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KAS GIRDĖT?
Ir vela iszrado nauja “ne- 

moraliszka ’ szoki augsztesnes 
klasos žmones Washingtone o 
ypatingai “velniszka szoki.” 
Toji “Smetona ’ Waehingtone 
matyt nieko daugiau ne turi 
veikti, jog tokeis dalikais nuo
latos užsiyma.

Tautininkai, tai nuo kvai- 
listu gauna lazdų per abu szo- 
nu net ir per kupra.

Mat kvailistam trūksta vie
no siūlo, nes jie tautininkus 
nori panevale in savo varža 
suvyt, bet szie neina tai nors 
per popiet gali baudžia.
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Ana diena Italai bombar
da vojo Beirutą, Azijoi ir už- 
musze kelioleka desetku var
gingu gyventoju, kurie savo 
aziatikiniam sklype gal ne ne
girdėjo apie kokia ten kare 
Tripolnje.... Ir kuom prasi
kalto tieje vargezai Italams, 
kuriems norisi aplaikyt szmo- 
teli Afrikos? Už ka žudina 
ne kaltas moteres ir vaikus 
tolimoj Azijoi ? Ar tai pride- 
renezei, ar tai žmoniszkai, ar 
tiems Italams, vaikams rimisz- 
kos kultūros ne geda?

Ba, jieje ne ingyjo rimisz- 
kos kultūros, bet kraujagerys- 
ta, baisumą Neronu, ir nieku- 
ma isznaudotoju ir nevalninku 
senos Romos. Geda da karta 
szviesiai Italijai už teip kru
vina apsiejima. -

“Keleivij” No 9 J. Garba- 
causkas pranesza, kad Wa
shington, Conn, ant geležin
kelio rasta užmusztas nežino
mas žmogus kursai priesz tris 
menesius pribuvęs isz Hart
fordo apie 40 metu senas 
Žmogus sakesis kad paeina isz 
Kauno gub. ir pavieto, Lietu
voj turis paczia ir tris vaikus, 
pasivadinės save Frankiu, bet 
tikros pravardes jo niekas ne- 
žinojas.

Kibą koksai slapukas kad 
pravarde nesisake. Dauguma 
tokiu slapuku 
pravardems 
czion turime, 
yra nežinomi.

Kvailistai “Kovoj” No. 9 
duoda velniu “Susivienyjimo 
L. A.” prezidentui Živatkaus 
kui, redaktoriui “Tėvynės” 
Raczkauskui, Litkauskui ir tt. 
Mat tie vyrai isz kvailistu aba
zo prasitraukdami, paliko 
kvailistuose spraga, o kad ja 
užlopyt anie ne gali, tai sziuos 
praeitraukusius dabar purvais 
apdrabsto.

“Vienybininkai” tai labiau- 
sei tarkuojami, bet reik isztar- 
ti, kad “Vienybe” toli rimtes
niu keliu eina negu kvailis- 
tiszka “Kova”.

Tame paežiam No. “Kovos” 
randame, redaktoris pajuokia 
visus szliubus koki duodami 
apsipacziuojantiems bažnyczio- 
se, kourtuose ir kur kitur jei
gu su prisiegomis tie szliubai 
duodami. Ant užbaigos re
daktoris “Kovos” nurodo— 
“geriausei butu užverti szliuba 
be jokiu prisiegu, kaipo pa
prasta kontrakta.”

“Kovos” redaktoris tiesiogei 
siekia garsinta miestuose anuo
met Antonovo teorija.

arba svetimoms 
prisidengusiu 

o isz tikrųjų tai

k Savo Oalv.

iū bioaru ir piaigino 

•jisniBro piaiag ošia 

105'41 BANKA 

i apie jo itaugom. 
tau geni pnloreti ir 
ndi. Ateikite o ntn 

beeime.

Hliiul 8nk
Iduij lit), Pi.

4 --t .

..Centr UI., 
s.

klu-

ar nž 81.00 

Labar 92.00 

hbar$1.98 

50c. ir 98c. 
25c. ir 49c. 

50c., ir 98c.

15c.
10c.

reidu.

ra

’ORE 
anoyCity.

a ------  ■
VubHirfeėoV* 

-taiu į te te*

ūsą pffkjt* fuaoč 
■Simona^ 

526
MahanoyW*

Ant part*’1*. 
Namai ant let®* 

ant viso loto p> »*. 
West Center dj®1’ 
nokyte ant idr®*' ' 

. ItanasM1’ 

12 £

IMI teta Si,

globs to!“ 

itnszylit f9* L

in

iri

S. K. Youngstown.— Bus 
sunaudotu savo laike.

J.P. Naugatuck.— Niekas 
ne sztant atejties tau inspet ir 
in tai ne tykek, yra tai isznau- 
dojimas piningu isz tamsune- 
liu.

B.S. Shenandoah.— Gerove 
su pasitikėjimu ligybeje turto 
kuri prižada socialistai yra ap 
maudingu.

Jieje dalina ir iszdalina ta, 
ko patis ne turi; noringai gei
dže iždalyt svetimo turtus, bet 
ne ta, ka patis turi.— Jiuju 
mokslu yra:— “kas tavo tai 
ir mano, bet tas, kas yra mano 
tai nedryskie ymti!”

Galima isz to paymti sekan
ti paveizdinga atsitikima. Susi 
tiko du darbininkai laike bal
savimo. Jonas gyrėsi, buk bal
savo už socialistus.— Petras jo 
užklausė: o del ko balsavai už 
socialistus?— Matai Petrai, 
kaip socialistai raudis, tai ne 
turėsime vargo, o tada kožnam 
užžydes gerove.— Padalys li- 
gei turtus, ne bus ligų ne nelai 
mes, piktumo, užvidejimo, 
turėsime tikra rojų ant ežios 
pasaulės.

— E! kalbi kaip paikszae 
Jonai, atsiliepe Petras.

— Klausyk Jonai! tu esi so 
cialistu: pay rakime ant paveiz 
dos, jog turėtum 1000 doleriu 
ar duotum man puse?— duo- 
tau; atsake Jonas.

— O jagu turėtum 100 do
leriu, duotum man 50?— duo- 
tau; atsake Jonas.

— O jagu turėtum dvi kar
ves; ar duotum man viena?— 
ejki tu po velniu Petrai! atsi
liepe Jonas socialistas tu žinai 
kad asz turiu dvi karves, ma
tai jo! nori turėt karve tai sau 
nusipirk, teip kaip asz turėjau 
nusipirkt!

Sztai turi instata socialistu.- 
Dalinasi tuom, ko ne turi, kas 
kitas tuni, let savo nejudintu 
niekada. O dydesnes kvaily
bes ne gali žmonims inkalbet 
kaip tai, jog ežia žeme permai 
n is ant rojaus.

A. P. isz Cleveland.— Ga 
lite raszyti o mes priimsime.

Paaukavo savo barzda del 
tikėjimo.

Murrayville, Ill.— Jurgis 
McAllister paaukavo savo ilga 
barzda del tikėjimo laike feru. 
Vienas isz parapijonu iezsitare 
buk duos Jurgiui 10 doleriu 
jago paaukaus savo barzda del 
“feru”. Jurgis daug nemislin- 
damas paezauke skutbarzdi ku 
ris ilga barzda nukirpo. Jur
gis paemias 10 doleriu atydave 
ant statinio naujos bažnyczios.
Skaltlus slaptingu drau- 

gyseziu auga.
New York.— Laikrasztis 
“North American Review” 

garsina skaitlį slaptingu drau- 
gyecziu Suv. Steituosia ku
riuos turi szakas Kanadoje 
teip-gi.

Masonu randasi 974,000 są
nariu, Kareiviai Pythkias 575, 
000 Susivienijimas Amatnin- 
ku 361.309 Karaliezki Arca
num 189,161, Foresterei 204, 
332 Elks 632,500 Red Mens 
165,000, Knights of Templers 
16,800, Knights of the Golden 
Eagle 60 000, Sūnūs Abraomo 
11,785, Laisvi Sūnūs Izraelaus 
14,300, Sons of Temperance 
25,474, Templers 281,600.

Isz to duodasi matyt kad to 
sios organizacijos turi ezionais 
milžiniezka pasisekimą. Jagu 
butu dydesnis broliszkas suti
kimas terp Lietuviu tai ir mu
so draugystes milžiniszkai aug 
tu.

Nesusilaukė guzutes— nu- 
siszove.

Mahanoy Plane, Pa.— Pra
leidęs visa nedelia laiko ant 
girtuokliavimo Franas Stopay 
Slavokas, atėmė sau gyvaste 
per nusiszovima.

Stopay atejas namon nusiun 
te savo drauga idant atnesztu 
bonka guzutes. Kada nesusi
laukė pargrižtanezio draugo su 
suraminaneziu vandeniu, pa 
griebe revolveri ezove sau in 
galva ir tuojaus atliko ant vie 
tos. Stopay turėjo 35 metus 
amžiaus paliko tevyneje paczia 
ir penkis vaikus.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Nuovados saugotojas sutiko 
ji, kaipo sena drauga.

— Vėl prie tamstos priki
bo ? ko-gi vis prie tamstos kim 
ba?

Ir paėmė isz jo ranku viziti
ne kortele.

Pavelykit! Man rodos, an
dai tamstos pravarde buvo ki
tokia? luojaus pažiūrėsime!

Vaikinas pabalo.
Valdininkas surado protoko 

la.
— Taip ir yra! ka-gi! tai 

ženklina? Tamsta turi kelias 
pravardes ?

Panele pasirodė garsaus vi
suomenes veikėjo duktere. Jai 
patarė paduot skriaudėja teis 
man, bet panele nepanorėjusi 
bylos užvesti.

kam nors, jie sugrįžta ir dau 
giau piningu parveda su sa 
vim. Tokius nebūtus ir but 
neglinczius daiktus, Pupaus 
kas skelbėsi galis parduot už 
didelius pinigus. Ir tamsus 
žmones siuntė jam pinigus rei 
kalaudami tu ir tam panasziu 
daiktu kuriu Pupauskas netu 
redamas ir negalėdamas turėti 
pirkėjams liepdavo atlikt to 
kias užduotis kuriu niekas ne 
galėjo atlikti. Apart to dar jie 
pardavinėdavo ir knygutes, 
pamokinanezias kaip prisivi 
liot turtingas mergas ir mer 
goms vyrus, kaip žinot, kur 
žemeje yra užkasti pinigai, 
kaip atspėt žmogaus ateity ir 
daugybe kitu negalimu daik 
tu. O kad pirkėjai tu knygų 
ežiu, negalėdami atsiekt ta ko 
geide, parugodavo ant jo, jis 
jiems atsakydavo per laiszkus 
bjauriais pliovojimais, kokius 
vartoja tik girti pusberniai, o 
kad toki laiszkai buvo siun 
cziami pacztu, kaip lygiai ir 
visas Pupausko apgavystes 
buvo varomas su paczto pagel 
ba, tad paczto valdžia szita 
burtininką suėmė ir nubaudė, 
nes nėra leista apgavystes negi 
bjaurias pliovones per paczta 
siuntinėti.

— Aka. Tai dabar supran 
tu, kad tai buvo ne Tvardaus 
kas, O tik Pupauskas. Ir ne 
dyvai juk Chicagoj apgaviku 
teviszke. Bet pasakyk dabar 
man, Pyteri, kam tas Pupaus 
kas teks, ar tautiecziams, ar ei 
cilikams.

— Jis teks savo likimui, o 
lengvatikiams, tamsiems žmo 
nems bus pamokinimas, kad 
ne jieszkotu visokiu nieknie
kiu ir apgavikams savo pini
gu nekaisziotu.

— Lik sveikas.

dvieju paežiu? Susimilek dak
tare to ne daryk!

— Turi teisybe, bet turiu 
surasti ka toki idant atgai- 
vyt.... O kad teip sena Rau
ta?

— Veluknepons daktare- 
atsiliepe jaunas žmogus iszej- 
damas isz susirinkusios gove- 
dos— tai buvo mano tėvas, 
gailėjomės jojo labai. Szis me
tas yra labai nederlingu, bul
ves ne užderėjo, dvi karves 
pastipo o tuom labai susiru- 
pintu senas tėvelis, tegul jam 
rojines žvakutes szvieczs per 
amžius! O ant galo pasidali
nom turtu tai ka senukas veik 
tu ant szio svieto.

— Ha! gerai, tegul silsisi 
amžinam pakajui.... Geriau- 
se patis pasakykite ka turiu 
adgaivyt.

— Mano Onuka prikialky- 
te— su verksmu paezauke ko
ke tai senuke— turėjo dvide- 
szimts metu kaip mirė.

— Kas jum pasidarė, moti
nėlė!— atsiliepe kokia tai mer 
gina— jago Onuka atsikeltu, 
tai antra kart gultuĮin graba; 
juk tasai Jonukas kuri milejo 
kaip savo aki, in menesi po 
smertei josios apsipaeziavo su 
juoda Magde.

— Gerai kalbi, mano vaike 
Ii, ne užsimoka prikelti Onu- 
kos, nes kad jus pertikrint jog 
ne apgaviku ir turiu ka toki 
adgaivyt, žinau dabar ka pri
kelsiu, juso sena prabaszcziu, 
kurie mirė kaip szventae.

— Ne, ne!— suriko ant 
kart visos davatkos— buvo 
jisai labai kurezes prie epą- 
viednes, jog negalima buvo su 
juom susikalbėt. Turime da- 
bar nauja, labai giara prabasz 
ežiu, kuris gieda kaip aniolas 
ir kalba puiku pamokslą. Ne- 
baszninkui ten pas Poną 
va geriau kaip ezionais.

— Matau, jog sunku 
inteikti.... Klausikite, 
tenais randasi grabelis nekalto 
kudykelio, o gal jin prikelti 
isz numirusiu?

— Geriaus ne, pone dakta
re— tarė su aszaromie sena mo 
tere— tai buvo mano aniuke- 
lis, akis paskui jin iezverkiau, 
nes tegul buna vale Dievo! 
Mano duktere jau susilaukė 
su bernu kita kudyki. Žinome, 
jog muso aniolelis yra danguje 
ir meldžesi už mus.

— Ka turiu darit su jumis- 
isztare gydintojas, ant nieko 
ne norite susitikt, per ka nega 
liu prikelti isz mu mirusiu nie
ką ir ne galiu iszpildyt duoto 
jums prižadėjimo. Esmu pri
verstas gydinti luošius, kurie 
da gyvi. Su Diev!

Nog to laiko gydintojas tu
rėjo dydeli pasisekimą o ligo
niu turėjo daugel kas diena.

— Tai tikras stebuklada
ris— kalbėjo žmonis visoje ap 
linkinėje apie jin— jago ne 
prikeli isz numirusiu nieką, 
tai ne jo kalti: žmonis patis 
prie to neprileido.

Waukegan, I’ll.— Dra- 
taunese darbai ne blogiausi, 
teip-gi ir cukerneje, norints 
stovėjo pora menesiu, nes da
bar dirba gerai, isz kitur pri
buvusiam darbas sunku gaut.

— Parafijos reikalai tuom 
syk gerai stovi, isz storones 
guod. prabaezcziaus, draugys- 
cziu yra keturios teipgi ir tu
rime lietuviszka bena kuria 
susideda vien tik lietuveia, 
reik ir tai pasakyt kad jau 
puikiai pagrajia.

Sudus Rosi j oi.
Gazieta "Ufimskij Krai” pri 

dure szitoki juokinga szmoteli 
Kuris ne senei atsitiko:

Tas buvo gminos sude. Ant 
posėdžio sūdo atejna advokatas 
apskunsto.

— O ko ponas nori? —klau 
se sudžia gminos.

— Asz cze stoju už kai tin y 
ka Vasilaus Antonovo.

— Ar sziteip! —atšaki ir ta 
re in rasztinyka.

— Ivan Ivanovicz juk reike 
tu del visoko duoti rikszcziu 
Vasiliui už toki jiojo darba.

— Reiketu kaili iszpliekt, 
taip prova parodo — atsako pi 
sorius, paskui vienas sudžia 
kalba in kita:

— Na, tai inkrest in sėdy
nė?—Kiek rykszcziu, kaip mis 
lini, asz mislinu koki desetka ?

— E, tai mažai, gal ir du 
desetkus, o ant galo, bene ežio 
nais Vašku plieksime?

— Tegul buna ir dvide- 
szimts raszyk: apsūdytas ant 
20 rykszcziu.

— Pavelykite ponai, — už 
protestavo advokatas. — Juk 
asz da nieko ne sakiau. Da ka 
Įeina del manes kalbėt.

Nes sudžei nedavi jiam 
bet.

— Ka cze kalbėt? Juk 
nui Vaskus užmokėjo?

— Na užmokėjo.
— Ir tiktai ponas iezvaduot 

jin sude ?
— Teip.
— Tai cze ne yra ka szne- 

ket. Anisimov, duokie ryksz- 
tes.

Advokatas nesijuto, kaip 
jin patiesi ant aslos ir virokas 
likosi iszpildytas.

Szantazlstas.
Nesenei vienoje Petereburgo 

gatvėje buvo gana žingeidus at 
■įtikimas.

Jaunas puikiai apsirėdęs vai 
kinas, atydžiai temijo in praei 
nanezias paneles.

Staigai pripuolė prie vienos 
jaunos paneles ir ka tai pasz- 
nabždejo jai in ausi. Panele, 
nusigandusi pasuko kiton pu
sėn. Vaikinas priėjo prie miest 
sargio ir parode jam panele. 
Miestsargis pavijo panele ir 
sulaikė. Kaip bematant aplin
kui buvo žiopliu gauja. Pane
le, susigėdusi, ka-tik neverke.

— Ko jums isz manes rei
kia? Asz jums nieko pikto ne
padariau/ Už ka jus mane su
laikėte.

Vaikinas nekantriavo.
— Asz reikalauju nugaben

ti ja in nuovada! kas-gi nema 
te. Negalima gatve praeiti per 
tas moteris. Ji begediezkai 
kimba prie manės net vidudie
ni je!

Panele apsiverke.
— Asz prie jo nekibau. Jis 

pats mane meilingai kalbino 
ir kviete su juom važiuot. Asz 
tylėjau. Jis prasze manes tri
jų rubliu, nes prieszingai pada 
rysiąs skandala..
gu neturėjau... 
ta!....

— Ji meluoja! 
nuovadan! Sztai mano kortele!

Padavė kortele miestsargiui 
ir norėjo eiti.

Miestsargis jau taikėsi vesti 
ja nuovadon, bet publika užsto 

' jo-
1 Vaikinas tapo suimtas: ir 
, taip, pat pakviestas nuovadon. 
■ — Kam asz beeisiu ?—karsz
> cziavosi jie, —gana jau to, kad 
i savo kortele inteikiau!
i Procesija pasineszdino nuo- 
1 vados link. Panele verke: vai

kinas buvo auairupinea.

kal-

po-

(SZ VISU SZALIU.
valgo

pa-

UŽ-

BU-

bet

Jono ir Petro paszneka.
— Laba vakara, Jonai.
— Laba vakara, Pyteri.
— Na, kas pas tave girdė

tis?
Žinai, Pyteri, nežinau, gal 

jau tu girdėjai, bet asz tau pa 
sakysiu didele naujiena.

— Na, na sakyk greieziau.
— Žinai Chicagoj valdžia 

suėmė Tvardaucka ir ji apsu- 
dijo in džela.

— Koky Tvardaucka?
— Taigi ta, ka velnius par

davinėjo, piningus nuo žmonių 
eme ir dėjo in savo banka, par 
davinėjo stebuklingus kleme- 
tus, kurie patys dūduoja, alie
jų kuriam žmogus pasiszme- 
raves savo akis, galėjo eit in 
saliuna ir isz rejisterio iszeiimt 
piningus ir daugybe kitokiu 
stebuklingu daiktu, kokiu ne 
sztant turėt garsusis velniu par 
davėjas Detrojite.

— Tai už ka ji valdžia 
eme ?

— Asz tikrai nežinau,
girdėjau, kad užtai, kam jis 
rinko prenumerata ant iszleidi 
mo penkių knygų Maižiesziaus 
o prenumerata surinkęs, tu 
knygų ne iszleido, lyg kad ir 
“Kova” padare su iezleidimu 
knygos vadinamas Moteris ir 
Socializmas, kuria parasze V. 
Raczkauckas, tas ka dabar 
New Yorke raszo Prisikėlimą.

— Klausyk, Jonai! Dalykas 
ežia gana akyvas, ypacz aky
va, kad tu ežia kalbi apie to- 
ky garsu Tvardaucka, kurs 
net velnius galėjo pardavinėti.

— Kurgi jis ne pardavinės, 
kad velnias jam buvo pasi- 
raszes, kad Tvardauckas gales 
su juom daryti ka tik norės, 
kol velnias jo duszia pagriebs.

— Bet tas, Jonai, nėra teisy 
be.

— Kaipgi neteisybe. Juk 
apie tai ir Dr. V. Kudirka ra- 
sze net vienoj dainoj, kad 
Tvardauckas velnią iszmaudes 
szventintame vandenyje, norė
jo priversti gyvent su savo pa
czia, bet velnias pasibijojo 
Tvardancko paezios ir pabėgo. 
Bet, kad velnias turi gaut 
Tvardaucko duszia, tad ir vėl 
turėjo pas Tvardaucka ateiti, 
o Tvardauckas tada ji galėjo 
ir už piningus parduot žmo
nėms.

— Tvardauckas, apie kury 
Kudirka rasze, yra tai pasaka, 
bet szis tavo Tvardauckas, 
apie kury tu ežia pasakojai ir, 
kury valdže Chicagoj areezta- 
vo, nėra Tvardauckas.

— O kas-gi jis toks?
— Ira tai Jurgis Pupauskas.
— Artu ji pažinsti?
— Taip, asz ji gerai pažins- 

tu.
— Ar jis buvo Valparaiso?
— Ar jis buvo, ar ne tas ne 

svarbu.
Na tai papasakok, kas jis 

pervienas.
— Jurgis Pupauskas tai 

buvo žmonių isznaudotojas. 
Jis save vadino kuningaiksz 
ežiu tamsybių ir dideliu burti 
ninku, todėl ir žmones isznau 
dojo prigavingais budais. , Mat 
tarpe žmonių yra daug tamsu 
nu, kurie tiki, kad galima tu 
ret paparezio žiedą ir, su to

Iszbadeja Persai 
žmogiena.

Hamaden, Persije.— Aplin 
kineja ezionais vieszpatau —to 
kis badas, kad tėvai valgo sa
vo vaikus, o vaikai valgo vie
ni kitus. Isz priežasties apip- 
leszimo 25 aplinkiniu per pasi 
kelelius buvusio persiszko sza- 
ko, nieko tenais nepasiliko. Ke 
turesdeszimts tukstaneziu ken- 
cze neiszpasakyta bada. Rau
dono Križiaus drauguve aplai- 
ke grematas su praszimu 
gialbos.
1,000,000 anglekaslu 

straikavo.
. Įjmdon.— Milžiniszkas strai 

kas visoi Anglijoj, Szkotlandi 
joi ir Velszijoi jau prasidėjo. 
Suvirszum mil jonas angleka- 
siu sustojo dirbti, iszskyrent 
trijų ka turi prižiūrėt augleka 
siklas.

Badai prie anglekasiu keti
na prisidėt da 500,000 darbi
ninku paežiam Londone. Jago 
greitai nesusitaikins tai ran
das ketina padaryti sutaiką.

Anglekasei tvirtina buk tu
ri gana piningu kassoje idant 
duoti paszialpa kožnam darbi
ninkui po 82.50 ant nedelos.

Vaiskas bus nusiunstas prie 
kasikiu apsaugot kompanijų 
turtus nog maisztininku.
Pasikelelei pleszo ir degt

ini Pekiną.
Pekinas, Kinai.— Miestas 

randasi dydeliam pavojuje per 
pasikelima vaisko kuris apip- 
leszineja visus kromus ir na 
mus nog visokiu brangenybių. 
Valdže ne gali apmalezyt pasi 
kėlusiu kareiviu kurie induko 
kaip pasiutėlei. Ugnie dega vi 
sosia dalysią miesto. Svetim- 
taueziai tuom kart ne yra už- 
klupomi. Daugelis kineziku Ii 
kos užmueztais o szimtue pažei 
do. Pekine tikra anarkije vieez 
patavo praejta ketverga.

Priežastis pasikėlimo badai 
yra neužganadimas kareiviu 
buk jiems randas ne užmokėjo 
algos.

— Asztuoni szimtai svetim 
tautiszko vaisko sergsti svetim 
tauezius kurie randasi mieste.

— Tien-Tsine teip-gi pasi 
kelelei uždege miestą o vėliaus 
užklupo ant meunyczios api 
pleszdami nog visko.

— Telegramai teip-gi skel
bė buk laikos užmusztu kelo- 
leka misijonieriu, nes ar tai 
teisybe tai to nepatvirtina. Žo 
džiu, Kinuosia vieszpatauje 
tikra anarkije.

Gydintojas stebuklą 
dans.

Die-

jums 
eztai

Kitados gyveno ant provin
cijos gydintojas labai mokytas 
žmogus suprantantys savo pro
fesija gerai, nes ne turėjo ka 
gydint, nes mažai turėjo užsiti 
kejimo pas žmonis. Teip ken
tėjo per du metus badu o kad 
teip toliaus ne galėjo būti, vie 
na diena apgarsino, jog ne tik 
ka iszgydins visokes ligas, bet 
“prikials numirelus isz grabu. 
Kas geidže apie tai persitikrint 
tegul atejna atejnanczia neda
lia ant kapiniu po miszparu o 
persitikrins.

Akyvumas žmonių buvo 
neiszpasakytas, nėr ko stebėtis, 
jog ant paženklintos dienos 
pribuvo ant kapiniu neiszpasa 
kyta myne žmonių. Gydinto
jas atėjo pasiredias juodai su 
grabinia paveizda ir atsistojo 
ant akmens.

— Mano milemi— tara gar 
sei— prižadėjau jums prikialti 
isz numirusiu ir ualaikysiu sa
vo žodi. Man vis tas pats, ko
kia ypata atgaivysiu, o gal 
ant pradžių szluba Szima? Juk 
buvo tai giaras žmogus.

— Ak! ne daryki to, pone 
daktare!— paezauke Katre 
naszle po Szimui— buvo tai 
giaras žmogus nes szendien isz 
ėjo mano usakai su Petru, o 
in nedelia atsibus veseile.

_•— Gerai kad mane perser- 
gejai Katre, jago teip, tai pri
kelsiu kita ka..., O gal taja 
stora Agota, paczia kalvio?

— Tegul Dievas apsaugoje 
nogtos!—suriko kalvis— tai 
buvo tikras szetonas. Dieve 
duok jiai dangų! Per deszimts 
metu turėjau su taja boba ti
kra pekla ir net dabar atkve- 
pau lengviau, kada jia velnei 
paėmė. Ant galo jau antru 
kartu aptipacziavau, kam man

Globėjai atidavė Scranto- 
no lietuviu bažnyczia 
“nezaležnieinsiems” 

lenkams.
Scranton, Pa.— Nedelioje, 

25 d. Vasario, lenku niezalež- 
nu vyskupas F Hodur szven- 
tinio lietuviu szv. Juozapo 
bažnyczia ir laike joje savas 
pamaldas. Ant rytojaus toje 
paezioje bažnyczioje miszias 
laike žinomas niezaležnas “ku
nigas” S. Mickeviczius. Pasi
rodė, jog szv. Juozapo bažny- 
ežios globėjai pereita ketverga 
per Courta užrasze lietuviu 
turtą Hodurui, kursai yra gal
va lenku sektos, vadinamos 
“Polėki Koszcziol Narodowy”. 
Taip tatai lietuviu kataliku 
turtas ir bažnyczia tapo ati
duota lenkams kreivatikiams. 
Geri žmones labai sujudo, pa
plūdo aezarose. Teisman pa
duotas skundas priesz globėju 
(trustees) pasielgimą. Taip- 
pat jieezkomas “injunction” 
priesz Hodura ir Mickevicziu.

— Draugas.

Wanamie, Pa.— Darbai 
gerai eina dirba pilna laika, 
uždarbei neszlekti.

— Lietuviu pusėtinas bū
relis, apie 50 familiju, ir apie 
du syk tiek pavieniu, isz jau
nimo visokiu atsiranda o teip 
visi malszei užsilaiko ir dau
gumas imasi prie skaitymo 
laikraszcziu.

— Parafijos reikalai pusė
tinai stovi, keli menesei adgal 
gavom jauna kun. isz ko visi 
parafijonai yra lig sziam lai
kui užganėdinti.

f Atsiskyrė su szuom svie
tu a, a. Augustas Stanis, na- 
basznykas prigulėjo prie lie- 
tuviszkos parafijos, ir szv. 
Marijos panos Auszros vartų 
draugystes, likosi palaidotas 
nedėlioja 25-ta diena ka da
lyvavo draugystes, paliko di- 
deleme nuliudime pacze su 
keleis mažais vaikuczeis.

, Asz pini- 
Asz nekal-

Veskit ja

Laikraszcziu redaktoriai kai 
kuriu pradeda cziupriynuotis, 
“Kovos” kaip statines lankai 
isz tikro paileido, nes pradėjo 
visai be susicziuvojitno nak-

ĮJįaji'J tigonykiszka tolia loszti.
“Vienybia L.” vadina senu- 

ir-.p te melage, redaktorius Szirvy- 
das renegatas ir t. t.

“Vienybe” anuomet kada 
pritarė kvailistam, tai buvo 
patogi, Szirvydas kada buvo 
prie kvailistu abazo, buvo 
žmogus pagirtas; “Vienybs” 
priesz kvailistus prasikalto 
jiems jau nepritarenti, o Szir
vydas “V.’’redaktoris pakliuvo 
in puca kad nuo kvalūtu pra- 
ai trauke.
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Coxsakle, N.Y.— Darbai 
pasibaigė.

— Oras baisus.
— Lietuviu apie 17 famili- 

Ju, apie 8 lietuviezki galiūnai, 
įurie daro gera bizni.

Rado skarba senam kami
ne.

Asbury Park, N.J. — Bor 
donas Jeffreys ardindamas 
sena kamina senam name, 
staigai pasipylė auksinei ir 
sidabrinei piningai isz terp 
plitu. Piningai tenais radosj 
suvirszum szimta metu. Isz vi 
so radosi in 15 tukstaneziu 
doleriu.

Trumpi Telegramai.
§ Exchange, Pa.— Keli na

mai prigulinti prie Juozo Visz 
niausko sudege lig pamatu.

§ EI Paso, Tex.— Pasike-
lelei užėmė miestą Chihuahna. pagelba žinot visas slaptybes 
Visiems Amerikonams paliep galima turėt vaikszcziojan 
ta iszsiueszt iss Meksiko. ežius pinigus, kuriuos indavua

Du Bois, Pa.— Darbai 
gerai eina, isz kitur pribuvu
siam darbas sunku gaut.

— Oras atszalo.
. — Parafijos reikalai slob- 

nei eina isz priežasties nesuti
kimo parafijonais su kunigu.
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Czionai* perstoto lietuviszka teatro loszeja, 
Kurie ant ecenoe iezeja, 

Isz baimes ne gali ne žodžio prakalbėt, 
Pradėjo savo role etenet. 

laz to eueirinkusieje turėjo gana juoku, 
Smaukdami: “Ne reike mums aktorių tokiu", 

Perdetinie teatro paėmė jin už plauku, 
Idant ne darytu daugiau tokiu juoku.

— Kur perdetinie teatro!

ftERA GYDUOLE
Buvo kaime sena motere, 

kuri giveno isz apveizdos Die
vo. Senuki visus kaime pažino 
jo ir viri jaje pažinojo. Turė
jo maža kamarelia grinezioje 
kurioje giveno Motiejaus žen
tas, Grincze stovėjo vienoje 
vietoje su grineziomis, kurio e 
giveno Jonas ir Jurgis.

Vakare inejo Motiejus in 
grincze seniukes ir pagarbino 
Dieva.

— Mano Taukiaviczenie, 
ka asz tavęs noru praszit. Se
ni nusiszipsojo net savo pusant 
ro danezio parodi, ka da turė
jo ir paklausi:

— Tai ka jau, ko norejei?
— Nieko daugiau ne noriu, 

tiktai idant rito lig piet sėdėtu 
mei lauke priesz grincze.

— Juk tai ne didelis daig
ias.

— Nes turi temitie ant Jur
gienės ir Jonienės, ar ne stovės 
laukia priesz viena kita ir ar 
ilgai sznekes.

— Tai kodėl ne ? tai galu 
padaritie.

— Rito per pietus ateisu da 
sižinot, tai asz del tavęs ka no
rint atneszu.

— Ka cze už nieką da atne 
szinetie.

Ant ritojaus pribuvo Motie
jus per paežius pietus. Sena 
Taukeviczeni sėdėjo priesz du
ris ant akmenio.

— Na ir ka? ar matei mo
eziute?

— Nieko ne maeziau.
— Ar ne stovėjo priesz vie

na kita priesz duris?
— Ne stovėjo ne valandė

lės.
— Na tai ir pietus turėjo 

ant laiko pagamini, — pamisli 
no Motiejus ir nnejo in laukus 
idant persitikrint. Nes ir taje 
diena atėjo velau muso mote- 
res, negu kitos. Senas Motie
jus kasėsi plike, ir visaip 
lino, ka cze dari t, p teip 
ta dalika paemi in szirdi, 
jiam ne valgis ne lindo.

Nnejo ta tarpa pas Tauke- 
vieziene, ir tari:

— Mano moeziute, sudari- 
kie tai su savo iszmincze, idant 
mes galėtume dasižinot, ka tos 
abidvi moteres daro grinezioje. 
Man teip rodos, jog josos turi 
su savim suėjusios laika pralei 
dinet ant tuszcziu sznektu, ba 
jagu ne, tai turėtu in laika pa
gamini pietus. Jau asz usz tai 
dnosu tau ant žiemos bulviu, 
iszeznipinekie viską.

Seninki prižadėjo, jog jau 
ijje tikrai dasižinos, kas tame 
gali būtie ir ar tikrai ant nieko 
laika praleidineje. Iszsirengi. 
priesz piet ir pasiramseziodama 
ant lazdos, slinko pamaželi in 
grincze Jurgiu nes dūręs buvo 
uždaritos. Dirstelėjo per Įau
ga. Ant kamino buvo tamsu, 
o grinezioje givos dvases ne 
buvę. Nuėjo tada prie kitos 
grinezios. Velei rado dūręs už 
stumtas, o grinezioje nieko ne 
buvo, tiktai kūdikis lopszije 
gulėjo.

— Na kur juodvi dingo ? - 
mielino Taukeviczeni ir linguo 
danui su galva mielino ka cze

mis- 
eau 
jog

Tame ižgirdo verksmą mažo 
Kasperelo lopszije. Mažiukas 
kas kartas pradėjo labiaus 
klikt, o niekas ne ateitinejo.

— Reike dirstelėt ant kieme , 
lo, gal tenais kur pamatisu.

Leidosi tada in tarpa grin- 
cziu siauru takelu ir vos ine- 
jo, pamati jaje Rože, ir paszau 
ki:

— U-gi ko tu cze reikalau
ji, Taukeviczenia?

Senoji dabar pamati dvi gal 
vas iszkisztas laukan per ka 
maru langus, nes seninki rodos 
to ne paisi, tai prakalbėjo:

— Ėjau pro szali, ižgirdau 
verkenti kūdiki grinezioje, tai 
ejnu jeszkot net ant kiemelo.

— U-gi tegul ten biskuti 
paklike, tai kaip užaugs, tai 
1 us geru giesmininku, — atša
ki Roži.

— Tiek to — atšaki senuki 
— likkites sveikos.

— Su Dievu.
Užeidama ant kiemelo da 

karta apsidairi seninki ir mati 
kaip abidvi prietelkos velei už 
siemi saldžiu pasikalbėjimu.

Per pietus pasirodi Motiejus, 
ir paklausi:

— Na ka, ar turi moeziute?
— Turiu.
— Na ir ka, sznekejo?
— Na-sznekejo.
— O kur?
— Per langelus isz kamara 

iszkiszusios galvas teip gardžei 
sznekejo, jog net seiles teszke 
jo-

— Aha! dabar žinau.
III.

Ta vakara vienas isz jaunu 
viruku insipirko in bernus ba 
stojo su dalgiu in eile kertiku 
pirmutiniu ir teip smagei pasi- 
rodi, jog ne vienas isz kertiku 
ne galėjo pavijt. Tai sulaukus 
vakaro turėjo nusivest kerti- 
kus in karezema ir pagal pa- 
pratima pavieszint.

Juoku priesz tai buvo ne 
mažai tiktai senas Motiejus, bu 
vo kaip ne savas ir net nu 
liudias. Jonas su Jurgiu teipos 
-gi sėdėjo ant szalies, noses nu 
leidia snapsojo. Juk kožnas tu 
ri savo ergelns o ipatingai jo 
dusu savo bobomis. Jagu žmo 
gus tnri rūpesti, tai ne ariel 
ka in gerkle nelenda.

Motiejus tuojaus iszsineszdi 
no namon, o iszeidamas pamo
jo ant abieju prietelu.

— Jau asz judviem pasa
kiau, ant kokio spasabo judvie 
ju moteres ėmėsi, ir jog tokiu 
spasabu gali perszneketie per 
ciela diena po botagu, kaip tai 
priesz mus dari. — Nes asz 
dabar iszmislinau kitokias gi 
duoles del jųdviejų.
' Ir pradėjo judviem ka toki 
provint, ka abiems labai pati 
ko, ba net stojosi linksmesni ir 
juokėsi, po tuom sugrižo na
mon.

— Barboruk — kalbėjo 
’ Jurgis, suvalgias vakariene. — 

Žinai tu ka man Jonas pasaki.
— Na ka tokio, ka saki?
— Kad asz tau ne galu pa- 

sakit.
— Juk asz tavo pati niekam 

apie tai ne sakisu.
— Tai ten ne ira slaptu dai 

gtu, tiktai man apie tai eina> 
ar ta laikais ne supiksi.

— Na jau ue pikau, nesibi
jok, tiktai pasakik.

—r Man Jonas kalbėjo, jog 
jau no ritojaus jiojo Rožiuka 
su tavim suvis ne sznekes.

— O tai del ko?
— Teip sau,

Tai kodėl jau ijje ne sznekes 
su manim juk mudvi ne susi- 
pikova.

— O vienok tau nieko ne , 
atsakis, kaip in jaje kalbėsi.

— U-gi kas cze velei! ko 
del jau nieko ne kalbėjo.

— Pamatisi.
— Tai, tai. — kalbėjo Bar 

bora linguodama — Rožei 
teip labai niežti liežuvi, ne ga
lės užlaikit už dantų kaip in 
jaje prakalbesu.

— Jau ijje rito ne kalbės, 
pamatisi.

— Tai del ko ?
— To asz tau ne galu paša 

kitie, tiktai tau sakau, jog no 
rint tu rito in jaje sznekesi 
kiek norėsi, tai tau ne žodeli 
ne atšakia.

Barbora pradėjo linguot su 
galva ir szen ir ten, o tukstan 
tei mielu visokiu sukosi gal 
voje, rodos spiepzius mušiu ja 
ja apsėdo.

Cze kas tokie turi būtie, jug 
-gi Jurgis to ne kalbėtu — 
mielino sau pamaželi ir linguo 
dama, nes ka* tai gali būtie ? — 
Ir teip sau galva pripildi jog 
per ciela nakti ne galėjo už 
migt, tiktai vartėsi lovoje, 
kaip rodos ant grinoe aslos gu
lėjo. Ant galo pasaki sau:

— Jagu ne, tai ne. Ne nori 
Roži in mane kalbėt, tai asz in 
jaje ne. Ne žodelo pirmiau ne 
prakalbesu in jaje.

Tuom laik Jonas parejae 
namon, nieko ne kalbėjo m pa 
cze, tiktai pavalgias vakarie 
ne sukalbėjo poteri ir atsiguli 
miegot. Anksti pabudino Rože

— Kelkis duszele, ba eisiva 
m miestą.

— U gi ko?
— Reike szi ir ta nusipirkti
— Tai pats eikie, ba asz no 

kūdikio ne galu atsitraukti.
— Asz jau vakar prasziau 

Taukewiczenes. Ijje ateis ir pa 
bus prie kūdikio, kol mudu 
ne sugrisziva. Pasakiau jei kur 
dedame rakta. Paimkie ta ge
resni andaroka ir skepeta szven 
ta dienine.

Rožuka greitai pasiredi ir 
jau buvo pasirengus in kelio 
ne. Butu su tuom labai pasigi- 
rus priesz Barbora, nes Jone 
lis prispirinejo kad skubintus! 
tai ne pasiseki pasimatit.

Jurgis nuėjo anksti in dar
bą, o Barbora iszviri pusriezius 
Rožei labai liežuvis niesztejo 
nes szedien susilaiki.

— Jagu nori in mane szne 
ket, tai ir asz pirmutini ne 
pradesu. Žiūrėsime katra kat- 
roji prasisžnekins.

Sugrižo in laukus ne ma- 
czius Rožes visai. Namieje bu 
vo darbu lig ausu, nes kaip tik 
tai prisiartino laikas, kureme 
visada sznektdavo kamaroje, 
pradėjo bodet ir rodos kad kas 
stumte stūmė, kad pažiuretie, 
ar ten ne pamatis Rožes kur 
gal laukia ant josos nes atsispi 
rinejo pagundai.

— Jagu ne tai ne— kalbėjo 
in save — atspiersu no josos.

Po valandai vienok atėjo 
kitokia mislis in galva.

— O jago maniszkis man 
pamelavo? Juk virui ne gali 
tikėt! Gal jisai tiktai iszmisli 
no ant Rožes, kad mudvi supi 
kint! Viras už vira, o motere 
už motere. Reike persitikrint 
Dirstelesu per muso kamaros 
langeli. Gal toji gera Rožuka 
apie nieką ne žino ir Jurgis tik 
tai teip sznekejo sau.

Dirstelėjo in kamara Žiuri, 
o ten prie langeio stovi Rože, 
nes matomai ko ten jeszko ka 
maroje, ba atsisukus uszpakali 
in langeli.

— Rožiukl R>žiuk! paszau 
ki Barboreli.

Ne Rožiuka ne kurstelejo.
| Ar girdi Rožiuk!... Ar 

apkurtai ar ka?
Roži po teisibei krutėjo lan- 

, gia nes suvis ne atsikreipinejo 
in szaukente, o da buvo atsisu 
kus ir pasturgali rodi Jau to 
buvo per daug. O-gi kaip ne 
paleis savo liežuvi su bjaureis 
žodžeis. kas tik užėjo ant liežu 
vio, jog ne ant jauezio kailo 

1 ne suraszitum. Prisirėkus lig 
sotei, nuėjo in grinezia su tuom 

i persitikrintu, jog Roži papaiko 
, ar drignių apsiedi.

(Toliaue bus.)
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12 POSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUSl AS SAVAITRAŠTIS.
Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kai 

Kervergas mieste Chicago, Ill.

nogiu ar ne galite ap 
rimalszyt,

Savo žiotis per Gavėnia už. 
daryt,

Net sarmata man po pakam
pius vežliot,

Po lietuviszkus kaimelius ži- 
nes rankiot.

Paymkite in ranka kanticzkas. 
Giedokit Graudus Verksmus 

ir Stacijas.
Pakuta už nusidėjimus dari 

kvt.
Namie vakarais sedekyt.

Ne kurie tuom i*zsika]bineja, 
Ir ant kuningu labai rugoja, 
Buk žmonims tikėjimą maiszo. 

Piningus ir laika sugaiszo. 
Arba, “kožnas’židas savo ta- 

vora gire,”
Teip ir ne kurie kuningai, 

mano vyre.
Paniekina kitu Graudus Verks 

mus, 
Kalbs, teip gieda pas mus.

Konia kožnoje parapijoi kito
kie giedalaa

Kurios inveda kokis tai eim- 
balas,

Jau in tuzinas Verksmu viso
kiu pasklido,

Žmonis tokioms permainome 
labai paklido.

Ar ne geriau laikytis vienu, 
Kurios žmonims geriau pa

tiktu,
Tada žmonis ne reikalingai 

piningus metintu,
Sau smagei visi su noru gie

dotu ;
Tas nog kuningeliu daugiau

sia priguli, 
Teip padarykit, o bus buli.

Jau po

Majoras Lew Shank ir jojo pati.
Majoras miesto Indianapolis kurie daug prisidėjo prie nu 

mažinimo prekes aut valgomu daliku savo mieste, plikinėda
mas tavora tiesiog nog fobrikantu ir parduodamas žmonime už 
ta pacda preke pagarsėjo po visa Amerika. Ne senei buvo at 
eilankes su pacze in New Yorka, kur tiesiog pasakė, jog 
‘'wholesale" agentai yra dydžiauseis skriaudikais vargingu 
žmonių.

Jago žmogus ne gali savo dar
bą ežiomis dienomis atlikt, 
O turi net ant ezventadienio 

palikt,
Per naktis trankytis ir loszt 

kazirss,
Papeikimo yra vertas tokia 

vyras.
Sztai panaszu kraueziuka už 

tikau Auroroje,
Kurie Nedeliomie drapanas 

prosije,
Tokie darbas ne ejna ant 

giaro,
Jago per naktis stovi prie 

baro.
Juk ant vieko atsiranda lai

kas,
Ant garbinimo Dievo ir bai- 

kas,
Szeszes dienas prie darbo, 

Nedeloi prie garbinimo Dievo 
vardo.

Kriauczeli, veluk dienomis 
dirbki,

O naktimis mažiau vaiksz- 
czioki,

Žmonis tave daugiau paguo
dos, 

tau duos.Daugiau darbo

3Č
ttlisW?®

•« i*

Stebuklinga tobli- 
czia.

ps

vi< - 
baž-

Pacztas Suvienitu Steitu.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00 
Europoje ir kitur - - - §3.00
Pusei metų: Amerikoio - $i.00
Europoje ir kitur - - $1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių 15 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis.

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

PASTABA: Kas prisius S4.00, tasai gaus “Kataliką“ visiems ma
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) ve. lės 63.30.

Kas prisius $2.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
žalgiria’s, Lietuvos žemlapį ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

Hei Kolcenterio
Ar tai teip daro geri katalikai, 

Bobas in karezemas raginat, 
Kurios szoka per visa nakt;

O ir vaikus su savim atgabena 
Su tokeis bizneis tai jau gana.

Jagu vyras ne nor su boba 
ejti,

Tai toji tuojaus pradeda ste
nėti,

Atsigula in lova dejuoja, 
Iszmetineja, kad nesirūpina 

apie jiaja.
Žmogelis turi per visa diena 

namie sėdėt,
Sirgti per diena padėt,

O tai kad bobos norą ne isz- 
pilde,

In karezema ant szokio 
nuvede.

Tokios bobos karezemoje per 
nakti gere,

O kad jau gerai užsigėrė, 
Niekus ieždarineja, 

Dora savo paniekineja.

saluniukai,

ne

Senei, labai senei I gal'ngas 
kuningaiksztis pastanavijo pa- 
tatyt bažnyeze aut garbes Die 
vo. Pagal jojo paliepima nie
kam ne buvo vale prisidėt prie 
8tatimo norints su vienu skati
ku, ba norėjo pats pastatyt ir 
drasei priesz žmonis pasigirt 
jog jisai pats bažnyczia pasta
te.

Atsityko pagil jojo prisaky 
ma! Po keliu metu, stojo baž
nyczia. kokios lig sziol niekas 
ne buvo mates. Po pabaigimui 
bažnyczios, k'jningaiksztis lie 
pe inmuryt didele murmurin. 
tobliezia ant kuriuos liepe 
raszit didelom auksinėm 
rom savo pravarde kaipo 
natinis fund dorins tosios 
nyczios.

Po naktei visi nusistebėjo ne 
mažai kada paregėjo vietoje 
kuningaik-zczio valda, buvo 
vardas nepnžinstamos moteries. 
Kada api tai dažinojo kunit- 
gaiksztia labai perpyko. Liepe 
isztrint nepažiustama varda o 
savo isznaujo paraszyt. Nes at 
ejnante nakte vela tas pats vai
das moteries pasirodė ant tob- 
liczios. Nes ir treczia karta pa 
rasze varda kuningaikszczio, 
nes ir tuom kartu pasirodė vai
das nepažinstamos moteres.

Dabar susiprato kunin- 
gaiksztis, jog tai turi būtie va
le didesnes valdžios, užsistana- 
vijo, liepe atrast motere ku
riuos pravarde buvo ant tobli- 
ežios ir atvest priesz jin.

Kada persigandus motere 
stojo priesz kuningaikszti, ta
sai tais žodžeis atsiliepe in ja:

— Motere, navatnas daiktas 
atsiko! Praszau tavias vardan 
Dievo, pasakyk man teisybe! 
ar gi tu nežinojai, jog uždraud 
žiau, idant niekas neprisidėtu. 
Prie statymo bažnyczios?

— Ant tuju žodžiu motere 
puolė in kojas kuningaikseziui 
kalbėdama.

— Atleisk man kuningaiksz 
ti ir pone mano, nieko priesz 
tavia ne užslėpsiu! E miu 
vargsze, sunkiai dirbdama, už 
dirbu vos ant užsilaikymo. Pa 
czedinau viena skatikėli, norė
jau jin paaukaut del statimo 
bažnyczios; nes bijodama tavo 
rūstybes, nupirkau už jin ryszi 
szieno ir numeeziau del jau 
ežio kurie veže akmenis prie 
statymo bažnyczios. Juk ne 
peržengiau tavo prisakymo po 
ne mano?

Kalba vargingos moteries 
labai sujudino kuningaikszti; 
suprato, jog Dievas pažino jo
sios gerus mielins ir daugiau 
aprubežiavo verte josios afiera 
ne kaip jojo milžiniszka auka.

Poczto departamentas yra 
dydžiause institucije ant svie
to Prie pacztu dirba 800,000 
darbininku per kuriu 'rankas 
peaejua 15,000,000,000 szmc- 
teliu kas metas, ant dienos 
800,000, iszmoka suvirszum 
in 250 000 money orderiu kas 
diena, registravoje 115,Oi 0 
gromatu ir pakeliu kas diena.

Inejga paeztu isznesza kaip 
kur 5 dolerius ant dienos iua- 
ž'ausia o daugiau<in inejgos 
turi N>w Y’orko pacztas, ba 
net 23,000,000 doleriu per 
meta.

Gabenimas paėsto kasztuoje 
per meta $50,000,009 o algo< 
sznesza $20,000,000 daugiau, 
'ai yra tik tiems ka dirba ant 
geležinkeliu. Pristatimas pacz. 
o užmie-cziuosia 'Rural Free 
Delivery" ka-ztuoje ant meto 
$4 3,000,000.

Pacztas iszduoda markes 
nog 1 cento lig $5 nes matai 
ypatų da regejo markes po $5 
o kuriu parsiduoda kas metas 
už 3000 doleriu.

“Mirusiu” gromatu (tokiu 
ka ne turi gero adreso o ne 
galima jin sugražint del siun- 
tiko) pribuna in “Dead Letter 
Office” kas metas apie 12,- 
010,000 o postelkortu in 8,000, 
000 kurias degina o svarbiau- 
ses ir juokingiauses patalpina 
m pacztini muzeum. Tokiuose 
‘‘mirusiu" gromatuosia randa
si daugeli piningu ir kitokiu 
svarbiu dokumentu. Pereita 
meta gromatuosia rado in 60, 
C00 doleriu kurios sudėjo in 
randaviszka kassa.

Suv. Steituosia randasi in 
60,000 pacztu Ne senei ran
das užvede 50,000 pacztuosia 
teip vadinamu pacztiniu ban
ku in kurias kožna ypata gali 
sudėti piningus o kurie nie
kad, jokiu budu, ne gali pra- 
pult isz ko daugelis isz atej- 
viu isz tosios progos pasinau
dojo.— The American Go
vernment.

Vienatine Lietuviazka Bunka su kapitolu $75,001)

$.* 4^7. ■ ,i\V'VA

t >.] uidirg.P f

įAGENCIJA P. V. OBIECUNAS&COI

svieito, greiezinuse ir pigiause. Agentūra mioem 
Įlankos 1’. V.OlilEt ( XAS A C0., parduodi 
Laivakortes ant gena '-in in ju, apsaugoje namus ir kitokia 
rakandus nog i ginęs; užlaiko Kegeutalna r vedimu pon 
kancelarije po vadovyste karoliai s \ a<asziaiisNulariiiaod 
tvirtinto l»er (itib.\ al.l’ennsylvanios; pūdant Ikivienjaslait 
kitokiu Dokuiiiciitos kurios uživirliua KtiS'ijos Kuomi*

ALL RATIONS DEPOSIT BANK

NAUJAS GYVENIMAS!
‘ TIKRI NAUJI METAI

lik tada pastoja žnit^ui, kada užstoja naujas tryvenlmas. kiip 
palluosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo s>vj» Ilgis, 
yvairlų skaudėjimų nnStf. .

Pliiladelphlos Al. Klinikos daugybes žmonių'apdovanojo n 
tikrais naujais metais, suteikiant nauję gyvenimu lt 
džiaugsmu, ižgydnnt sergančius-nesveikus, sugręžinant 
gėry sveikat^tą. tę branginusi} žmogaus turi} IIdsii 
gelio Štai patys žmonės kalba:

GABBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! PlrmlM 
gavimo Jųsų liekar-tų buvo teip blogu, kad 'lirbtnea- 
Įėjau. Paklausiau drdugų rodos—atsišaukiau ir lu> 
apturėjęs Jųsų Myllstos liekarstas, kurias suteikėt,su
vartojau. tai trumpam laike išgijau Ir visi skaudėjlml 

i runatlzmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas Ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugiau 
kalaiijniitlunis gero Daktaro pagalbos, visada rodysiu kreiptis prie Jus.

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind.

H. HARSKOVIČE. 1723 Hancock St., Philadelphia. Pa. Labai sirgęs sunkia vyrute' 
’’• Nu<«iugnliii išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikų! už geri sveikata ir nauja gyvttnlmi- 

..i.’iis naujus metus. J

.•■:>i</i:iu i m dėkinga Mrs. MARĖ OČIPĖNĖ, Iš Conemaught. Pa • kuri sirgusi 9 metusiki#- 
n galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo i dabar džiaugiasi su nsujag$n 

vrikiita ir riokiivojn Philadelphios .M. Klinikul. kurio tikros liekarstos ir tobulas daktarai ilgydi

KAIP DAUGELĮ, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
i tik nori be peilio ir operacijo>a PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujį 

. f karstų. išradimų ir pagerinimŲ, teipkndkitur geresnių 1 karstų negalima gauti. Čio
nai. apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriokų I igų.

JEIGU negali pributnsablikai, tai parašyk lietuviškai ku< lo ūkia, o gausi rod,, pamokini
mus. reikalingas liekarstas irnnt vielos Išsigydysi. Ajilurė-it tikrų sveikatai pngclbų nuo visokį 
ligų, kaip VYRU) taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užįhi--a; kaip šviežių, telpužsise- 
nėjusių, kaip ir nuo tų, kų kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis Grasiai, ncklaldžiojinl 
fluoru adresu rašyt:

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

VALANDOS kasdien nuo 10 Iki t po plot Nedėliotus nuo 10 Iki 3 p. p.
I r vnkurnis nuo 0 Iki 8 U turniką i-, ir l’ėtnyr i- :nis.

>
■

Phllari. Mod. Klinikai tikrai gulima tikėt. Padėkavonos litirtoi, teisinuosi

JidHanse LletnTiizki Agentūra.
®a rd uodą Szipkortes aut 
įsukių drucziausiu ir 

reriausiu Laivu.
iiuneziu Piningus Ib

Virau Dalis Svieto 
rreicziaiioe ir pigiau*®, 
visi tie kurie per mus 
tunte apie tai geria žino

lazdų oda Dostovierne

. mitai* a 
I Ų 

įpiapdiaV
) fiHpt'T

K,Wats it i’ 
iiiiit darbai 
Gimdytojom 
tmogus muk 
gimęs iii tr 
kilmes tėvu, 
laike 1 klosi 
lojaus 1 ton 
visokia dvi 
'Bskunino g 
Dragom***' 

Pradžia m 
chiimo boro 
T,a dvi tnii 
atsiliepia riti 
dtiuou.

Dragomn 
lirju Geoeri 
Iniidninko 
hliiUi bei i 
uinejakann 
ui te del y| 

Kikiliitii 
kiip Dragoi 
kid po iriu 
linu, kuni| 
garsam vi 
ttemimoi i 
tokios oim 
Uogos idi 
galionus 
kuriuos m 
tu saro gi

Dragom 
kol toliai 
misija yra- 
nio stovi j| 
tokia inert 
minga bail 

Į (iiliea vali 
rilegituotoi 
Mes esame 
mi labai i 
iiird s mor.

■ į Depersigast 
bei.

Bakunio 
kas yra da' 
link kas bi 
kas dar ek 
lyti- reli 
saruti, tu 
U

'taigi it 
tai gena ii 
tuosius im 

Aoaicbi 
nu bevali 
Dori tai da 
ro, ko nor 
ri neklausi 
nereikalau 
ir pasielgi 
hd but pa 

Taigi ko 
tijoi, valdi 
ji palaiky 
nieriu raw 
tokiu, kuri 
kojų, viski 
didžiausia 
todeliai, k 
ta kaip k 
kad pieši 
vadinasi a 
kuri tmoi 
Beigaujan

A-B-Cela
----- ARBA PRADŽIA- 

Skaitymo Ir Raszymo 
DEL VAIKU. M«.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa

“Lietuviszkas
Dainorius”

SUSIDEDANTIS ISZ

390 
Visokiu Dainų 

368Puslapiu;6x9 col. Dydumo.
PREKE $1.

Nusiuntimo k&'ztu* 
mes apmokame.

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

m Mahanoy City, Pa. j

* Auksas gali būti suplak
tas 1 200 kartu plonesnis už 
popiera Viena unca aukso už 
klotu 146 keturkampines pė
das. Kubiszkas colis po $18 
už unca yra verta $210.

* Laivai adgabena kas me- 
nesis isz Europos 75,000 pasa- 
žieriu, geležinkelei visam svie
te perveža api 145,000,000 pa- 
sažienu kas menesis.

* Mete 1908 Afrike, likos 
užmusztu 68,000 sloniu.

* Jago žmogus turėtu tiek 
pajėgu szokime kiek blusa, tai 
perszoktu per bažmtyni boksz 
ta.

* Jago surūkytum po tris 
c'garus ant dienos, tai kasztas 
ir procentas isznesztu per de- 
szimts metu $745,74; per dvi- 
deszimts penkis metus isznesz
tu $3.110.74

* Senoje katedroje Aix-la- 
Chapelle, randasi sena karūna, 
turinti suvirszum tūkstanti me 
tu. Aplink taja karūna randasi 
geležinis lankelis, kurie ketino 
būti padirbtas isz vinių su 
kuriom Kristueas buvo prikal
tas ant križiaue.

Sl.

-tXOTARH SZAS:-
233-23S W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Apsaugoja Namu* ir Naminiu Rakandus nog Ugnies.
Kantaras Bankinis ir pardaviste Szipkorczlu ant vlsokli LbQl

Del Draugysaim 
Pristataa puiku Szukl

Juostas, Kepoias, KuHl 
Špilkas ir L L
Su k-’kia non reiHh 

kaA-link 07 pkores^ y 
Piningus irti

Lengvas, Greitas ir Pai ' aus Budas

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą 
puikiausių armoniką, koncertinkų, klcrnetų,smuikų, trinbų ir tt. Lietuviui) 

fontaniniu - auksiniu plunksną ir kitokiiy visokių daiktų.
JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsistcluok šendi iš jo reikalingu 

sau daiktus, o už poros dienų gausi juos į namus, be jokio klapato.
SENIAUSIA lietuviška prekystė, kuri nuo 1902 m. teisingom prekėm išpildo užssakymn '| 

visus Suv. Valst. Miestus ir miestelius ) per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adresoi
M. J. DAMIJONAITIS,

812 - 814 W. 33 rd St., Dept. IJ . CHICAGO, ILL.

į

ISZGYDYTAS
isz IO-tipes ZĄetines Rupturos

John E. Evens sunkei dirbMiitys kuivis isz AVapvvallopeli, Fi.
Fabrike parako, apsakinėjo historije kuri užims visus akivui!

x^°r,ki me,a* Aprihije ».m. kada atsiszankia'i Daktaia O’MaHey ii
Wilkea-Barre, Pa , ba kentėjau ant ilubcltavo* Kupiui-o^. paderinąs mano būro 
pavoyngas o su didele nabt^ale galėjau baigi savo dai ba. Gidyiojsi kurie mano 
pneez tai gydė: jog tai yra didele k i ai liste m slim jog Ruptura duosis in^igid/nl 
be ojeraeijos |«sz e inu pr <*-r ngas tokiu oĮe-ni ju ) Po peiskaitiniui 

ln'kra*ztije Berwick l'a , apie gidimn Rupturos per Daktart 
OMa ky, nnsidar au in ott sa in W ilkes l ai ie, Pa., ant rodos kur man 
Dr. O Malley i atake jog kztidina mane isz kenteyuui.ne norėjau in tai intikel 

Na* dabar nežinau kaip izzre k'-zt savo dekinguna už tai. jog esmn dabar 
suvisai sveikai* bepokios Operncios No k»* urbi metu ne nesziojau jokiu diržu 
norint pana sunkei dirbu, už ka pirmiaiise padekavoju Dievui o |<o tam 
Daktarui <i Malley už jo iezgidima. Jauczinoriti jog tai yra mano privalumą 
duot rodą kož.uutn kuriu keneze ant Ruptun a idant niibiduot pas Dr O’Malloy.

JOHN EVANS, Wapwallopan, Pe.
Dirželei ni. ]<n<l neižgidyns T?oį (mos. Kožnas vyras moterį 
ir kudikis gali būti iszgidint n<-g Ruptures (kuilo) b’ 
skausmo ir p rszkados per mano Kemiszka-Elektro Method*, 
'ezesmn v>en»ljnis Spec al si as ir galu gvarantyti jog tave 
szgidineu isz Rupturos. Mnno spasabas g dymo Rupluroi 
užtikrina kožnam iszgid ma apie ka szimtai ypatų jau 
persitikrin p r ka turi p ina tvirti b a prie manes. Ats unsk 
'c. markeo gausi knygute su abrozeleis apraezant mano budi 
gidy mo Rupturos R< da dikaj. Kas ne gali ant kart užmokėt, 
tai duodu ant iszn.okeeczio. Preke užganad darite.
PrifliuRkpa* ztine maike už 2c. o aplaikysi Daktariška knygute bu abroielais už dyk* Dr. A. O’MalIev wVlkės1ba°rrVa 

I ■ ■ ■ ■ 9 m w j ( zl« ruzuin* Ir kalbama Lieto rinkai b izekM*^

levų 
i’hf 

t«tan 

Nu
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o]a: Amerikoja - $2.00 
kitur • . . $3.00 
Amerikoj a - $1,00 
kitur - - $1,50
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ieto, daug pamokinimų, apysakų, jj, 
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luuksną (fountain pen) reiteiM 
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■AN ST., CHICAGO, IL

ieoatine Lietuviszka Banka Mktpjjj* 

is randasi puprieziura ValstijosPtuj^ 
inasi luvnam nacie kurios verte į, 

U,IX1*.UO. Priima piningus ant 

ta 4 procentą. biuncaa piningo a n 

■to, greicziause ir jiigiaušc. Agrtta^ 
akos P. V.OBlĖlI NASAi^p 

eakortes ant gena mu -in j... s^ų-iea:.’- 
andu- n<-g ignies; iitlailv Ltrruln j,<j 
celariie Į-o vadorvrie Karti ia.«Vi'Haa.t^ 
tinto per Gub. \ al.l’ennsjirani »; |adm 
kiu bukuuitut<« kurios uiniruu
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tad* psstcj* žmogui, kuls sfctoji eįu ptzs i 
iw»oc3 doo visokį nrptnitį ir a&u m , 
•irią skandėjin^ našta.

Philadelphios M. Klinikai dwsbfj
tikrais naujus ortais, suteAiut uq p-j 

k\ džiaugsmą. i?£ydsuis*rgurfius-wsi»h-i5X2 
11 rąsrrikaųų ųCranguuiij Žagui j-į j) 
l| gelio Jtai patys įmonės kalba:
įB GAEBTS TAUTIETI DU. SLINK®- fe 

P. carinio J ąsą liekamą boro leipti©, b; -j, 
I I Įėjau. Paklausiau dnogę rxfcs-itsJub:

apturėjęs Jųstj Myliitos liekanų!, tara <nz 
vartojau. UI trumpam laike ilgima irtai šrfc 

eikis, linksmas ir tnistantį karto dėkstpji fotrp 
gelbcs. riisda rėdysiu kreiptis prie Jos.
guodone A. KARANAUSKAS. Boi231Wti

Uncock St., Philadelphia. Pa. LUaisntHch- 
ungai dėkaroja Klinikai už geq sreJuif ir itq re

IĖ 0Č1PĖNĖ. Iš Conemaught. Pa.tarrisersti-r. 
Ižs.ir baltąją tekėjimo ! pn dabar dixjn;r. uji 
M. Klinikų:. kūno tikros liekarstfeirto&Hliūir

TEIP IR TAVE GALIMA IŠGffll.
PHILADELPHIOS M. KLINIKAS j^j(apu 

l|- teip kad kitur geresnių liekanų Dep -tsp:. 
sus daktaras nuo vyrišką ligą.
i. Ui parašyk 1 iet aviškai kas kenki*, o psi rq x 
ietos išslgydysi Aplurfeit tikrą ntikuaijapai'..- 
bei kurios lik varginimui užpila: kai:!"«.),Z;: 
•tarai nesumanė l-gydytl• Kreipkis dusai, tei.

ELPH1A MEDICAL ttlNK
., Philadelphia!
so 10 iki 4 po piet. Nedarnu BwIOIMJm, 
i nuo 6 iki 8 Ctarnikan ir Pėtny^au.

tikri! galima tikėt Psdiksrosėt litras a lit

^nkewiczius
-iNOTARIISZAS:- 

atreSt, Mahanoy City, Pl 
(inv ir Naminiu Rakudu n»f l't»

K tat eras Baakmii ir pardaruta Sspbrah tf '*

Nihilizmas, anarekizmas 
ir socijalizmas.

Nihilizmas, isz Ictyniszko 
Nihil, ženklina (nieks.) Anarc 
kija i«z grekiezko ženklina (be 
valdyste).

Nihilistu ir anarchistu mie- 
riai ir darbai yra vienoki. 
Gimdytojom nichilizmo yra 
žmogus maskolius Bakuniu 
gimęs isz turtingu aukssto# 
kilmes tėvu, kursai jaunystei 
laike 1 Moskolijos caro Mika
lojaus 1 turėjo gera ir linksma 
visokia dvariszka karijerijaj 
Bakunino geras studentas tai 
Dragomanow.

Pradžia nihilizmo bei anar
chizmo buvo Genevoj 1868 m 
Tos dvi szaikos, ir ju mokslas 
atsiliepia vien ant luomos di
džiūnu.

Dragomanow 1898 m. su- 
siejas Genevoj su anglu lai- 
kresztininku aiszkino, kad ni
hilistai bei anarchistai užmu- 
szineja karunavotas ypatas vi
sai ne del ypatiszkos rūstybes.

Nihilistai bei anarchistai 
kaip Dragomanow sakes, žino 
kad po užmuszimo caro, kara
liaus, kunigaikszczio ar kito 
garsam valdono, rasis greit 
užėmimui vietų kiti, ale sako- 
tokios užmuszejistes esą reika
lingos idant isznaikyti tuos 
galionus karunavotus, priesz 
kuriuos nuo amžių lenkia svie 
tas savo galvas.

Dragomonow laikrasstinin- 
kui loliaus kalbejas: Musu 
misija yra— ant pirmo žinks- 
nio stovi ypatos kuriu netikėta 
tokia smertis isz»zaukia truksz 
minga baime galiūnu Teduose 
(“Zalies valdymyatese) ir pri- 
vilegituotose szaliuinkystese. 
Mes esame silpni, o musu prie- 
ezai labai stiprus, bet musu 
szirdis moraliszkumo prispirta, 
nepersigast niaprieteliu galy
bes.

Bakunino teorija; Viskas 
kas yra dabar, tai negera, ko- 
liuk kas buse geresnio, viską 
kas dar ekzistuoja reik ieznai- 
kyti— religija, valdžia, tiesas, 
savastį, moraliszkuma ir t.t. ir 
t.t.

'laigi anarchistai ar nihilis
tai gena isz pasaulio ir nekal
tuosius žmones.

Anaichizmas, tai reikalavi
mas bevaldiszko gyvenimo; ka 
nori tai daro, ka nenori neda
ro, ko nori paklauso, ko neno
ri neklauso ir 11. Anarchizmas 
nereikalauja jokiu gyvenimo 
ar pasielgimo rubežiu, viskas, 
kad but palaida.

Taigi kur insiveržia revoliu
cijos, valdžios pajiega nevalio
ja prilaikyt, tarp revoliucijo- 
nieriu randasi būriai žmonių 
tokiu, kurie kas papuolė po 
kojų, viską veikia kad ir su 
didžiausia skriauda žmonijos; 
todeliai, kur betvarke invyks 
ta kaip kad dabar Mexicoj, 
kad pleezikai viską naikino, 
vadinasi anarchija (bevaldyte) 
kuri žmonėms niekuomet nepa 
geigaujama.

Socijalizmas arba jo moks
las, kaip socijalistai vadina 
nauja f iliozof i ja, jau gimęs su 
kitokiais mieriais. Socijaliz
mas rūstingai sznairuoja in 
bagoeziu eilias, kurie su pa- 
gelba darbo žmonių turi per 
daug, o szia darbo žmones nie
ko. Socijalizmas nori inbrukti 
biednuju protan apsižiurejima 
kas ir kaip juos nualina; soci
jalizmas geidžia, kad visi nūs 
kureliai stoja vienon eilen, at
sisakytu alintojams paklusnu 
mo, kaip kad straikavimas, 
nes skriaudimus jau pakelt 
negalima. Socijalizmas organi
zuoja biednaji svietą vienyben 
ir mokina kaip tie nuskureliai 
privalo savo tiesu jieszkot.

Socijalizmas, jau nereikalau 
ja kraujo kaiunuotu, ir privi- 
legiuotuju, bet tiktai veda 
biednaja žmonija prie tos nuo
mones artin, kad karūnuota, 
privilegiuoto ir bagoto pilvas 
tiktai vieno kaip ir nuskurelio, 
o pritinkanezio maisto ir pra
gyvenimo reikalauja abudu 
•ygei, o dar kas mažiau dirba 
viso pilnas, o szis nuskurelis 
daugiaus dirba, ir nieką netu
ri. Szitokios priežastis priveda 
socijalizma ir prie kitu klausi
mu kuriuos dar apleidžiame, t

Taigi socijalizmas jau nesu
tinka su nihilizmu ne anarchiz 
mu.

Isz sziu socijalizmo mieriu, 
tai regisi kad socijalizmas teip 
gražus, kaip atpuskelij pasirė
džiusį skaisti merginele, bet 
tarp gyvenimo ir apsireiszki- 
ma socijalizmo sąnariuose, ma 
toti kad kaip merginele atpus- 
kelij isrsipusczius nėra visad 
teip daili, teip ir socijalistu 
žygiai nėra toki, kokiu socija- 
lizmas iszrodo skaistum del 
nmkureliu žmonių.

Nualintųjų žmonių mines 
yra visose szalise, visokiu tau
tu ir tikybų; socijalizmas tevi- 
niszka pažvalga turi ant visu 
skurdą kelencziu nepaisant 
totorius, machometons, vokie
tis kalvinas, liuteris, mukeris, 
maskolius pravoslavas, staro- 
vieras, lenkas katalikas ar lie
tuvis katalikas ar bent tautos 
valnamanis. Socijalizmo pama 
tiniai principai, žiūrint kiek
vienam nevaržo tautyste nei ti
kyba ar netikyba, nes partija 
ekonomiszka, politikiszka, bet 
ne kokia sektiszka, arba slap
tinga.

Paskaitydami mes lietuviu 
socijalistu organa “Kova” ar 
gi ten nerasime kabueziu to
kiu, kuriu žiūrint socijalizme 
negalėtu būti? Gerai, negalėtu 
būti, bet kad patis socijalizmo 
sanarei in bruka, tai yra ir ga 
na.

Matom ne karta paežiu Są
jungos sau pakelemus ginezus 
Ar gali būti socijalistu katali
kas?

Nesuprantama, kodėl socija
lizme turėtu vieta klausimas 
tikybiszkas? Juk socijalizmas 
jokio žmogaus tikyba nevaržo.
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Nepaprasta mergaite.
Winifreda Stoner, 9 metu senumo mergaite gyvenanti su 

tėvais Pittsburge turi nepaprasta dovana moksluosia. Kalba 
jiji kelioms, kalboms, apie mokslą mitologijos, istorijos, lite
ratūros, geografije ir dailės iszdirbimo ir lig sziam laikui pati 
jarasze tris knygas apie risoki mokslą.

Nesuprantama, del kokiu dar
bininku socijalizmas velija pa
gerinimą būvio ar bent del 
kokios sektos ar tik visai neti
kintiems in nieką?

Nesuprantama, ar-gi socija- 
lizmo pamatiniai principai isz 
lesziuoja lauk isz darbininku 
eiles darbininkus tautininkus 
ir katalikus?

Nesuprantama— kodėl lie
tuviai socijalistai prie katali
kystes kimba, kadangi su tuo- 
mi ginezai ir kritika nuo senei 
priklauso valnamaniams o ne 
socijalistams?

Isz dalies galima manyti, 
kad tas viskas insipainioja tar- 
pan lietuviu socijalistu gal per 
klaida. Neseniai maeziau “Ko
voje”, kad savo pastaboje re- 
daktoris autoriui straipsnio nu 
rode, jogei Vokietijos socijalis 
tai in tikybas nesikiszdami, 
laimi balsus ir ne nuo socijalis 
tu szalininkyptes.

Socijalistu bent kokioj tau 
toj iszkrypimas isz vežtu eko- 
nomiszkai politikiszku, dau 
gel trukdo tikro socijalizmo 
spartžygyste, nes kiekvienas 
žmogus akyvai spokso in žo
džio skelbimą o paskui darbo 
veikimą kaip anoji nauja filio 
Z .fija isz tikrųjų atspindi.

Naujos socijaliszku filiozi-fi 
jos atspindėjimas iszsižiuri 
margas teip, kaip ir kitu poli
tikiszku szalininkyscziu; vie
nur aiszkinimai ir veikimai 
geri, nepeiktini kitur peiktini.

Peiktini atspindėjimai kisz 
telia kaip ir isz netycziu; kad 
jeigu isadygsta nors diegas ir 
geras isz dirvų ne socijalistu, 
tai žiūrėk ir pamatysi ant soči 
jalisto toblyczios pažymėji
mus juodus. Faktai: Philadel- 
phijoj iszdygo Sąjungą. Szel- 
pimo Emigrantu, in komitetą 
draugystes bei kliubai iszrinko 
žmones kuriuos rado atsakan- 
cziais kur in prezidentus kliu
vo kunigas Kaulakis. Kad ton 
komisijon nekliuvo socijalitai 
beje kliuvo du ex socijalistai, 
tai Kovoje J. Jaksztis greit 
iszdave verdiktą kad visas ko 
mitetas niekai ypatingai kad 
ten prezidentu kun. Kaulakis.

Jaksztis isz kalno praserge- 
jo visuomene, kad nieke pini
gus tai Sąjungai neaukautu, 
nes kamisija esanti niekai, ne- 
isztikima ypatingai kad joj 
kliuvo du ex socijalistai ir ku
nigas. Taigi be prasižengimo, 
be tam tikros nuodėmės, 
dekretas pasmerkimo iezduo- 
tas.

Pelengvele in ta viską žiū
rint isz netycziu gema mislis— 
kad kas žin socijalizmas ar ne 
gali būti anarchizmo studentė
lis?

Anarchizmas smerkia lygiai 
kalba ir nekalba, bile tik pasi 
gaun neapkeneziama didžiūną 
lietu, socijalizmas, smerkia ly
giai kalta ar nekalta nesocija 
lieta.

Smerkimas, tuom tarp an
archizmo bei socijalizmo toli 
ekireei kad pirmie bombavimo 
budu baudžia neipkencziamuo 
eiue, o antrie liežiuviavimo bu
du baudžia neeocijalietus.

Taigi socijalizmas toli žmo- 
giszkeenis už anarchizma, nes 
žudymas su liežiuvavimu, yra 
nuo viens kito tolimi, Sočia- 
to liežuvavimas visgi Emigra
cijas Sejiungai gyvavimą ne
atėmė, ir toj sąjungą pagal isz 
galia ateivame gelbsti ka lu- 
dya iszduoti raportai.

Jeigu butu krites ant sąjun
gos komiteto bombavimas kal
tai ar nekaltai tuomet ane
pipt.— Senas Kapsas.

Trupinėki.
* Randaviszkam muzeum 

Anglijoi randasi suvirzum 
trisdeezimts dvi milios lentiniu 
prikrautos visokiom knygoms.

* Ne galimu daigtu yra sus 
kaityt trilijoną. Jago Adomas 
butu pradejas skaitės nog sa
vo sutvėrimo tai butu skaitės 
per 9, 512 metus. Jago skaiti- 
tum ant minutos po 200 o per 
adyna 12,000 arba 288,000 
per diena tai per meta tik su
skaitytum 105,120,000.

* Giliausios kasiklos anglies 
ant svieto randasi Lamberte, 
Belgijoi turinezios 4,690 pėdu 
gilumo Kaip rodos tai Penn- 
sylvanijoi yra kone teip paežiu 
gilumo kasikiu kuriuos daeina 
lig tam skaitliai.

Dievas yra amžinas.

Vienas žmogus turėjo labai 
daug vargu ir nelaimiu, todėl 
jis visuomet vaikszcziodavo nu 
hudes. Jo žmona, nore ir ji tu 
rejo kentėti visokius vargus, 
bet savo vyro nuliūdima laike 
didžiausia nelaime. Ji visaip 
stengėsi nuraminti savo vyra> 
bet negalėjo.

Viena diena ir ji labai nuliu 
do ir buvo nusiminusi. Vyras 
žinodamas jos linksma būda, 
klausinėjo kas jai yra, bet nie 
kaip negalėjo iszklausti. Paga 
lios jo žmona pasakė: {

— Szianakt sapnavau labai 
liūdna sapua. Sapnavau, kad 
Dievas numirė. Visi aniolai di 
deli ir maži ėjo paskui graba 
ir kareziai verke. Ir man pasi 
dare labai ne smagu, kad Die 
vas numirė, todėl niekaip nega 
liu nusiraminti,

— Koks kvailas sapnas 1-su 
szuko vyras, ir pradėjo juok- 
ties.

— Sapnas, kaip sapnas, del 
ko jis kvailas?

— Kaip gi jis ne kvailas! 
Ar gi gali Dievas numirti? 
Dievas juk yra amžinas. Tai 
kam tu dabar esi nusiminus?

Moterie aprimo, nusiszypso 
jo ir paklausė:

— Ar tai mano sapnas nie
ko nereiszkia? Tai dar musu 
Dievas gyvas?

— žinoma, kad gyvas,- at 
sake vyras.— Ar tu jau isz gal 
vos kraustais, ar kuri gala 
kaip tu gali teip neprotingai 
manyti?

Tuomet moteris tarė:
— Kadangi taip yra kaip tu 

kalbi, kadangi tasai geriausias 
ir maloningiausias Dievas yra 
gyvas ir apie mus rūpinasi, tai 
kaip tu gali nusiminti ir abe 
joti Jo malonėje? Teipgi neuž 
mirezk to geriausiojo Tėvo pa 
sitikek Jo gerybeje ir nebūk 
nuliūdęs.

Vyras susigraudino, padėjo 
visa savo vilti Dievuje ir jau 
daugiau nebuvo nuliūdęs, o sa 
vo žmonai dekavojo už gudru 
iszgelbejima isz nusiminimo. —

KURJUNA
Reikalingas lietuviszkas kriauotius 

(siuvėjas) mokantis kastumieroka 
uarba prie ryriszku drabužiu mokan
tis ir no sztuku darbas ant ilgio laiko 
praszau atsiszaukt ant adreso :(qį o;) 

Th. Kvietelaitia
Box 270 Coaldale Pa.

Pnjieszkojlmaa.
Petras Petrauokas mano brolio 22 

metu senumo paejnanczio isz Kauno 
gub. Raseinu pa v Kaltininku parapi
jos ir gmino Karesu kaimo, apie tris 
metai Amorike, paskutini karta ba
dai gyveno, Austin W. Va. Tegul 
jis pats ar kas kitas danesza man ži- 
ne ant adreso: (qį o;)

Mr. Sta. Petrauokas,
SCO W. Spruce st. Mahanoy City Pa

Mano brolis Jurgis Sliužis 15 m. 
kaip ameriks paeina isz Vilniaus 
gub. Traku pav., turiu svarbu reika
lą jis pats ar kas kitas praszau duot 
žino ant adreso: (g[ oą)
J no. Šliužas Box 898 Ambridge Pa.

Mano brolis Petras Pakruopis 
paeina isz Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav. Ludwinawo miestelio apie 8 ) 
m. kaip iszvaževo in Anglija, isz 
anglijos in Amerika, o dabar neži
nau kur jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso:

W. Pakruopis
45 Ellsworth st. Worcester Mass

Mano szvogerka Stanislova Cze- 
panska paeina isz Kauno gub., Tel- 
sziu pav., Telsziu para, apie 14 m. 
kaip ameriko pirmiau gyveno Wor
cester, Mass, isz ten kelis metus Bos
tone o dabar nežinau kur jij pati ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so:

L. Rukis
15 Millbury st. Worcester Mass-

Mano brolei Juozas ir Kazimieras 
Sengilai, Juozas pirmiau gyveno Chi 
cagoi, o Kazimieras Mahanojuj, tei- 
posgi ir pusbrolis Juozas Plysauskas 
5 m. adgal gyveno New Philadel- 
phijoj o dabar nežinau kur paeina isz 
Kauno gub. Kauno pav. praszan at- 
sisząukt ant adreso;

J no. Sengilas
Box 875 Roslyn, Wash.

Domininkas Stanoilis apie 15 m. 
kaip amerike pirmiau gyveno Chica
go! paeina isz Kauno gub., Raseinių 
pav., Szveksznos miesto, turiu svarbu 
reikalą jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso;

L. Milwydas
15 Millbury st. Worcester Maw

Mano brolis Juozas Petkus, Vin- 
oas Aržyanckas, Juozas Bylckis visi
paeina isz Wiszakio rudos praszau 
atsiszaukt ant adreso:

Ant. Petkunas
Box 181 Moon Run, Pa.

W. TRASKAUCKAS
Pirmutinių Lietuviuką*.

GRABORIUS

Laidoja Kudu* Numirusio. Panamd 
Ryginu* ir Vežimą* del Parivnžiuęjini 

K r* uito Daigiu* ii L L
Virk* atlieka ka nogerianso ir puikiau** 
Au tini mi.lėtai* reikalai* kreipkite* pa 
jin • busite visame užganėdintai*.

520 W. Centre St. Mahauoy Citj

Naujausi apraszimai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežuli papuozkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Vėliname del norinoziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
‘Dr. Brundzas Ointment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikimo 
plauku gvarantuota gyduole. Preke 
yra 20c 50o ir Ji ir užteks ant ilge 
•aiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriama 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.

Namine Mokykla
Gramatika Angliszkos kalbos be 
mokintojo (apdaryta) $1.00. 
Vaiki Dranga* arba kaip mokintis 
skaityti ir aszyti be moki. 15c. 
Nanjaa Budai mokintisraszyti be 
mokintojo • • lOo.
Aritmetika iszmokinimui rokundu 
su paveikslais (apdaryta) 35c.

Pinigui siuskit per Money-Order.
P. Mikolainis

Box 82. New York, N. Y.

Introligatorne.
APD1BBTUVE KNTGD.

Ayaidirba senon maldaku ^ges, istorini 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito a> 
ekspreso kasztua Adresas:

Lithuanian Bindery.
R14 V. Nrvt.ce. CMv.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, O.

Tarp poros.
— Ej Jurgi, tu nuolatos 

lakstai in karezema! tiktai 
czebatus ant tuszczio pleezi! 
rodos kad tau kas juosius do
vanojo.

O tu tiktai tarszkini eulie- 
žuviu, jog rodos ant feru iez- 
grainai.

Ant ullczlos
— Už ka tu mano szuni 

spardai? Juk jis tiktai tave 
uosti.

— Ar gal lauksu, kol mane 
paragaus?

Kuknioja.
Poni in savo kukarka:— 

No laiko, kaip tas ulonas tave 
pameti, tai buvai nustojus vai
kinus milet o dabar maeziau 
užsidedi su ugnagesiu?

Kukarka:— Tai tikt del to, 
praszau ponios, idant man tas 
ugnagesis užgesintu taje ugni 
ka tas ulonas mano szirdije 
užkuri.

Giaras velijimas.
— Žmogau, jau tu trisde- 

szimta karta stoji priesz sūdai
— O hol o tai ponas audžia 

turi gera pometil.... lig sziol 
vertėtu but prezidentu!

Salune.
Saluninke in savo tarnai

te:— Begk Magduk, paszau- 
kie Keide, tegul tuojaus atei 
na, ba cze atėjo agentas tai 
užpundins.

Magde:— Kad dabar ne ga
li ba miltais barstosi ir veidus 
kvarbuojesi.......

Buczeris.
Jonieni in buezeri.'— Jau 

ta mėsa smirda!
Buczeris:— Tai gi jau laf- 

kas jaje suvalgit.

Mano brolis Antanas Ruzges paei
na isz Suvalkų gub.. Naumiesozio 
pav. Rudbales kaimo. Lekecziu par., 
apie 6 m. kaip amerike, pirmiau gy
veno Thiladelphijoj, o dabar neži
nau kur jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso; (yg O|)

G. Ruzgia
112 Stanton st. Wilkes-Barre Pa.

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

.H MOKI ANGtlbKAI KALb^ I.

Jabar* Laikas Mokintis

Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 
in Lietuva ir at^al. 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.

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu

N0R1EVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Viaarr 

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

S. Norkewicz
408 Wilt Mihanoj Ail.

M. VARZINSKAS
Lletuvlazkn Fotografistu

305 E. Centre 8t. Mahanoy Cit,
Pulkei ir pigai nutraukė riaokesFotogTnfijM 
Padaro Didelui Fotografija* in matin ir 
išdeda in Roitnua Indeda in Špilka* 
Kompasas ir t L Parduoda viaokm Roima* 
Lietuvai *u virm-minėtai* reikalai* n*tur 
klutr eiti, kaip tik pa* tavo tena gyventoji 
Ir patinau m* Varlhuka kuri* padaro 
vi*ka kanogorlauM • ir bodu užganėdinti 
Taipgi daw FstyfŲa* at FeM-KaronU

Geriausius rankvedžius ir žodynus gali 
auti, iš kuritj pats per save lengvu ir ; 
iu budu gali išsimokinti angliškai kalbi 
ik nereik tingėti.

1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLI
utaisž J. liaukis, trečia pataisyta laida, p 
4, kaina .................................................................... 2.
2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBO 

‘agal OHendorf’a, Harvey, Ma ^vell ir 1 
is, sutaisė J. Laukis, pusi. 30*/. kaina $1
Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuziikc 
angliškoje kalbose. Sutaisė J. Laukis. Ši 
knygoje yra daugybė laiškų visokiuose r«

aluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pi.
Ū, kaina ............................................................... 75
Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $!.(
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuvišk
igliškos ir angiiškai-lietuviškos kalbų. Tel 
le 18,000 žodžių, parankus nešiotis ki 
uje. Pusi. 151, grąžuose audimo apdart 

•, kaina .................................................................... 6'
Tas pats skuros apdaruose ....................... 9.
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliikos ir ar

Jcai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, < 
S I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 8 
•kių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdary 
vina ......................................................................... $6
Užsisakant virš minėtas knygas, kartu j 

e :r pinigus prisiųsti, o lėšas prisiunt' 
j apmokėsiu. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
112-814 33rd Rt. CHICAGO. ILL

PA r>l I3P1 a VON ES DAKTARU IG1NOTU STARKU
Nuo vi&okių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kitu odos ir kraujo ligų, 

niera geresnio daktaro,.kaip D«. I. Stankus. Daug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgy
dyti Taip kalba Jos švilpa. 1011 Carlton Street Philadelphia Pa.

Siuomi viešai išreiškiu sa»o širdingi) padeki) Dr Stankui už išgydymą nervų liga ir sugrąžinimu 
vyriškumo, kuriu kiti daktarai atsisakė išgydyti. Ir visims su slaptomis ligomis patariu kreiptis pa» 
P- Ig. Stankų, o nepasigailėsite savo žygio A. Zn.udzen, Salem, Mass. 57 Pingree Street.

John Akuotaitis Montreal Que Canala. rašo: Meiluus gydytojau:-S-šta dima kaip gavau nuo 
. anistos liekarstas ir vartoju sulvg užrašo, jau negabu atsidekavou Tamstai iš džiaugsmo da tik pu
sę h karstu sunaudojau bet j.iu visas susriprejnu ir baigiu gyti Daug.au ne turu kt) rašyti- Yies Jau oe- 
reikalamu daktariškos pagelbės Ta jkin liga kuri taip daug prikankino mane .r kūną kiti daktarai 
laike už neišgydoma, dabar jau baigia giti. Ačių Tamstoms už pivų ir greitą išgydymą.
AŠ JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėkai o u Dr Stankui už išgydymą manęs nuo sutinimo veido, 
skausmo krutinėję, po širdžia ir nugaros; nuo didžio skausmo ir sutinimo vidurių ir gel mo kaulų. Kitf 
daktarai jau nebegale manęs išgydyti bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs i mano n»~ ua 
iškarto mane išgydė ir padare sveiku. 253 N. 15 Street Philadelpaia, Pa. •
JAMES FAKO. 923 So. 6th Street Philadelphia, Pa. sako taip; ,,Manęs niekas negalėjo Rgydyn noo 
užsisenejusios paslaptingos ligos bet da rai Stankus su pagrlba operacijos ir savo gvduiemit kuria* 
po mano akių savo aptiekoje sutais*. manę j trumpą laiką išgydė. Ačiū jam. Patariu visiems kreiptis 
»ri< dak/aro Ignoto Stun kaus; kurie jau pametėt nodieją išmgydyti.

BISCHOFF S BANKING HOUSE.
287 Broadway

New^York, N. Y

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

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Kampas Beade Ulicze 
Telefonas.* B orth 2822.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunezime in Kraju kuo ^reicziausei. (rediszka kasa* 
Pinigus visu krasztu iszmainome p^gal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujenoziu in Kraju paatorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visao kitas rejentaliszkas Poperai ■■ 

paliudyimu Konsulio,
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

■ ’ ■ > < ■
UNION RATIONAL RANK.

MAHANOY CITY, PA.
CATITOL STO K >125.000. SURPLUS IR PROFITS $300,000, 

Sav. Vali t. Randas tari muša Banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėta pininga
. Procentą pridedam prie tavo piningu pirma |

diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant I
ar atneszi parodint knygute ar ne. (
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su į

musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.
Harrison Ball, Prexideuta*. 9 ryte lyg 3 pepf*t>
F. J. Noonan, Vice-Prexidcnta*. ...S ubą tomis...
W. H. Kohler Kasijeria*. 9 ryte lyg 12 ad.

10 LABAI GERU ŠTUKU UŽ $1.00
Su niekuo teip žmonių nepalinksmin-.i kaip su geromis štukomis. 

Kuris žmogus moka geru štuku, tas visados praleidžia laika linksimai 
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta pati padaryti, 
jeigu tik nori, nes dabar susilaukei geriausios progos, nes tik uz 1 dol. 
gausi 10 labai geru štuku. Aš esu lietu vys, magikas ir berodydamas 
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli štukas, todėl aš dabar pasi
rengiau tik už 1 doleri parduoti 10 geriausiu štuku, todėl nelauk ilgai, 
užstorderiuok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai m au
drus žmogus, arba turi velnią. Sztukos. kurias aš jums prisiusiu, yra 
labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuo
jaus padaro. Visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinimą 
kaip tas štukas padaryti, išsiunčiu ta pačia diena kaip gaunu orderi. 
Nusiuntimo kaštus aš apmoku. Prisiųsk $1, o gauti tas štukaa.

JUOZAS SZLIKAS, 7208 CARPENTER ST., CHICAGO, ILL.

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

50,000
KNYGŲ

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš 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 ayflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnelma, Abel- 
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tizma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
PuslSs Ir Inkštu llgasr gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, priva li! ir slapta, su ma
žais kaštais. i

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėka* 
Ir stiprumą por pagėlbą tuos knygos. Ji Ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus *IaptlbM> kurios vyras turi 
žinot!. Netrotlkiet sava piningu mokindami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik nepwrskaltisti šitą knygą J! 
posakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- r 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAL 
Męs užmokam ir pačta. ISrašik aiškoie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk JI šendena.

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

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu panlulimlnri dvi ai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiųstom., i man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė,DYKAI DIEL VYRU
Adresas

Stejtas

Daug.au


•gaidelis Tszpardavimas
ufiLžJr---- ,'j Ml------a-----g-->

Clinton, Ind — Darbai 
czionai ue blogiause eina už- 
darbei ne vienoki, kurie turi

Idant padaryti vietos del naujo 
Pavasarinio Tavora, pastanavijome 
iszparduoti visa rudenini ir žiemini 
tavora už labai numažintas prekes. 
Todėl jaigu norite pasinaudoti ir 
suczedint keletą doleriu ant Siuto ar 
Overkoto tai dar turite proga ta 
padaryti. Ateikyti o patis pamatysite 
kaip gerai dar galima pirkti.

Teipgi jau pargabenome daugybe 
nauju Siutu ant Velykų ir Pavasario. 
Siutai szimeti nei yra labai gražus, 
pasiūti pagal naujausios mados.

Pirkite savo Pavasarini Siutą pas

i gerus darinis, tie gerai uždir- 
I ba czionais darbai tankiause 
Į perkami.

— Lietuviu apie 65 fsmili- 
j jos, ir apie 100 pavieniu, 18—to 
diena Vasario buvo czionai- 
pakviestas kalbėtojas isz chi 
eagos lietuvis daktaras Rut
kauskas tiktai gailu kad ne 

I visi ėjo paklausyti dak. Rut- 
Į kaus'o kalbos ir ezionai pa
minėsiu apie ka buvo kalbėta, 
pirmiause kalbėjo apie Law 
renco straikierius, emigrantu 
szelpima, kaip lietuviams au
ginti savo vaikus ir mokyti 
lietuviszkos tautos ir mylėti 
savo prigimtąją kalba.

Paskui uždavė tokius klau 
sytnus kad ne jie palis ne žino 
apie ka klausia, apie orlaiviu 
mėginimą ir t. t.

stei- 
far- 
par-

Per daugel Kuziu. I Parduodu farmas. 
  I Lietuviu kolonijoi Mio' igan 

Lietuvoje augimiut kudi- kur lur* pirkia 105 Lietuviui 
kius, tėvai “ji ;me pn -tato viso- u"19 'Ia90n Pa’iete- Turiu ant 
i . i .■ . i . i . . ■ davimo gyvenamu farmu au budin-kiue bužiUB j r, tu- kur t kt jei.; . . 4 t

. r knis ir sodais. Lake paviete tun dau-
pasisuka, tol nmto ’''^"'S. gybe nedirbtu geru formų ont 
szeszelis, bt žys bet kas kryp-1 lengvu iszmokesoziu. Raszykite o 
teistai bužiA ir sapne stovi Ka"ait« lietoviszkao informacijas, 

. • . , , knygele ir manas dykai, (i 'jdy onbužys, visur vmkas bužys; ■ Kie(liB>
vien tik vaikai tai jau nd bu-j Peacock. Lake Co. Mich,
žei. I------------------------—-----------

Sziame laike npsivarkalija Pursiduoda Šaltinai, 
cicilikaikur nebežengia, kur( Turiu ant pardavimo 4 sa- 
dirba ar miega, skaito ar ra- ]UD|13 jr "Wholesale Bizni” 
szovis tik sutinka jiems ne- preke sa]unu D(lg ^1400 ]ig 
malonius bužius: atžagareivis $.,800 su naujaia ]ajRnai8. Tie 
bužys, tautininkas bužys szo- 9alunai randasi Mahanojnje ir 

aplinkinėj ir persiduos be na
mu tik parsiduoda “good will 
ir ‘ fikszczerai” Kas noretu 
pirkti tegul raszo ant žemiaus 
padėta adreso o gaus visas in
formacijas. (’05 oą)

B. Ragažinski.
54 N. Main St. 
Mahanoy City, Pa.

VALSTIJOS KAS1JER1US LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTS
BANKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

TOYNKIEVICZIA
lSi^i^-w^p-233 235 W. CENTER ST.

KRUTANTI
PAVEIKSLAI

(MOVING PICTURES)

ant boczkaucku sales

Szia Nedela Tiktai 
Ketverge ir Sobatoj

Inžanga Visiems tik 5c.

{■^“Galite ateiti bile kada nog 
7-tos. lyg H:30 ad. vakare o 
matysite visa perstatima.

Žinios Vietines.
— Isz priežaetes užeineszan- s 

ežiu straikiniu debesiu, dau- i 
gelis iszvažiuoje kitur o kiti - 
plauke in tevynia.

— Tunelis prie Fandros jau 1 
konia užbaigtas. Tomis dieno 
mis guldo elekrikinio kelio i 
sztangas o in kėlės dienas ejs 
karukai be jokio pavojaus per 
Redingo geležinkeli.

j- Praeita Ketverga mirė 
Middelporte Mikola Paznekas 
ženotas žmogus kuris sirgo ant 
uždegimo smegenių. Nabaeznin 
kas kitados gyveno Mahanoju- 
je ir likos czionais palaidotas 
Panedelio ryta. Prigulėjo prie 
Sz. Mikolo draugistes. Nabaez 
ninkas buvo brolis Povilo Paz 
neko kuris dar gyvena St. 
Louis, Mo. Paliko paezia ir 
viena kudyki.

— Jagu priymat piningus 
eaugokytee neteisingu penkdo- ■ 
lenniu bumaszku kurios pa
sklido po visa Berks ir Lehigh 
pavietus ir gavosi in Skulkina I 
Litara ir numarae bumaszkos 
yra E 45672732 ir yra gerai j 
nuduota.

— Per eksplozije baczkutes 
parako Tunnel Ridge kariklo- i 
šia likos užmusztas Jonas Du- 
bickas 40 metu senumo kurie 
paliko paezia ir viena kudyki 
Teip-gi likos pažeistu Jurgis 
Stankeviczius kuris mire in | 
antra diena po tam nog apde- 
ginimu.

— Kelos dienos adgalos Jo
nas Czerniauckae 19 metu apei 
vede su Elzbieta Davie protee- 
tonka o ezliuba davė Mister's 
Deckerie. Jonas iezeme laienus 
prislėgdamas jog jau turi 21 
metus. Motina dažinojus buk 
josios sūnelis teip padare ir bū
dama prieszinga tokiam apei- 
vedimui, apskundė Joną už- 
kreiva prieiega. Vėliaus ateilei 
do motiniszka szirdis ir sutiko 
kad pavėlins ant ženybu, jagu 
sūnelis apsives katalikiszkoje 
bažnyczioje antru kartu su sa
vo paezia. — Bus drūtesnis 
mazgas (?).

— isz Mahanojaus likos nu 
siunsta 31 provoe m Pottevilles 
suda.

— Arti Tamakves truko lo- 
komotiva užmuszdaina ketures 
ypatas. Visi paėjo isz Tamak
ves.

Muso 12-tam distnkte likos 
iezkasta praejta meta 3,034, ,

— Juozas Januszaitis isz 
Bvwmano peczes vos iszsieaugo 
jo nog mirties ir tai isz ranku 
savo guodotinos pacziules kuri 
turi žveriezka jausla. Ketvergo 
vakara kada Juozas atėjo na
mon, vietoje paezule jin pabu 
cziuot iszleido isz revolveriaus 
ezvininiae kulkas nes ant gilu- 
kio ne pataikė in szirdi nes in 
kaire ranka o kitos dvi nu-jo 
in ora. Januszaitis ant lyto- 
jaus nukeliavo in Aszlando 
ligonbuti kur gydintojai ieze- 
me kulka.

— Gedimino draugyste nu
tarė per 3 menesius priiminėti 
naujus sąnarius tiktai usz 50^ 
instojimo mokesties. Bus pri 
imti nog 21 m. lig 40 m. am
žiaus. Norintieji prisiraszyti 
tegul ateina ant mėnesiniu su 
sinnkimu kurie ateibuna Utar 
ninkais po 20 —tai kožno mene 
šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz- 
kos Mokslaines. Nauji prisi- 
rasze ka neturi Amerikonisz 
ku popieru, draugyste to
kiems parūpins popieras in 
trumpa laika. Szita draugyste 
teipgi moka posmertine o ir 
paszialpa ligoje. Todėl norin
tieji pnsiraszyti prie szitos pui 
kios draugystes privalo nepra- 
leist szitos progos. Nelaukyte 
paskutines dienos— prisiraszy 
Kite kogreieziause. (t. f.)

Vandergrift, Fa.— Dar
bai gerai eina net viekas brasz 
ka uždarbei neezlekti nog $1. 
80 lig 5 doleriu ant dienos.

— Lietuviu apie 100 fami
liju, ir apie 200 pavieniu ir 
visi sutikime gyvena.

— Czionais yra dvi drau 
gyetes szv. J uozapo ir ezv. 
Kazimierio ir abidvi gerai 
stovi.

Worcester, Mass — Dar
bai povalei eina, isz kitur pri
buvusiam darbas nesunku 
gaut.

— Oras sausas.
— Lietuviu didelis būrelis, 

iez tu visokiu atsiranda.

So. Barre, Pa.— Darbai 
gerai eina net viekas braezka.

— Lietuviu mažas būrelis, 
iez tu visokiu atsiranda.

f 22 d. Vasario atsibuvo 
laidotuves a. a. S. Szimanskio, 
nabasznykas paėjo isz Kauno 
gub., motiszkiu kaimo. Lai 
buna jam lengva szioi svetima 
žemele.

ISZ LIETUVISZKIJ 
KAIMELI!.

E. Orlington, Vt.- Dar
bai povalei eina.

— Lietuviu nedidelis būre
lis bet isz tu visokiu atsiranda 
Daugumas in geryma labai pa 
linkę.

Steubenville, Ohio — Dar 
bai vidutiniszkai eina.

— 10 d. Vasario tapo su- 
rieztae mazgu moterystes p. 
Jonas Tauckus su pana Mari
jona Kulvinckiute, vinczevon** 
atsibuvo ajrisziu bažnyczioje.

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

— Para f įjos reikalai blo
gai eina isz priežasties nesutiki 
mo su kuningu.

Publicznas Pardavimas.
Petnyczioj 8d Morcziaus 19 

12 ant 2-ad. popiet bus par
duoti namai ant 26 ir 28 West 
Spruce ulyczios, Mahanoy City, 
Pa. kaip sekancziai parodo:

Visas lotas žemes mieste Ma 
hmoy City, Pa. po numeru 4, 
77 bloke kaip ant mapos paro 
do sutaisyta per Frank Carter, 
Liepos menesije 1859 mete.

Tas lotas randasi ant Spruce 
ulyczios, 25 pėdos ploczio per 
125 ilgio lig Mapel ulyczios.

Ant to loto randasi namai 
ant 11 familiju, teipgi priva- 
tiszkas namas ir yra labai ge
ras pirkimas del pirkiko.

Iszligos pirkimo yra: 
Deszimtas procentas preke tu
ri but užmokėta dienoje pirki
mo, resztas turi but užmokėta 
in 3 dienas o tada pirkikas ap 
laikys atsakanczius deedsus 
ir t. t.

Locnin ikas turi tiesa atsaky 
ti visas prekes ir gal užlaikyti 
pardavima.

Apie daugiaus dasižinokite 
pas.

Lojerie del Lccaimuko. Ofisas 
Hagenbuko Name.

686 tonu anglių. Darbininku 
dirbo kasiklosia 5137 o prie 
kasikiu 2225. Užmusze per ta
ji laika 25 ypstaa.

Phoenix, N.Y.— Darbai 
gerai eina, iez kitur pribuvu
siam darbas nesunku gaut.

— Oras szaltas, ir teip pri- 
pusnyta jog negalima isz tos 
priežasties dirbt.

— Lietuviu tiktais vienas 
pavienis, jagu isz kur atvažuo- 
tu koke gera mergyna butu 
galima apsivesi.

Brereton, 111.— Darbai 
gerai eina uždarbei neszlekti, 
iez kitur pribuvusiam darbas 
sunku gaut.

— Lietuviu apie 7 familijos 
o pavieniu apie 3 ir visi sutiki 
me gyvena.

Moundsville, W. Va— 
Darbai gerai eina, dirba pilna, 
laika, yra viena stikline ir pvo 
dine fabrikas, kurioi už darbei 
nevienoki, ir dirba po 4 ir 5 
dienas ant nedėlios.

— Lietuviu apie 10 famili
ju, ir apie 20 pavieniu, iez tu 
visokiu atsiranda.

— Oras naaiszytas.

vinietas bužye, buržujus b i- 
žye, klerikalas bužye, juoda- 
ezimtis bužy->, ir valnamanis 
kure cicilika paperėjo bužye. 
Ve! jeigu pamato bent ka su 
raudonu kaklaraisziu, ka tai 
jo tas draugas!....

Galu gale, apsižiūrėjo kati 
ir su raudonais kaklaraiksz- 
cziais dėvėdami ne visi cicili- 
kai ne bužiai, jau ir isz ju 
randasi negeistini iszperos, 
kurie žiūrėdami in cicilikiszka 
apeivarkaladija, tiesiog žydisz-

Suteikė geriausia plana delsuczedinima piningo 
ir lengviausia būda atmokejimo Morgeczio 
arba Dzodžmanto.

Mokame procentą ant visu sudėtu piningu.

------Klerkai Kalba------
Lietuviszkai, Lenkiszkai, Slavokiszkai, 
Angelskai ir Vokiszkai.

Visados esme gatavi daryti bizni su jumis. 
Atneszkyte savo piningus in muso banka.

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

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

...DIRDKT0RIAI...
A. DANISZEWICZ. W. RYNKIEWIGZ M. GAVULA.
J. HORNSBY. L. ECKERT. W. J. MILES.

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

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

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.
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Parsiduoda Farma.
Turi 132 margu žemes, susi- 

„ deda iez 18 margu puikios
kai spjauja didi skreplį in ei-'girios o reszta dirbama žeme, 
ciliko barzdapalaikia; ir tasai (Vandens užtektinai geras 
cicilikapalaikius teip užgauna, tvartas ir sodas. Visa žeme ap- 
kad jau dabar suszuko apsi- (tverta tvoroms. Du arklei, 
žiūrėt ir garsint, jog priimant karves ir visos prietaisos koki 
in ciciliku apsivarkaladija bent'tik yra reikalingi prie gaspa- 
asznieni, reik padėt pirmiaus (dorystes. Farma parsiduos 
in novicijata idant iszstudijuo-! tik už 28 szimtus doleriu o 
tu cicilikiszkus principus, reik gyvulei ir prietaisos parsiduos 
naujoka gerai apgrebot kad atskirum kaip kas norės. Szita 
nesirastu jame kokia ne cici- ferma randasi prie plataus 
lizmo ark*, o tuomet duot'kelio lig miesto ir stacija ran- 
jam cicilizmo palaima. Įdaei 3 milos tolumo. Parsiduo-

Asztrei dar turi perkoszt /'a P’gei, už tai kad loeninikas 
kuomi isztikro bebusią renge- yra labai senas žmogus. Raszy 
mi su misijom keliaut apsivar 
kaladijos agitatoriai. Arsziau 
sei yra tas, kad tokius egza
minus pamirezo indeti in nau | 
ja konstitucija Toji apsauga, 
•Kovoj” No. 8. Tuomi visad 

yra biedniause kad sunku ap- 
sižiuret kas po nosia bezda.

Reikalingas.
Senyvas žmogus, ne girtuok

lis, del prižiurejimo arklio ir , 
szunis ant farmu arti New padėjime. A ra tai balsuojama 
Yorko miesto. Toksai ka bis-'vieta del tos apigardos, teipgi 
ki moka budavoti gonkas ir randasi ant vietos publikos vo 
kitus daigtus pataisyti. Vieta I Tik 5 mi]e9 Tamft 
ant visados. Raszykite ant ad- Cljmbole% NfcW Phi]adel. 
le8° >> e a' i ° i l'hijoa, Middleporto ir Maryd

B. 8. Y ankaus, ' J’ ,, , f,, . <„ T ,. r > Nauja Bell kasikla randasi tikBox 181 Indianapolis, Ind. .• ... r>1 mile nog szitos tarmos. I ar- 
. o.v.Mvo Priežastis
pardavimo jra kad lecuininko

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

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS- 

Garsiu Lletuilszku-LenkiszkuVaisto.

Kiekvienas Lietuvuizkas bztoraiukas 
teipgi privalo užlaikyti visada mūra 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Batoruose ant pardavimo, kad musu 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuvibzkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

GUINAN Mahanoy City, Shenandoah
Mt. Carinei, Landsford.

kite tuojaus ant adreso, (dyj 
John Kvietkus

Box 158 Brookfield. N. V. 
Madison Co.

Parsiduoda Farma,
Puiki farma viena mile nog 

iTiifcarora, Walker T. wn- 
shipe, Schuylkillo paviete, 
Pennsylvanijoje. Namas, tvar
tas ir kiti budinkai, visi geram

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

Vienintele lietuviraka Banku, uždėta pei 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant uuo $1.00 ir už sudėtus pas mm 
pinigus mokam I-ta procentą, pnskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visai 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Kejentalnus Dokumentus i> 
vedam provns senam krajui. Reientelna 
kancelarija yra rėdoma per valdiszka notaro 
J. G. Miliuucka. Užkviecziam lietuvius ii 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mum> 
jusu bankinius reikalnj> o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisyb* 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu’ 
siunezant paezedumui in Banka, arba sius, 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe> 
Expreso Money Orderi.

Egiutero No.l.............................25c.
Egiutero No. 2.............................60c!
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai......................  35c.
Meszkos Mostis.............................25c.
Trejanka........................................25c.
Linimentas vaikams .................. 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c.
Liepiu Bahamas ........................25c.
Anty-Lakson del vaiku ........... 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

Kruvinosios...............................75c.
•Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
GycL del nemaiimo Pilvo........... 50c.
.Vilteliai apstabdymui Galvos 

skaudėjimo...............  10c.
Laszai uuo Dantų............. ...........10c.

Tegul atslszauke brolel j siduoe labai pigiai.
Paculevicziai.

Paejnanti iez Suvalkų gub. pati nuolatos serga. Dasižino-
Seinų pav. Parapijos Veisiu, 
kaimo Kalwaliu, ju vardai 
Vincas ir Daminikas buna 
Colorado Creek o Jurgis Sze- 
nadori, nes joju brolis Marti
nas Lietuvoje užėmė visa gae- 
padorysta apgavingu budu. 
Tegul susiraszo su manim o 
asz apie viską danesziu:

Kazis Matuleviczius, 
40 Broad Str.

West Hazleton, Pa.

kite apie daugiaus pas.
John J. Kelly. ( 61 oj) 

Attorney- at-Law
Tamaqua, Pa

< Brangus Lietuviai

Pitts burgeir

Aplinkinėj.

Praneszu kad aiš uždėjau Didžiau-e Drapanų 
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senem ir 
jaunėm, už. tai kviecziu vistu Lietuvius ir 

| Liet ivaites kreiptis pas mane o asz j ’mis 
>.Qln rnaneii 'Piotnc b-a ntvO'hini*. flt.lin

Naujas Iszradimas. ,...
Sutaiko puolančiu, plauku., priglalbrta patama.pn Tiems ka alvaZnoja i.z aplin 

..aukom. BUfti. Turim, luk.uinc.ia fl"1". apmoku už ?elež.nkeh l.g
KAvoniu. LuBiuncdAm* dykAi g«rAa laforaA 
a(jA4 Apie priatAMh puolAMdiM plMhw lt 
hftip tA«M AtUgU, AdraaAvekyio

LlLlHBtU l« iMlNtfclMttA

76c. tiems ka pirks tavora už $20 arba (lan
giaus, o katrie gyvena Pittsburge ir pirks 
tavom už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c.

j Ta voras yra visas naujas ir naujausios 
’ mados už neperbrangia preke, per szitus tris 

_ ' menesius 25c. a it kožno dolerio pigiau.
į Galite pas mane orderuoti Szlubiniu Žiedu 
ezisto aukso ir iazduodu raszyta gvararniju 

Neužinirszkite 
nurnera ir ulyczia. Viso g'aro velijenth,

2010 Carson UI 
S.S. Pittsburg, Pa

Balsuokite uz m.—>■ j..v
i o nebusite apgautais.

JOHN J. KELLEI “k0,yc,i’ i
ant legislatoriaus ! Si LaDaiiaiiCKas

Pinno Distrikto.
Demokratas. Isz Mahanoy City, Pi

; ■ *'«

Nepaprastos dovanos.

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
-PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GREICŽIAU8I GAR1.ABA1—

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yojko o Rusijos be jokiu perstoiimu.
PLIKI GARLAIVAI: UŽAR - KURSK - RUSSIA

In Rotterdama 8 Dienas. In Libawa 11 Dienu, i f Kurek.10 Vaearlo;Llfuanla 24,
8:iU Treczla Klaea <35 ! kIL Ynrkn I Vasario; BlrmahKovo; Karak|48 Antra Kla-a $50 les >ew Ycrko (Koto’
8'15 Pirma Klaea $7. | Apie daugfaue daelžlnoelte pan mueo agentus arba
A. E. JOHNSON & CO., (General Paaaeager Agfa.) 27 Broadway, New York, N.Y.

Naujas Pavasarinis Ta voras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galėsite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus. Teipgi visokiu 
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu 
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

Tbe Elniui I Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, Pa

Palengvyk Savo Galva.
Nog visokiu biznavu ir piniginu 

ergeliu per indejima savo piningus in
FIRST NATIONAL BANKA

Tada nesirūpinsi apie ju atsarguma. 
Tavo Piningai bus gerai prižureti ir 
ntnesz jumis nauda. Ateikite o mes 
apie tai pasikalbėsimo.

The First National Bank
Cor. Main & Centro St. Mahanoy City, Pa.
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Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų........................................... 25c.

Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Viiistas uuo 1‘apauto................. 15c.
Gvd. nuo Grippo......................$1.25.
Plauku apsaugutojas................,60c.
Muilas del Plauku..................... 10c.
Milteliai uuo Kepenų..................35c.
Rožes Bahamas............................ 25c.
Kinder Baisumas......................... 25c.
Bobriaus Laszai..................... /....60c.
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus...................  $1.25.
Pleifiterh (Kasztavolo)............... 25c.
Pamada Plaukams.......... ............25c.
Gyd. uuo skaudėjimo Ausise......25c.
Gyduoles nuo Piemens....... .........50c.
Vengribzkas Taisytojas UsuM... .15c. 
inkstu Vaistas.............. 2oc. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ................ 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $6.00.

S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas 

Sziauczius ir Czeveriku Sztoras. 
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pautaplu del vyriu, moterių ir vąikU( 
Geriausius skurinius 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, 
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir 
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu ui 
labai pigia preke. Neeikyte passvetimts1' 
te žiu s pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna
526 W. Centre UI., 

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
tymais ir dainomis, su drukuotais 
aplinkui konvertais, tuzinas 25c., 5 
tuzinai $1 Perkupcziams 1C00 už $6 
magiszkos kazyros su kaži romia gal 
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit 

! mano naujo didelio kataliogo, prisiu 
Į skite 2c. marke ir aplaikysite jin rasi
te daugybe naudingu daiktu.

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

Kreipkites ant sziuo adreaa:

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

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, Amerikoniszku ir Importitu. 

alima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Ne senei Anglijos karalus Jurgis aplaike nog makarajo 
isz Nepal, Indijos, jauna sloniu ir raganosi kurios matom ant 
paveikslo. Karalus Jurgis jau tiek aplaike visokiu žvėrių,
jog pripildė gana dydeli žverineziu Londone.

Duokyte dabar orderi o bus jumip 
pristatyta in namus.

&4-5G N. Malu SU
Mahanoy City.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familijt 

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

Thomae Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Ff
26 Metas Senas Lalkrasztls
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DIDELIS ISZPARDAVIMAS
Prasidėjo Herskerio name ant 21 E.Centr UI., 
kur pirmiaus laike sztora Joe Robins.

...Sztai žiūrėkite ant Prekių...

Moterių Kotai vertes 85 lig 815 dabar už 81.00 
Moterių Kotai vertes 810 lig 825 dabar 82.00 
Moterių Siutai vertes $15 lig 825 dabar $1.98 
Vaiku Kotai - - - 50c. ir 98c.
Jekes .... 25c. ir 49c.
Gorsetai ... 25c., 50c., ir 98c.
Diržai vertes 50c. dabar tik - - 15c.
Kalnieriai vertes 25c. dabar po . 10c.

...Ateikite anksti...
Czia paduodame tik keletą prekių.

Rasite daug pigiu pirkimu

THE BARGAIN STORE
21 East Centre Ullcze — Mahanoy City.

VIENYBE LIETUVNINKU 
(szelna kas Sereda Brooklyn, N. Y* 
“Vienybe Lietnvnmku” didelio 
formato 12 puslapu, talpina moksli- 
szkus straipnius ,eiles, feljetonus nau
jausias žinias isz visos pasaulės, 
daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir 
paezios Lietu VOS savu korespondentu 
“Vienybe Lietuvninku” buvo 
visu pirmeiviszku organizacijų organu 
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Pernai 10d. Vasario sukako 25 meto 
kaip iszeina, isz tos priežasties iszlei- 
dome dideli žingeidu Jubilejiūl 
Il inner i, kuris liks tik istoriszku 
atminimu, nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant 
metu užsimokės $2. gaus ta numeri.

‘•VIENYBES ) Metams : : $2.00. 
LIETUVNINKU" Pusei Metu $1.00.

Prenumerata J Užrubežin $3.00. 
Užsiraszyti galima visada

Kas nori gaut tik
JIBILEJ1M MJJERI 

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

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

J. J.PAUKSZTIS & 00.
120-124 (iriuid Slreel 

Brooklyn, N. Y.
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