramnieze užgesino ir užra 
kino in skrine, o rakta paėmė 
pas save.

— Dabar— tarė motina,— 
ne sudegs ijje teip greit!

— Žmona! pamokinsiu tave 
ezposuot su velniu! Klausik! 
Ateis laikas, kureme pati dūk 
te dabaigs degint ta gramni
eze.

— Da asz sunaudosiu ija 
igi duktė mokes ija uždegt.

— Prisiekiu tau, jog noriu 
kad tavo duktė ka greieziause 
numirtu. Tie baisus žodžei sze 
tono labai pervere szirdi ne
laimingos motinos.

» » »

Marijonele tame laike užau
go o per kelis metus toi szeimi 
nelei nieko ne buvo girdėt 
apie Belzbuba: turtint jis apie 
ija pamirszo.

Buvo Mariuką iždikus ir 
prieszinga visame, o gyvento
je! kaime vadino ija pus-vel

niu lakstė, szokinejo ir inlin- 
dinejo visur, kur ijei ne buvo 
reikalinga; tankei ije mate 
skrinio ant dugno pailga dėžu
tė, ir klausė motinos tankei 
kas jioje randasi, o ant ko gau 
davo atsakima, jog tos dėžutės 
ne vale buvo ijei judint. Aki- 
vumas, o prieg tam piktos dva 
sios pagundimas privertė ija 
prie to, idant pažiūrėt.

Viena ryta tėvai paliko ija 
viena ir prisakė, idant dievo 
baimingai sukalbėtu poterėli 
nes Mariute vietoje melstis iž 
dikavo grinezioje pradėjo vis
ką vartit ir rado pakavota ma 
ža rakteli, greitai nubėgo prie 
skrinios, atrakino kur rado pa 
ilga dėžutė, o kada ija atidarė, 
pauiate ijoje didele žvake, ku
ri ijei nusidavė lig tai butu 
gramnieze. Žvake toji turėjo 
labai ilgai ten gulėt, ba vaez- 
kas buvo suvis geltonas.

— Del ko žvake czion guli 
ir naikinąs pamielino mer
giuke,— o niekas ijos ne užie- 
be? paėmė vienok pineziu ir 
užžiebė nieko ne laukus žva
ke.

Nes kaip tik Mariute tai pa 
dare, perženge prisakima gim- 
ditoju, tame staigai stojo 
prieez ija nepažiustamas žmo
gus apjieiaubee rausvu plosz- 
czium padabinto su visokeie 
žibuezeis o ant skrebeles žėrė
jo ugnine plunksna.

— Mama!— paszauke mer
giuke persigandus.

— Nesibijok kūdiki, esmių 
tavo prietelum. Ko nori, gal 
zobovelu?

— Teip, duok man zobove
lu!— atsake maža Mariuką su 
raminta tais žodžeis.

Tuojaus niksztukas iszmete 
isz po ploezcziaus daugibe lė
liukių, namelu, balonu, plikiu 
ir visokiu zobovelu teip gra
žiu, kokiu niekur pirkt negali
ma buvo. Visa grincze buvo 
pilna primetita.

— ! kokios gražios zobo-
veles paszauke Mariute žiūre 
dama ant tu brangenibiu. 
Nes niksztukas tiktai nuolatos 
žiurėjo ant deganczios gramni
ezios.

— Jagu norėsi daugiau zo- 
bovalu, mano kūdiki, tai tik
tai užiebk ta žvake, o asz pri
busiu,— tai isztares niksztukas 
iszniko.

Mariute pradėjo bovitis su 
zobovelem. Žvake nuolatos 
dege. Ne trukus pribuvo moti 
na, o pamaezius atidarita skri
ne ir gramnieze užžiebta, rik
telėjo isz dideles baimes ir 
staigai žiburi užgesino.

— Nelaimingas kūdiki! 
Kas tau liepe ta žvake už
žiebti

— Niekas.... radau ija 
skrinioja ir norėjau pamatit 
ar degs.

— O ka ženklina tos zobo- 
veles?

— Ach, motinėlė! tai mus 
geriauses prietelus man jeis at 
nesze.— Ir apsakė viską.

— Tas, ka vadinasi tavo 
prietelum yra esibe, kuri tau 
vėlina didžiausio pikto. Nori 
jis tave instumt in pekla idant 
ten su juom ant amžių deg
tum!

Tame visas tais gražės zobo- 
vele paėmė ir inmete in ugni.

Paskui paslėpė gramnieze 
teip, jog mergiuke jokiu budu 
ne galėtu surast.

« « *

In deszimts metu velau po 
tam numirė turtingas ūkinin
kas Antanas, o Ponas Dievas 
turbut priėmė jio dusze pas sa
ve, ba kuris givendamas ant 
svieto ne viena karta graudžei 
verke už savo nusidėjimus. 
Priesz smerti dekavojo paezei 
už tai, jog ije jio dusze iszple- 
sze isz nagu velnio, ir liepe, 
idant rūpintųsi apie Mariuką 
ir atsimintu apie tai, jog pikta 
dvase prisiege, jog jiu duktere 
nori pražudint.

Ta pati da meta apsirgo 
Franciszka ir prijautė, jog il
gai ne givens ant szio svieto ir 
ne užilgo eis pas savo vira. 
Paszauke Mariuką, iszpasako- 
jo ijei visas nelaimes, kureis 
priesz tai buvo užslėpus priesz 
ija, o tai del to, idant ne rūgo 
tu ant numirusio tėvo, o ant 
galo dadave.

— Sztai raktas. Dabar tu
rėsi, mano brangus kūdiki, pa
ti apie save rūpintis. Meldžiu

Suv. Steitu ministras ir jojo pati.
Yra tai žmogus kuris daugiau yra prisiriszias prie savo 

naminio gyvenimo ne kaip prie dinsto. Tankei jin galima ma 
tyti vaikszcziojent su savo paeziule be jokio papuoszimo. Turi 
suvirszum 300 margu lauko Valley Forge, kur praleidže savo 
luoša laika o jagu tenais jiam nubosta, tai važiuoje in Pitts- 
burglia kur turi puiku narna, kaipo ir Washingtone.

tavęs, prisiegk man, jog nie
kad ne užžibinsi ta žvake, ku
ri tave ižgelbejo, nes ir vėl gal 
prapuldint.

— Prislegiu priesz tave,— 
paszauke Mariuką su verksmu 
o motina toje valandoja atsis- 
kire su sziuom svietu, paim
dama drauge su savim minėta 
prisiega.

Dede Mariukes isz ne toli-1 
mo kaimo pribuvo randit ūke 
kure buvo palike tėvai Ma
riukos. Kada pirmas nuliūdi
mas Mariukos perejo, Mariu
kai prisiminė ta sena gramni
eze ir ta mislis ijei isz galvos 
ne iszejo. Ne turėjo po teisy
bei mierio, idant užžiebt ija, 
nes tik norėjo pamatit. Prieg 
tam atsiminė ta laika, kuris tai 
buvo priesz deszimts metu, ka
da žmogus raudonu plosz- 
czium apsiaubęs pilna grincze 
primėtė visokiu zobovelu.

Viena vakara akivumas per 
galėjo ija ir duktė E vos, dre 
banti kaip drebules lapelis isz- 
trauke dežuke, ir atidarė ija.... 
nes tuojaus susisarmatino pati 
savo akivumo staigai ija už
dare. Rodėsi ijei, jog velei 
mate veidą velnio.

Ant ritojaus anksti jau ne 
teip labai drebėjo žiūrėdama 
ant geltonos žvakes ir per gera 
valanda užsimislinus apie ka 
toki žiurėjo ant gramniezios, 
rodėsi jei, jog ira gana ilga, 
jog da tik trecze dalie ijos nu
deginta. Nes pastanavijo sau 
niekad ne uždegkt, tiktai tan
kei ant ijos pažiūrėt, ir dare 
tai tankei kada viena radosi 
namieje.

Ant galo viena diena kada 
uždeginejo lampa prikiszo ug
ni prie žvakes knato....

Belzebubas stojo staigai 
priesz ija.

— Ko reikalauji, graži mer 
gele?

— Nieko; ne szaukiau tave 
suvis, traukis isz mano akiu, 
ir staigai užgesino žvake, ku
rios ugnis jei nurodė, jog nori 
ija pražudint ant amžio.

Szventi daigtai naudojęsi 
tik prie szventenibiu, nes kada 
juos naudoje be reikalo tada 
žmogus pats ant saves užsitrau 
ke nelaime.

Greitai likos užgesinta žva
ke. Belzebubas iszniko isz 
akiu merginai. Nelaiminga 
motina Mariukos tame laike 
cziszcziuje graudžei verke ir 
butu norėjus už nusidėjimus 
duktere pati atpakutavot. 

* » *
Poni dvaro pribuvo in savo 

givenima ir žmonėms iszkele 
didelu balu. Tame laike gai- 
le Mariukos pasibaigė, ir nu
ėjo, ije ant to balaus pasirė
džius in savo puikiause szlebe. 
Nes duktė melniko turėjo 
daug puikesne szlebe už Ma
riukos, o ir visi kaimuoezei la
bai divinosi isz to; Mariuką 
iszpavidutno užmigkt po balui 
ne galėjo.

Sulaukus nedėlios jau Ma 
riuka priesz užtekejima ausz- 
trinukes buvo užsikėlus; vie
nok ne sukalbėjo poteriu ir ne 
mielino nueit in bažniezia ant 
iszklausimo Misziu szv., nes 
mislino nuolatos apie balu ku
ris ketino atsibut po piet, ir 
apie szlebe in koke turės ap- 
sirengkt ta diena; teip labai 
apie tai mislino, jog eubato ne 
nndelo suvis ne miegot ne val- 
git ne galėjo. Ant galo mislis 
ne gera atėjo ijei in galva: ati
darė skrine iszeme gramnieze 
ir uždege.

— Ko nori daili mergele,— 
paklausė Belzebubas, kuris 
staigai stojo priesz mergina.

— Noriu szlebe puikesne 
už....

— Suprantu, atsinesziau ija 
su savim. Žiūrėk!

— Gerai! Eik sau,— pa
szauke staigai Marijona, drėbė 
dama iszmetinejimais sąžines 
ir užgesino gramnieze ka grei
eziause, pikta dvase jau dabar 
buvo užtikrinta savo lobiu.

Žvake vos tik per viena se
kunda dege. Mariuką aproka- 
vo jog da ant ilgai užteks.

Szlebe turėjo puike. Ant 
balaus buvo puikiause szlebe 
ne kaip kitu ijos draugiu ir 
jautėsi labai laiminga, kada 
isz ijos visi divinosi.

Kada sugrižo namon ir isz- 
sirenginejo isz savo puikiu ru- 
bu, pajautė jog laszas vande
nio nupuolė ijei ant rankos.

Buvo tai aszara motinos, ku 
re aniolai isz dangaus nuleido.

* * *
Mariuką tankei dabinosi 

priesz zerkola, nes per tai už 
mirszinejo apie maldakninge 
ir mielino per daug apie save. 
Nusidavė ijei, jog buvo sutver 
ta ant patogios kuningaikez- 
tes, o nežinojo, jog velnes nori 
padarit ija kuningaiksztiene, 
kada tėvas ijos velniui parsi
davė. Tame velnes ne paklido, 
ir nuolatos puikibe in szirdi 
Mariukos invarinejo.

— Kas žin— pamielino sau 
Mariuką,— ar ne galetau ir to 
dastot.

— Kada busiu kuningaiksz 
tiene, nieko daugiau ne norė
siu! Del ko turiu gramnieze. 
Po tam ant visada jau ija pa
kavusiu.

Uždege gramnieze, Belzebu
bas pasirodė.

— Noriu but kuningaiksz
tiene,— paszauke Mariuką,.

— Busi kuningaiksztiene!— 
atsake pikta dvase ir iszniko.

Mariuką ne ilgai mielinus 
sėdo prie vindelio ir linksmai 
dainavo. Tame staigai vinde- 
lis no ijos atsitolino ir pats sau 
puikei verpe.

Isz vindelio sukanezio per 
nematomas dvaeos iszėitinejo 
puikios materijos kureis vel
niukai užkabinėjo ant vagiu 
po visa grincze.

(Tolinus bus.)

KUR BUNA
Aleksas Dobrila kokiu 23 metu senu 
mo. praeita Petnyczia paėmė nog j 
manes 80 doL ir iszvažiavo gal in , 
New Yorka ar Ansonia. Neszioja 
drežuota tamsu overkoti., ilgas puse 
pilkas ir drižas biski pilkas, neszioje ' 
kepuraite. Turi maža moteriszka zie-

goreli. Paeina isz Suvalkų gub. Vil- 
kaviszkio pav. Gižiu gmino, Bar- 
daucku kaimo. Suvirszum motas kaip 
aiuerike. Jaigu kas jin matis ar suims 
tegul duoda žinia ant adreso o aplai- 
kys nagrada. (g oą)

Antanas Senkus
129 W. Pine St. Mabanoy City, Pa.

Mano draugai Katulus Poszkus 
Jonas Brūzgas ir Jonas Palaviczei 
visi paeina isz Vilniaus gub., Traku 
pav, praszau atsiszaukt ant adre- 
so: (oi °»)

P. Puodis
2855 Winton st, Philadelphia Pa1 

Benediktas Maida nevedes, iszbe- 
go su vedusia moteria Magdalena 
Petraitiene. Petraitiene pabėgo, nuo 
savo vyro palikdama prie jo mergai
te arba dukteri 3m, senumo. Maida 
yra apie 24 m. senumo, tamsiai gel
toni plaukai, sugadytos kalbos, t.y. 
bekalbant užkliūva žodžiai priesz 
isztarima. Petraitiene yra jauna mo- 
teriszke apie 24 m. senumo nedide
lio ūgio ir vidutiniszkai nutukus mel 
džiu kas patemysit ta pora praneszt 
man už ka busiu dėkingas adre- 
sas; (qx o»)

Kaz. Petraitis
111 N. Main st. Ansonia Conn.

Mano vyras Motiejus Cigas paei
na isz Kauno gub., Panevėžio pav,, 
Ramigoles volos., 3 m. kaip amerike 
nedidelio ūgio, tamsei gelsvi plaukai 
szniaka paszvepluodamas, dirba isz 
kaires rankos metai adgal gyveno 
Pliiladelphijoj, isz ten iszvaževo in 
Chester galop in Wilmington, Del. 
o dab«r nežinau kur jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adre- 
bo; (si oi)

Mrs. Anna Cigas
328 S. Hicks st. Philadelphia Pa.

Veronika Kazlike po vyru Kaz- 
lauckiene pajieszkau savo pusseserių 
Tekles, Maryona ir Ona Kazliukiutes 
teiposgi ir Magdele uos Kundokiutes, 
praszau atsiszaukt ant adreso:

M-s. W. Kazlauokiene f 
313 Lafayette st. Newark N.J.

Mano dede Adomas Karpaviczius 
paeina isz Suvalkų gub., Wilkawisz- 
kiopav., Gižu gmino pirmau gyveno 
Worcester, Mass, isz tenai girdėjau 
iszvaževo in Philadelphia, gyvas ar 
numiręs jei kas apie jin žino praszau 
duot žine ant adreso:

T. Szmulksztis
32 Radimanton avė, 

Torrington Conn.

Mano brolis Kazimieras Waitkus 
paeina isz Kauno gub., Naumies 
ežio pav . Wainutes para., apie 12 
m. adgal gyvena New Yorke o da
bar nežinau kur jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso (qį o;)

Mrs. Anna Sadauckiene
Rox 660 Herrin. Ill.

Mano brolio sūnūs Jonas Granskis 
24 m. senumo pirmiau gyveno 
Gorge City, o dabar nežinau kur, 
paeina isz Kauno gub, Szauliu pav., 
turiu svarbu reikalą praszau atai- 
szaukt ant adreso;

Jos. Grauckis ”
Box 121 McKees Rooks, Pa.

Mano draugas Adomas Valinozius, 
6 m. adgal gyveno Philadelphijoj. o 
dabar nežinau kur, turiu svarbu rei
kalą, paeina isz Suvalkų gub , Sejnu 
pav. Punsko para, praszau atsiszaukt 
ant adreso;

Jos. Degutis
169 S. Almond Lane 

Wilkes Barre Pa.
Mano Bzvogeris Jonas Januszaitis, 

pirmiau gyveno Anglijoj o dabar 
nežinau kur, paeina isz Suvalkų gub 
Naumiesozio pav.. jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:

Fr. Kuhkosky
1408 Oregon avė. Cleveland Ohio.

Jaronimas ir Antanas Jaszkus. 
pirmiau gyveno St. Clairsville, Ohio, 
o dabar nežinau kur jie pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

Ch, Maleski
Box 555 Benton, Ill.

Ignotas Biczkunas paeina isz Kau 
no gub., Panevėžio pav., 5 m. kaip 
amerike praszau duot žine ant adre
so:

W. Motonis
Box 576 MeAdoo Pa,

Dykai

50,000 KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyriSku ligote, raSikiete Ing mus ogaueite dideles vertes 
knygele. Ta knygele pasakis aiškei keip koinas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoic, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyto 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negauda’me jokios pagelbos ta, apstingai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus 
vertesni bsgelbol, keip $100.00. Jie pssakia nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato Ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigelSs. Ta knykelč ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysal dykai; m as 
užmokam ir pačtau. Iškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas 
kuo greičiaus prisiusma jums vysal dykai ta brange knygelė.

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

Garbintas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysal dykai, jusn abgarsinta knyg.lė.
Vardas ir pravarde
Pačta....................... Statas

B. RAGAŽINSKAS
GYDYTOJAS Dr. Ignotas Stankus M. D.

pabaigęs daktariJką mokslą universitete valstijos Indiana, 
jr baigąs kvotimus aukščiausioje ir |au paskutinėje dakia- 
tiškoj mokykloj New Verk Poat-Graduate MEDICAL 
SCHOOL 4 HOSPITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojingiausių ligų ir daryme operacijų; pa
baigęs tą mokslą įgaun vardą aukšto, didžio daktaro. Dr. 
IO. STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi- 
anapoh*. Ind . kur turėjo didelę praktiką gydyme Įvairių 
ligų atlikdamas savo užduot kuo geriausei ir užganėdinan
čiai žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie
čių. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nesąžimškus 
daktarus, įrengė savo locną naminį ligonbutį ir:

VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, AmerikoniszKU ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus,

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

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

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

Naujausi apraszlmai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežuli papuozkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Vėliname del norineziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
‘Dr. Brundzas Ointment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikimo 
plauku gvarantuota gyduole. Preke 
yra 20o 50o ir $1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriams apgavejams daktarams in- 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytes greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

J. M. Brundza and Co. 
106Sta.W. ' Brooklyn, N. Y.

20 Metu Senas Laikrasztis 

^“LIETUVA” 
Iszelna kas Petnyczia

|L Chicago, 111.
Laikrasztis, ‘‘LIETUVA” 8 puslapiu, 

didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik
inusiu 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 Valstijuose4 Metams $2.00 
Saiaurines Amerikos ( Puse Metu $1.00

_ , . . ,r .. f Metams $2.50.K&nadoj ir Menke j pus(J M(jtu fl 25

RosaijoH, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. 
užrubežinese vieszpatystese ( Puse ”$1.60.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.
lįg?' 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.

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

Pinigus siuskit per Money-Order.
P. Mikolainis

Box 62. New York, N. Y.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutini* Lietuvlszka*.

GRABORIUS

Laidoja Kurnu Nu=airus?a Pasamd 
Ryginus ir Vežimu del Parivažinąjiin 

Krausto Daigius ii L L
Viską atlieka ka nogeriause ir puikiause 
3n virsi minėtais reikalais kreipiaus pa 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre gi, Mah^noy City

KVIEGZIA
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkis pas manę ypati&kal arba 

laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino liga neišgydoma, neabejok, 
nes aš turėdamas didesnę praktikę ir aukštesnį tnokslę. tau pagelbėsiu ir suteik- 
siu tikrai brolišką ir sąžiniška rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persltikrįs, kad 
esu pabaigęs didesnį daktariška mokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai 
svetimiaučiai.

/Hr APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS hĄ ________
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų Ir Šonų: nuo viso

kių kraujo ligų. uAkieičjimo ir nedirbimo vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, vi- 
šokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo ilgos širdies, 
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. nemiegojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo 
Ir nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu«, 
silpnėjimų sveikatos. Teip gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų ir neregu- 
lariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo Ir gumbo ligų:

Turiu Speciališką Diplomą dėl darymo Operacijų.^ _
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai negal pagydyti kaipo 

tai: augimo vėžio skilvije ir visokbį akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų puv 
įėjo, inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską t} bu pagelba operacijos galima praša
linti kuo geriausei ir už menką mokestį. Darau teip gi operacijas ant kaulų, 
smegenų, grobų Ir lytiškų organų, kaip vyrų teip Ir moferų Ištiesinu pritrauktas 
kojas ir rankas. Tšgydau su naujausio budo operacija rėpiurą. už menką prekę.

Pertai krelpkliės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribuil ypaliŠ- 
kai, tai parašykite ką skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savlj. o aš suprasiu 
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu Ir gyduoles, o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvenate‘Amerikol. Anglijo!. Kanadoj ar ketose šalise.

Atsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį pulkų
LIGOMBUTĮ. Biednus gydau DOVANAI. _ v

Dr. Ignotas Stankus M. D. ^■‘ph’udeT^pjl-^
Vai. Ofiso: no 0 ik 12. no 2 Ik 4. ir no fl ik 8 vakare Nedeliomt no 1 ik 5 vakare-

* ■ M W ■ t ■ *. O ■ V-M . W ---r a < ™ • - » — ,
Nuo visokiu spuogŲ ir išbėrimu, ant veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kitu odos ir kraujo ligų, 

niern geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus. Daug daktonj atlankiau, bet nei virnas negalėjo išgy
dyti Taip kalba Jos švilpa. 1011 Carlton Strutt Philadelphia Pa.

Siuomi viešai išreiškiu savo širdingą padėką Dr Stankui ui išgydymą nervų liga ir sugrąžinimą, 
vyriškumo, kuriu km daktarai atsisakė išgydyti. Ir visims su slaptomis ligom>a patariu kreiptis paa 
Dr 1g. Stankų, o nepasigailfsiie savo žygio A. Zn/udzen, Salem, Mass. 57 Pingree Street.

John Akuotailis Montreal Que Cana la. rašo: Meilutis gy-lytojau:- S šta diena kaip gavau nuo, 
Tamstos liekarstas ir vartoju sulvg užrašo, jau negabu atsidekavou Tamstai iš dž<augsrooda tik pu
sę Ii karstu sunaudoj'au^iet imi visas sus'inrėjau ir baigiu gyti Daug'ap neįuru ką rašyti rtes jaune- 
reikalauiu daktariškos pngrlbos Ta įkin liga kuri taip daug prikankino mane >r kūną kiti daktarai) 
laikė už neišgydoma, dabar iuu limgia gyti. Aėiy Tamstoms už pikų ir greitą išgydymą.
Aš JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėkai o u Dr Stankui ui išgydymą manęs nuo sutinimo veido.) 
skausmo krutinėję, po širdžių ir nugaros; nuo didžio skausmu ir sutinimo vidurių ir gel mo kaulų. Kiti 
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti, bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs | mano ubus 
iškarto manę išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Sircet Philadelpaia, Pa.
JAMES FAKO. 923 So. 6th Street Philadelphia. Pa. sako taip: ,.Manės niekas negalėjo išgydyti nuo' 
užsisenėjusios paslaptingos ligos bet da ros Stankus su pagelba operacijos ir savo gydulėmis kuria* 
po mano akiy savo aptiekoje sutaisė, manę j trumpą laiką išgydė. Ačiū jam. Patariu visiems kreipti*, 
prie gnoto Stonkaus; kurie Jau pametėt nodieją išsigydyti.

UNION RATIONAL RANK.
MAIIANOV CITY, PA.

CAPITOL STO K $125 000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Sav. Valst. Randa* turi main Banke sudėta pininga.

Mokame antra procentą ant sudėta pininga 
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma 
diena Savsio ir Liepos menesuose, nepaisanti 
ar atneszi parodint knygute ar no.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reiksią su 
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Harriion Ball, Prexidentaa. • ryt® 3 popiet.
F.J.Noonan, Vice-Prezidentan. ...Subatomi*...
W. H. Kohler Kasijehoa.

SEES

NAUJAS GYVENIMAS!
.. TIKRI NAUJI METAI

Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
palluosuoja nuo visokių varginimų Ir numeta nuo savgs ilgas, 
yvairių skaudėjimų naStę.

Pbiladelphlos M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su 
tikrais naujais metais, suteikiant naujį gyvenimu ir 
džiaugsmu, ligydant sergančlus-nesvelkus, sugražinant 
gėrę įvelkatętę, tę brangiausiu žmogaus turtę. IS dau
gelio Štai patys žmonės kalba:

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo Jųsų llekarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atslSauklau ir kaip 
apturėjęs Jųsų Mylistos liekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike ISgljau ir visi skaudėjimai 

bei romatlzmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams 
reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rodysiu kreiptis priėjus.

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind.
H. HARSKOVIČE, 1723 Hancock St., Philadelphia, Pa. Labai slrggs sunkia vyriška 

liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikai už gerą sveikatą ir naują gyvenimą— 
tikrus naujus metus.
Nemažiau yra dėkinga Mrs. MAR E OČIPĖNE, IS Conemaught, Pi. kuri sirgusi 9 metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių. pūslės, ir baltųjų tekėjimo Ilga, dabar džiaugiasi su nauja gora 
sveikata Ir dėkavoja Pblladelpbios M. Klinikai, kurio tikros llekarstos Ir tobulas daktaras Išgydė

KAIP DAUGELI, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
jei tik nori be peilio ir operacijos. PH1LADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų 
llekarstų. Išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių llekarstų negalima gauti. Čio
pai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali prlbut asablškal, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodą, pamokini
mus, reikalingas liekarstas Irant vietos išsigydysl. Apturėslt tikrą sveikatai pagelbą nuo visokių 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių, teip užslse- 
nėjuslų, kaip Ir nuo tų, ką kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, neklaidžlojant, 
lluom adresu rašyt:

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

VALANDOS kasdien nuo 10 Iki 4 po piet. Nedėlloms nuo 10 Iki 8 p. p.
Ir vakarais nuo fl iki 8 Utnrnlkals Ir Pėtnyčlomis.

Pbilad. Mod. Klinikai tikrai galima tikėt. Padėkavonės ištirtos, teisingos!

BISCHOFF’S
287; Broadway

Aew. lork, M. Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija audeta in 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziaueei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linija in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
PaszportuB del keliaujenoziu in Kraju pastovo jame,
Doviernastes padarome pigiai ir visai kitas rejentaliszkas Pop eras sa 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausiai,

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

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

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

2 eieiunas: Worth 2822.
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/GRYNAIvilnonio ir kitokio materijolo 
'J geriausio dirbimo, pasiūti pagal 
naujausios mados. Visokiu koloriu ir 
prekių, yra isz ko pasirinkti.

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

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

8RYNKIEVICZ
ooo oqe w r_ 4— c*. m„i____ m

KRUTANTI
PAVEIKSLAI

(MOVING PICTURES)

ANT BOCZKAUCKU SALES

Kas Vakara ant 7 ir 9:30 
Subatomis 2:30 Po-piet 
Inžanga Visiems tik 5c.

Galite ateiti bile kada nog 
7-tos. lyg 9:30 ad. vakare o 
matysite visa perstatima.

Žinios Vietines.
— Subatoje buvo sekanczios 

pedes: Redingo, Lehgh Vales 
Moren ir Bostono. Žmonelei 
džiaugėsi o kaip katram ir 
gavosi in kaili.

— Alex. Lastowskis likos 
nugabentas in kalėjimą už 
apipleszima seno žmogaus 
Martino Rabacznika kada tasai 
ėjo namon in Morea.

— Szita petnyczia pripuola 
Szv. P. M, Gramnycziu kuria 
tai diena apvaikszczioje visas 
katalikiszkas svietas.

— Rengkites visi ant pui
kaus teatro “Pileniecziai ’ ‘ant 
Kaiero sales 2 Februariaus.

— Petras Paznekas ejda. 
mas in darba pasižeido skaus
mingai puldamas ant ledo. Ta 
paczia diena paslido Juozas 
Andruseviczius ejdamas in dar 
ba pasižeisdamas koja.

— Slavoku kuningas Vla
dislovas Kluczekas Ph. D. isz 
važiuoje in St. Clair apimt pa 
rapije o isz tenais pribus czion 
kun. fosteczas.

— Badai szedien bus suriez 
tas mazgu moteristes del visu 
gerai pažinstamas Jonas Saka 
las isz Bukmautes. Kokia sau 
drauge payma tai nedažinojo- 
me, bet kaip ne kurie mena, 
tai da tokios svodbos Bukmau 
te ne reges.

— Gedimino draugyste nu
tarė per 3 menesius priiminėti 
naujus sąnarius tiktai usz 50/ 
instojimo mokesties. Bus pri 
imti nog 21 m. lig 40 m. am
žiaus. Norintieji prisiraszyti 
tegul ateina ant mėnesiniu su- 
sinnkimu kurie atsibuna 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 prisiraszyti prie szitos pui 
kios draugystes privalo nepra

leis! szitos progos. Nelaukyte 
paskutines dienos— prisiraszy 
kite kogreicziause. (t. f.)

— Už tai, kad vakariene 
buvo jau nuvalyta nog stalo, 
Jonas Berdokos atejas namon, 
užklupo ant gaspadines ir bu
tu jaja gerai “papiksinias” 
kad ne kiti burdingierei ne bu 
tu jiosios adgynia. Bet už savo 
narsumą turėjo užmokėti už pa 
puoszi®* terloa Berdokui. u

— Kožna vakara yra ro
domi puikus krutanti paveiks
lai ant Boczkaucku sales. In- 
žanga tik 5/. Galima ateit bi
le kada nog 7 lig 9:30 ad. va 
kare o matisite visa perstatima

— Jonas Krukseviczius yra 
tosios nuomones, jog kuom 
daugiau plaki placzia ir szuni 
tuom geresneis yra, ir geisda
mas iszpildyt savo nuomone, 
pradėjo savo pacziule taszyti 
už plauku ir gerai apdaužine- 
ti. In taji galėjimą insimaisze 
burdingieris Franas Balaszai- 
tis. Visas ergelis užsibaigė pas 
skvajeri Kelly kuris nusiuntė 
prova in Pottsvilles suda.

— Slavokai užlaiko pacze- 
duma visur kaip tai duodasi 
matyt isz sekanczio atsitikimo. 
Ne senei pribuvo in miestą 
pulkas veeelninku, bet ne su 
karietoms tik.... ant stritka- 
rio. Jaunikis užkalbino ekstra 
karuka kuriame pribuvo visas 
svodbinis pulkas lig bažnyti
niu duriu. Karukas ne tiek 
kasztavo kiek karietos o visi 
buvo isz to užganadyti.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

t SHENANDOAH, PA.

— Lig sziam laikui likos 
parduota 190 akcijų už $1.900 
ant tautiszko namo.

— Diena 1 February bus 
atlosztas ant O’Haro teatro 
puikus teatras po vardu “Pi
leniecziai” per Szenadorio lie- 
tuviszka teatraliszka kuopa.

— L. M. Kazunas aptieko- 
ris, lankėsi New Yorke ant 
seimo Amerikos Aptiekoriu 
Drauguves

— M Radzivon duonkepis 
Polish National Baking Co. 
aplaike pažeidima pirsztu per 
neszima ir turėjo duoti at
pjauk

— Fajerbosis Patrikas 
Laughlin buvo apskundęs J. 
Bauzeri už nupleszima szloves, 
buk priyminedavo nog darbi
ninku kyszius. Prova užsibai
gė ana diena Pottsvilles sude. 
Sudas pripažino Bauzeriui už 
mokėti nuskriaustam 6 centus 
ir kasztus.

— Daug vaiku serga ant 
difterito ir szkarlatinos ir kas 
dien daugiau prasiplatina.

— Ant metinio susirinkimo 
czionais direktorių Liberty 
Brewing Co. kuris randasi Ta 
makvoje likos iszrinkti sekan
ti virszininkai: prezidentu 
Martina Juodeszka. vice prezi
dentu James Coall, sekreto
rium ir kasijerium S. A. Ra- 
monaitis. Direktoreis Ant, Da 
niseviczius ir W. Rinkeviczius 
isz Mahanojaus.

— Menesije Morcziaus kada 
bus atidarytas Pottsvilles 
sūdąs apims dinstus džiures 
sekanti musu ukesai: S. J. 
Mockaitis, Alex Semianis ir 
Martinas Margelis.

Dayton, Ohio.— Darbai 
slobnai eina isz kitur pribūvu 
šiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis 
yra apie 60 famihju o pavie 
niu keli tuzinai teip gi yra iki 
valei mergynu.

» 
Desmoines, Iowa — Dar 

bai povalei tina isz kitur pri 
buvusiam darbas sunku gaut.

— Oras szaltas sniego dau 
gybes jog net trukei sustojo 
ėja.

— Lietuviu didelis būrelis 
ir nevisi sutikime gyvena.

Grand Rapids, Mich — 
Darbai slobnei eina isz kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

:— Oras szaltas.
— Lietuviu pusėtinas bure 

lis isz tu visokiu atsiranda.

Mt. Carinei, Pa — Praej- 
ta ketverga apie 4:15 po piet 
Alaska kasiklosia atsitiko ne 
laime kurioje likos užmuszti 
tris anglekasei per sugriuvimą 
“tapo:” Arthuras Rix 65 me 
tu, Franas Stebinskas 38 metu 
ir Ludvikas Grybelis 22 metu. 
Tieje nelaimingi dirbo su 
Franu Milausku ir Vincu Am- 
brozevicziu gengveje No. 2, 
antram lifte, kada Milauskis 
su Ambrazeviczium nuėjo par- 
neszti tulsziu, “tapas” sugriu
vo be jokio persergejimo. Su- 
virszum tris valandas juosius 
atkasinėjo, nes nupuolė suvir-: 
szum 50 tonu akmens.

— Lietuvei laikosi druczei, 
turi puikia bažnytelia, moks- 
laine kurioje mokina minisz- 
kos ir puiku skiepą del balu 
ir loszimo teatro su sceneri- 
jom. Kožnas yra užganadytas 
isz savo prabaszeziaus kurie 
stengėsi visom pajėgom intikt 
savo avelėms. Jokiu nesupra
timu ne girdėt.

Hazleton. Pa.— Bažnytė
lė jau konia užbaigta. Lietu
vei nors karta susilauks pui
kaus maldoamio.

— Ugnis sunaikino praejta 
nedelia krautuve prigulinti 
prie Columbia bravoro. Priek 
tam sudege ir keturi namai. 
Bravoras aplaike bledes ant 
$4.000.

— Ne žinomas lenkas ar 
Lietuvis dirbantis No. 40 L. 
V. C. Co. kas’klosia panesze 
baise mirti. Buvo jisai paren
gęs dvi skyles ant iszszovimo; 
viena iszszove o kita ne. Kada 
po kokiam tai laikui antra 
skyle ne iszszove nuėjo pažiū
rėt priežastes, tame szuvis isz 
szove ir nelaimingam nutrau 
ke galva. Užmusztasis buvo 
jaunikiu ir gyveno ant Dia
mond Avė.

Cumbola, Pa— Darbi
ninkai ejnanti in darba užtiko 
1 avono fizinio Glinkauskio 
36 metu senumo su perszautais 
vidureis o szale gulėjo revol
veris su vienu tuszcziu patro 
nu. Kaip mena tai turėjo pa- 
pildyt savžudinsta o kiti vela 
tvirtina buk likos nužudintu. 
Palicije daro sliectva.

— Butu czionais labai mal- 
ezi aplinkine, nes randasi dau
gelis visokiu pesztuku, kurie 
jiokiu laikraszcziu ne skaito.

Du Bois, Pa — Darbai ge
rai eina, dirba pilna laika, už- 
darbei ne vienoki, isz kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

— 15 u. Sausio inejo in 
stoną moterystes p. Tamoszius 
Rėklaitis su p. Magdelena Zin 
kevicziute, veseile atsibuvo 
puikei, svecziu buvo gražus 
būrelis ir visi grąžei užsilaikė.

— Lietuviu didelis būrelis 
isz tu visokiu atsiranda.

Worcester, Mass — 14 d. 
szio menesio po sunkė liga 
amonijos, atsiskyrė su szuom 
svietu 23 m. senumo Francisz- 
kus Bardauckas a. a. nabasz- 
ninkas buvo doras žmogus, 
likos palaidotas iszkilmingai 
ant lietuviszku kapiniu, na- 
basznykas paėjo isz Kauno 
gub., Raseinių pav., Kaltine- 
niu para, paliko dideleme nu
liūdime motina " broli ir seseri 
lietuvoje, nabasznykas prigu
lėjo prie szv. Kazimiero drau
gystes. Lai buna jam lengva 
szioi svetima žemele.

“Civilizuoti” Iszmokino Ko neprivalo daryt 
Žudint Artima. \gera gaspadyne?

Teip vadinamos “civilizuo
tos” tautos visupirmiausiai isz 
mokina “neciviliziiotus”. ko? 
— Zudinimo artimo. Vieszp: - 
tistes, kurios ėjo nubaust tam
suolius kinus, usz prieszima.-i 
priėmimui nuo ju civilizacijos, 
pirmiausiai tiems “tamsuo
liams” davė suprast, kad idant 
pasikelt, būti garbinamu ir ga 
lingu, reikia žudint savo arti
ma. Kinai suprato tai — ir 
nuo tos vieszpatiscziu kares su 
“bokseriais”, pradeda ginkluo 
tis ir taisit inrednias žadini
mui žmogaus-

Edwardsville, Pa.— Dar 
bai gerai eina dirba pilna lai
ka.

— 5 d. Sausio, treczia vai. 
nakcze užsidegė Frano Burbos 
saliunas viskas sudege lig pa
matu, bledes isznesze ant keliu 
tukstancziu doleriu.

1. Niekad ne jeszko raktu, 
ba juos vis [iškabina ant to pa 
ties vinies.

2. Ne yma tavoro ant bar 
go, nes už viską moka pinin
gais o iždavimus užraszo in 
tam paskyita kningute.

i 3 Ne džiovina drėgnu ap- 
siavimu prie karszto pecziaus

4. Ne miega lig velibam ry- 
Įtui ir ne vaiki jesi lig velibai 
nakczei,

] 5. Ne kalba su savo kaimin 
kom per tvoras ir pakampes.

6. Ne pavėlina tarnaitėms 
daneszt sav visokiu liežuviu.

».fizale Japonijos ant tikrųjų- 7. Ne laiko ueszvariu dra-
pradeda nubust, isz amžinio panu pakampesia.
miego milžiniszkas kiniszkas 8. Nepalieka muilo vande- 
kunas. Del nubudimo nereika nije.
lauja “dangiszka” viespatiste| y. Ne naudoje sp’lkucziu 
kariszku proklamacijų, nes ir vietoje knipkiu ir ne insiuva 
teip kožna diena kariszka pati juosius kur reike paskutinioje 
per save pajiega atsitikimu ju-Į valandoje.
dina ta milžiną ir žadina isz jo. Ne pavėlina idant žibu- 
miego, stiprindama jo spėkas1 ,-y8 degtu be reikalo.
irgalibe. Dar priesz ruso-ja- 11. Ne numeta szniureliu 
poniszka kare kiekvienas Rosi nog pakucziu, nes suvinioje in 
jos reikalavimas kinams buvo kamuolėli ir atideda ant pairi 
prisakimu, priesz kuri ne isz kalavimo.
driso prieszintis visai, tacziaus 12. Ne kerta malku su pei- 
lenke savo kasuotas galvas. [u ant stalo.
Sziandien ira kitaip. Kinisz
kas rubežius apstatitas kariau
na. o rusiszkos gramzdos, ku-

13. Nenaudoje, žirkliu dr] 
isztraukymo vyniu isz lentų.

14. Ne inmusza vyniu su ge
riu iki szioi kinai teip labai bi [ežiu nog prosavojimo vietoje 
jojo, jau nebauginaju, tacziausJ plaktuko.
klauso ju su ironiszkais nusi, 15. Ne pal’eka bonkucziu 
szipsojimais. Kinija turi paviję kur ne reike su trnciznom ar
ta baisulinga galibe, kokia ba maiszelius su kenkenczion s 
duoda kantribe; nes laikas ir dulkelėms.
proga ateis jiems vis kada-j 16. Ne padeda yr.du su 
nore pagelbon. O ar negal ki- kareztu vandeniu tenais, kur 
niszka tauta su pagelba Japo- galėtu vaikai lengvai nutraukti 
nijos atsiekt ta galibe, kokios 17. Ne [Jauna stiklu karez- 
jai stokavo iki sziolaik? Jau-Į tam vandenije.
ni kinai jau dabar lanko eu- j 18. Ne daleidže idant 
ropiszkus universitetus, o pas- muses inpuolinetu in valgius r 
taramjam laike net mete Euro gėrimus.
pos mokiklas, o instojo in ja-j iy. Nepadedakarsztupuo- 
poniszkas, idant pažint žinista^du ant palivariuotu stalu ir 
svieto.ir kultūra Europos. Ar krėslu.
gi negales ir jie iszmokt tos 20. Ne pjauna duonos, pa- 
sztukos, kuri per žmones vai- kol da karszta.
danazius svietu palaikoma usz 
reikalingiausia — t. i. “žudini 
mo žmonių”?

Jau dabar veržte veržiasi 
jie ant lauko kares, idant pri- 
gelbet japonam žudint priesza 
— ir neabejotinai jau ta milži 
niszka tauta nesedes ramiai, 
kaip sėdėjo.

21. Ne sumusza kiauszinin 
in teszla,pirma ne pov ioscz i.s

22. Ne daleidže idant pi
nas ne prisisviiintu arba su
rūgtu.

23. Ne verda jokio viralo, 
neuždengus puodą.

24. Verda ilgians virala ant 
mažos ugnies ne kaip aut karsz
tos.

Didelis Lietuviu teatras.

“Shenan. Liet. Teatr. Kuo
pa,” perstatys Tragedija, po 
vardu: (Pileniecziai) 5-se ak 
tuose, 8-se atidengimuose. Szis 
teatras yra labai puikus ir ūži 
mantis kožna lietuvi, nes ežio 
nai pamatysite senovės Lietu 
vos Karalius, pamatysite net 
popiežių taikant lietuvius su 
kryžiokais; žodžiu: pamatysite 
visa lietuvos judėjimą ir pade 
jima 13 szimtmetije.

fizis puikus teatras bus: K et 
verge, Ima Vasario (Feb.) 
1912 m. OTIara Teatre She 
nandoah, Pa. ir Petnyczioje 
Vasaro (Feb.) 1912 m. Kaje- 
rio. Teatre, Mahanoy City, Pa. 
abiejuos vietuose prasidės ]y 
giai 8-ta vai. vakare.

Užkviecziam visus atsilanky 
ti koskaitlingiause, nes ga] 
daugiau nesulauksite tokios 
progos pamatyti szi puiku lo 
szima.

Tikietus isz anksto galima 
gaut pirkti Kazuno aptiekoje. 
Tikietu preke 25/ 35/ 50/ 75/ 
ir $1.00.

Visus maloniai užkviecziame. 
Komitetas.

25. Ne paduoda ant stalo 
nedavirto vyralo ne pridegtos 
mėsos.

26. Nuolatos szvarei pasirė
džius, susiszukavus ir apsimaz 
gojus sau veidą.

Kelias gerovei).
Pasak Samuelio Smiles, žino 

mo anglu rasztojo, kelias 
geroven yra didesnėje dalyj 
musu paežiu rankose. Priklau
so tat nuo musu susivaldymo, 
nuo supratimo savo prieder
miu nuo taupumo. Norėtumėm 
pridurti, kad daug dar priklau 
so ir nuo musu geros sveikatos, 
nuo žinojimo kada ir kokias 
gyduoles vartoti susirgus. 
Nurdysime ežia atsitikimus, 
kuriuose reikalinga vartoti 
Triners American Elixir of 
Bitter Wine, būtent, nužudžius 
apetitą, menkai viduriams vei 
kiant, jiems sukietejus, atsiriau 
gejant sunkuma po valgio 
ūmai visam organizmui nu 
silpnejus, galvai skaudant, ne
uralgijos ir nerviszkumo apsi- 
reiszkimuoseį invairiose ruma- 
tizmo formose, iszberimuose. 
Labai pagelbėja visose naiki- 
naneziose ligose, kadangi jis 
suteikia gera apetitą ir sustip 
rina virškinamuosius organus. 
Tuo palaikysite savo sveikata 
Tatai gerovei jusu rankose 
Visose aptiekose Jos. Triner, 
1333 — 1339 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill. Puiku sieni 
ni kalendorių siuneziame už 
10/.

Puikus Iszriszimas Užduotis Isz 75

VALSTIJOS KASIJER1US LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTS
BANKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Visiszkas Turtas - - $739,566.97.
Visiszki Depositai - - $537,569.34.

Turtai yra 137į Procento Depositu.
Tas yra protekcija ir susiligina su sargiausais 
Bankais szitam Steite.

Kapitolus )
Pervirszinis >$201,925.
Profitai j
37į procento depesitui

Tas parodo kaip szitas Bankas auga.

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

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

...D1RDKT0R1AI...
A. DANISZEWICZ. W. RYNKIEWICZ M. GAVULA.
J. HORNSBY. L. ECKERT. W. J. MILES.

Nemokėk dykai $10.00,
ApsigarBintoju. Jeigu apaer 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto aaktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 50 
gyduole. Jaigu nepagelheto 
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 Specialiste
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

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

A. G. GR0BLEWSKI
C°r. Elm & n Sta. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Garsiu LletuvIszku-LenklszkuValsta,

GUINAN Jlahanoy City, Shenandoah
Mt. Carmel, Landsford.

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

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele lietuviszku Bunka, uždėta pe) 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigais suezediuimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mut 
pinigus mokam 4-ta procentu, pnskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in vism 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ii 
vedam provas senam krajui. Ręjentelna 
knneelnrijayia rėdoma per vnJdiszka notare 
.1. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ii 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest niurni- 
jusn bankinius reikalus o peraitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion vra teisylie 
ir bus išpildyta greit ir teisyngai. Pinigu* 
siunezant paczeduruui in Banka, arba sius', 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar j>e> 
Ei preso Money Orderi.

LINIJA.RUfilSZKA — AMERIKONIŠKA 
PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GRE1CZI AUSI ....... .

Gsrlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yorko o Kusijos be j- kiu perstojimu.
In Kotterdama S Dienaa.

1 GARLAIVAI: CZAR — KIRSK - RUSSIA
In Libawa 11 Dienu. f.n_iolvai ' Kurak.lū Vasario;Lltuaaia 21, 
Klasa $:ir. ’ r,®‘' | Vasariu; Birma h Kovo; KurekKla.-a M7 irz New Yorko | .^t Kovo

v.-. ___  - Klasa į? > Apie tlaugians įlaeiAinosite pas muso agentu? arba
l A. E. JOHNSON & CO., (General Paesenser Avt». 1 27 Broadway, New York, N.Y.

Pirma

NAUJAS ŽEMINIS TA VORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visue 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, 
Jekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga 
del apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipa 
Kepuraioziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsite kad pas mus geriausia pirkti.

[į L n rn„"L„ ( Pas mus dirba Lietuvaites.HR h BAR I IŽ2 W. Center Str.
IllUUlUUU ( Mahanov City, Pa

Parsiduoda Farina.
Turi 132 margu žemes, susi

deda isz 18 margu puikios 
girros o reszta dirbama žeme. 
Vandens užtektinai geras 
tvartas ir sodas. Visa žeme ap
tverta tvoroms. Du arklei, 
karves ir visos prietaisos koki 
tik yra reikalingi prie gaspa- 
dorystes. Farma parsiduos 
tik už 28 szimtus doleriu o 
gyvulei ir prietaisos parsiduos 
atskirum kaip ksa norės. Szita 
farma randasi prie plataus 
kelio lig miesto ir stacija ran
dasi 3 miles tolumo. Parsiduo
da pigai, už tai kad locninikas 
yra labai senas žmogus. Raszy 
kite tuojans ant adreso, (dy) 

John Kvietkus
Box 158 Brookfield, N. Y. 

Madison Co.

Gera proga!
Parsiduoda kromas valgo

mu daigtu labaj pigei.
Vieta ant biznio yra tinka

ma, namas geram padėjime, 
tur 7 perskyras, ir 3 perskyras 
skiepe.

Paskubikit o gausit labai 
pigei, esmių priverstas par
duoti iszj priežasties ligos.

O kas link namu tai galėsit 
gaut ir lista no manias adresa 
vokyte. (o; n)-

Jno. Pavlaviczius.
1112 E. Centre St.

Mahanoy City Pa.

Imkite numerius isz pirmos klctkos ir 
sudekite antroje, teip kad skaitant isz visur 
iszeitu 75. Prisiuskite iszriszima o mes 
duosime už tai Certifikata vertes $100 ant 
puiku Lotu susidedant isz 10,000 ketnrkam- 
piniu petin, tik 10 milu nog New Yorko ir 
tik keletą minutu nuo dypo. Preke tu Lotu 
via $190 bet jaigu gausite Certifikata tai 
kasztuos jumis tik $99 už 4 Lota*). Galima 
užmokėti $7, paskui $3 ant menesio.

Raszykite ant adieso
Lith. Catholic Dept. I. 

Kasa 1015, No. 63 Park Rov Naw Yarlį, M. Y.

Ant Puida vi mo.
Parsiduoda tartuos laukai 

pietinėse valstijose, labai pigei 
kas nori pirkt per gromatas 
galite prisiust pinigus $ 50, o 
mes prisiusime kontrokta 
dokum“ntiszkas popieras kai. 
po bankos knygas del tamistos 
pirkime teisingai viską darome 
piningus galite siųst per 
money order arba registravoto’ 
gromatoi.

Jno Maszanauckas
22 W. Van Buren St 

Chicago, Ill

SILAS DAVIS
101 W. Pine St; Mahanoy City.

Vra agentas ir parduoda 
visokius medžius del pasėdimo 

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

26 Metas Senas Lalkrasztls

VIENYBE LIETUVNINKU 
iszelna kas Sereda Brooklyn, N. Y. 
u Vienybe Lietuvninku” didelio 
formato 12 puslapu, talpina moksli- 
szkus straipnius ,eiles, feljetonus nau
jausias žinias isz visos pasaulės, 
daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir 
paezios Lietuvos savu korespondentu 
‘‘Vienybe Lietuvninku” buvo 
visu pirmeiviszku organizacijų organu 
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Szimet 10d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeinn, isz tos priežasties iszlei- 
dome dideli žingeidu Jubilejjni 
numeri, kuris liks tik istoriszku 
atminimu, nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant 
metu užsimokės $2. gaus ta numeri, 
kaipo dovana.

“VIENYBES j Metams : : $2.00. 
LIETUVNINKU" > Pusei Metu $1.00.

Prenumerata J Užrubežin $3.00. 
Užsiraszyti galima visada

Kas nori gaut tik
JI BILEJINI M MERI 

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

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

J. J. PAUKSZTIS & CO.
120-124 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
LIETUVIO KRAUTUVE.

Pas mane galima gauti naujausios 
mados laikrodėliu, žiedu, armonikų, 
skripku, ir visokiu muzikaliszku 
iostrurpentu. Geru britvu, drukuo- 
jamu maszinukiu, albumu fotografi
joms bistoriszku ir malda kningu, 
popieru laiszkams raszyti su pasiskai
tymais ir dainomis, su d rokuotais 
aplinkui konvertais, tuzinas 25c., 5 
tuzinai $1 Perkupcziams 1000 už $6 
magiszkos kazyros su kaziromis gal 
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit 
mano naujo didelio kataliogo, prisiu 
skite 2c. marke ir aplaikysite jin rasi
te daugybe naudingu daiktu.

Naujai iszejo isz spaudos labai rei
kalinga katalikams kninga ‘Szaltinist 
su puikiais apdarais kasztuoja $2.

Kreipkitės ant sziuo adresu:

W. WAIDELIS
IIS (k.nd Stre.t Brooklyn, N. Y>,

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada muša 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad miisu 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiuteio No.l............................. 25c.
Egiutero No.2.......................  50c.
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Loszai............................. 35c.
Meszkos Mostis............................25c.
Trejanka...................................... 25c.
Linimentas vaikams ..................25c.
Gyduoles nuo Kosulio................25c.
Liepiu Baisumas ............... .....25c.
Anty-Lakson del vaiku ...........25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

Kruvinosios..............................75c.
Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 

Gyd. del nemalimo Pilvo..........50c.
Milteliai apstabdymui Galvos 

skaudėjimo...........................19c.
Laszai nuo Dantų............. -....... 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų..... .. .......................  25c.
Geležinis sudrutlntojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Pa pa u to................. 15c.
Gyd. nuo Grippo..................... $1.25.
Plauku apsaugotojas................... 50c.
Muilas del Plauku..................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų................. 35c.
Rožes Balsa .. ................................25c.
Kinder Balsamas......................... 25c.
Bobriaus Laszai..........................-50c.
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas.......................$2.00.
Nervu Ramintojas....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................ $1.2&
Pleisteris (Kasztavolo)................25c.
Pamada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Riemens..................50c.
Vengriszkas Taisytojas Ubu........ 15c.
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............................26c.
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.

S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas 

Sziauczius ir Czeveriku Sztorai.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

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

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, \ 
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir ' 
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte pas svetimu"* 
tezius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
526 W. Centre UI, 

Mahanoy City, Penna.
fiŽTjTi;tŪ(T DRAUGYSTE į

KANKAKEE, ILL.

—: A DM IN1STR ACIJE:-
\V1 Linceviczia — Prezidentas

18 Union St
Job. Muck us — Vice -Prezidentas 

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

259 EntrenceĄve. ų
Felix Jakszta — Fin. Sekretorius

452 Derbur Ąve.
M, Snbalauckas — Kasijeriui 

214 Entrance Ave.
Mat. Szabonas — Marszalka
Ą. Waitekunas y
J. Grigoras T Apekunai Kasos 
Ą. Paraszinskas )

Dovanai
Atsiusime muso kaleudoriti 

ant 1913 meto, knygos formate 
su gražeis pasiskaitimaie. Pri- 
siukyte savo adresa ir 2/ mar
ke o gauksite kalendorių per 
paczta dykai.

Bischoffs Banking House.
287 Broadway

(•j •)) New York

Dr. A. Yuszka, M. I).
...Lietuvis Gyditojas ir Chirurges ..

( Vyru
Gydo visokias Ligas J Moterių 

( Vaiku
—: Gyvenimas ir ofisas :—

1749 So. Halsted UI., Kampo 18-tos UI. 
Chicago, Ill. Telefonai: Canal 2118.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

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

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pr A
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