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KAS GIRDĖT?
> Ar bus anglekasiu straikas? 

U atant laikraszcziuose kokias 
ji sligas etato anglekasei kum- 
linijoms, galima tikėtis ang- 
11 kasyklose straiku. Fabriku 

vininkai galvatrukcziais pi- 
: i dideli zoposta kietu anglių, 

id laike straiku ne reiktu 
abdyt pabrikai, ir trotyt kon 

.faktus.
Anglekasiu reikalavimai ga-... ....

*Įl| į' w

i kieti, nes jie nori 1, kad

£
iglis pasvertu su visais nuo- 
upais kur buna daug ir ak

menų. Mat kad svertu neisz- 
b Jytus kur kartais net didi 
iš, motai yra akmenų; 2, pakelt 
Įį, i centu ant tono mokesti; 3 
į .kelt dienine mokesti ant 

4, dienas darbas kad but 
Ifc t 7 vai. 5 neapribuotas nu- 
J sukimas nuo algų unijos rei- 
Jialame; 6 kontraktas su kum- 
U mijoms dviems metams.

Tie reikalavimai ne visose 
į® ainose ir ne visiems darbi
ai nkams prilygsta, nes vienose 

ainose dirba vienaip o kitose 
■t-‘ taip; vienur nuo tonu, kitur 
tilo karu, vienur karai ypa- 

agai naujo sztamo dideli, o 
A no sztamo mažiukai.Bn Kas link valandų dienos dar 
' i, tai isz tikro regis ne vie- 

įsa mainose darbininkai ne- 
uh įdirba isztisas 7 adinas; mai- 
tos fee prabūna, bet tiek neiez-

te iSpeja nueit in vieta darbo, 
L. i sėdasi užkanda ir po te 
įjna prie darbo po iszovimo, 

gali dirbt kol dūmai neisz- 
5 aa, tai sėdi, ir teip po keletą 
į irtu per diena sedisi. Sun- 

ausei ir ilgiausei dirba mai- 
eriai brustuose, kur yra 

ai iglis neinkandama, o už ka- 
a ar už mąstą preke silpna. 
— ii vieninteliai ezitu žmonių 
; .rbai yra kruvinai apipra- 

1 į .ituoti ir užtarimo verti, nes 
h1 ir valgyt kaip reik pietų 

pavalgo bile kaip nors pa- 
ryt ant duonos sau ir szei- 

U rnai.it

______ -i i 1 1 Ne verti in mainas inleist
c Plūdinei Kotai del Moteriaies kontraktieriai kurie tai 

^eka arsziausei pagadina.
Kotu pigiai. j?Fa maiūose ir daugiaus plak-

■ , 1 - rsžeuklko® R“ kurie kenkia tikru dar"
»js <1*^ ' ‘ įninku gerovei ir per juos

psvittt-
^n.tap^P*^

PTiithdTSUtt Bank ’ "į kompanijas bet darbiniu- 
for ">;rka svieta teip kaiPir etrai"

tnpanijos turi proga paro- 
;i kad ir tiems gerai, kurie 
;li neinkanda.
Straiku inprotis, ateitej tu- 

lil.į savo vietas užleist kitokio 
do jieszkiniams teisybes, 
s straikai palypsto skaudžiai

“V,: - * V
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Mete 1911 S u v. Steitai isz- 
siuntė in užrubeži suvirszum 
8,000,000 poru apsiavimu isz- 
skyriant milijonus poru in Por 
to Riko ir Hawaja.

Isz metinio suraszo ministe- 
rio ukystes, pasirodo buk lig 
1 diena Sausio szi meta, ran
dasi ant farmu Suv. Steituosia 
200,601,000 arkliu, mulu, kar
vių ir kitokiu raguotu nami
niu gyvulu kuriu verte isz
nesza ant 5 bilionu 8 milijonu 
ir 149 tukstaneziu doleriu. 
Giaras gaspadoris yra Dede 
Samas.

Visi meta akmeniu panieki 
nimo ant vargingu straikieriu 
Lawrence, Mass, kurie gal ir 
dasileidže kaip kada peržen
gimą tiesu isz desperacijos. 
Visi ant juju “huzia.”— Pa- 
licije, milicije, sūdai ir guber
natorius.— Nes bukime tei
singais! Sunki ir nelaiminga 
naszta yra tuju audeju-strai- 
kierin!

Kaip tasai pilkas siūlas, ku
rie traukeris isz szesziolekos 
maszinu prižiūrėtos per viena 
mergina— slenka pilkas gy
venimas, pilnas rupesezio, var
go ir kruvino prakaito dirban- 
cziu tosia audynieziosia. Už 
56 valandų darbo, atnesza dar
bininkui pelną penkis szeszis 
lig septiniu doleriu.... Prie 
szeszioleka maszinu reike grei
tai apsisukt ir bėgiot idant už
dirbt devynis o daugiausia 
vienuoleka doleriu.... Pen- 
kesdeszimts szeezes valandas 
darbo dulkėse, kuris gaunasi 
in ausie, akis, nosi, burna— in 
plauczius, nog ko mirszta dar
bininkai— ant džiovos.... 
Septinesdeszimtas penktas pro
centas tosia fabrikuosią mirsz
ta ant tos baisios ligos. Ir argi 
galime paniekinet straikierius 
Lawrence, jog provinaei dy- 
desnio mokesezio ir sumažini
mo valandų darbo?

Isz Ameriko kas metas siun- 
czesi in užrubeži daugiau au- 
tomobilu o praejta meta, likos 
iszsiunsta ju net už $20,000, 
000. In laika deszimts metu 
likos iszsiunsta ju net už szim- 
ta milijonu doleriu. Ameri- 
kas padirba daugiause auto- 
mobilu ne kaip kiti sklypai 
ant viso svieto.

In Dead Letter ofisą Wa
shingtone, pribuna kas diena 
isz visu szaliu gromatos skait- 
lije 44.500 kurios yra klaidin
gai užadresavotos. Tokios gro- 
matos buna sudegintos arba 
nusiunstos adgalos jago gro- 
matoje randasi adresas raszejo.

strai- 
ijeriai darbininkai. Prileis
tų— Anuose metuose per 6 
^nesiūs straikavo angleka- 

;/)i ir buk sziek tiek laimėjo; 
visas laimėjimas ir pralai- 

ifejimas sukrito ant keteros 
įdoonijos tos, kurie kietu ang
lai reikalauja, o anglių reika- 
I Jpja net vargingiausioj! žmo- 
Vja.

□las kriauczius isz Kansas

ATSAKYMAI.

ISZ AMERIKOS
Dvase daraktorkos 

mokslaineje-
Warrens pilie, III.— Czio- 

naitineje publikineje mokslai- 
neje, ne senei likos papildyta' 
žudinsta. Silvestras -------.. ■
nužudė savo milema Edita 
Smith, kuri toje mokslaineje 
buvo už daraktorka o vėliaus 
pats užsitrucino. Ana diena| 
keli mokytiniai atbegia namon 
pas tėvus su riksmu, tvirtino 
buk mate dvase nužudintos 
daraktorkos. Dabartės virszi- 
ninkai mokslaines nutarė moks 
laine sugriaut o pastatyt nauja

ISZ VISU SZALIU.
Bomba užmusze devynis.

Konstantinopolus. — Vela 
piiuyia a|8itik0 nelaime su bomba 
Adams! ... , - , , ,

davėsi
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Ant atminties Klevelando.
Gyventojai Caldwell, N.J. ketina pirkti sena narna “Uld 

Manse” kuriame gyme mirusis prezidentas Grover Cleveland. 
Isz to namo padaris biblijoteka.

buvo aplinkui apstoję. Tada 
senas sargas pakele ranka ir 
tari:

— Bukite visi ludintojais, 
api ka jiojo klausiu ir ka man 
atsakis: Priesz taje seniuke, 
katra ira tėvo motina, priesz 
taje verkente mergitia, kuri 
ira tavo sesute, akisia szitu 
kuningu, kurie del tavęs isz 
guldinejo mokslą tikibes, asz 
tavo tėvas, kuris no mažames 
in tavo szirdi instriginejau už- 
similejima teisibeja, o biaurini 
ma nusidėjimo melagistes klau 
siu tavęs, Bernardai, kaip tave 
Dievas tenais augsztibesia ka
dai paklaus, ar esi kaltas žu- 
dinstos, ar ne i

Priek tam žiurėjo in sunn 
rodos kad norėjo skaititi gili- 
beje jiojo szirdies.

— Teve — pradėjo apkal
tintas, — nes tėvas pertrauki 
jiam kalbėdamas:

— Duokie sau laika, nesis
kubink, idant savo duszios ne 
pražudintum ir instumtum in 
peklos pragara.... Žiūrėk 
man in akis, ir jus visi žiūrėki 
te ant jiojo ir klausikite ka jis 
pasakis, o dabar atsakik

— Tave, esmių ne kaltas — 
atšaki sūnūs malszei.

Tada senas tėvas pakeli ran
kas, padėjo ant pecziu sunaus 
ir tari in jin pilnu balsu:

— Klaupk.
Sūnūs paklausi, o tėvas kal

bėjo tolaus:
— Laiminu tave tegul ir 

Dievas laimina-Esi ne kaltas,, 
tavo nekaltibia Dievas iszro- 
dis, jagu to norės. Tegul Sud- 
žios sudija, kaip privalo. Mo
tin tari in verkente motere, da 
bar ejkie ir prispausk tavo au
nu prie szirdies kaipo savo ku 
d iki.

Pa tuom pasimatitumui ap- 
kalbintas likosi nuvestas in sa 
vo perskira, kaipo žudintojas, 
bet kada tirinejimus traukėsi, 
likosi iszrastas ne kaltu ir 
nūs sugrižo pas tėvus.

Laukinis žmogus-
Brazilijoja apskritej

Puola, ne senei pagavo suvis 
susilaukinejus; žmogų; kada 
da buvo mažu kūdikiu likosi 
jis pamestas girioja. Panaszus 
ira in žveri, vos užnesza ant 
žmogistes, akis žiba kaip žvero 
plaukai susitarszia kaip kar- 
czei barzda susivėlus, nagai 
ilgi ir smailus kaip tigriso, 
kojų latenos placzios, ne iž- 
duoda žmogiszko balso, tiktai 
staugia kaip žvėris.

Tasai pus žvėris vadinasi 
Francisko Henry Que de San- 
zo jau no ilgesnio laiko buvo 
žinomas aplinkineja po vardu: 
‘■Tabludias Franko, slėpėsi 
no žmonių užmuszinejo jau- 
czius ir arklius, geri juju krau 
ja ir valgo juju mesa. Kada 
jin nutveri, prisiartino keletas 
vaiku tai jis norėjo katra nu
tverti, bet žmonis apsaugojo. 
Akiva, ar ta žveri žmogų api- 
pratins ir isztobulins ant žmo
gaus.

Pamokslas girtuoklio-
Ne perseniai Berlinia, res

tauracijoja, sėdėjo kuopele 
linksmu jaunikaicziu ir sau 
linksminosi prie gėrimo, tame 
inejo žmogus suvis pavargias 
ant veido iszrodantis ant pa
baigto girtuoklio-

Pamatias linksmus jaunikai 
ežius, prisiartino prie stalo ir 
praszi stiklelio arelkos. Jauni 
žmonis pnsiszaudija invales, 
liepe duoti jiam stikleli arie- 
kos ir pradėjo "prikalbinėti jin 
idant pasakitu del juju prakal 
ba. Nepažįstamas ižgerias stik 
leli permete akia per visus ir 
pradėjo kalbėti su iszmincze.

“Mano ponai! kaip ant jus 
tiurau, rodosi man jog matau

Macedonijoi kuri trukdama 
užmusze keloleka turkiszku 
polieijantu ir daugeli pažeido.

Kas tokie mete bomba in 
tarpa vaieko mieste Radoviszt. 
Badai likos aresztavotos tūlas 
Bulgaras už metimą bombos.

Du vaikai sudegė.
Krokąvas. — Nakties laike 

ugnis pakylo nelaime Bronovi 
kitur, nes vaikai ne nori lan cuosia kurame sudege du vai
kytis in mokelaine in kuria^ kai Girtas tėvas vos iszsigial- 
lankosi dvase. bėjo isz ugnies. Priežastis ug-

’ nies yra nežinoma.
Aresztavojo 1000

Aki vos Ziniosisz Lietuvos, T. v D straikieriu.
Lisbon, Portugalija. — 

Karumeniszkos tiesos likos 
; užvestos po visa miestu o in 

Sziauliu apskr. Muso dze- tūkstantis straikieriu likos 
konas kun. Jarulaitis per Nau aresztavoti, terp tu ir visas 
jus Alėtus sakydamas pamoks- Straikieriu komitetas. Tokiu 
la iszpeike visas ne kunigu isz budu generaliszkas straikas 
leistas knygas, kuriose raszo yra užbaigtas o stritkarei vela 
teisybe, o iszgyre kunigu pa-jįradejo ejti. Asztuoni tuksta 
raszytas ir iezleistas. kurie' czej vaisko sergsti paredko. — 

Kelos bombos likos mestos 
ant stritkariu, bet bledes 
jokios ne padare.
Turkai užklupo ant 

kllosztorlaus.
Sofia, Bulgarija. Bulgarisz- 

<am klioeztorije arti Uskabo 
ikos papildyta baisi piktada- 

^TSta Mine fanatikiszku Tur
ku užklupo ant kliosztoriaus, 
iszlauže geležinia bromą, insi- 
gavo in vidų, kur prie altoriaus 
radosi devini zokonykai prie 
maldos.

Netemidami ant meldimo 
zokoninku inirszusi myne, nu
traukė juosus nog altorius, 
nukirsdami kožnam galvas. 
Ant galo isztrauke kunus lau
kan ir ten paliko prie duriu.

Bulgarai prisiege atkerszint 
už taji darba Turkams ir 
kajp rodos atėjo prie dydelio 
praliejimą kraujo.

Kruvinas maiszatis 
Meksike.

EI Paso, Tex.— Penki szim 
tai pasikeleliu Žalnierių už
klupo ant miesto Cindad Jua
rez, apipleszdami kromus ir 
namus ant dvieju szimtu tuks
taneziu doleriu, nukirto tele
grafus ir sudegino tiltus.

Badai taji pasikelima renge 
prietelei iszkeliavusio prezi
dento Diazo, kuris vela geidže 
apimt rando vadeles.

Kaltas ar ne kaltas?
Dideliose girriosia kunin- 

gaikszezio Orleono Francuzi- 
joje giveno sargas girrios, žmo 
gus doras ir puikaus budo. 
Szitai toja girrioja likosi nu- 
szautas žmogus ir didelis nu 
žiūrėjimas puoli, jog jin už- 
muszi sūnūs tojo varto, kuris 
už tai kaipo žudintojas, likosi 
suimtas ir in kalėjimą nuves
tas.

Susirupine tėvui atėjo su
naus atlankyti. Kaip tik mo
tina paregėjo, sukliko:

— Sunau, milimas, mano 
sunau!— ir norėjo prie szir
dies prispausti.

Nes tėvas ijaje sulaiki ir ta
re:

.— Motin, dabar da ne; da- 
sižinosime pirmiause, ar tai ira 
muso sūnūs, ar razbaininkas.

Paskui atsigrižias in dažiu- 
retoju, tarė:

Apie nieką daugiau ne pra- 
szan, tik kad galetau jiam in 
akis dirstelėti ir kelis žodžius 
su juom pakalbėti, o pats pa- 
sakisiu, ar jis ira žudintojum 
ar ne.

Pavėlino tai tėvui. '
Prisiartino tada tėvas susi- 

rupiniaa prie sunaus, o katrie

Viekszniai.

viskas kitaip perstatoma. • cgu 
isztikruju yra. Toliau pasako 
jo apie kasžin kokius naikinto ■ 
jus krikszczionystes ir liepe 
priesz juos kovoti, nors ir gal
va reiketu padėti. Liepe visas 
svietiszkas knygas sudeginti! 
Po pamokslui perejo per 
szkaplierninkus ir kaip koks 
žandaras juos kratydamas, gra
sino nuo bažnyczios pleciaus 
nuginti.

Kalėdų antra diena buvo at
važiavęs pas mus isz Laižuvos 
kun. Tumas ir pasakojo apie 
Amerikoje gyvenanezius lietu
vius, kurie tiktai krauna tur
tus ir gyvena tik del szio svie
to, o del duszios nieko gero ne 
daro. Iszpeike turtu rinkimą, 
iszgyre rūpinimąsi apie du- 
ezios iszganyma, bet dėlto, nuo 
tu, kurie ėjo Tumo pamokslo 
klausyti, eme nuo 15 ligi 25 
kap., o surinktieji pinigai neži 
nia kur nuskambėjo.

Gruodžio 20 diena buvo vi
suotinas Viekszniu Vartotoju 
Draugijos susirinkimas. Pirmi 
ninkavo kunigas, tai kunigisz- 
kai viekas buvo daroma. Pel
no jokio neliko.

RYGA.
Karszta porele szaltojoje.

Ona Leimanyte, 28 metu pa 
sivoge no savo szeimininkee Z. 
Szortman, gyv. suvoruvo. gatv. 
No 7, 900 rubliu ir su savo 
Jonu Lyninu, 27 metu, iezva- 
žiavo isz Rygos. Aplanke jie
du Dvinska, Sziaulius ir Iluk- 
szte juodu suėmė policijajir at
gabenus in Ryga — sukiezo in 
kalėjimą, tik.... atskirai. Pa 
vogtųjų pinigu didele dalie bu 
vo iszgaiszyta.

savo paveiksią senovės narsu 
mo, isz kurio szedien vos drai 
skalai pasiliko. Papurpias ma 
no veidas buvo kitados teip 
skaistus ir patogas kaip jusu 
Dabar vos kojas paveiku — se 
niaus buvo tiesus ir labai pui
kus.

“Ir asz kitados turėjau na
rna familija ir gera butia. Tu 
rejau patagia paczia, jog kitos 
tokios ant svieto sunku bu 
vo rasti, nes greitai suminiau 
jiosios szlove — stiklelija 
paskandinau jiosos doribia. 
Turėjau vaikelius labai pato, 
gius, kaip pavasario žiedelei
— ir žiurėjau ant juju, kaip 
man akisia niko, — kaip mirė 
isz bado ir ezalczio girdėdami 
keiksmą no girtuoklio tėvo!

“Turėjau locna butinaite ir 
szeiminele kurioja vieszpatavo 
szventas sutikimas, nes asz ta 
viską pragaiszinau. Szedien 
nieko ne turiu — apjakau ant 
visko nieko ne tekias. Szedien 
esmių viru be paczios, tėvu 
be vaiku, be namo valkata, 
kuriame visos jauslos ižgiaso
— Numirsiu girtuoklum”.

Vargszas pabaigi, apsiasza 
ravo, balsas gerkleja užmiri 
stiklelis isz drebantes rankos 
iszpuoli, stojosi tikumą, o ka 
da sedinte jaunuomene prie 
stalo dirstelėjo ant saves — 
jau jiojo restauracijoja ne bu
vo Ir jiejei staigai paszoko isz 
vietų. — Jauti, jog girdėjo 
pamokslą, kurio lig smert ne 
užmirsz; o ausisia juju nuola
tos atsimuszinejo tiejei baisus 
žodžei:

“Numirsiu girtuoklum” 
Ka ant to pasakisite
Ir sau pamislisite: 

“Numirsiu girtuoklum!”

Velinimai Nauju Metu 
pas kitas tautas.

Lietuvei vėlina vieni ki
tiems “Laimingu Nauju Me
tu”.

Vokietijoi: Prosit Neujar.
Danijoi: Glaedeligt Nytaar.
Rosijoi: S nowym godom.
Szvecijoi: Godt nytaar.
Francuzijoi: Bonne aune.
Anglikai: A happy New 

Year.
Holandijoi: Een glieklig 

Niewjaar.
Iszpanijoi: Feliz anuo nuo- 

vo.
Italijoj: Felice amno nuevo.
Vengrai: Boldog uj evet ki 

vanog.
Rumunai: La multi anij.
Serbai: Posdazovin ir Go- 

dim.
Graikai: Henuria kalviui 

chrona.
Japonijoj; Altanaskiki tol

ti skrinkusu.
Kinai: Schin-schin.
Volapukai: O galich nulik 

hel.
Lenkai: Wesolego roku.

Paniekina branges 
bažnyczes.

Altoona, Pa — “Motere tu
rinti skrybėlė už $40 ne gali 
garbint Dieva prigulinezei.” 
Teip kalbėjo kunygužis Rev. 
Dr. W. A. Munhall, evange
listas, kuris turėjo pamokslą 
Simpson Metodistu bažnyczio- 
je del daugelio klausytoju. 
Toliaus kalbėjo jisai: “Jokia 
parapije ne gali garbint Dieva 
prigulinezei, jago randasi baž
nyczios kuri Kasztuoje suvir- 
szum 50 tukstaneziu doleriu, 
nes jiu atyda yra ant bažnyti
niu papuoszimu ir giedate o 
apie Dieva mažai mislina.”— 
Pastorelis turi tiesa.

Nelaime kasiklosia.
Danville, I’ll.— Asztuoni 

anglekasiai likos baisei pa
žeistais per nupuolimą kletkos 
Electric Coal Mine, kuri puolė 
200 pėdu žemyn. Badai inži
nierius nesuvaldė maszinerijos 
o priek tam ant kletkos radosi 
už daug žmonių.

Gilukniuga motere.
Carlisle, Pa.— Mrs. F. 

Wyszczinskiene likos tomis 
dienomis apznaimyta buk pa
siliko locnininke penkių loc- 
naseziu Vokietijei kurias jiai 
paliko josios dede. Visas tur
tas isznesza ant 100 tukstan
eziu doleriu. Motere važiuos 
in Vokietije atsiymt savo dale.

Drebėjimas žemes.
Valdez, Alaska.— Gana 

smarkus drebėjimas
jaust czionais konia per pen- 
kesdeszimts sekundų. Ant gi- 
lukio kad Valdeze randasi tik 
medinei namelei ir del to ne- 
aplaike jokios bledes.
Stegmajero alus ne geras.

Wilkes-Barre, Pa.— Advo
katas Thomas D. Shea innesze 
skunda prieszais dydžiausia 
czionaitinei aplinkinei Steg- 
maier Brewing Co. buk juju 
alus yra “neezistas ir trucinan- 
tis ir kenkentis žmonių svei
katai.” Toliaus buk bravoras 
valdo visas karezemas kas prie 
szinasi tiesoms.

Žudinsta ant farmos.
Minneapolis, Minn.— Ant 

apleistos farmos, tris milos nog 
Syheston, Dakotoje, likos su
rastas kūnas nužudinto Jono 
Kutmano. Žudintojai paėmė 
apie 200 doleriu. Pravardes 
žadintojų yra: Branislovas 
Žytko kuris iszbego in Miczi- 
gana ir Jonas Kempskis kuris 
badai prasiszalino in Czikaga. 
Detektivai ju jeszko.
Milijonieris nubaustas in 

kalėjimą.
Woodcliffe, N. J.— M. Her 

beson likos ana diena nubaus
tas ant 30 dienu in kalėjimą 
už pavogimą kepalėli duonos 
nog trepu tūlo namo. Skunda 
innesze groseninkas tvirtinda
mas, buk Herbesonas “ant fu- 
niu” vogė duona kada sugrįž
davo namon. Sudže tokiu “fil
mu” ne priėmė ir 
turtinga pusgalvi in

Atpirko sunu 
paczlules.

New York.— Poni Bessie 
Champlan Pierce, atpardave 
savo vyra H. C. Pierce, jojo 
tėvui o savo uoszviui už $200,- 
000, kuriai senas Pierce užmo
kėjo “kesz.” Pierce yra mili
jonierium kuriam nepatiko ap 
sipaeziavimas sūnelio, nusida
vė pas savo marezia ir pradėjo 
derėtis su jiaja. Ant galo pa
dare “giszefta” su augszcziau 
minėta pasekme. Visi yra už- 
ganadyti.— Isz muso pažvel
gimo tai ne tavas, sūnūs ir jo
jo pati ne verti trijų kapeikų..

su

San

Rodą del moterių.

Pasteras X. buvo gražus ir 
geru rodu, kuriais davinėjo 
laike vinczevones del jauna 
vedžiu. Karta kalbėjo teip in 
jaunavedžius:

“Jagu jau liksites suriszti 
mazgu moteriste, tai milek jin; 
bukie jam paklusna. Jagu jis 
bus del tavęs geru guodok jin 
jagu del tavęs nieko ne pavi. 
dės — tai ant bile niekute 
kiu nereikalingu ne praezik. 
Jagu bus nuludias tai ramink 
jin. Jagu staigus in vaida — 
tilek. Jagu tau viską pasako 
klausik jio. Jagu ka šlepe — 
tikėk jam. Jagu ira nužiurus, 
tu pasirūpink jin iž to ižgidint. 
Jagu ne mėgsta niekur vaiksz- 
czioti — sėdėk ir tu namieja. 
Jagu jis mėgsta pas ka nueiti, 
eikie ir tu draugia. Jagu nusi 
pelno, tai buczuok jin. Tegul 
žino, jog taikstai ji su juom 
visamia. Nes niekados ne duok 
jam pažinti— jog kaip grajini 
jis turi szokti, arba, kaip prie
žodis sako: “boba su kelnem 
o viras su andaroku, ba:

Jagu bobos didele vale, 
Tenais del viro nevale.

Parsiduoda Farma.
Turi 132 margu žemes, susi

deda isz 18 margu puikios 
girios o reezta 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 
atskiram kaip kas norės. Szita 
farma randasi prie plataus 
kelio lig mi esto ir stacija ran
dasi 3 milos tolumo. Parsiduo
da pigei, už tai kad locninikas 
yra labai senas žmogus. Raszy 
kite tuojaus ant adreso, (dy) 

John Kvietkus
Box 158 Brookfield, N, Y. 

Madison Co.

ženklina 
Fu stali 
antraejli 
trieiliais

Smulkmenos.
* Pacztinius ženklelius pra 

dėjo naudoti Anglijoja 1840 
mete — Suvie. Steituose 1847 
mete.

• Apie puodžiszka amata 
jau žinojo dviem tukstanczeis 
metais priesz Christusa.

Ne proszali bus cze priminti 
apie viena pasakaite, Keli 
amatninkai sueja, turėjo gin- 
cza — kožnosgire savo amata 
ir už seniausia palaikinejo. 
Ant galo atsiliepe puodžius:

— Puodžiaus amatas ira 
pirmucziausias ir seniausias 
— Ir pats Dievas tėvas buvo 
pirmutiniu puodžium, nes 
nulipino isz molio pirmutini 
žmogų, Adoma.

nubaudė 
kalėjimą.
nog

^randasi 82,927 digsniu.—
,^am kriaucziui tikrai priguli

Sainis medalis, kuris tuosius
[snius suskaite.fe’I

Amerikonai tankei juokėsi 
,, i muso lietuviszku pravar- 
>tiu, tvirtindami buk ne gali- 

n daigtu yra juosius isztart. 
ei visu tu j u, velime iszsimo- 

įi'yt ant pomietes pravarde 
aujo graikiszko ministeriaus 

įtūris sekanezei skamba: Kons 
AntynasN. Pamaichaelopou- 

''fn. Juk Washingtone turės 
necz taja pravarde iszsimo- 

o kiek tai bus laužimo lie- 
o?

S. T- Shamokin.— Geriause 
idant tamista prisiunstum taji 
navatna piningeli in Redakci 
je o tada pasakytumem jojo 
verte ir kokios yra vieezpatys 
tęs.

K.R. Baltimore.— Kinisz 
kai ne mokame kalbėt ne ra 
szyt.— Kas kiezasi ne kuriu 
kiniszku žodžiu isz tebyres re 
volucijos tai galime tamistai 
iszajszkyt: King 
vieszpatistes stalicze, 
cze provincijos, Czu 
nis miestas, Hien
miestas, Kiang dydele upe, 
Ho mažesne upe, Hai marios 
ežeras, Tao sala ant mariu, 
Ling Men bromas, Ta dydelis, 
Siao mažas, Pei žieminis, Nau 
pietinis, Si vakarinis, Tung 
rytinis, Pai baltas, Hei juodas, 
Pekinas (arba Peiking) reisz 
ke: žiemy ne stalicze vieszpa 
tystes ir t.t.— Kaip isztart ki 
niszkai “myliu tave poui” ne 
žinome, nes dažinok pas kin 
czika kuris tau skalbė marsz 
kinius!

Iszpanui isz Teksu:— Yo 
amo senoras admirable— Co 
mo estą— Vd querido senor? 
Nosotros hemos recibido.
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NarsiPati
— Kokius mirus turi daug 

gale poni?— paklausi senas tar 
naa.

— Da ne klausk manes, tu 
ru pamislit.

Sugrįžo in miestą ir daejo 
hoteli.

— Jokimai! ejkie in mano 
pakajeli.

Vaikai jau miegojo, tarnai 
te buvo prie jiuju. Pabuczevo 
mieganczius vaikus, ir tarė:

— Turėsite velei teveli Da 
bar jau ne manias ne jus Die
vas ne apleis. O, Vieszpatie 
Dangiszkas, ne apleisk mus!

Veidas josos apkaito. Buvo 
kaip drugiu apimta. Akisia jo 
sos žibėjo narsa ir drąsą.

— Dabar dvilekta adina Jo 
kimai. Apie szeszta, o grei- 
eziause puse szesztos atsibūvi 
nes nukertimas. Turime pen- 
kes adinas laiko Pirmiause pa 
sidrutink, ba no piet nieko ne 
valgei.

— Man nesinori valgit, 
daug gale poni.

— Paskui turi man pasirū
pint, szitai, ka pasakiau. Ar 
tu pažinsti aresztantini apreda 
la?

— Pažinstu isz pilko audi
mo.

— Teip ilgos kelnes, trum
pa jeke. Priek tam ezebatai isz 
storos skuros.

— Ar gali man ta viską pa 
eirupint?

— Asz mislinu.
— Nes kad niekas to ne ži

notu. Niekas, idant mus galė
tu ižduot, ne privalo niekas 
apie tai žinot.

— Tas ejs.
— Pasakikie kaip?

— Turiu czion mieste sena, 
patinstama kriaucziu.

— Ar gali jiam tikėti ?
— Buvo geras žmogus.
— Ejkie pas jin ir uszsteluo 

kie man drabuži Paskui dasi- 
' žinokie apie taje karieta kuro 

je mano vira vež ant smerties. 
Apie ketvirta velause busi ad- 

' galos.
Senas tarnas iszejo. Ne klau 

se suvisu, kam tas viskas bus. 
Prijauti tai, žinojo geležine va 
le savo ponios, ir kad norėtu 

~ su savo rodą kame prisidėt, tai 
dabar ne buvo ant to laikas.

i Grafieni atsigrįžo in tarnaite:
— Dabar in tave. Onute, tu 

ru praszima.
— Ka dauggale poni prisa- 

kisi ? — ir ko poni teip navat- 
nai in mania žiuri?....

— Ne klausk apie nieką, 
pasirūpink szarpes žirklės, ko- 

, kias turi.
— Kam reike? Ba mane 

baimi ima.
— Jeszkokie žirklu.
Mergina atneszi žirkles. Po 

na josos atsisėdo ant kėdės. 
Nusiemi no galvos muczele:

— Onute, kirpk man plau 
kus.

— Visogalis Dieve! tokius 
puikus plaukus! — paszauki 
tarnaut ir net pabalo.

— Greicziau, pradek!
— Tokius plaukus Dievule 

lau manoj---- ne galu — ir pra
dėjo graudžei verkt.

— Teip turi būtie, mano O 
nute. Ne vilkink, bada nore- 
tau adina pramigkt; o turu pa 
silset.

Mergina paklausi, persigan- 
dus, rodos kad sunkiause nusi
dėjo; ba tai ne szposas tokius 
puikius plaukus kirpt? Ran
kos drebėjo o kirpo. Grafieni 
to ne paisi, kaip plaukai gle- 
beis nupuolinejo, paklausi tik
tai.

— Ar suvis prie skuros nu- 
kirpai plaukus?

— O. jau kaip delnas, — at 
saki raudodama mergina.

— Turi būtie kaip nuskus
ta, net lig virezugalvio.

— Jau teip ir ira.
Pasižiurėjo in zerkoleli:
— Teip, gerai. Ir net džiau 

gesi, rodos buvo laiminga isz 
to apsibjaurinimo.

— Dabar pasirūpink ka pa 
ridrutint: puodeli kavos, dau
giau nieko.

Mergina atneszi jei kava no 
rint ne labai galėjo nurijt, nes 
turėjo, kad kiek pajėgas sudru 
tint. Paskui eedo ant atloszuo- 
tos kėdės, idant kiek pasilsėt.

Pas dede Mariute atėjo,
Aplink nameli žiurėjo, 
Namie ne rado nieką,

Tik tarna sena kolieka.
—Kur tarnas?

— Kad galetau kiek pra 
migt, — tari in tarnaite, — pa 
budint mania kaip Jokimas su 
griž.

Tuojaus sėdėdama užmigo, 
ba buvo baisei nuvargus; nes 
miegas buvo jauslus ir sunkus. 
Ant ketvirtos adinos sugrįžo 
senas tarnas, ir parneszi savo 
ponei viską ka reikalavo. Ka
da inejo in pakaju, ijje tuo
jaus paszoko ir paklausi:

— Apie kelinta bus karie
ta?

— Ant penktos turi stotie 
prie kalėjimo.

Apžiurėjo atnesztus daigtus 
ir buvo isz jiuju užganadinta.

— O dabar da prie paskuti 
nio darbo. Biednas Jokime! 
isz eisi no mus ant valandėlės.

Senas tarnas da ka toki no
rėjo kalbėt ir tari:

— Tegul dauggali ponia pa 
vėlina, idant asz apsiredicze in 
tuosus drabužius.

— Ar tu doras seneli, tu no 
ri idant tave su žila galva pa
žintu už dvideezimts žingsniu 
aplinkui? Ne ta asz tiktai pa
ti galu padaritie; niekas kitas 
ne gali to padaritie. Pasirengk 
in nauja kelone; ejsi su ma
nim.

Senis turėjo tikt ant visko 
ir iszejo isz pakajaus, sunkei 
dūsaudamas. Tarnaiti prisiarti 
no prie ponios idant pagelbėt 
pasiredime.

Persiredi ir senas tarnas ine 
jo in pakaju.

— Dabar ejsiva.
Poni ir tarnas trecziu kartu 

iszejo isz hotelaus. Laukia bu 
vo da suvis tamsu. Ėjo tileda 
mi per miesto uliczias in kalė
jimą. Žmonis jau kaip kur pa 
sirodinejo; buvo tai tokie, ku
rie norėjo pamatitie kruvina 
perstatima: visi skubinosi pas 
galges. Grafieni su tarnu dae
jo pas tilta priesz kalėjimą..

Ten ne buvo suvis žmonių. 
Ziegoris ant bokszto kalėjimo 
iszmuszi penkta adina. In mi- 
nuta buvo girdėtas tarezkeji- 
mas karietos no szalies miesto 
ir pdsirodi karieta su pora ark 
lu pakinkita.

— Tu Jokime czion palauk 
si — tari grafieni in sena 
tarna — pakol vienas isz mud 
vieju, jie arba asz isz kalėjimą 
ne isz eisiva. Kas paskui keti 
na pasidariti tai jau tu žinai.

Jokimas likosi prie tilto; 
ijje nuėjo prierzais karieta. 
Važnicze sėdėjo ant savo vie
tos; karietoje nieko ne buvo, 
— ir tari in važnicze:

— Ar nori uždirbt du luido 
rus?

— Kodėl ne.
— Pavėlinsi man insest in 

karieta ir ;nuvežszi mane ant 
kiemo kalėjimo. Noretau labai 
pamatitie, kas ten nusides.

— Tegul poni sėda.
—- Nes niekam žodžio apie 

tai ne pasakik.
— Niekas ne dažinos.
— Te piningus.
Važnicze atidari dureles, in 

sodino jaje in karieta, paskui 
duris uždarias sėdo ant ožio ir 
važevo tolin. Ant tilto dru- 
czei su botagu plauksztelejo, 
idant savo pribuvimą apreikžt. 
Ant kiemo kalėjimo, jau ture 
jo tai ižgirst, ba bromas tuo 
jaus atsidari. Karieto užvaževo 
ant kiemo, paskui tuojaus 
bromas uszsidari. O kad dirste 
let in karieta ar kas joje ne se 
di, apie tai niekas ne pamiali-

no. Važnicze užvaževo priesz 
dideises dūręs kalėjimo; ten 
jau niekas apie jiji nesirū
pino. '

VI.
Vėlimas ant pleciaus emer 

ties
Da ne szvito, kad sztai isz 

paszaliniu duriu kalėjimo isze 
jo senelis, naktinis sargas, su 
liktarna rankoje. Buvo jiam 
labai reikalinga, ba žiburei 
ant karitoriaus ir trepu vos 
spinksojOį mat baigi degt o 
kitu žiburiu ne norėjo žibint. 
Aplinkui buvo dideli tikumą 
Laike tamsuma buvo cieloje 
pilnibeje Visi miegojo. Sargas 
nuėjo pas kėlės dūręs karito
riaus ir lengvai ir jaises pabala 
dojo.

— Jau laikas, szauki pas 
kožnas dūręs, rodos kad dau 
giau ka kito ne norėjo pabu 
dint, tiktai tuosus ka ketino 
kelt. Užėjo ant trepu, perejo 
visus tris piontrus pamaželi 
ir susilaikė priesz viena usz- 
tara. Buvo tai perskira numi
rėliu. Ir czion lengvai pabarsz 
kino Mažas langelis durise 
atsidari ir veidas dažiuretojaus 
jame pasirodi.

— Jau ketvirta— tari senis.
— Dėkui Dievui!
— Ar miega?
—- Ne žinau, nes mielinu, 

jog miega. Per ciela nakti ne 
sijudino.

— Pabudinkie jin ba jau 
laikas. Penkiolikom minutu 
po ketvirtai ateis kuningas. Jie 
jau pasirengiąs.

Sargas atsisuko ir ėjo no 
virszaus žemiu. Dažiuretojae 
langeli uždari, paskui priėjo 
prie kalininko. Tasai gulėjo 
malszei, o kada dažiuretojus 
prisiartino prie jiojo, pasikeli 
no guolo. Girdėjo viską, ba ne 
miegojo, tiktai spakainei gule 
damas buvo mielėmis apimtas 
Dabar atsikeli ir vaikezcziojo 
po ruimą, idant pramiklit sus 
tingueius sunarius. Vaiksztine 
jo drutu žingsniu. Zibintes ži
bėjo gana ezvisei ir apszvieti 
nėjo ižbliszkuei nes narsu vei
dą.

Pabaladojo in dūręs. Dažiu 
retojas diretelejo per langeli 
ir atidari tiledamas. Inejo in 
vidų inspektoris, pirmutinis 
virezininkas po direktoriui tas 
pats, ka vakar paczia kalinin
ko buvo priemias ir invedias. 
Tari jisai in nelaiminga:

— Ko ponas sau vėlini ant 
pusrit ?

— Tai ka, visada.
Virszininkas susirūpino. 

Szedien, paskutine diena priesz 
smerte, galėjo praezitie ant 
pusrit ko tiktai reikalauje. 
Virszininkas ne turėjo drąsos, 
idant apie tai kalininkui pasa- 
kit.

— Gali ponas reikalaut vi
no, — prikiezo rustus dažiure 
tojas.

— Asz noru mano papras 
tus pusriczius.

(Toliaus bus.)

Iszmintiiigas anūkas-
Tėvukas:— Klausyk Juo

zuką!, jago bertainys vyno 
kasztuos $10, kiek kasztuos 
vienas butelis?

Anūkas:— Kasztuos tai die 
dūkai daktaras, kuris turės 
pribūti pas tave gydint ba nog 
tokio pigaus vyno turėtum di
deli skausmą pilvo,

Du Nauji Amerikoniszki Kardinolai.

Ar žinote, jog Grandrapids, 
Ne blogas pleisas,

Ten visokio sztamo yra Lie
tuviu, 

Kapsu, zanaviku, 
Dzuku ir žaleblekiu.

Aha! ir bajoru randasi, 
Bet tiejei su Lietuveis ne nori 

sėbrauti!
Ba tai pani dabradzeju, 

Smerdzi od oleju, 
Asz bendzi vis pan, 
Anie smerdzi kam.

Isz tokiu ne lenkai ne lietuvei 
naudos ne turi, 

Sėdi kaip apuokai niekas ant 
ju ne žiuri.

Vidurije Ameriko, 
Tai da nieko, 

Terp žmonių visu, 
Yra da ir geru.

Bet nusiduok in Vestus, 
Pas žmonis puslaukinius, 

Ten visokiu pamatysi, J 
Ir viso datirsi.

Dalibuk juokingu iszrodo, 
Kaip muso brolelei pasirodo, 

Ant veido kaip žioplis, 
Ant proto dydelis kvailis. 

Centuko kiszeniuje ne palaiko, 
Rodos kad jin meszlungis 

tranko, 
Kad in karczema traukt, 
Kelis kiauszus iszriaukt; 
Ar ant ejnikio pratrauki; 

Su tuszozeis kiszeneis namon 
traukt, 

Tada ir kulokus panaudoję, 
Vieni kitiems terlas malavoje, 

Juodai, mėlynai, 
O ir kruvinai.

Teip dedasi M czigane. 
Ne dydelame kaimelije, 

Žinoma, kad susirupczioje, 
Paskui pas vaita vežlioje;

In prova pasiduoda, 
Ir ka naudoje?

Po keloleka doleriu praleijže, 
Mat, neapsileidže, 

O cze da, kad ne užmokėtu, 
Tai szaltoje kozoje sėdėtu! 
Daug czion yra tamsunn, 

Ir grinu kaip bizunu,
Yra kaip kur ir pora skai

tytoju, 
Tieje suvis su savo tautiecziais 

ne užsidėtu.
Tiejei gerai velydami, kad už- 

siraszytu -‘Saule,” 
Bet ar nori skaityti girtuoklis 

ir kiaule!
Ne kurie save laiko už socia

listus, 
Kiti už anarkistus, 

O apie tai nieko ne žino, 
Ne savo apsiejimo.
» * «

Tai vyruczei jau niekai, 
Jago toki yra saluninkai, 

Keli yra nevidonai žmonių, 
Suvis ne linkia prie ju. 
Da isz savo apigardos, 

Ne turi tiek drąsos, 
Kad tiesiog užpuldinet, 

Ir girtuokleis užsiundinet.
Tai yra ne gražu labai, 

O ir suvis ne gerai, 
Svecze reike grąžei priymti, 

Kokeis girtuokleis ne užsiun
dyti 

Laikais gana davadnas žmo
gus, 

Isz kur kitur pribus, 
In karczema užejna, 

Sztai koki tai bomai inejna!
Tuojaus prisikabina, 

Visokeis žodžeis iszvadyna, 
Isz to tuojaus barasi, 
Ir armideris darosi.

Ant galo, jagu pribuiszai ne 
iszsinesza,

Tai da ir kaili inkisza, 
Tada tokis ponas saluninkas, 

Savo sveczius apkulias, 
In szonus insiremias juokėsi, 

Begediszkai tyczuojesi. 
Tai teip vyruczei nesiejna, 

Jago isz tolaus kokis žmogus 
atejna, 

Reike su atvyra szirdže pri
ymti, 

Jokios skriaudos ne daryti, 
Nog užpuolu— girtuokliu 

ginti.
Asz turiu užsiraszias in leis- 

trus, 
Apie tokius netikusius pleisus, 

Kur žmonis skriaudže ir ra
biną, 

O tuom laik užbaigsiu ir bus 
, gana.

Kardinolas Farley isz New Yorko.

Kardinolas O9Connell isz Bostono.
“Mongolinei barbarai” 
o civilizavotiEuropieczei

Vaclovas Sierozeviskis, žen- 
klivas rasztininkas, savo kelo 
nėjo po Japonije apraszo api- 
viena isz miestu japoniniu, o 
sako.

Givendamas ant raeilame 
hotelije, turėjau proga persi
tikrinti, jog geriau jiejei ira 
intaisiti, negu pas mus Euro 
poja.

Czionais žmones kas diena 
maudosi, ir del to, nevet žmo
nis darbininkai prie darbo, 
teip baisei ne iszrodo Szvaru 
mas czionais visur vieszpatau- 
ja, net uszkaboriuosa apgiven- 
tuosia per biednus žmonis, nie 
kur ne macziau neszvarumo 
kiek paėmus, kur ezaslavos 
krūvom guli per ciela vasara 
Czionais szluota ir vanduo nuo 
latos darbia. Ne tiktai mote- 
re, nes ir viras, kūdikis tureda 
mi valanda laiko, szluoje ir 
valo visokius terp szalu ba ne 
gali neszvarumo kensti.

Ne usztikau teipos-gi jokio 
Japono, idant ne mokėtu skai- 
tit ir biedniausias važniczia, 
kada turi luoša laika, iszsitrau 
kia isz kiszeniaus gazieta arba 
kninga ir skaito.

Žmonija, teip augsztesnio, 
kaip ir žemiausio luomo ira 
mandagus ir meilus; jagu lai
kas kuopeli stovi aut uliczios 
tai labai malszei užsilaiko. 
Policije ira mandagi, pritanau 
jenti ir teminga: ne tiktai pa
rodo kele, nes da szmoteli pa
veda. Ant geležkelu urednin- 
kai ir tarnai meilus, viską kož- 
nam pasako ko tik klausia 
ne liktai del poniszkesniu nes 
biedniokelams.

Žmonis givena su savim su 
tikime, o kad harlai susikivir 
czina, tai nesikiaikia, nesi 
musza. Isz to matome, jog 
azi jatikine žmonija, privalo 
but pavejzda del Europieeziu.

KUR BUNA
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 
Pbiladelphijoj, isz ten iszvaževo in 
Chester galop in Wilmington, Del. 
o dabar nežinau kur jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adre- 
so; (?Į o})

Mrs. z\nna Cigas
328 S. Hicks st. Philadelphia Pa.

Mano sesuva Rože Solubiutie paei 
na isz Suvaiką gub. Sejnu pav.. 
Puncko para., Vidugenu kaimo, 7m. 
adgal gyveno apie Pittsburga, o da
bar nežinau kur turiu svarbu reikalą 
ji pati ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso: (gį o;)

W. Burneika
Box 7 Pittston, Pa, I

Juozas Bancewiozius paeina isz 
Suvalkų gub. Raudenio gmino pra
szau atsiszaukt ant adreso:

J. Maceika
1110 E. Front st. Ashland Wis,

Mano szvogeris Stanislovas Lopsza 
paeina isz Kauno gub., Raseinių 
pav., Kaltinėnų volos. keli metai 
adgal gyveno Westville, 111. o da
bar nežinau kur jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (gj p;

Jos. Kuiziną
2322 Price st. Scranton Pa.

Juozas Szimkus paeina isz Kauno 
gub. 12 m. adgal gyveno Pittsburge 
o dabar nežinau kur jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

(si °l) 
W. Sadauckas

Bex 669 Herrin, 111.

Mano brolis, Aleksandra Butkus 
pirmiau gyveno Beckemeyer, Ill. o 
dabar nežinau kur paeina isz Kauno 
gub., Szauliu pav. praszau atsiszaukt 
ant adreso: (gj o^)

Juo. Butkus
11J8 36 G. at, So. Omaha Neb.

-:N0TARlUSZA8i- 
233-235 W. Centre St, -> Mahanoy Gfy, 

Apiadgoja Namas ir Naminns Rakandus nt>f Ugnies. 
Mdžbosa Lietuviuką Agent ura. Caatoraa Bankinis ir pardaviste Szipkorcdi 
®arduoda Szipkortai ant 
iHokiu dnicziausiu ir 
Sriausiu Laivu.

□neziu Piningus la 
Vinas Dalis Svieto 

n-eicziauM ir pigiaus*. 
Visi tie kurie per mus 
fante apie tai geria žino 

Tazduoda Dostovierne 
te-l tu ka nori savo dali

NAUJAS
TIKRI NAUJI METAI 

Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas 
paliuosuoju nuo visokių varginimų ir numeta 
yvairių bkaudėjlmų naštų. .

Phlladclphlos M. Klinikas daugybes žmonlyphnj 

tikrais naujais metais, suteikiant n>nj| nrrA 
džiaugsmą. ifgydant sergančius nesveikni 
gerų sveikatątą. tų brangiausių Žmogauinr^ įį J 
gelio Štai patys Žmonės kalba:

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOSI p J 
gavimo Jųsų Iii-karstų buvo teip blogi, J 
Įėjau. Paklausiau draugų rodos-aUilaaklM inJB 
apturėjęsJųsų Mylistoaliekarstas, kuriu 
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi įkuąj 

bei romatizmas Išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tuksiantį kartų dėkavoju. fandaai E 
reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rodysiu kreiptis priėjus.

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233,

H. HARSKOVIČE. 1723 Hancock St., Philadelphia. Pa. Labai sirgęs nnkuna 
liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikai už gera sveikata ir iuoj|gw»S! * 
tikrus naujus melus. 1 ’ iĮ.

Nemaniau yra dc-kincu Mrs. MARĖ OČIPĖNĖ, Iš Conemaughl, Pa. kuri >irn>ll>nfel 
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės. Ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiauglatlsu urtį į 
sveikata ir dėkavoju I’hiladclphios M. Klinikų!, kurio tikros lickaratos ir tobuluĮ

KAIP DAUGELĮ, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
jei tik nori be peilio ir operacijos, PHILADELPH1OS M. KLINIKAS užvedė daugybeitpj 
llekarstų. Išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių Nekarštų negalima poti į 
nai. apart kilų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pribut asabiškai, Ui parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodį, jiaįj 
mus, reikalingus liekarstas irant vietos išsigydysl. Apturėsit tikrų sveikatai pagelių 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių, (eljtfcj 
nėjusių, kaip ir nuo tų, kų kiti dakural nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, nddatf&te 
žinom adresu rašyt:

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

VALANDOS kasdien nuo 10 iki -4 popiet. Nedėlioms nuo 10 Iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarnikais ir Pėtnyčiomi*.

Philad. Mod. Klinikai tikrai salima tikėt. Pndėkavončs Ištirto*, teisingos!
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“KATALIKAS”—!
| 12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTI!

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kis 
1 Kecvergas mieste Chicago, Ill.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $Ž.OO 
Europoje ir kitur - - - $3.00
Pusei metų: Amerikoje - $!.00
Europoje ir kitur - - $1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokią žinią ii 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimu, apysaką, 
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis.

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

PASTABA: Kas prisius $4.00, tasai gaus "Kataliku” visiems tas 
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes

Kas prisius S2.50, gaus metams ‘-Kataliką” ir paveikslą KoTOBw 
Žalgiri»is, Lietuvos žemlapl ir Šv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

GYDYTOJAS Dr. Ignotas Stankus M. D.
pabaigęs dakianška mokslą universitete valstijos Indiana, 
jr baigęs kvotimus‘aukščiausiojo ir |au paskutinėje dakia- 
tiškoj mokykloj New York Post-Gniduate MEDICAL 
SCHOOL & HOSPITAL, kurioje speciahškal ihilavina gy
dyme visokių pavojingiausių ligų ir daryme operacijų; pa
baigęs tą mokslą įgaun vardą aukšlo, didžio daktaro. Dr 
!O. STANKUS,*per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi
anapolis. Ind . kur turėjo didelę praktiką gydyme Įvairių 
ligų ai likdamas savo užduot kuo geriausei ir užganėdinan
čiai žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių 
č'ų. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per ncsaiinbkus 
daktarus. įrengė savo locna naminį 1 igonbutį ir:

KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkis pas manę ypatiškai arba 

laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino liga neišgydoma, neabejok, 
nes ai t arėdamas didesne praktika ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu Ir suteik
siu tikrai broliška ir sąžiniška rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persillkrįs, kad 
esu pabaigęs didesnį daktariška mokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai 
svetimtaučiai. u-—-*’•«- - —

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų: nuo viso

kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbimo vidurių, išbėrimo, kūno niežėjimo, vi- 
šokiu spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo ligos Širdies, 
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. nemiegojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo 
i r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu-, 
silpnėjimų sveikatos. Teip-gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingųlr neregu- 
lanškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:

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

tai: augimo vėžio skilvijo ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pūs
lėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską tą su pagelba operacijos galima praša
lint i kuo goriausei ir už menka mokestį. * Darau teip-gi operacijas ant kaulų, 
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų teip ir moterų Ištiesinu pritraukus 
kojas ir rankas. IŠgydau su naujausio budo operacija rep’urą. už menką prekę.

Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypatiš- 
kai. tai parašykite ka skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij, o aš suprasiu 
viską Ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o Jas nedaro skir
tumo kaip toli gyvęnato‘Amerikoj. Anglijoj. Kanadoj ar k'tose Šalis©.

Atsilankantiems ypa’iškai ir dėl operacijų, turiu savo locna naminį puikų 
LIGONRl’TĮ. Biednus gydau DOVANAI.

Dr. Ignotas Stankus M. D. ^‘pHiunEmi?*, px.-®, 
Vai. Ofiso: no 9 ik 12. no 2 ik 4. ir no 6 ik 8 vakare Nedeliomi no 1 ik 5 vakare*

nv Dir.KA DAliTAKl IO1NOTU ST A. INKŲ
Nuo visokiy spuogŲ ir išbėrimu ant veido ir kaklo ir viso kimo taipogi r ųo kitu odos ir kraujo ligą, 

niera gere»m.»daktaro kaip Da. L Stankų*. Daug daktaru atmnk.au. bft nei viena* ncsaltiolifr* 
dyti Taip kalba Jos Svdp.1. IOII Carlton Street Philadelphia Pa.

s.ucmi yiHai išreiškiu «a*o Širomgą ledėką Pa Stankui U išgydymą nervu boa ir

Uk Ic

Mk.il.itnu daktariškos pagelto
iš džiaugsmo da uk pū
ką rašyti Sies jaune

lę -r kurią kiti dakuili

JAMES PAKO. 923 So. Gth Street Philadelphia. Pa sako taip: Mane* ni.km n—a .t «uj«.errfju*ios paslaptingo, ligo. bet d.i ra* Stsski * »u pagelha opernojo. ir
m ..,V„ .„.„.k,.,r ... .... . , irw,.P, H.k,, Ai,„ v,

pnr daktaro ICNoto Stvxkavs; kune jau pametėt noJiqq išsigydyti. J i»iroi« kreipti^
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 Populiariškai-Moksliškas LAIKRAŠTIS 
Eina du sykiu sąvaitčj: Utarninke ir Pėtnyčioj. 
Laikraštis “LAISVE” didelio formato, talpina raštus geriausiu raš- 
tininkŲ ir visuomet pilnas naujausią ir tikriausiu žinių. “LAISVES” 
prenumerata Suvienytose Valst. metams 2 dol., pusmečiui 1 dol. Už- 
rubežiuose—metams 3 dol., pusmeči u—$1.50.

Ant pažiūrėjimo siunčiam vienę numerį DYKAI!
Užsirašant laikraštį arba turint kokius nors reikalus adresuokite taip: 

“ I A IQVP ” 242 West Broadway ’ L*/*.IO V Cr • SO. BOSTON, MASS,
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Petro ir Jono paszneka.
— Laba vakara, Jonai.
— Laba, laba Pyteri.
— O kas girdėt pas tave?
— Nieko naujo, ot kad tik 

bisky, butum mane neradęs 
namie.

— O kur naujai eiti.
— O t, sakiau eisiu in saliu- 

na pasiklausinėti, ar negausiu 
kur “Lietuvos” kalediny nu
mery.

— O kam tas tau reikalin
gas?

— Tai mat, asz jau noriu 
liktis tikru lietuviu ir geru 
tautiecziu.

— Tai ka tau gelbes “Lie
tuvos” kalėdinis numeris?

— Miatai, asz skaieziau 
“Vienybes” pirma numery, o 
ten pasakyta, kad “Lietuvos” 
kalediny numery reikia pasi- 
kabint ant sienos.

— Netikėk, tam nėra rei
kalo, nes tame numeryje nėra 
jokios naudos ir todėl jio ne
vertas kabint ant sienos; kas- 
gi per nauda isz jo ?

— Tai tu taip szneki, o asz 
mislijuj.kad tame numeryje 
turi but koks pikezierius, kad 
“Vienybe” liepia ji pasikabint 
ant sienos.

— O, teisybe. Paveikslu,

Metams lėšuoja: Amerikoje ■ |!,() 
Europoje Ir kitur • ■ ■ Jlj; 
Pusei metų: Amerikoje • ||,n 
Europoje ir kitur - ■ j|,j)
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s ir ik rišo svieto, dang pamokinimu, iįjsIį| 
r risto. “Katalikas” statoma malina -lįį 
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sma-

mu-

apie 
visuomene,

dau-

atva-

klaida. Ten norėta, pasakyti, 
kad mes ka tik susitinkame, 
ar ka tik pamatome, prie to ir 
limpame lig musia prie 
los.

— Pyteri. kada ir kur 
du prilipome ?

— Czia neina kalba 
mudu, tik apie
apie visus lietuvius.

— Na, gerai, sakyk 
giau.

— Taip. Iszgirdome 
žiavuskoky nuskurely isz,Eu
ropos, tuojaus prisirisze rau
donus skudurius prie lazdų, 
lekiam ji pasitikti (lyg water- 
buriecziai Grigaity.) Atvažia
vęs koks žiovanasris pasilipęs 
ant kokio bakso pradėjo daryt 
lietuvyste pramone ir pramo
ninkus, mes jau ir sekiam; 
szalin su tauta szalin su, biz
nieriais, lai gyvuoja laisve ir 
revoliucija. Kokia senmerge 
užsimanė susiszaukt gyvanasz- 
les ir senmerges ir pasidaryt 
szioky-toky ezurum burum 
mes jau iszsižioje ir rėkiame: 
Lai gyvuoja pažanga, lai gy 
vuoja moterių seimas. O 
kad nepažinsime ir 
pamislijame, ar verta 
nuspjaut ant to, kas
isz cze, ne isz ten atsiranda be 
jokios priežasties. Taigi mes 
elgiamės lyg beždžiones: kaip 
tik kur ka pamatom ar iszgir 
dom, tuojau ir “Vienybe” pri
mena apie jo jubeleju, nes ir 
“Vienybe” yra lietuvninku o 
ne lietuviu.

— Juokai....
— Taigi. O da ir 

leono jubileju szymet 
sim.

— Ar už tai, kad jo

nie- 
*ne 

nors 
ne

Napa- 
ezven-

kariu-
kunuoa tu vadini pikczieriais, mene teriojo lietuviu gyveni-
tai ten netrūksta.

— O kas ten per pikezie- 
riai!

— Nugi bankos.
— Tai tik tiek?
— Tai visa svarba 

rio.
— Tai gerai, Pyteri, kad tu - 

pasiskubinai ateit ir todėl asz 
nespėjau iszeit to numerio ] 
jieszkoti, o butu buvę szkada 
mano valkiojimosi. Dabar jau 
asz to numerio nejieszkosiu ir j 
ji ant sienos nekabinsiu ir ge- | 
riaus pasikabinsiu “Vienybes” j 
sieniny kalendorių, tai bent , 
žinosiu svarbiausias lietuvisz- 
kas szventes. ,

— O kokia szventes svar- 
blausiomis tu raudi tame ka- , 
lendorije pažymėtas ? ,

— Nugi: Peterburgo darbi- . 
ninku iszskerdimas, pradžia 
kares rusu su japonais, rinki
mai pasiuntiniu in Rusijos du- ' 
ma žuvimas rusu kariumenes i 
ties Mukdenu, nužudymas ca
ro Aleksandro 11 Paryžiaus 
kaomunnuoe, darbininku visa- 
pasauline szvente pakorimas 
Sierakowekio, sukilimas piri
ninku ant rusu laivo ‘‘Kniaz 
Patiomkiu” sugriuvimas fran- 
euzu bastilijas Liublino unija 
eanžines ir sanjungu laisve, 
Kronsztadto sukilimas, visuoti 
ni straikai Rusijoj ir pirmasis 
lenku sukilimas.

— Jonai, tai nėra jokios 
lietuviszkos szventes!

— Taip, tame kalendoriuji 
pasakyta, kad tai lietuviezkos 
szventes.

— Tokias szventes gali isz- 
svajoti tik “Vienybe” ir tas 
szventes ji tegul sau szvenezia, 
jeigu ji jas pripaiinsta lietu- 
viszkomis. Joks lietuvis kure 
pripažinsta save lietuviu, ne
pripažins szitas szventes lietu- 
viszkomis nes jos tokiomis nė
ra kaip jose nėra nieko lietu- 
viezko.

— Asz tau, Pyteri vieriju. 
Dabar ir man matosi, kad tas 
szventes gali savintis tik len
kai1 žydai ir rusai, o ne lietu
viai.

— Taip. Matai jau ir tau 
aiszku.

— Nu, ale gerai, kad tu 
toks iszmintyngas, pasakyk 
man kada mes susitiksime su 
socializ sufragizmu, humaniz
mu, mokslu, filosofija iezradi- 
mais ir etc, etc, etc ir pasakysi 
me— anų, duokit ežia ?

— Ka tu dabar ežia iszsva- 
jojai per klausima?

— Na, matai, asz skaieziau
1 No. “Vienybes” kad 
szymet susitiksime su tais 
valiai#.

— O! Atmenu ir asz

to nunie

mes 
gy

apie—• Vi rnuicnu u apie MULU..

tai ikaicziau. Bet tam# yral — N®.

mus, lietuviu moteris ir vaikus 
kankino, arklius bažnycziose 
state turtus plesze? i

— Ne, ‘Vienybe” sako už ; 
tai kad Vilkaviszkyje Napa
leonas laike prakalba karei 
viams ir žmonėms priesz Rusi , 
ja.

— Prakalba laike.... O 
kasžin ar ta prakalba kam 
patiko, ar ja kas suprato.

— Kasžin. Teisybe nėra pa , 
sakyta— prakalba visiems pa- ■ 
tiko ka buvo galima spręsti ■ 
isz trukszmingo delnu ploji
mo. i

— Gal Napaleono laikuose 
nebuvo madoi delnais ploti, o 
gal nebuvo tokiu gudriu spren , 
dejų kurie isz delnu plojimo 
supranta ar kas kam patinka, 
ar ne kaip kad eziaudieniniai 
korespondentai.

— Nu, ale tu, Pyteri, paša 
kyk man kaip tas Napaleonas 
galėjo laikyt, ar sakyt prakal 
ba priesz Rusija?

— Asz nemaeziau ji laikant 
ta prakalba bet taip rodosi, 
kad Rusija turėjo kabot kur 
lipame visom keturiom, tiesusi 
prasdami kad tas mus lipimas 
mus pastato ant juoko. Taip 
pas mus yra. O “Vienybe” 
dar agituodama mus prie to, 
darytu dvi storas klaidas viena 
ji agituotu bereikalo, nes mes 
teip elgiamesi jau nuo seniai 
o antra, ji agituodama mus, 
prie to, pasirodytu, jog pati ne 
žino ka plepa, nes siūlo mums 
visokius etc, etc,irda syky etc, 
kada jau mus isz tu etc, ne 
nematyti taip jais apsikrovė, 
kad ne iszlipt isz ju neetengia 
me kad ir norėtume.

— Pyteri tu galėtum but 
dideliu aratorium taip moks 
liszkai szneki, kaip tikras vai 
paraisietis. Ne Vidikas taip 
nemoka apie socializmą pripa 
šakoti, nors irgi valparaieietis

— Kaip ten kas nebutu bet 
. mums jau gana braidžiot po 
i tokius sziukelynus o jei kas 
■ dar mus agituoja, tai mums 
• verta tiesiok užprotestuot 

priesz tokius ezinkorius.
— Tu, Pyteri, szy vakara 

toks smarkus, net asz tave 
bijau. Geriau man papasakok, 
kada szvensim jubileju Kosz 
cziuezkos? “Vienybe” sako, 
kad szymet bus Koszczinszkos 
szvente.

— Koscinszka lietuviams 
ne kvepia, ne smirda, todėl jis 
lietuviams tik ir giliuoja. Jis 
nore Lietuvoj gimė, bet nebu
vo lietuviu tik lenku ir todėl 
lenkai tegu szymet pasigarbi- 
na.

— Sakai, Kaszoziuska nebu 
vo lietuviu ?

— Bet gal jis buvo lietuv
ninku, todėl ant tvoros, Napa- 
leonae priesz ja atsistojęs laike 
ar sake prakalba,

— Na, o pasakyk, ka tai 
reiszkia, kad Napaleonas pra
kalba laike kareiviams ir žmo
nėms? Ar tai Napoleono lai
kuose kareiviai buvo ne žmo
nes?

— Reikia suprasti, kad ka
reiviai vadinasi kareiviais, o 
žmonėmis vadinami sziaip sau 
žmones, Vilkaviszkio gyvento
jai.

— Noser! Man rodosi, kad 
ežia yra misteik. Jeigu “Vieny 
be” sako, kud prakalba buvo 
laikoma žmonėms ir karei
viams, tai taip ir buvo ir ka
reiviai ne buvo žmones.

— Tai kaip?
— Man rodosi, kad ten ne 

buvo joks Napaleonas, tas, ka 
ta prakalba laike, bet grei- 
cziausia buvo tai Pasažeriu 
dvaro koks akamonas su siau
rais bryliais užsidėjęs ant gal
vos, ir jodinėjęs apie Vilka- 
viszkyj ant palevones supran
ti, zuikiu ezaudyt, o paskui 
injojo in Vilkaviszkio miestą. 
O ten, žinai žmoneles, kaip 
žiopliai, pamate akamonely 
jojant su muszkieta, seke pul
kais Baskui ji. Akamonelis 
matydamas, kad žmones taip 
ji seka lyk ant dyvu, gal but 
nulipęs nuo arklio, kur ties 
žydo durimis ir ta prakalba 
laike, pasakodamas apie pale- 
vone, o žodis palevone, ne ge
rai nugirstas kokio korespon
dento, ar raporterio, persistatė 
vieton palevones, Napaleonas, 
ir tokiu budu toks akamonelis, 
kokius Vilkaviszkio aplinkese 
vadinama lapsardokais palai
kyta. Napaleonu. O žinai 
kaip tai dedasi. Koresponden
tas, puse ausies nugirdės žmo
nes sznekant, kad lapsardokas 
jode ,ant palevones, jam pasi
rodė, kad kalbama, jog ežia 
stovi Napaleonas. Ir tada, ži
nai .... korespondentas tuoj 
už plunksnos, už szmoto po 
pieros ir raszo korespondenci
ja in laikraszcz’us, kurie ir 
atepaudina žinia, kad Vilka- 
viszkyje buvo Napaleonas, o 
tam szymet pripuola jubilejus, 
kury lietuviai turi apvaiksz- 
cziot kaipo lietuviszka szvente.

— Na, tegul butu ir taip, 
bet tu ežia nieko nepasakiai 
apie tuos kareivius, kurios ir 
“Vienybe” ir tu, skiriat nuo 
žmonių.

— O ka tu norėjai nuo ju?
— Asz norėjau iszgirsti, 

kae-gi tie kareiviai buvo, jei 
jie ne buvo žmones?

— Tai buvo akamono szu- 
nias, kur tai, kurie zuikius 
gaudo.

— Aha, dabar suprantu.
— Lik sveikas.

Elektrikiszki kaurai 
[dyvonai,]

Viename isz didžiu Pari 
žiaus magazinu likosi intaisiti 
“elektriszki kaurai”. Kaurai 
tokiu budu netik naudojami 
prie isztiesimo grindų bet ir 
prie szildimo kambariu: turi 
jie vidurije audeklo vėlini 
(dratini) megst tinkleli, t. y. 
vėlinis sietas inaustas in kau
rą ir jei toks kauras patiestas 
buna kambarije apszvieczia- 
ma elektriku, pakanka sujungt 
kaura su elektriszka vela ir 
knipkutis del atidarimo elek- 
trikos, idant inleis in kaura 
elektriką kuri duoda tuojas 
smagia sziluma. Sziluma gali
ma padidnt bei sumažint pagal 
noro, leidžant daugiau bei ma 
žiau elektriko. Kauras duoda 
sziluma tik virszutinia savo 
pusią ir apsaugotas nuo uszsi- 
degimo. Intaisitas ira teip 
kad ne gaisras, ne joks kitas 
atsitikimas jo nesunaikina, ne 
nepadaro jokios bledies, negu 
kad pertraukt gali sriove elek 
triko.

Tie kaurai neleidžia in save 
dulkiu, taigi turi ipatibe amii 
no czietumo. Dulkint kauro 
nereikia kadangi pati elektri 
ko sriove naikina visokias ne 
czistatos užmezgąs.

Tokie kaurai neapsakomai 
ira naudingais visur, ipacz 
rasztinicziose ir bjurose kur 
nereikia dideles szilos, tik tiek 
kiek paprastinai reikiažmo- 
gui kambarije, o ta sziluma 
galima kaip jau minėta regu- 
liuot pagal noro ir reikalo.

Užlaikimas kauro nereika 
lauja dideliu rupeseziu ir dar 
bo, nes vieton dulkimo uusi 
szluoja szepecziu, vieton 4su 
destinejimo viniojasi in rulio 
na, patiest 
tik iszviniot, 
kadangi jis 
nias plonas
vėlas, nesigranksztina.

Suprantama kad kauras pir 
muose laikuose savo atsiradi
mo ira brangus, bet galima ti 
ketiesi kad su laiku atpigs ir 
tad nemaža nauda žmonėms at 
nesz, kadangi užvaduoja kau
rus, pecziu anglis nereikalauja 
darbo del saves ir tt.

Gal ateis da tokie laikai kad 
žmogui visai ir dirbt nereikes 
vien tik turėt piningu maiszus 
o piningai uez žmogų dirbs..

dar lengviau, nes 
jau bus patiestas 
turėdamas plieni 

suaustas savije

Kaip kalbėt gerai 
angliszkai.

Ne kalbėk: Give me 
them apples, nes give me those 
apples.

Ne: What do you love best, 
nes Whom do you love best?

Ne: It is hime who has been 
there, nes It is he who has 
been there.

Ne: Me ant her shall go out 
together, nes She ant I shall 
go out together.

Ne: Thia is ours house, nes 
This is our house. Ours dedasi 
tik ant pabaigos kalbos, kaip 
tai: This house ir ours.

Ne: This is mine book, nes 
This is my book. Mine teip-gi 
dedasi ant galo— kaip: 
book is mine.

Ne: Tours towels are 
nes Your towels are
Yours teipgi .dedasi tik ant 
pabaigos— kaip: These dirty 
towels are dirty.

Da randasi vienas būdas kur 
žodžei ours mine ir yours yra 
ne naudojami ant galo tik vi
durį isztarimo o tai sekaneziam 
bude:

Your house is beautiful, 
ours is not quite so nice.

Your book is lost, mine is 
on the table.

My towls are «lean, yours 
ar dirty ir t.t.

This

dirty 
dirty.

Mo.G

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Are.

Nusipirkite sau 
Buteliu

NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

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

keletą

lio. S.
Visam

Naujausi apraszimal 
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. Vėlinamo del norinoziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
‘Dr. Brundzas Ointment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikimo 
plauku gvarantuota gyduole. Preke 
yra 20o 50c ir $1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriams apgavejams daktarams m- 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytes greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

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

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinių Lietuvlųzkaų.

GRABORIUS

Laidoja Kunu® Numirusia. Pae&md< 
Ryginus ir Vežimu® del

Krausto Daigius b L L
Viską atlieka ka nogeriauM ir pnikiauee 
Su virsi minetabs reikalais kreipkitės pa 
,in o busite visame užganėdintais.
520 W. CeiitrįBĮSt. Mahanoyjplty

R MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI 
Jabsr Laikas Mokintis
Geriausius rankvedžius ir žodynus galit 
.uli, iš kuriy pats per save lengvu ir p 
.t budu gali išsimokinti angliškai kalbėt 
k nereik tingėti.

1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLI? 
įtaisė J. uaukis, trečia pataisyta laida,

♦, kaina ............................................................ 25
2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOJ 
tgal Ollcndorl’a, Harvey, Mavwell ir k 
s, sutaisė J. Laukis, pusi. 307 kairia $1.. 
Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.;
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, HctuviSko 
anoliikoji kalbate. Sutaisė J. Laukis, ši 
knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rt

iluosc ir atsitikimuose abejose kalbose. Pus
3. kaina ....................................................... 75
Ta pati drūtai audiniu apdaryta ... $1.C
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviška 
,liškos ir angliškai-lietuviškos kalbų. Telj 
r 1S.000 žodžių, parankus nešiotis kis< 
i;e. Pusi. 151, grąžuose audimo apdaru

kaina ............................................................ 65
Tas pats skuros apdaruose .................... 95i
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir am 

■kai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalia, d: 
s I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 83; 
kių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryti

aina ................................................................ $6.0
Užsisakant virš minėtas knygas, kartu re- 

e ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntim- 
.a apmokėsiu. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
312-814 33rdSt CHICAGO. ILL

M. VARZINSKAS
LietiiYiazkas Fotografistas

205 E. Centre St. Mahanoy City
Pulke! Ir pig®! nutrauk® visokeeFotografijaa 
Padaro Didelius Fotografija® in matin ir 
indeda In Reimua Indeda in Špilkai 
Kompasai ir t L Parduoda vieokes Re!ma® 
Lietuvei ®u vim-minėtai® reikalai® netur 
kitur eiti, kaip tik pas tavo iena gyventoji 
ir patinstama Varžinska kuri® padare 
rieke kanogeriauae o ir bueite užganėdinti. 
Taipgi daro Fotograpija® aut PoM-Karc<iu

Ne davė klausyt.
Direktorius:— Tai gal ma

no pati telefonuoje. Ko ji te- 
nais nori?

Rasztinykas:— (prie telefo
no).— Ne žinau ponas Direk
toriau tik tiek paszauke: o 
Klausyk senas asile!”

Direktorius;— Prasiszalink 
ponas nog telefono. Matyti jog 
ji ji nori su maniu asabiszkai 
pasikalbėt.

Apl kolera.
Daktaras: — Vėlinu ponui 

turėti daugiau atydos ant savo 
sunelaus. Macziau kaip buczia 
vo sluginaite.

Ponas: — (nusiszipsojimu): 
Ar nieko daugiau? juk tai su 
vis nieko. O ar mes buvome 
Szventais kaip buvome jau
nais?

Daktaras:— Gal būti nes ej 
na api tai jog paregėjau ženk 
lūs koleros pas jaja

Ponas (persigandiae):— Sz 
ventas Dieve, esrnu ant smer- 
ties ižduotas!

Daktarasa— Kas vela ?.... 
Aha dasiprantu... tai ir ponas 
bucziavai sluginaite.

Ponas:— Teip, teip, ant ma 
no nelaimes!

Daktaras:— Bet po tam ne 
bucziavai savo paczios?

Kur ten! bucziavau.
Daktaras (pabalęs): — O j 

Dieve mano tai man smertis 
yra neiezsieaugojama!

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolancziu® plauku®, p r! gi al beta 

plaukam® augti. Turime tukatanciiu pada- 
kavoniu. Isiaiuncziame dykai gera® inform* 
dju apie prietaeti® puolancaiu® plauku® to 
kaip tam® oi bėgti, aireeavekytet

ULMukiMlvtiiMtoa

Vienatine gyduole.
— Kokia gyduole yra ge- 

riause ant blakių ?
— Kas nakt isztept lova su 

tarpetinu ir.... ejti gult in 
hotels.

Ant Gavėnios I UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.

Spaustuvėje “Saules 
galima gauti visokiu 
reikalingu knygų

Gyvenimas Jėzaus Kristaus 
su paveikslais, popiorinpis 
apdarais • • 50c.

Apdaryta in juoda audima 75o. 
Kanczfa Vieszpaties arba 

Dievobaimingi apmislijimai 
ant kiekvienos dienos per 

isztisa gavėnia • • 25c.
Stacijos arba Kalvarija 10c. 
Graudus Verksmai • 10c. 
Kanticzkos .... 50c. 
Maldeles Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesp.J.Kristaus 10c. 
Istorija Szveuta, Seno ir

Naujo Instatymo su 50 
paveikslais • 35o.

Evangelija Lietuviszkai ir 
Lenkiszkai, ant viso meto, 
apda. in juoda audima 75c.

Gyvenimas Visu Szventu 
visos 6 dalis vienoje knygoje 
puikiai apdaryta - • $3.50.

Trumpas Katekizmas paąal 
iszguldima Kun. Pilauckio, 
su nekartais naudingais 
pridėjimais - • • 10c.

Aukso-Altorius arba Didis 
Szaltinis 1,000 puslapiu $1.00 

Senas ir Naujas Aukso Altorius 
visos reikalingos Maldos, 864 

puslapiu • - $1.00
Balsas Balandėlis arba Ma?as 

Szaltinis, 711 puslapiu 75c.
Garbe Dievui ant Augsztybes 

640 puslapiu • 75o.
Aukso Altorius apdaryta in 

Francuziszka skūra, apvalais 
kampais, auksuoti kraštai su 
kabe - - $1.50.

Mažas Naujas Aukso Altorius, 
Celeloido apdarais, puiki 

knygele - - $1.00.
Aniuolas Sargas, minksztai 

apdaryta in skūra apvalais 
kampais auksuoti krasztai, 
visos reikalingos Maldos 
geriausia už visas kitas 75c. 

Aniuolas Sargas, apdaryta in 
tamsei rusva audima 50c 
“tt A. I II ’

Mahanoy City, Penna.

20 Metu Senas Laikrasztis

5T “LIETUVA”
Iszelna kas Petnyczls

JL Chicago, Ill.
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 
pasviecriOj ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,000 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

■: “LIETUVOS" PRENUMERATA
Suvienytuose Vaišijuose į Metams $2.00 
Sriaunnea Amerikos ( Puse Metu $1.00

v it w x / Metams $2.50. Kanadoj Ir Menk. -į Metu jL26

Sav.Vai*t. Randa® tari nnsa Banke indetn pininga.

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

Harrison Ball. Prezidentą*. • ryt® Iff 3 pepiat.
F. J. Noonan, Vice-PrezideatM. ...Sobatoob...
W. H. Kohler Ketijariaa.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE 
287, Broadway Kampas Reade Ullcze 

New York, N, Y Teleionat: HortA 2822.JVew York, N, Y 
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai likta greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kasė* 
Pinigus visu krasztu iszmainome pegal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir iiz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentalisskaa Poperaa au 

pa 1 indy imu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

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

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnaa prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Aižiausios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo 
ir kitokia pavojinga badu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomai 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojinen 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados hz- 
gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusyateme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėgs” vyru 
iszgydam in 14 dienu.
“Silpnu® Vyrus” ju kana 
■ugražiau iu normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

"Rumatiszma” visokį 
fssgydaa labai greitai.

•‘Extern*” ir kitas panaszas 
ligas iszgydau labai trumpam 
laika.
■'PuIaptingM Lii*." te 3 lyg BkamS“ 
5 diena®.
“Hydrocele” La M adyno®,1 
be operacijos.

Romuos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. 
užrubežinese viesipatystese \ Puse ” $1.50.

‘ ‘Užtrucintaa Kraują®” in 39 
d iena-be naudojimo merikuzi- 
u&zo ar potMO. \

‘jStryktom” be peilo to

“Varicocele^* rydau in 184, 
“Seasriu®” ir stand ui o® skuroe 
iaigydau greitai ir ant vimdai

OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad vakare, ri | 626 Penu Avė.
Petnycroje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis ||| I |Į| P1||7 2 Floor Front plftchiiro’ Pa 
10 Ivg 2ad. pofiet. Gyvenin Httsburge WHUUIUIIL rinSDUIg, PI

jog 15 metu toj paezioj vietoj. Kalbame Lenkiszkai,Rusiszkai ir Vokiszka

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

Rnszyk tuojaus, o gausi vienu, 
‘LIETUVOS” numeri ant pažiūros Į 

dykai. Adresuojant sziteip:

3252
Chicago, Ill.

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greioziaueiu 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 daslžinoti indekyte 
Ln gromste 2o. marke ant atsakymo,

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

! $

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
‘ *■ kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvania ir 

talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. 0B1ECDNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Kegentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste K aroliaus Varasziaus Notariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Ccr. ]2-lh.& Csrsen St.. S.S.Pillfhorg.P

gj^AGENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO

Namine Mokykla
Gramatika Angliszkoa kalbos be 
mokintojo (apdaryta) $1.00. 
Vaiku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir aszyti be moki. 15o. 
Naujas Budas mokintisraszyti be 
mokintojo - • lOo.
Aritmetika iszmokinimui rokundu 
su paveikslais (apdaryta) 85o.

Pinigus siuskit per Money-Order.
P. Mikolainis

Box 62. New York, N. Y.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

150,000
I KNYGŲ

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamB 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Id tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keif 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syfllk 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnelma, Abel- 
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės Ir Inkštu ligasr gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusS, privalai ir slapta, su mi
lais kaštais. <

Tūkstančiai vyru atjrava sava tobulą sveikatą, spėka® 
ir stiprumą per pajfėlbą tuos knygos. JI ira krautuvė ti
ntos ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotlkiet sava piningu mokiedami už prastu®, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą JI 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galot galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašlk aiškele sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šenden*.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk JI šendena.

DR. JOS. USTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užlnteresuotas jusu paslullmlnul dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė.........................    ...........

Adresas................. . ......................... ............  .......

StaJta®................................................................. •....... .

DYKAI DIEL VYRU



Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

RYNKIEVICZ

7 A m i n H ar Overkoti
/ P iii R ii I Geriause pirkti pas LQIIIIHI RYNKIEV1CZIA

C* RYNAI vilnonio ir kitokio materijolo fe 

geriausio dirbimo, pasiūti pagal 
naujausios mados. Visokiu koloriu ir 
prekių, yra isz ko pasirinkti.

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

233-235 W. Centre St. Mahanoy City

KRUTANTI
PAVEIKSIĄ

(MOVING PICTURES)
ANT BOCZKAUCKU SALES

Kas Vakara ant 7ir 9:3( 
Subatomis 2:30 Po-pie
Inžanga Visiems tik 5c.
EgrGalite ateiti bile kada nog 
7-tos. lyg 9:30 ad. vakare o 
matysite visa perstatima.

Žinios Vietines.
— Szaltis milžiniszkas.

— Panedeli buvo laidotuves 
Juozo Ulczino kurie mirė pra- 
ejta petnyczia. Velionis buvo 
nepaeziuotas 26 metu senumo, 
prigulėjo prie draugyseziu 
Szv. Vincento ir Laisves Su
nns.

— Kokis tai mažas vaikine 
lis ant Spruce uliezios užtiko 
bonka guzutes szepoje. Maty
damas, jog tėvas tankei pa
traukdavo isz tosios bonkos ir 
duodavo motinai, dasiprato 
jog ten turi būti “giaras szto- 
pas” na ir patraukė giara 
gurkszni. Daktaras vos ad- 
gaivino vaikiuką, kuris da ir 
dabar serga.

— Jurgis Bukanaviczius Ii 
kos paszauktas pas vaita už 
prisisavinima 25 doleriu nog 
Juliaus Sutavicziaus. Jurgutis 
prisieginejo ant visu szventuju 
ir neszventuju buk piningu ne 
paėmė nes palicijantas padare 
krata ir rado piningus užsiū
tus pamuszale. Jurgis butu in 
žemes pa8islepia8_kada pinin
gus surado. Prova ejs tolaus.

Mahanoy City Pa.
2 d. Vasario ,1912 m. ant 

Kaier’o svetaines, buvo sulosz- 
tas Lietuviu Teatras “Pilinie- 
cziai” - losze Shen. Lietuviu 
Teatraliszka kuopa. Veikalas 
yra labai puikus tik reika’auja 
gero artistiszko loszimo, kurio 
loszikams szio veikalo labai 
stokavo. Liko nulosztas blogai 
Kiekvienam beveik isz losziku 
stokavo givumo ir tikro nu- 
davimo Kaip kuris teip sunkiai 
losze kad rodos butu keno 
priverstas, be veikalo suprati
mo. Nėr ka daug dar nuo lie
tuviu reikalauti nes nėra 
iszsilavine toje szakoje kaip 
kitos Tautos....

Reikia pagirti Shen. Lietu
viu Teatraliszka kuopa už j u 
veiklumo. Tokie dalykai kelia 
musu Tauta isz gilaus miego. 
Patarcziau jiems isz pradžių 
imti mažesnius veikalus kad 
galėtu daug lengviau ir grei- 
cziau suloszti. su laiku galima 
bus ir panaszius veikalus daug 
geriau loszti. Publikos buvo 
gerokas būrelis Užsilaikė gana 
gražiai matit ir Lietuviai jau 
supranta gražaus užsilaikimo 
naudingumą.

Ten buvęs Mahanojietis.

Hazleton, Pa.— ‘ Saulė
je” No. 9 buvo patalpyta apie 
nelaime kasiklosia, kur likos 
užmusztas kokis tai lietuvis ar 
lenkas kuriam szuvis nutrau 
ke galva. Didikas tokis yra. 
Nelaimingas buvo lietuvis Leo 
nas Mažeika kuris prigulėjo 
in taukiszka susivienijimą ir 
kitas lietuviszkas draugystes o 
kas kiszasi nutraukimo galvos 
tai ne tiesa — galva radosi 
prie stuobrio ir ne buvo nu
traukta. Velionis likos palai
dotas 28 Sausio labai iszkil- 
mingai o draugystes paaukavo 
du puikius vainikus ka laba' 
padabino gailės paroda o pliek 
tam kapelije grajino gailės 
marszus; kūnas likos palaido
tas aut ajriu kapiniu, nes su 
muso dabartiniu klebonu sun 
ku sutikti.— Skaitytojas.

Ne kurie muso skaity
tojai perskaitė kokia nelaime 
arba žinia savo miesteli, da- 
nesza redakcijei buk tai netei
sybe, nes buvo ir teip, o kuria 
redakcije paėmė isz angliszku 
telegramų ir toke skaitytojai 
pradeda rugot. Jago muso 
malonus skaitytojai tuojaus at 
sisestu ir paraszytu apie svar 
bius atsitikimus savo mieste 
tai to ne butu, nes lauke pa
kol žine atsiranda laikrasztije 
o po tam raezo gromata su ru- 
gojimu. Ne mūsotai kalte, tik 
paežiu skaitytoju kurie tingi 
panaszes žinutes dane«zti.— R.

Mt. Carinei, Fa. — Apie 
8 valanda vakare ana diena 
inejo in krautuve Jono Rasto 
du pleezikai su apdengtais vei 
das apsiginklavę in revolve
rius. Vienas isz ju turėjo atki- 
szes revolveri in krutinę sztor 
ninko o kitas iszeme isz stal- 
cziaus §80 ir dingo tamsumoi. 
Tame laike radosi kone pilnas 
kromas žmonių.

— Ketverge ryta sudege 
Grand Hotel prigulintis prie 
Leviso Zusckino. Bledes pada 
re ugnis ant §11,000.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Benton, Ill.— Darbai bio 
gai eina, dirba po 3 dienas ant 
nedėlios, isz kitur pribuvu
siam darbas nesunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis 
isz tu visokiu atsiranda, p. Bai 
truviene labai reikalinga.

Darbai

nelabai

Herrin, Ill. Darbai 
valei eina.

— 15 d. pereito menesio in
ejo in stoną moterystes p. Jo
nas Puszinaitis su panna Ale
na Saurusevicziute, veseile la
bai puikei nusidavė. Velijame 
viso gero jaunavedžiams,

f 27 d. pereito menesio atsi 
tiko baisi nelaime kasyklose 
Sonisice Coal Co. Juozas Pili- 
pas likosi teip baisei pažeis
tas per nupuolimą rako kur in 
kėlės minutas po tuom atsisky 
re su szuom svietu, a. a. na- 
basznykas buvo ženotas žmo
gus, paliko paezia ir keletą 
mažu vaikeliu dideleme nuliū
dime lietuvoje, a. a. nabaszny- 
kas buvo 40 m. amžiaus, doras 
žmogus, likosi palaidotas 20 d. 
Sausio su visom bažnytinėm 
apeigom, kasztais unijos, na- 
basznykas paėjo isz Kauno 
gub., Lai buna lengva jam 
szioi svetima žemele.

P°-

Homestead, Pa. — Dar 
bai gerai eina.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis ir visi sutikime gyvena.

— Oras szaltas.

New Castle, Pa. — Randasi 
czionais 9 ezeimynos ir 7 pavie 
ni lietuvei.

— Darbai gana geri, uždir 
ba 8, 9 ir 10 doleriu ant nedė
lios — asztuones valandas dar
bo, bet nemokantiems darba 
ne priyma. Randasi czionais 
du fabrikai blekes ir penki for 
nesai.

— Norints czion randasi ma 
žai musiszku ir kone kožnas 
privalo skaityt kokius laikrasz 
ežius isz nuobodumo, bet pra- 
leidže savo brangu laika ant 
kaziru ir gėrimu o in bažnycze 
tai retai kada ejna. Tokis tai 
gyvenimas New Castle lietu 
viu.

Connorville, Ohio.— Dar 
bai gerai eina, tiktai uždarbei 
menki, ba per daug žmonių 
yra.

— Lietuviu kelios familijos 
del kuriu reikalingas Taradai 
ka.

Bayonne, City, N. J.
— Darbai gerai eina.
— Oras atszalo.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, ir visi sutikime gyvena.

Philadelphia, Pa — Dar 
bai povalei eina, restauracijose 
ir hoteluosia darbas ne sunku 
gaut.

— Kriaucziu darbai vis 
szlubuoja.

— Oras szaltas.
— Lietuviu didelis būrelis 

isz tu visokiu atsiranda.

Burnett, Ind — Darbai, 
gerai eina, dirba pilna laika.

— Oras gražus.
— Lietuviu mažas būrelis.

Westville, I’ll.— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
uždarbei geri, isz kitur pribu
vusiam darbas ne sunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis 
isz tu visokiu atsiranda.

Brandford, Conn. — Dar 
bai neblogiause eina, isz kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

— Lietuviu mažas būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda.

— 23 d. Sausio likosi surisz 
tas mazgas moterystes p. Simo 
nas Kaszeta su panna Agota 
Tamulevicziute, ant evodbos 
buvo daugelis žmonelių, ir vi- 
si grąžei užsilaikė ir linksmai 
laika praleido, tik isz to būre
lio atsirado vienas kuris norė
jo buntus kelt.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomia dienomis muso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokio 
•imu, 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., 
Mahauoy City.

Lietuviu teatras ir balius.
Mahanojaus Lietuviai My

lėtojai!
Diena 19 Vasario 1912 (19 

Feb.) Mahanoy City, Pa Bacz- 
kausko svetainėje 507 W. Ma
hanoy Avė. sulosz gana gražu 
veikaleli "Tris Mylimos”. Pa 
baigus loszimni vietinis Baži y 
tinis "Birutes” choras vedamas 
p. Sodeikos padainuos keletą 
Lietuviszku dainelių. Po dai
nų bus ezokiai, grajis orkestrą 
Lietuviezkus ir svetimtautisz- 
kus szokius. Visoki užkandžiai 
ir gėrimai bus ant vietos.

Meldžiame visus lietuvius 
atsilankyti, pažiūrėti to gra
žaus veikalėlio kaip yra keb
lu ir juokingas padėjimas tu
rint tris mylimas, teipgi pa
klausyti Lietuviszku dainelių, 
bei paszokti Lietuviszkus ezo- 
kius. Labai bus malonu ir sma 
gu Lietuviams praleisti szi va
karėli.

Prasidės 7:30 vakare, 
ga 250, 350 ir 500.

Tikietus galima bus 
isz anksto pas “Birutes’ 
narius.

Kvieczia Komitetas.

Ruptura.
Yra Iszgydoma

Chemiszko-Elektro 
Metodą. Be Peilio,

Be Operacijos.
Dėkingumo paliudijimai nuo dėkinga žmonių.

Abneris Welshas sako:

kad po daug metu kentejimo inkiros rupturos 
jis visai buvo iszgydvtas per Dr. O’Malley 
ir dabar visai neneszioja rabzcziu nes jau 
nėra reikalo, p. Wel h«s yra Superintendentu 
Jackson-Wood n Car Works. Berwick. Pa. 
ir jo žodis daug reiszk’a kurie turi panaszius 
kentėjimus. Jis nebuvo atiua ikta-i nuo jo 
kasdieninio užsiėmimo, kuomet buvo gydo
mas, i z«kiriant ta laika, kada turėjo būti 
Dr. O Malley o oflice kur buvo gydomas 
nauja metodą, nevartojant nei peilio, nei 
operacijos Szimtai paliudijimu galima 
matyti office nuo iszgydytuju.

Dr. O’Malley’o nauja gydymo 
metodą tikra yra liuosa nuo visu pa
voju. Nėr piaustimu, nėr skaudėjimu 
nėr operacijų. Nereikia apleisti darba 

Nereikalauja raiszcziu kada jau 
iazgydytas.

Inžau

gauti 
’ sa-

ISZRISZIMAS 45

Indekite bile kokius numerius nog 11 lig 19 
kožnam languiije, idant suskaitant isz visu 
szaliu iszeitu 45. Nevale vienokia” numeri
us du syk naudoti. Kožnam katras pri-ius 
gera iszriszima gauq 4 puikus Lotus LONG 
ISLAND tiktai už $89. Vertes tu lotu yra 
$189. Turime tik keletą tu puiku lotu to 
del pasiskubinkyti. Ras zyk i te o gaa<-ite 
mapas ir 1.1.

Abbey Real Estate Co.
59 Park Row. Room 1012. New York, N.Y.

SILAS DAVIS
101 W. Pine St; Mahanoy City.

Yra agentas ir parduoda 
visokius medžius del pasodinio 

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

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo LietuTiizkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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

Skaityk, ka sako iszgydyti Pacijentai 
apie l)r. O’Malley'a.

Unijos Doku užveizdetojaa 
Raubso Kasyklų, Luzerne, Pa., sako:
Courtdale, Pa., Nov. 26, 1911.

Brangus Dr.O’Malley:
Asz raszau Tamstai szi laiszka, kad 

praneszti Tamistai, kiekvienam Ruptura 
serganeziam; kadangi asz buvau bai
sam padėjime bet nuo Tamiatos vaistu 
likausi visiszkai iszgydytu. Asz duodu 
pavelijimą pavartoti mano varda, kad 
ir kiti ligoniai gali būti iszgydytais.

Ad. Kuiteaberger, Box 131
Luzerne, Pa.

Prisiuski 2c. marke o gausit 
illustriuota knyga apie Ruptura.

Dr. Alex. O’Malley 
Ofisas 158 S. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.

Ten kur galite raszyti 
kalbėti Lietuviszkai.

Ant Gavėnios

Spaustuvėje “Saules” 
galima gauti visokiu 
reikalingu knygų

ir

— Ana nedelia pasirodė 
mieste du apgavikai kurie per 
sistatinejo save už katalikisz- 
kus kunirigus parduodami viso 
kius ražanezius medalius ir 
t.t. o kas ne p irko vietoje jin 
palaimyt tai kerszino prakeiki 
mu. Dažinojas apie tai ajriu 
kuningas liepe burmistrui juos 
aresztavot, nes pauksztelei jau 

, buvo nulėkė. Badai giara biz
ni dare Luzerneje.

Paterson, N.J.—
povalei eina.

— Oras szaltas.
— Szitas miestelis 

didelis.
— Lietuviu czionais tiktai 

vienas lietuvis, czionais vien 
tik anglikais ir Prancūzais ap
gyventa.

Brooklyn, N. Y. — Darbai 
nekurtose szapose gerai eina, o 
kitose visai sustoję.

— Oras szaltas.
— Lietuviu didelis

isz tu visokiu atsiranda, daugu 
mas in geryma palinkę.

būrelis
ir darbo butu 

sto-

czionais mažai

Ehrmandale, Ind. — Dir 
ba kas diena 
užtektinai nes vagonu 
kuoje.

— Lietuviu
laika praleidineja nobodu, bet 
visi žada užsiraszyt ‘‘Saule’ 
tada bus smagu gyvent ant 
svieto.

Detroit, Mich — Darbai 
blogai eina iszkitur pribuvu
siam darbas sunku gaut.

— Lietuviu nemažas bure 
lis isz tu visokiu atsiranda.

21 d. Sauso buvo prakalbos 
ant kuriu susirinko gražus bu 
relis ir visi grąžei užsilaikė.

Bentleyville, Pa.— Dar 
bai gerai eina, dirba pilna lai 
ka. Praeita petnyczia buvo m i 
tingas ir iszrado kompanija 
kalta del štoko angles, kad be 
vogos ima tai žmonis neiszeina 
dirpt. 27 d. buvo abidvi pedes 
ir galima tikėtis jog kompani
ja nori uždaryti mainas. Lietu 
vei nevažuokite in czionais dar 
bu jieszkoti.

Marble, Ohio. — Darbai 
povalei eina,

— Oras szaltas.
— Lietuviu tiktais 5 pavie-

— Praejta subata likos la 
bai sužeistas Hillso kasiklosia 
Szimonas Aleksandraviczius 
isz Hillso peczes. Tame laike 
dirbo ant naktinio szipto.

— 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
sirinkimu kurie ah-ibuna 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 pampins 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 kogreiaiauBB. {t. f.) nei ir visi grąžei užsilaiko,

Baltimore, MI). —Darbai 
pusėtinai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis 
isz tu visokiu atsiranda, del ne 
kuriu p. Taradaika su Baltru 
viene labai reikalingas.

Bentleyville, Pa — Oras 
atszalo, lietuvei sutikime gyve 
na ir sėdi malezei laike strai- 
ku. Straika jau pralaimėjo, 
kuris buvo prasidejas 19 diena 
p m. kasiklosia Pittsburg <fc 
Westmoreland Co. Kompani- 
je užlaiko ta pati supredenta, 
kaeiklas uždare ant ilgo laiko; 
anglekasiams viską iezmokejo, 
kas yra ženklu— jeszkot kitur 
darbo. Dirbo daugiause Italu, 
Horvatu ir Slavoku kurie ir 
šukele visa ermideri. Teip-gi- 
isz dalies dirbo Lietuvei ir An 
glikai kurie in tai suvisai nesi 
kiszo tik isz paszalies žiurėjo 
kas isz to visko pasidaris. Isz 
ezalies žiūrint ant kompanijos 
pasielgimo turės tos Kasiklos 
neužilgio vėl pradėt dirbt, 
pirmiaue geidže praszalyt 
žiūrėtus anglekasius. Kas 
to viso pakyla — ne žine.

bet
nu-
isz

B J 
garimu, 
Galima

Gyvenimas Jėzaus Kristaus 
su paveikslais, popierineis 
apdarais - - 50c.

Apdaryta in juoda audima 75c. 
Kanczfa Vieszpaties arba 

Dievobaimingi apmislijimai 
ant kiekvienos dienos 
isztiea gavėnia

Stacijos arba Kalvarija 
Graudus Verksmai 
Kanticzkos ....
Maldeles Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesp.J.Kristaus 10c. 
Istorija Szvcnta, S

Naujo Instatymo 
paveikslais

Evangelija Lietuvis;
Lenkiszkai, ant viso meto, 
apdu. in juoda audima 75c.

Gyvenimas Visu Szientu

per

JOo.
10c
50c-

Puikus Iszriszimas Užduotis Isz^TS

9

Imkite numerius isz pirmos kletkos ir 
sudekite antroje; teip kad skaitant isz visur 
iszeitu 75. Pnsiuskite iszriszima o mes 
duosime už tai Certifikata vertes $100 ant 
puiku Lotu susidedam isz 10,000 keturkam- 
piniu pėdu, tik |10 milu nog New Yorko ir 
tik keletą minutu nuo dypo. Preke tu Lotu 
yra $199 bet jaigu gausite Certifikata tai 
kasztuoe jumis tik $99 už 4 Lotas. Galima 
užmokėti $7, paskui $3 ant menerio.

Raszykite ant adreso

Lith. Catholic Dept.I.
Room 1013, No.63 Park Row New York, N.Y.

su 50 
3’c

Credit

Gera proga!
Parsiduoda kremas 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 isz priežasties ligos.

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

Jno. Pavlaviczius.
1112 E. Centre 8t.

Mahanoy City Pa.

puikini apdaryta • • .$3 50.
Trumpns K n tek m n s pngal 

iszguklima K n n 
su nekarinis 
pridėjimais

Aukso-Altorius arbn
Szaltinis 1,000 puslapiu $1.CO 

Senas ir Naujas Aukso Altorius 
visos reikalingos Maldos. S64 
paslepia - - $1 00

Halsas Balandėlis arba Mažas
Szaltinis, 711 puslapiu 75c 

Garbe Dievui ant Augsztvbes 
640 puslapiu • 75o.

Aukso Altorius apdaryta in
Franouziszka skūra, apvalais 
kampais, auksuoti kraštai su 
kabe • • $L50.

Mažas Naujas Aukso Altorius,
Celeloido apdarais, puiki 
knygele • - $1.00.

Aniuolas Sargas, minksztai 
apdaryta in skūra apvalais 
kampais auksuoti krasztai, 
visos reikalingos Maldos 
geriausia už visas kitas 75o.

Aniuolas Sargas, apdaryta in 
tamsei rusva audima 50o

“C* I II

Pilu uckio. 
na udingai* 

10c.
Didis

Mahanoy City, Penna.

LIETUVIO KRAUTUVE.
Pas mane galima gauti naujausios 

mados laikrodėliu, žiedu, armonikų, 
skripku, ir visokiu muzikaliszku 
instrumentu. Geru britvu, drukuo- 
jamu maszinukiu, albumu fotografi
joms historiszku ir malda kningu, 
popieru laiszkams raszyti su pasiskai- 

1 tymais ir dainomis, su drukuotais 
aplinkui konvertais, tuzinas 25c., 5 
tuzinai $1 Perkupcziams 11)00 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 kningu ‘Szaltinisi 
su puikiais apdarais kasztuoja 82.

Kreipkitės ant sziuo adresa:

W. WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn. N. Y.

26 Metas Senas Lalkrasztls

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

Metams : : $2.00. 
Pusei Metu $1.00. 
Užrubežin $3.00.

’X

Nemokėk dykai 810.00, 
Apsigarsintoju. Jeign a 

gate liga, tai eikite pas it 
miesto aaktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: 
nūs ant kojų, tai gausi po"jj 
gyduole. Jaigu nepagelbeį 
bus sugražinti piningai. Teij 
gi iszsius placzes inform “ 
no ko plaukai slenka ir p 
ka, pleiskanų atsiradymas į 
nupuczkave veidai. Tu 
czei dekavoja už dyka r 
Raszyk tuojaus ant adreso:^

Gratis Specialiste 
Box 106 Sta. W. Williams

Brooklyn, N. Y.

"VIENYBES
LIETUVNINKU”

Prenumerata
Užsiraszyti galima visada

Kas nori gaut tik 
JIBILEJIM NUMERI 

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

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

J. J. PAUKSZTIS & 00.
120-121 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKEMERCHANTS
BANKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Visiszkas Turtas 
Visiezki Depositai

§789,566.97.
§537,569.84.

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

Kapitolas 
Pervirszinis 
Profitai
37į procento depositu.

Tas parodo kaip szitas Bankas auga,

§201,925.

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

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

...D1RDKT0RIAI...
W. RYNKIEWICZ M. GAVULA.

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

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

I I IKI A Mahanoy City, Shenandoah 
X—/ I I cA I >4 Mt. Carmel, Landsford.

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

Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei 
paežius lietuvius ir randasi po priežiuia 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam -1-ta procento, pnskaitaut 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir ęeležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokias ruszies Kejentalnus Dokumentus ii 
vedam provas senam krajui. Rejentelna 
kaucelanjayra rėdoma per valdiszka notaro 
J. G. Miliancka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o persuikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu* 
siunezant paczedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Expreso Money Orderi.

KUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA. 
—PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GREICZIAU8I GAHLAIVAI— 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yoiko o Rusijos be jokiu perstojimu. 
PUIKI GARLAIVAI. CZAR — KURSK — RUSSIA

In Rotterdaiua 8 Dienas. In Llbawa 11 Dienu. | <D,ua ( Kurak.10 VasarioįLituanla 21,
$33 Trees!* Klaea uarianai_jezoa , v-nurin- RirmaliKrnm: Rural

Antra Kla«a
$65 Pinna Klasa ,_____ o_______________ _ _________ _____
| A. E JOHNSON & CO., (General Panenger Agt».) 27 Broadway, New York, N.Y.

.13 Torto | Z., ZYOVO.
Apie daugiau^ daeižinoalte paa muso acentua arba

NAUJAS ŽEMINIS TA VORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimn 
del Moterių Merginu ir Mergaioziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose varge! 
galima rasti, Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
.lekiu, 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, Keipu 
Kepuraioziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patįs persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

IULa ~ Pas mus dirba Lietuvaites.nt Mt i

A. G. GROBLEWSKI
C°r. Elm & Main Sfj, Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS. 

Garsia LietuvIszku-LenklszhValiti,

Kiekvienas Lietu. vokas bztorniūku 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles saro 
Sztoruose ant pardavimo, kad muši 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iššluoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. 8ztorninkii 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, ues geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuvi.-zkas Gydaolo, 
kurias mes gvavan tuoj ame.

Egiutero No. 1.............................. 25c.
Egiutero No. 2...............................50c.
Zrnijecznik.............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.............................. 35c.
Meszkos Mostis............................. 25c.
Trejauka........................................ 25c.
Linimentas vaikams .................. 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c.
Liepiu Balsamas ................  -25c.
Anty-Lakson del vaiku....... .....25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

Kruvinosios........................... 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemaiimo Pilvo........... 50c.
Mikeliai apsiabdymui Galvos 

skaudėjimo............................. 1®°*
Laszai nuo Dantų............... ..... . 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaltavimo^ 

Geležinis sudrutintojas sveikatos 60c. 
Vaistas nuo Papauto.................. 1^*
Gyd. nuo Grippo...................... $1.25.
Planku apsaugutojas................... 60c.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų................36c.
Rožes Balsamas..........................
Kinder Balsamas.......................
Bobriaus Laszai........................
Szvelnintojas...............................
Kraujo valytojas........................
Tservu Ramintojas.....................
Egzema arba odos uždegimas 

pas Vaikus...........................
Pleisteris (Kasztavolo).................26c.
Pomada Plaukams.........................26c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......26c.
Gyduoles nuo Piemens........ .. ....... 60a
Vengriszkas Taisytojas Ūsu......... 16a
Inkstu Vaistas............... 26c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........... ..................26a
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.
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.$1.25.

Geriausias Lietuviszkas 
Sziauczius ir Czeveriku Sztorai.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesni 

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

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
feltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir 

antaplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte pas svetimi*” 
tezius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna
526 W. Centre UI, 

Mahanoy City, Penna.

VV1

SZ. .H'RGIO DRAUGYSTE 
KANKAKEE, ILL.

—: A DJtlNlSTRACIJE:—
Linceviozia — Prezidentu
18 Union St

Jos, Muekus — Vice-Prezidentas
439 Indian Ąve.

Ant. Usevvicz — Prot. Sekrctoriūie
259 EntrenceĄve.

Felix Jakszta — Fin. Sekretoriui
452 Derbur Ąve,

M, Sabalauokas — Kasijeriui 
214 Entrt-nce Ąve.

Mat. Szabonas — Marszalka
Ą. Waitekunas
J. Grigonis 
Ą. Paraszinskas

unai Karo.

Dovanai
Atsiusime muso kalendorių 

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

Bischoffs Banking House.
287 Broadway

(•j -y) New York
Dr. A. Yuszka, M. D.

...Lietuvis Gyditojas ir Chirurges...

Gydo visokias Ligas

—: Gyvenimas ir olisas
1749 So. Halited UI., Kampo 18-toi. UL 

Chicago, III. Telefonas: Canal 2118.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po no. 604 — 606 
Wėst Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (p j j

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City,

Vyru
Moterių 

Vaiku
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