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KAS GIRDĖT? PAVEIKSLAI DARBININKU PRIE KASIKIU.
Austrijukinia randaa ketina 

neužilglio aulaikyt pininginia 
loterije.— Oj kaip nuliua Gali 
tijoa bobelkoa ir Mnckai! (? 
bet austrijokinia randaa neat- 
aartnatino per tiek metu rogti 
nog eavo radonu 10 milijonu 
kas metas!

Kiekvienas Liekate 
lapę privalo Gihikyurigį^ 
puikias Lieiavi2ka.’Grdi*lgr 
Moruose ant perdivimč. hj 
tamieesnd reikėlaodia 
pirkai b nerekilina įį 
piningus dovanai kofatn kb 
vikaras tose apielinks?. 
rašykite psreihlnJimcip^ 
les, nes geras uldcte; peiarj 
musu tyras Lietuvūziu Gyį^ 
kurias mes gnrmucjuė.

EginleroNoL..... .............4
Egurtero Xo.i.............. j,
Zoiijccmik.........Uc., afe. ir(l&
Gumbo Li-iii.......... .......
Meskis Nutils...... ......_ 5
Trejanka..-..............,__jį
Litkimestas nibm< ....jį 
Gyduoles nuo Kaulio..... . ft
Lepiu Balsams....... ...... į
Anty-Lakson del nib —į 
Milteliui vaikams nuo Kimųjį

” nuo Kirmelio del šaipe į 
Vanduo nuo Akiu.---------- Jį
l’gniatn ukis....... ..............Jį
Skilvio Lasai...................į
Gyd. uiliitamui Vitaiirki

Kruvinosios.—.....— Ą
Ticure’ Arba gyiRiaimuįį 
Gyd. del nemiiimo PŪvo__ į
Milteliai spaaWntii (ah 

skaudėjimo............... i
Lasai nuo Daniu. 
Mortis nuo gedimo ir pabira

Koja.................. ......... i
Geležiau sudrutintoj y srėttj h 
Valsus nuo Papūto —lx 
Gyd. nuo Grippo  41 
Plautai apttūgotoju------ Jį
Muilu dėl Plauku.....—4
Milteliai nuo Kepas........ Ji
Roles Pilamu---- --------Si
Kinder Bahamas.............. ii
Bobriaus Lasui.... . .....—k
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Gyd. nuo uidegimo to 13 
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Gyd. nuo Paalajciuga Lip K*

._.u

sTvValūnas
Geriausia! IJetnito į 

Saancznu ii Qtniilo
Parduodi jisc-kte 

preke negu kitur, Otokorir  ̂
! ir Panaplu del mu, rtąaj® 
I Geriiusioi ekurinius ir rto3 -trenausius skiuuuu.- u z-—- 

■B) . CietatoJ ir Cirerfa. h®
pataisymus b atlieka darbi

— Į ir pagal naujinsią radi- rl- ’f a 
* Pirkyte savo ayaavims p.ęc- ' 
J C ! uf ganedmti b suaedima p^P 
W Vaikams ir Meręiitefflt®^

dei
pan
ikio
•kiu
ikiu

rantipiu ir pu su* 
labai pigia p^ke. 
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Simona Vai®
526 W.CentreU, 

MahanoyClty,^
B. BAGAŽINĖ

Siiomii dienon! ®*
Ragažiuku P"«įX 

garimu, Amfflkoii»’’"’(e 
Galima gaut rimto A* ' 
Arako, Kinelio. D*"1^ 
Taipgi BkunbanefioAl*®

Daokyte dabar orderi o 

.pristatyto in naniiis-

54-56 X.
Malianoy CW>

Aplaikeme nog tūlo žmo- 
giiua iaz lietuviszkoa parapijoa 
Peuusylvanijoi, gn.mata, ku
rioje nieldže mua idant at- 
kreiptumem atyda kuningeliu, 
buk ne kuriuoae parapijose 
miniszkoa yra pripratę bausti 
ir gazdinti vaikus pragaru ir 
gazdyt juoaios baisybėms.— 
Tojo žmogelio vaikai eidami 
in parapine mokalaine kuriuo- 
je mokina miniazkos, tankei 
paszoka iaz miego sapnuodami 
apie velnius kurie juos ketina 
pagriebt, apie visokius žalczius 
ir verdanezia smala kuria tu
rės po smert giarti. ... O tai 
už tai, kad papilde “amertelna 
grieka” jago nežinant motinai 
paymdavo piragaiezio arba 
duonos. . . . Kitados vaikai ne 
bij. -da i o nieko o dabar net sa
vo azeszelio tankei iezsiganeta.. 
Tokia gazdinimaa vaiku yra 
nepritinkamas, o kuningai gal 
ant to ir nepavelins ir atkreips 
ant to atyda.

Kada Morganas lankėsi 
Egipte, nupirko tenais sena 
maldnami Philaejui. Morga
nas ketina taji maldnami par- 
gabent in Suv. Steitus o kasz 
tai parvežimo isznesz 8 milijo
nus doleriu.

Ar gi tai ne kvailumas ame 
rikoniszku milijonierių? Dar
bininkams atyma duona isz 
burnos o paskui iezduoda mi
lijonus ant pagoniszko sugriu
vusio maldnamio? Panaszei 
kaip ir Carnegius, kurie už isz 
plesztus piningus darbinin
kams savo plienynieziuosia, 
duoda jiems knigynus.... 
Knygas vietoj’e duonos!

Ir tokie nevos geradejai(!) 
yra tosios nuomones, jog yra 
visuomeniszki geradejai, kurie 
apvoginejo ir visaip nuskriau- 
dinejo savo darbininkus/ Su
gražina tiktai maža dalele to, 
ka iszplesze priverstinai.

Kaip duodasi suprast tai 
anglekasiu straikas arba ‘ sus- 
penszion” bus po visus Suv. 
Steitus.— Ka tada veiksyt isz 
nubodumo? Ar ne geriau da
bar užsiraszyt smagiause lai- 
kraezti “Saule” kuri jus pa- 
linksmys nuliudime du kart 
ant nedelos! Užsiraszykit da
bar pakol da piningu turyte, o 
tu keliu doleriu savis nej’ausy- 
te, bet jausyte toliaus, jog iž- 
davet kelis dolerius naudin
gai ant praleidimo nuobodaus 
laiko.

Terp Skrantu o Shamoku iszkasa kas metas in 90,000,000 
tonu kietųjų anglių. Jago sustotu dirbti kasiklos subatoje 
tai ne tik ka nukenstu visi gyventojai, fabrikai ir t.t. nes tik 
paežiam New Yorke sunaudoję kas metas 10 milijonu 
kietu ir 8 milijonus minksztu anglių kurie daug prisideda prie 
iszkasimo augszcziau minėti darbininkai priskyrent prie to ir 
varginga mula, kurie niekad isz kasikiu ne buna iszgabentas.

SUBATOJE PASKUTINE 
DIENA DARBO.

Kontraktai minksztu ir 
kietu anglekasiu pasibaigė 
taja diena. Bedarbe bus.

Bedarbe užstos! Beto neapsiejs!
Subatoje sustos visos kasik

los kietųjų ir minkeztuju ang
lių jago greitai nesusitaikys su 
darbdaveis. Taja tai diena su
stos 170,000 darbininku kie- 
tuosia anglekaeiklosia o priek 
tam ir 500,000 minksztu kaeik 
liu anglekasiai.

Jago sustos kasiklos tai su
stos ir fabrikai geležkelei, lai
vai, elektriko szviesa ir gazo 
dirbtuves o biznei visur su
menkę.

ATSAKYMAI.
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LIETUVIO flįj!
Pas mane galim* P“ 

mados laikrodėliu. 
akripku, ir Tis)to aj 
instrumentu. Gen^ 
jamu masrinukio. ii 
joms historisrku ir “**" J 
popiern IiiszkaiE J13!“ $ 
tymais ir dainomis. j. 
aplinkui konrertais,1 ,jp 
tuzinai $1 Perkup’aia®^ 

magiszkos kszyros K „ 
iszloszti daug pi"į"Kf ? 
mano naujo didelio •’ijr 
skite 2o. marke ir 
te daugybe naudinp ,, 

Naujai inejo is j i 
kalinga katalikams kn^^ 
su puikiais apdaram

T, B. Passaic .— Gromata 
ne ajszkei suraszyta. Negalime 
talpyt.

Rožei K. Shenandoah. — 
“Porkopolis” ženklina “kiau- 
liszkas miestas”. Czikagas del 
to teip pramintas kad yra ženk 
livas isz dydžiausiu skerdiny- 
cziu galviju o milionierei surin 
ko “kiauliezkus” turtus. Ant 
galo tasai miestas yra kiaulisz- 
kai ne szvarus, daugiau jame 
prasižengimu ir kiauliszkumo 
kaip kur kitur nes tenai: dau- 
giause yra apsigyvenusiu kiau 
liszko sztamo žmonin, žinoma, 
nepriskyrent prie to geru žmo
nių ir muso pažinstamu jau ka 
Czikagas yra Porkopolis tai 
Porkopolis.

* Boston, Mass. — Suvir- 
szum 15,000 audėju New Eng 
land eteituoeia sustojo dirbti 
isz priežasties darbininkiszku 
ergeliu Lowell sustojo 12,000. 
Lawrence sustojo dirbtuvėje 
czeveriku 200. Kompanijos 
tvirtina buk 90 procentas dar 
bininku yra “foreignereis” o 
amerikoniszki darbininku pa 
siliko prie darbo. Tai-gi Die
vulėliau vis sudeda kalte ant 
“foreign erių”.

* Patterson, N. J. — Hud
son paviete sustojo dirbti 16 
fabriku szilko isz priežasties 
sustojimo 7000 darbininku 
kurie spyrėsi padidinimo mo 
kesties Pirmiauee pradėjo 
straikas Passaic kur pakylo 
musztine Straikierei nori 
pripažinimo unijos, nes kom
panijos ant to ne sutiko — 
duoda padidinimą mokesties, 
bet unijos pripažinti ne nori-

ISZ AMERIKOS.
Baisi nelaime kasiklosia 
— 82 auglekasel užmusztl 

eksplozijol.
Bluefields, W. Va. — Tele 

gramai danasza isz Jed, buk 
tenais patyko baisi eksplozije 
kurioje pražuvo 82 anglekasei. 
Nelaime atsitiko Jed kasiklo
sia panedelio diena. Tame lai
ke dirbo kasiklosia 93 angle
kasiai isz tujuvosll iszsigialbe 
jo su gyvaecziu kurie radosi 
areziause prie ezafto. Kasiklos 
yra tik 150 pėdu gylio. —Te 
nais dirba ir daugelis muso 
tautiecziu, nes kiek pražuvo 
nežine, pakol neaplaikysime 
isz tenaie platesniu žinių nog 
muso skaitytoju.
Visi iszsisaugojo nog 

netikėtos mirties.
Wilkes-Barre, Pa.— Terp 

Skrantu o Pittstono užsidegė 
dirbtuve szilko Avoca Silk 
Mill Co. kun sudege lig pa
matu. Bledes aplaike ant 
$300,000. Tame laike dirbo 
fabrike 500 merginu ir vaiku, 
terp kuriu pakylo dydele bai
me ir sumiszimas o ne kurie bu 
tu iszszoke per langus nog ket 
virto augezto, nes per susipra 
tima kėlu vyru visus iszgavo 
saugei isz degenezio fabriko. 
Badai nog deganezio paperoso 
ugnis pakylo.

Pagal nusidėjimą ir 
bausme.

Salt Lake, Utah.— Greitas 
buvo nusprendimas sūdo, ka
da stojo priesz jin George Par
ry, 38 metu senumo kuris su- 
kaneveike 11 metu mergaite. 
Sudas nubaudė jin ant 61 me
tu in kalėjimą. Mete 1910 
Parry aplaike pardona po at- 
eedejimui kalėjime per 9 me
tus už panaszu prasikaltima 
už ka buvo aplaikes 20 metu.

Trecziu kartu iszdygo 
dantis.

Davis, Okla.— Turėdamas 
jau 88 metus, kapitonui I. T. 
Davis ui iszdygo trecziu kartu 
dantis. Jau asztuonis susilau
kė o kiti ne užilgio iszdjrgs. 
Gydintojai tvirtina buk senu
kes susilauks visus dantis, nes 
yra puikioje sveikatoi.
Kvailysta amerikiecziu.
Buffalo, N. Y.— Mibjonie- 

rie Anthony J. Drexel Biddle 
iždave pietus diena szvento 
Patricijuszo del garsingo gies
mininko Cherles Dalmeresa. 
Sale ir stalai buvo padabinti 
žalei. Priesz pradejima pietų 
bėgiojo po stala ka tik iszpe- 
reti vieztukai, kurie palinks
mino eveczius. Po tam lekiojo 
po sale maži balonai ižduoda- 
mi nenukeneziama szvilpima, 
Toliaus likos atydarita dežiu- 
ke kuri gulėjo ant vidurio 
stalo, isz kuriu pasipy'e ma
žos žalos kirmėlaitės, kuriuos 
blankiojo po stala. Tame laike 
inejo in sale žmogus pasirediae 
kaipo szventas Patricijuszas 
(Patrikas) ir duodamas ženklą 
su ranka, paliepė tarnams su
rinkti kirmėlaitės nog stalo. 
Viena isz kirmelaieziu gavosi 
po bufetu o vie a isz tarnai- 
cziu teip iszsigazdino, jog at
sisakė toliaus tarnaute prie 
stalo. Sveczei turėjo ne mažai 
juoku ir ergelio pakol kirmė
laitė sugavo.

Jago tokiu budu apvaikez- 
tineja diena szv. Patriko, tai 
akyvu yra kaip-gi apvaikszti- 
netu diena szvento Symano 
Stylisto, kuris stovedamM-pui 
40 metu ant stulpo, nesiprausė 
ne szukavosi.
Parapinis kasijerius 

aresztavotas.
Middleport, Pa.— Mikolas 

Zupa, kasijerius czionaitines 
cerkves likos apskunetas už 
prieisavinima parapiniu pinin
gu; bet kiek, tai nežine. Teis
mas atsibus Pottsvilles sude.
Motina nuėjo ant paczto— 

tris vaikai sudege.
Salwano, Wis.— Degan- 

cziam name rado mirti tris 
vaikai F. Ziemiero, laike kada 
motina buvo nusidavus ant 
paczto atytolinto apie mile 
kelio nog namu. Isz nežino
mos priežasties užsidegė tvar
tas o ugnis persigavo in narna 
kuris sudege su vaikais.

Panamos kanalas jau 
baigėsi kast.

Washington, D. C. Darbas 
prie Panamos kanalo ejna 
smarkei. Lig sziai dienai jau 
pabaigė 5 dali o da turi pa
dirbi szeszta dali ir tai in 21 
menesius, nes pagal prižadėji
mą inžinieriaus Goethale, tai 
ketina taji milžiniszka darba 
užbaigt 1 Sausio 1915 mete. 
Vasario menesije likos iszkae- 
ta žemes 2,643,310 keturkam- 
piniu mastu arba lig 1 Kovo 
iszkaee 193 milijonus 183 tuks 
tanezius, 86 keturkampinius 
mastus o pasilieka iezkast 32,- 
141,239 mastu.
Ar daug tokiu darbdaviu 

randasi?
Philadelphia, Pa,— Penkes- 

deszimte seniausiu darbininku 
dirbaneziu fabrike Schlichter 
Jute ant Cardage, szedien gyre 
in padanges locnininka fabri
ko Izaoka Schlichteri isz pui
kios dovanos kurias aplaike ana 
diena po užbaigimui darbo.

Taja tai diena iszdalino 
terp darbininku 50 tuketan- 
cziu doleriu, ne kurie aplaike 
kvitus nog 500 lig 2000 dole 
riu: viena isz darbininkių ra
dosi tam fabrike per 53 metus, 
keturi dirbo suvirezum 40 me
tu, deszimte po 30 metu, asz- 
tuoni po 25 metus ir teip to
liau. Locnininkas fabriko pa
sakė savo darbininkams, jog 
tik per ju teisingumą ir darb 
szavima dastojo dydelu turtu 
ir nesigalejo su jei# pasidalyt.

ISZ VISUSZALIU.
Melde savo vyro idant 

jiaja užmusztu.
Berlinas.— Miestelije Hein- 

weid, jaunas žmogus vardu 
Juozas Stunk likos nubaustas 
ant keturiu metu už užmuszi- 
ma eavo paezios.

Jauna pora buvo apsivedus 
tik keturi meneeei o viena die
ni nuymdama puodą su ver- 
daneziu vandeniu, paslido ir 
baieei apeiszutino sau veidą, 
subjaurindama ant viso gy- 
vasezio.

Būdama nepaprasto patogu
mo motere, žinodama kad ant 
j; sios bjauro veido niekas ne 
(^iles žiūrėt, m-lde savo vyro 
idant jiaja užmusztu. O kad 

it tokio meldimo ne sutiko, 
u otere pradėjo marytis badu 
ant galo susimilejas ant savo 
paezios padare jiai mirti per 
tiuszovima.

Musztine Iszpanu su 
Riffais.

Madryt, Iszpanije.— Tele- 
į, amai isz Tangerio daneeza, 
b ik iszpaniszkas vaiskas labai 
n ikentejo musztineje en szta- 
n u beduinu po vardu Riffais. 
J zpanu likos užmuszta 38 o 
■1 pažeido. Prieszu dingo arti 
<Su ezimtai o konia tiek ir pa
žeido.
Netikėtai surado 

senoviszkus skarbus.
London.— Laikrasztis 

“Temps” daneeza, buk laike 
bombardavimo per italijonisz- 
ka flota aplinkine Mokka, 
Arabijoi, szuvei sunaikino se- 
noviszkai arabiszka mūra. 
Kada vaiskas atėjo persitik- 
rint apie padaryta blede, už
tiko terp muru senoviszka skar 
ba susidedanti isz plitu aukso 
su hebraiezkais paraszais, daug 
szmaragradu, perlu ir seno- 
viszku piningu kuriu verte 
isznesza ant keliu milijonu.
600 nžmuszti Paragvoje.

Buenos Ayres.— Revoluci- 
jonierei užklupo ant randa- 
viszko vaisko arti Asuncion 
kur atsibuvo kruvina muszti- 
ne. Suvirszum 600 kareiviu 
dingo laike musztines. Prezi
dentas Pedro aplaike priglau
da ambasadoje Uruguayoi.

Trumpi Telegramai.
§ Delmar, Del. — Garinis 

katilas plitnyczioje Herum 
truko užmuezdamas penkis 
darbininkus o pažeido keturis.

§ Peteisburgae, Rosije. — 
Badai neužilgio Italijos kara- 
lūs atlankys cara Krimoje. Po 
litikiszkas veikalas yra priežas 
te atsilankimo.

§ Scranton, Pa. — Laike 
užsidegimo namo Juozo Ma- 
raucko, Archibalde, likos labai 
apde ginti tris burdingieriai.

§ Rimas.— Popiežius Piusas 
X serga ant perszalimo. Jau 
nog keliu dienu nepriymine- 
je jokiu svezeiu.

§ New York.— Jonas Ar- 
buckles, milijonieris ir locni- 
nikas dirbtuvių kavos ir cuk- 
riaus mirė staigai seredos diena.

Valkai tarp saves.
— Mere, asz su tavim apsi. 

paezuosu?
— Gerai nes ar tu uždirbsi 

tiek jog mano tris lėlės galėsi 
iszmaitit ?

Ne beda.
— Tai likaiei Petrai bied- 

nas po smert savo paezios.
— Ne beda, žmogeli, tiktai 

man net protą sumaiszi, tia net 
penkes persia o ne žinau kat
ra imti.

PAVEIKSLAI ISZ ANGLISZKO STRAIKO.

London. — Suvirszum 10,000,000 ypatų szendien prade
da jaust bada isz priežasties straiko. Szendien ne turi darbo 
2,500,000 vyru, moterių ir vaiku. Virszininkai miestu tvirtina 
jago greitai randas neužbaigs straiko, tai neatsakys už papil
dytus sumiszimus straikieriu. Musztines pakyla konia kas 
dien už maista. Walijoi insteige 50,000 kukniu isz kuriu dali
na maista pavargueieme. Kaip kur turėjo sustoti ėja geležke
lei isz štoko anglių.

Ant pirmutinio paveikslo matome sena motere su vežimė
liu kureme veža prisirinkus anglių isz artimu kasikiu o žemiau 
motere kaip angliszki anglekasei sustoja prie langelio atyma 
eavo paskutini užmokesti.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Atrado naujos gyslas 
aukso.

Nikolajewsk, Siberije.— 
Prie Bolbos, pajeszkotojai 
aukso rado naujės gyslas tojo 
geltono metalaus. Badai par
duos angliezkiems kapitalis
tams.

Žudiustos ir aplpleszimai.
Kazimiera ve, paviete kijovs 

kam, keturi bandytai nuszove 
locnininka monopolaus ir jojo 
paezia, po tam apiplesze kro- 
mo ir prasiszalino.

Terp stacijų Mieczernicka 
ir Kahalnicka razbaininkai 
apiplesze paczta ant 6000 ru
bliu. Pacztalijona ir furmona 
nužudė, kuriu lavonus rado 
užkastus sniege prie kelio.
Pardavė paeze už 5 rub.
Kaime Szrubkosia ant Podo 

lauš laike Užgavėnių, name 
vieno isz tenaitiniu kaimuo- 
cziu— naszlio susirinkę kai
mynai ant pasilinksminimo. 
Kada sveczei ir gaspadoris ge
rai prisipylė pakauszius, o gas 
padoris pradėjo rngot, jog ne 
turi namie gaspadynes kuri 
vestu gaspauorysta, vienas isz 
susirinkusiu kuris buvo susi
pykęs su savo paezia, pasakė 
gaspadoriui, buk jisai jam par 
duos savo paezia. Turgus tuo- 
jaus likos padarytas. Naezlis 
užmokėjo neiszmanelui penkis 
rublius su tom iszligom, jago 
pavarytu nog saves pirkusią 
paeze, jog duos jiai deszimta 
dali savo turto. Ant rytojaus 
kada neiszmanus vyras iszsipa 
gyriavo nuėjo pas naszli pro 
vindamasis sugražinto paezios, 
nes likos per abudu iszvarytae 
su szluotoms. Nusimynes to
kiu apsiejimu paezios pasiko 
re ant pirmutinio medžio.

“Amžinasis žaltys”.
Musu amžius, tai tarytum 

milžiniezkas, “amžinas žaltys” 
nardo ir vyniojasi tarp gausios 
pasaulio kaitros. Dirstelėjus 
(žvilgtelėjus) in “žalczio pirma 
galin,, galima pasakyt, kad 
jis toli jau nušliaužė pirmyn, 
bet jo “pasturgalis” toli-toli 
atsilikęs toje amžinoje szio pa
saulio kelionėje. “Pirmagalis 
isz olos (urvo) iszlindes gėrisi 
mėlynu padangių skliautu, 
skaiseziais saulutes spindulė
liais, kvepianeziu augalu kva
pu ir žibanezia ryto rasa: o 
“pasturgalis”, pasilikęs oloje, 
nemato ir nejauezia tu visu 
grožybių ir gerybių tuno ap
siaustas tamsumu ir dulkėmis 
kaip koks supuvėlis...

Mus “galvos” masto “ran
kos” dirba, “kojos” vaikszczio 
ja — visi pajautimai savo už
duotis atlieka. Tokiu budu 
mes gyvename ir džiaugiamės 
ežio pasaulio gyvenimu, iszri- 
szam naujas klausimus, atran
dam gamtos paslaptis, kvepuo 
jame laisves ir proto oru ir lai 
mingai gyvuojame.

Bet yra žmones, kuriu snie
gena apnarplioti tarsi kokiais 
vortinkliais, rankos ir kojos 
suvaržyta, visas kūnas tarsi ko 
kiuose rėmuose inetatytas — 
vos tik gali pasijudinti. Nega
na to: dar visokiais iezmielais, 
visokiais prietarais visokioms 
baisenybėms kankinama netik 
kūnas, bet ir dvasia...

Seniaus žmones rūpindavosi 
tik vėlės (duezios) reikalais, o 
apie kuna visiezkai užmirezda 
vo. Bet dabar atėjo laikai, ka
da žmones ir kūno prietarus 
meta szalyn. Visiems žinoma, 
kad vėlės maistas yra apszvie- 
timas, o kūno maistas — val
gis. O tam pasiprieszinima ir 
prietaru nepildymą — vadina 
peržengimu visuomenes.

Pažiurios kiekvienos tautos, 
tikėjimo bei žmonių persitik
rinimo visados skyrėsi nuo 
viena kitos ir laikui bėgant 
mainėsi, bet tikroji tiesa-tei- 
sybe, kaip buvo nuo amžių, 
taip ir pasiliks per amžius!...

Mus, Lietuvos, krasztas ir 
taip jau yra atstumtas ir atsi
likęs nuo visu mokslo vaisiu, 
o ežia dar tamsybes szalinįnkai 
muilina akis visokiomis klai
domis, prietarais ir kvailystė
mis, isz visu pusiu varžo viso
kiais senu amžių “skarma’ais”, 
kad neinsiskverbtu nevienas 
szviesos spindulėlis. Nejaugi 
musu tauta taip ir liks užpaka 
lyje kitu tautu!? Nejaugi kaip 
tas “amžinojo žalczio pasturga 
lis” amžinai rūgs tamsybes ur
ve!... Ne! Taip negali būti!

Žinoma, jeigu matysim tik 
ta, kas po musu nosia, galvosi
me tik apie tai ka musu “pa
teptieji” vadovai palieps ir žiu 
resime, kur ju smalines žvakes 
szvieczia, tai dar ilgai nepama 
tysime tikros szviesos ir tie
sos...

Anglai, Prancūzai, Vokie- 
cziai Amerikonai ir t. t. gali 
pasigirt visa eile mokslo vyru, 
kuriu vardai skambės .— kol 
£aeaulis stoves! O kuo mes, 

ietuviai, galime pasigirti!? 
Prietarais, tamsumu, fanatizmu 
ir kitomis senu gadynių lieka
nomis! Tad linskime laukan 
isz tamsybes žalcziu urvu! 
Naudokimės saulutes ezviesybe 
oro tyrybe ir gamtos gražybe 
Bukime žmonėmis! Tada su
lauksime geresnes ateities. — 
R. N.

10 metines sukaktuves 
Auszros draugijos.

Sausio menesyje 1902 metu, 
Chicagos inteligentu būrelio 
tapo sumanyta ir insteigta 
Auszros Draugija su mieriu 
szelpti musu jaunuomene mo- 
kinanezius daktarystes, tiesu 
matematikos ir dailės Europos 
kaip ir Amerikos universita- 
tese. Reikalingumą mokytu 
žmonių, ypatingai daktaru, vi
si pripažinsta ir kad pasiekti 
ta mieri, vienur tai kitur su
siorganizavo Auszros Draugi
jos kuopos, kaipo ir daugelis 
lietuviszku paszelpos draugija 
ir pavieniu ypatų aukavo ne
mažas aukas Auszros Draugi
jai— szelpimui studentu. Di
džiausia auka, kas metai, au
kaudavo Susivienijimas Lietu
viu Amerikoje.

Studentu, norineziu gauti 
paszalpa nuo Auszros Draugi
jos, visados buvo gana daug, 
bet Auszra galėjo suszelpti 
tik ant tiek, kiek iszde (kaso
je) buvo piningu, daugeliui 
turėjo atsakyti paszalpa delei 
stokos piningu ir nežiūrint in 
tai, Auszra visgi suszelpe pa
gal iezgalejima nemaža skaitliu 
studentu, kuriu tūli jau ir at
mokėjo Auszrai ta paszalpa, 
kaipo ir visuomenei— dirbda- 
mijos labui, kiti attimokea 
ateityje,

Taigi tokia Draugija mums 
yra labai reikalinga, ir musu 
visu priederme yra tos 
Draugijos nariais pastoti, taip, 
kad Auszros Draugija būdama 
turtinga galėtu suszelpti visus 
ateiezaukianezius gabius stu
dentus ir studentes, kurie bai
gė gimnazijas, negali lankyti 
universitetu delei visiszkos sto 
kos piningu arba ju dalies. 
Tokiems visiems Auszros Drau 
gija geidžia pagelbeti.

Taigi ežveneziame taip nau
dingos Draugijos 10—metines 
sukaktuves— jubileju. Broo
klyn’© Auszros Draugijos 
2-roji kuopa parengia tam 
tikslui koncertą su pasilinks
minimu (ezokiais) 8 balandžio 
(April) panedelio vakare (an
tra diena velyku) ant 7:30 tos 
valandos, saleje.

McCaddin Hali,
Berry str. (tarpe South 2nd. ir 
3rd. Streets) Brooklyn, N.Y.

Visus lietuvius ir lietuvaites 
sziuomi nžkviecziame imti da- 
lyvumo ežiose sukaktuvėse ir 
taip dailioje iszkilmeje, ant ko 
visus užkvieeziame. Auszros 
Draugijos 2-ros kuopos.

Komitetus.
Inžanga ir sėdynė kiekvienam 

po 25 centus, ateikite in laika 
nes galite netekti sėdynių. Szo 
kiai iki ryto.



Pavaairis jau atėjo, 
Ir paukszczei linksmiau giedoti pradėjo 
Ir mergos stengėsi puikiau pasirodyt, 

Svietui visam pasirodyt,
—Kur pauksztis?

Nedrauskit vaikams 
apsivest su kuom mylisi

i.
Pietines Italijos provincijo

je Kalabrija, mariu gulinczia 
me miestelyj Parghelia, viena 
pavasario vakara 1905 metuo
se, ant rinkos stovėjo jauna 
mergaite, žiūrėdama in iszei- 
nanczia nuo rinkos ulyczia ir 
kaipo ko tokio laukdama. Sau 
le tuotarpu in marias leidosi ir 
žibėjo kaipo koksai purpuras 
nuo besibaigianczios dienos 
szriesos blizgėjimo. Už miesto 
uolos maudėsi ražiniuose spin
duliuose, kurie potam daryda
vosi juodu purpuru ir antgalo 
viskas temstant pajuoduodavo

Ale mergaite nemate tu visu 
gražybių prigimimo ir jos vei
de matėsi iszsiilgimae. Tuotar
pu užpakalyj saves iszgirdo 
greitus žingsnius. Mislydama, 
kad tai laukiamas tėvas, tai-gi 
tuojaus ji ir atsisuko. Bet 
urnai persigando ir jos veidą 
apliejo raudonumas.—Del Die 
vo, tai tu, Masa?— suszuko.— 
Isz kur tu czionai atsiradai?

— Isz dangaus iszpuoliaul
— prasijuokė atėjūnas, paau
gės jaunas žmogus, turintis dvi 
deszimts kelis metus. Nusid
žiaugęs suspaudė mergaite 
rankas.

— Tėvas yra ežia — tarė 
persigandusi mergaite — ateis 
tuojaus. Kaip ežia tave pas ma 
ne pamatys?

— Na, tai tegul pamato! 
Ar man nevalia stovėti kur 
man patinka? Czionai laukiu 
pacztos, kad keliauti namo, o 
tavo tėvas man negali to užgin 
ti!

— Matai tenai jau jisai ei
na! — suszuko dabar mergaite 
ir tuojaus nuo jaunikaiezio sza 
lin pasitraukė. Ulyczia artino 
si senas sodietis, o su juom 
silpnas, mažas ir gana smagus 
žmogus būtis, smagiai kalban
tis su seniu. Senis pasižiurėjo 
kreiva akia in jaunikaiti, kuris 
tuojaus taipgi tokiu pat pasi
žiūrėjimu atsake. Tėvo drau
gas tuo tarpu pamate jauna 
mergaite.

— Ai, ai, kokia jus gražia 
dukteri turite, Nencioni! — ta 
re Beniui. — Kada aez pasku
tiniu sykiu priesz penkis me
tus maeziau, tai buvo sau nei 
szio nei te, o dabar.... tegul 
pražūsiu! Gražesnes mergaites 
nerasi visoje apigardoje.

— Marietta, eiksz czionai!
— atsiliepe senis asztriai—Tai 
yra ponas.Gionino Baldo, ma
no senas prietelius; paduok 
jam ranka!

— Senas prietelius! Aha!— 
užprotestavo Baldo.— Turiu 
45 metus, ale jaueziuosi jau
nas, kaipo turecziau tik dvide- 
ezimts metu.

— Hahaha! — juokėsi pra- 
silinksmines sodietis.— Jei tu
rėtum 70 metu, o aez jei bu- 
cziau dvideezimties metu mer
gina, tai ir taip su jum eieziau 
pas altorių.

Mergaite paraudo ir nusige- 
dinus.

— Ale mandri — tarė Bal
do su priversta linksmybe, ant 
ko senis ant mergaites užsirūs
tino.

Tuotarpu privažiavo paczto 
vežimas ir susilaikė ant uly- 
ežios kampo.

— Sėsk su manim — liepe 
sodietis dukterei, atidarydamas 
dureles, o pirmiau ju jau Bal
do buvo inlindes. Jo veidas už 
sidege ant mislies, kad važiuos 
su ta jauna gražia mergaite. 
Ale Marietta neineedo. Isz szo 
ko ant suolelio užpakalyj veži 
tuo, kur buvo dviem asabom 
vietos Baldo sėdėjo in ja pe- 
cziais užsigryžes, o pas vežeja 
sėdėjo Maso.

— Ka tas tur ženklinti? 
szauke sodietis.

— Man nesveika toj skry
nioj, noriu būti ant šviežio oro 
— atsake duktė.

— Turi taip padaryti kaip 
aez sakau!

— Duokit jai pakaju, mato 
gi kaip iszbalo — ramino Bal 
do seni, o bu linksmu juoku 
pridūrė: — kaip mane areziau 
pažine, tai gal atsimainys.

Baldo isztikro turėjo jau ži- 
lokus plaukus ir nepatogus, 
ale už tai buvo bagotas, labai 
bagotas pagal to kraszto sodie- 
ežiu supratimo. Priesz de
szimts metu buvo dar biednu, 
bet nuo kada pradėjo kup 
cziauti su vynu, jo turtas stebe 
tinai augo taip, kad visur pa
sakota apie jo raganyste. Pe
reitais metais jam numirė pa
ti, su kuria ėjo per ezyseziu 
jau ežia ant žemes ir nuo to 
laiko taigi visur jieezkojo eau 
paezios. Turėjo isz ko rinktis, 
ale Baldo pastojo mandru, jam 
niekas negalėjo patikti. Po sa 
vo negražiai ir pikeziurnai Te 
resiai norėjo dabar nors geres
ne, paezia gauti. Mielino apie 
gražia, gera, paklusnia paezia, 
del kurios jo pamojimas butu 
prisakymu, kuri ji mylėtu, go
dotu ir ant szitos žemes pada
rytu jam rojų.

Kada pamate Marietta, tuo
jaus pamielino: Toji arba nei- 
viena! Senas Nencioni negale 
iszsidyvyti, kaip prielankiu ir 
prieteliszku pasidarė del jo ta 
sai taip daug iezdidus ponas 
Baldo.

Vežimėlis tuo tarpu priva
žiavo prie Valtellano, kur gy
veno Nencioni, o ir Baldo 
sziandie czionai su savo reika
lais atkeliavo. Abudu važiuo
dami labai daug eznekucziavo 
si ale turbut savo kalbos dar 
nepabaige, ba dabar dar ka to 
ki vienas kitam szvepejo pasza 
lyj stovėdami.

Tai-gi daigtas užbaigtas...
Priimsite mane gražiai, ja- 

gu tankiau pas jus atsilanky
siu? -klausė Baldo.

— Žinomas dalykas! Tiktai 
tankiau mūs aplankykite! — 
atsake Nencioni labai linksmai 
Persiskirdami szirdingai atsi
sveikino. Vyno kupezius užė
jo kareziamon, o tėvas su dūk 
tere tylėdami pasuko in na
mus.

Namie Nencioni vaikszczio 
jo po grinezia užsimislines, 
kad urnai atsistojo priesz dūk 
teri.

— Ka tu pasakytum ant to 
Marietta — tare nusiszypsoda 
mas— jaigu bagotas ponas 
Gianino Baldo papraszytu bile 
diena tavo rankos? -

Marietta persigando. Ji mis 
lino apie savo Masa, kuriam 
jau seniai paslapta davė žodi 
taigi dabar ir apėmė neapsako 
ma baime.

— Ka asz pasakycziau ?— 
atsake — Viena tik žodi.

— Koki-gi?
— Ne.
— Kvaila!— suriko senis. 

— Otų žinai, koksai Baldo 
yra turtingas? Ar žinai kad 
ežia aplinkui turtingiausias 
žmogui? Kitos merginos tik 
dussuja, laukdamos sau tos 
laimes idant Baldo isz ju nors 
viena imtu, o tu, matau, jam 
tuojaus atkirstum!

— Aez jo nenoriu, norinte 
jisaijvisas butu isz czyeto auk 
so!

— Žinau, kad tau sėdi gal 
voje tąsąs prakeiktas Maso!— 
szauke senis.— Tasai prakeik
tas benkartas!

— tuojaus susilaikė nes 
jin dusino piktumas. Geriau 
tave matyti grabe,“negu priesz 
altorių su tuo latru! O dabar 
eik gult, nepaklusni duktė!

Ilgoka dar laika Nencioni 
trankėsi po grinezia. Kožnu sy 
kiu inpuldavo didžiausian pik 
tuman, kada atsimindavo dūk 
tęs numylėtinio szeimyna.

Keli metai atgalios Angelo 
Nancioni buvo turtingu žmo
gumi, kuriam alyvų |lazdeles 
ir vinagradai atneszdavo laba’ 
daug pelno. Ale didesne puse 
turto iszejo ant provu, kurias 
vede senis Nencioni su Tarno 
sziaus tėvu ir katras viską pra 
losze. Vaikino tėvai paskui 
trupame laike pasimirė, ale 
ju neprietelaue neapykanta 
ne sumažėjo. Marietta ir Maso 
sykiu bovijosi kaipo vaikai. 
Tėvu nesutikimas (jiems visai 
ne rūpėjo, jie tankiai ir potam 
su sieidavo ir nieko nemislyda 
vo apie ta nelaiminga prova ir 
jos pabaiga. Laikui bėgant ju 
jaunuose szirdyse apsivieszejo 
meile ir ana abudu vienon kru 
von eiszo. Nencioni mate ge 
rai kas veikiasi, ale niekad ne 
mislydavo, kad duktė kada 
nore mylėtu jo didžiausio ne- 
prieteliaus sunu .Mielino paro 
dyti, kad jie to visko nesupran 
ta ir ne mato ir tuo tarpu dūk 
terei pajieszkoti kito vyro. Ji 
sai labai linksminosi kada jo 
duktė patiko ponui Baldo ir 
svarstė, kad tas viekas be abe 
jonee turės užsibaigti moterys
te. Dukteres paeiprieezinimo 
jisai nesitikėjo ir nelaukė.

II.
Ponas Baldo savo prižadeji 

mus tiesingai iszpilde, Senau 
per kelis metus nebūdavo Vai 
tellano taip daug sykiu, į kiek 
dabar per kelias nedelias. Go 
dalingas Nancioni eu kožna 
diena darėsi prielankesniu tur 
ežiui, kurie buvo tiek malonus 
kad tankai pasižiūrėdavo in 
jo dukteri. Teisybe, kad nute- 
rnijo jie abudu, jog Marietta 
darėsi vis szalteene. Nuo pir 
mojo pasimatymo tasai žmo 
gus jai buvo labai priklos ku 
ris niekam in 1 akis tiesoj ne
žiūrėjo, bet jai pasidarė jis da 
bjauresnis, kada iszgirdo apie 
jo norus.

Nencioni kožnu sykiu labai 
rustinosi ant dukteres už jos 
toki atkaklu, pasielgimą ir 
Baldui iszejus visada būdavo 
barniai ir keiksmai: bet Mariet 
tai tas nieko nekenke, ji my
lėjo savo jauna numylėtini, 
nes savo szirdi buvo pažadėju
si.

Vyno kupezius nebuvo stra- 
kus ir nieko nepaisė in Mariet 
tos atszalima. — Palengva vis 
kas bus gerai — Juokavojo 
kalbėdamas su tėvu — Kaip 
mane be perstojimo girsite, tai 
be abejones, jos szirdis sumin 
ksztes, o kada pasiliks mano 
paezia tai tada asz ja jau iez- 
glostysiu.

Marietta neturėjo priesz ka 
atidaryti savo szirdi. Motinos 
jau kelinti metai neturėjo ir 
neturėjo net geros sau prietel 
kos kaip kad kitos merginos 
turi. Su savo mieliausiu nega 
Įėjo susieiti tėvas jos kožna 
žingsni dabojo labai saugiai. 
Tatai maži'dyvai, kad ji laikui 
bėgant paliko liūdna ir suniu 
rus,

Maso žinojo apie viską, kas 
darosi jos mieliausios namuose 
kadangi jis tankiai prie jos na 
mu tykodavo ir girdėdavo 
Viena diena jau ilgiau negalė
jo iszla’kyti abejingumas pasi 
dare didelis. Norints gana ge
rai žinojo, ka jisai sutiks vie
nok pasirėdė szventadieniais 
drabužiais ir nuėjo in Nencio
ni namus, kad papraszyti jos 
rankos. Susirinko jisai sziek 
tiek pinigu ir žadėjo tėvui jos 
sugražinti juos už provoje isz 
sikasztavima, o potam praszyti 
Mariettas už paezia.

Nuėjo.
(Toliaus bus.)

Usterio bobelkos palau kyte, 
Szposu vyrams ne darykite, 

Palankyte girtuokliaut,* 
Laike Gavėnios staugt.

Vaktuokite vaikus,
Kad neužkabinetu praejgius, 

Kaip szunes ant vilku,
Kurie ne gali apsigint nog 

j u so vaiku.

to # #

Niudžerzejo gubernijoje, 
Apigardoje vienoje, 

Naszlys norėjo veseile pada
ryt. 

Svetimo bobele paveržt.
Bet svoeze eu szluota perskyrė, 

Ir net pas vaita atsidūrė, 
Ir toji svodba 700 dolerius 

kasztavo, 
O ir bobos ne gavo.

« « * <

Kožna pusgalve visados} 
Neszioje dydele žiurke ant 

galvos, ’ 
O katra kvailesne,

Tos ir žiurke dydesne. 
Grąžei tokia žiurkine iszrodo, 

Kaip kur pasirodo,
Terluke maža, graižąs ant 

galvos, 
Iszrodo suvis ant pelėdos.

Tai vis gražu, 
Priglauda del uteliu, • 

In graiža pirsztu ne talpys, 
Ne krapsztys ir ne kaeyp. 
O kad nog uteliu atsiginti, 

Reike visokius spasabus mė
ginti,'

Pati maeziau, kaip taooka 
minkino, 

Uteles žiurkėje vieszino.
Reike su galva palinguoti, 

Ir su aszaromis dejuoti, 
Ir tai nuo jaunu dienu, 
Ne apsieina be žiurkių.
O biednos pusgalves, 

O spangios tusztgalves, 
Motinos ižsižioja žiuri, 

Geryei, jog duktere žiurke 
turi.

O tu ne iszmanus motin, 
Ar vis džiaugsiesi? Kas žin, 

Reike sziek tiek galva pada- 
byti,

Bet ne autus in plaukus tal- 
u pytū

KAPSUKAS PiEMENELIS
■ "Para«ze senis Tamoszius

Astramskae iš Philadelphia

Karta pas viena kaimyną 
besiūdamas pas glamuone Mag 
de laikytis eme ir susivėlino; 
nucimpines nabagas jau per 
vėlai, visus rado saldžiai be- 
miegtint, duris visos buvo už
stumtos stumomis, kriauezia- 
liui pasiekt Magde nebuvo 
kaip, jisai sumislio pasinaudot 
inlipimu per augszta. “

Priejas prie galo stubos, už
laidu užsirangė ant augszto, 
persigramozdijo ik priemeniai, 
bet kopeczias kur stovi kaip 
tycziomis nesurado ir gana. Pa 
mielino, nusileist siena nuszokt 
priemenen ir bus gerai.

Pasistengęs leistis žemen, 
krito ne ant žemes, bet in sta
tine pilna prie sienos stovinciza 
vandenio. Kriauczialis inkrites 
in vandeni, isz baimes nors 
persigandęs, bet kad kiti isz- 
girde nesukiltu nabagas ane 
neriktele,

Magde kamaroje gulėdama, 
pajuto per miegus kad prieme
nėje vanduo nepaprastai 
szlamsztele suprato, kad tai 
bus jos mylima kriauczialis 
pieninei sarmatinasi, užsrėbu
si lempute iszejusi žiuri kad 
jos kriaueziali nei drapas szla- 
pias, statine parvirtusi ant ezo- 
no.

— Kad tu suplendetai! Ki 
ba velnias tave czion inmete?- 
Magde negarsum balsu sumur
mėjo.
į|— Oj Magdule,— tylėk 
nesznekek garsei, radęs duris 
užstumdytas užlipęs per užlai
da kopeczias nesurasdama, rė
kavau nusileisiu siena ir pas 
tave ateisiu, o dar matai kaip 
in pekla in statine tik szabal- 
du in puoliau. Ka darysim kad 
visas esu szlapes?..

— Palauk, sujieszkosiu sau 
sus marszkinius ir kelnes, o 
apsivilkės, spruskie kuo grei- 
cziausei isz czion namon, o aez 
megysiu szita viską apvalyt. 
Apsivilkės kriauczialis sausa is 
drabužiais iszdume namo ne 
neatsižiuredamas.

Magdule priemene iszvale 
per nakt teip gerai, kad nie
kas nepatemijo kad buvo sta
tine parvirtusi.

Nedeldienij susiejo kriau
czialis su Magde, iszsikalbejo 
kad viskas nusisekė gerai, 
kriauczialis szirdingai padeka- 
vojo pavaiszydamas Magdule 
keletą sklenycziu arbatos su 
Prusu araku.
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In Pittatona ana nedelia nu
kakau,

In bažnyczia užėjau, 
Ir dydelus dyvus pamaeziau, 
Žinoma, terp moterių atsisė

dau, 
Poterėli sukalbėjau, 

Ir isz akyvumo apsidairiau, 
Moteree turėjo skriblius, 
O kaip katros banetus.

O merginos. 
Kaip beždžionkos, 

Plaukai susukti kaip graižąs. 
Vydurije suviniotas autas.

Ant to graižo lipinėjo bužes, 
Tiesiog pasakius: uteles! 
Marszuoje viena už kitos, 
Baltos, juodos ir žilos, 

Ant geltonu plauku ne matyt,
Nes ant juodu, 

Pilna kaip aguonu!
O da szuku prismaigyti, 

Ir blekutem padabyti.
Juk tai gražu, kaip graižąs 

ant galvos, 
Tik ne iszmintingos mergos, 

O katra kvailesne
Tai turi kuodą dydesni. 

Iszrodo kaip meszlas isz po 
lapo,

Na ir prie tokio nieko pa
prato, 

Mergaite turi trileka metu,
O jau ant galvos su ratu; 

Kaip peleda iszžiuri, 
O ir proto viso da ne turi.

Atsidusau,
Ir paszaukiau, 

Dieve mielaszirdingas. 
Kam apteikei tokias vilnas, 
Ant tu kvailu sutvėrimu, 
Ant gaivu lietuviszku mer

ginu!
Ne galėjau žiūrėt, 

Pradėjo aszaros byrėt, 
Isz bažnyczios iszejau, 
Nuspjoviau ir atsidusau 

O kad vieką apraszyt, 
Reike daug lajko sugaiszyt.

Prie telefono.
Sztorninkaa in savo klerką:
— Telefonas skamba, Eikie 

paklausikie ko ten nori.
Už valandos.
Sztorninkas:— O kas ten?
Kler.— Jueo pati.
S. — Ko nori?
K. — Ne žinau, Tiktai gir

dėjau žodi: “Grenezde’!
S.— Paklausk Gal su ma

nim nori pasikalbėt.

Greitai iszinlslino.
Prisiunti siuveczka rokunda 

už szlebe, o pats perskaitias 
paezauki;

— Kaip tai, 10 doler. ? Juk 
tu man sakei, jog tiktai 8 do 
lerei.

— Teisibi, Jonuti, nes aez 
turėjau duotie 2 dolerius usz 
tai, idant visur sakitu jog 
szlebi mano kaaztuoje 15 dole 
riu.

Užsikejsejimas ant sudžiaus.
Nežinoma ypata, ana nedelia nusiuntė sudžiui Razalskiui 

dinamitine bomba. Sudže josios neatidare nes paszauke virszi- 
ninka kuris užsiyma ieztirinejimu tokiu daliku, inspektorių 
Eagana. Laike ieztirinejimo, bomba truko ir pažeido labai 
inspektori (kuri matome sėdinti) o sudže Rozaleki tik truputi 
sužeido.
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įg Aptieko«e. Neimkite kito, jei kas n 
o joms duota vietai Severos. 1
£ Specialiszka Daktariszka patarima 2 

suteikiame d ykai rakantiems ia n° i
W.F. Severą Co.
CE.DAW RAP1 DS. IOWA

W. Rynkewiczius
-iNOTARlUSZAS:-

233-235 W. Centre St., -> Mahanoy City, Pa.
Aptasgaja Namu* ir Naminei Rakandui doj U gulei, 

ndfiawie Lietuviuką Ageutora. Eudora* Baokiaii ir pardaviau Sapko r exhs aat viiokfre LhQa

k mūtsi AraULiaikAl KALbul/i 
iabar* Laikas Mokintis!

Parduoda Szipkorteo ant 
Tsokiu dru ežia tiriu ir 
reriauriu Laivu, 
•tupėsiu Piningus Ja 

Visas Dalis Svieto 
treicsiauM ir pigiausi 
viri tio kurio per mua 
lunta apie tai geria tino 

hnduoda Doetovierno 
tol tai ka asci aavo daM 
Jataante haa aamM.

Del Draugysczin—
Priatataa poikei Startas 

Jaeitas, Kepuras, ITsim— 
Špilkas ir LL
Su kokiu nors raikote 
kaa-link Bzipkorcate, 
Piningus ir Lt.
Rausykite pas mm o 
aphukyrifte
^įskjMa.

Kriauczialis Amerikon.
Kriauczialis turėdamas vidų 

tini pasisekimą Lietuvoje tarp 
senesniu ir jaunimo žmonių, 
sumislijo pasijieszkot laimiki 
da geresni t.y. nežiūrint in 
nieką apleist draugus jaunus 
vaikinus ir merginas, o dangy- 
tis Amerikon kur didis skam
ba iszganymas.

Suskubino pirkt szipkorte 
ir laimingai atplaukė in New 
Yorka.

Pribuvęs Amerikon surado 
szeip teip pažystamulius, tie 
prie pasivieezejimo, žadėjo ir 
darba surast, bet pasirodė kad 
tie jo pažystamulei darba ro
dydami, patis sau neturi dar
ba ir gryni kaip bizūnai, bet 
nebuvo ka daryt, turėjo ju 
klausyt nes žadėjo darba, pa
žystamulei kasztais kriauezia- 
lio nusidangino szone New 
Yorko in Plytnyczias, kur dar 
bai siberokiszki, ten kriauezia- 
liui pasibaisėjo, gryžo New 
Yorkan ir matydamas kad pa
žystamulei isz jo grnszius cziul- 
pe, nuo ju atsiskyrė ir pristojo 
dirbt prie kriaueziu.

Pas kriauezius bedirbdamas 
buvo paezedus, susirinkęs pi
nigo, atsiėmė isz Lietuvos mer 
gina ir apsiženijo. Po nekokio 
laiko New Yorka apleido 
kriauezysta, pamėtės užsidėjo 
kitoki bizni ir gerokai prasi
gyveno. Dabar turi savo kele
tą savo namu, turi vaikus ir 
dukteris leidžia moksluosna ir 
viekas tuom laik sekasi gerai.

Mat nore kaip buvo minėta 
paeina jisai isz biedniokelisz- 
koe szeimynos, bet per paeze- 
duma ir trasa, susilaukė gero
ves kuri daug vargu kasztavo.
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2303 S. Carson St., S.S. ° 

Pittsburgh, Penua*
NAMINĘDAIGTAI, KARPETAI. 

PECZIAI, KLIJONKES IR KITOKĮ
NAMINI.; DAIGTA.

Parduoda už pininga arba ant lengvu 
iszmok&cziu. Szitos sztorasyra visados 
pilnas koštumeriu už tai kad gera tavora 
galima gauti už pigia preke. Galite o 
suezedyt pas mus nog 33 lig 40 procentą i 
ant pirkimu. Mes norime kad visi q 
lietuviai isz Alleghenes pavieto pas mus to* 
atrilankitu ir butu muso koriumeriais. g
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TAATT?" A TiPirkyte už. $6 00 vertes musu 
L7 JL 2X-7YJL .žinomos tabokos del cigaretu 

• ir iszsirinkit sau dovana sekaneziu daiktu,-
Naiyausls importu01*8 F°>’ografas su dideli)

nikeliuta dūda, kuri5 
graina gereiiraiszkei 
visokias muzikes ir 
dainias. Kiekvienas 

X/ darcA a]į turet savo name
konet rta.2.Geriau«ia 
Armonik a vokiszko 
iszdirbimo su notom 
ir nurodimais. 8.- 
Puikius staluvas ni
kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karta grąjina 10 min 
utiu. 4.Vyriszki arba 
moteriszki storai pa- 

auksoti laikrodėliai. 5.-Stal- 
avi irankai gražioje dėžutėje: 
0 peiliai, 6 videlcais, 6 dideli 
szauksztai, 6 maži, 1 peilissvie- 
stui ir szauksztukas cukrui. 
Už musu dovana vien norime 

mum firma terp jusu pažįstamų.kad pagarsintumeti motu firma terp jusu pažįstamu. 
Atsiusk minis ant rankos 50c. markėms, o mes jums

Erisiusime 40 f-krinueziu tabako 4 gatunku už $G ir jusu iszrinkta dovana, 
ikusius $5.50 užmokėsit gave* tavora Kam tavoms nepatiks gali ja nejimti.

ENGLISH-ASIATIC TOBACCO co; Dept. E. 115 E. 7lk. Ši; New York, N. Y

utsi-:nik lietuviškoj kalboj prie tikro Daktaro Spe
cialisto Klinikos, kurs paeal reikalą pritaikys spe- 
cinliškal goriausias liekarstns. kurios kaip šilti 
Mitilčs spinduliai išvaro žiemos šaltį, teip licą 
Išvarys lauk, be peilio, be sopulingų operacijų

KAD JAUTIESI

Pavasaris DIENOS,
bet tilt tada, kaip žmogus iš savo kūno prašalins kaip šiurkštų 
žiemos šaltį—ligį, kuri vargina. Vienok jei to nepadarysi, tai 
liga vargins kūntį iš viršaus ir vidurių, naikins sveikatų Ir 
gyvastį, teip beskurstant netik pavnsarije. bet ir vasarų be 

veikiuos neturėsi jokios linksmybės. __ __

Apturėsi tikra linksma pavasari ir gera sveikata;
džiaugsies kaip šimtai išgydytųdėkavotlainL Iš DAUGYBES nors koletų patalpinam:

Albany. N. Y.. 613 Livingston st. Ant. Barnetas. a?sveikinu Phlladelphljos M 
Kliniką ir dėkavoju už gerus lickarstas ir greitu išgydymu ligos. Draugams ir pažįstamiems 
laiko jų Ilgos visada rodysiu kreiptis priėjus, kad tikrai gali Išgydyti.

K. Olšovlče, 1444 Ross st., Camden. N. j. Džiaugdamasi gera sveikata irdėkavoja 
už išgydymu no skrcpliavlnio, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje, šonuose ir kitose kūno dalise.

Mrs. M. Domolkene, 96 Crosby st.. Grand Rapids. Mlch. Teip sako: Nors ilgai sir
gau, daug visokių daktarų perleidau^ bet Pbiladolpliios M Klinikų Dr. geriausiai man 
pagelbėjo nuo skaudėjimo strėnose, viduriuose, Krūtinėje, rankose ir kitur.

Daugybė tokiu padėkavonitį ateina kasdien už išgydymą nuo: 
nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, galvos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesvei
kumų ir užkietėjimo, sėklos nuboginto nuo saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažė
jimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų ligų ir tam panašios rųšios VYRU nelaimių. 
Teip pat MOTERŲ nuo yvairių skaudėjimų strėnose, baltųjų ir kitokių ligų-

1/A n kJCPAI I DDIDIIT •■‘*:>l»išknl. tai parašyk, o apturėsi rodę, pagolbę ir 
l\«U lltb ALI rnlDUI ukn»sliekarstas. kurios gali tave išgydyti ir turėsi

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

Valandos kasdien nuo 10 Iki -I p<> piet Nedaliomis nuo 10 iki 3 P P- 
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarntakais ir PfiUiyČjomis.

Dn visuomenės naudos Pliil. M. Klinikai, Išleidžia naujausią daktarišką knyga DAKTA
RAS"; labai naudinga ri.iem*. Kiekvienas apturės dovanai- kuris t)k už atsiuntimu pri
sius virš padėtu jidrcep tik 4 cen. auntponUs

Geriausius rankvedžius ir žodynas giliu 
.ti. iš kurių pass per save lengvu ir pi- 

i budu galt išsimokinti angliškai kalMd, 
i nercik tingdti.

ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS. 
..alsi J. Laukis, trečia pataisyta laida., psl. 
, kaina .................................................
' RANKVEDIS ANGLIŠKOJ KALBOS, 
gnl Ollendorf'a, Barvey, Mz-.well Ir id- 
, sutaisė J. Laukia, pusi. 30/ kaina $1.25 
Ėa pati drūtai audimu apdaryta .... fl.50 
t. KAIP RA$\’TI LAIŠKUS, lietutUhjt 

kalbos*. Sutaisė J. La Ufa's, šio- 
knygoje yra daugybe laiškų vlsAdnose ra
jose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi.

.1, kaina .............. ............................... De
fa pati drūtai audimu apdaryta ... $1.00 
:. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškai- 
Jtškos ir angliškai-lietuviškoa kalbų. Telpa 
e 18,000 žodžių, parankus nešiotis kiše- 
je. Pusi. 151, grąžuose audimo apdanio- 

kaina ............................................... 65c.
Tas pats skuros apdaruose ................ 95c
>. ŽODYNAS lietuviškai ąngliSkos Ir ang- 
kai-lictuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, ds- 

1 turi pusi. -139, dalis II turi pusi. 835, 
:ų 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta, 
u a ....................................................... Io-M

Užr sakant virš minėtas knygas, kartu rd- 
pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntima 

apmokėsiu. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS 

12-014 33rd St- CHICAGO. ILL

No. 6.
Susipirkit® sau kelete 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. S.
Geriausia Arielka Visam 

Mieste. Tik $1 ož Buteli 
Taipgi czIp gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite sava 
orderi o bus jums pristatyti

S. Norkewicz
408 West Mihifioi bl,

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoria 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas eaT« 
svetimu piningu paskirtu siuatimuii 
viskas dirbasi teisingai nes esmių W 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuda 
atsilankitie arba atsiszauktis 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas 
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City,Pa.

Namine Mokykla
Gramatika Angliszkos kalbos be 
mokintojo (apdaryta) $1.00. 
Vaiku Draugai arba kaip mokintis 
skaityti ir aszyti be moki. 15o. 
Naąjaa Budas^mokintisraszyti be 
mokintojo • - lOo.
Aritmetika iszmokinimui rokunda 
su paveikslais (apdaryta) 85o.

Pinigus siuskit per Money-Order.
P. Mikolainis

Box 02. New York, N. Y.

A-B-Cela
----- ARBA PRADŽIA-----

Skaitymo Ir Raszymo
DHL VAIKU. M«.
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Jonas Ponikidynas atsisėdo 
prisuko lempa ir pradėjo savo 
apsakyma grabinn balsu:

— Vigilijoi Užgimimo Kris 
tušo 1883 mete, lig vėlybam 
vakarui sedejome ant susirin 
kymo spiritualiszko (suszau- 
kim<> dvasiu) pas savo priete- 
liu, kuris szendien randasi po 
žeme. Kada sugrižinejau na
mon, oras buvo miglotas. Gy
venau tada Moskvoje, tikiau- 
sioje daliję miesto api Persi- 
maiuima. Buvau labai nulu- 
dias ir užsidungsojas.

“Gyvastis tavo turisi ant už
baigimo.... Pakutavok.... ”

Toki tai perspejima iezgir- 
dau api save nog dvasios, kuri 
pribuvo ant muso paezauky- 
mo. Ne tykiu iu spiritualizmą 
nes myslie api smerti nuolatos 
mane peryma baime. Ėjau 
greitai, abejojau apsidairyt iu 
užpakali. Rodėsi man, jog ja- 
gu apsidairisiu, tai isz tikrųjų 
paregėsiu su dalgiu ejnanti 
paskui mane. j

Ponikidynas atsiduso, atsi- . 
gere vandens ir pradėjo paša- 
kot tolaus:

— Toji baime mane ne ap- ( 
leido kada iuejau in savo pa- ; 
kajeli, kuriam buvo tamsu.

Užbraukiau zapalka, o ve
jas staugė jog net sienos dre
bėjo, o kada szviesa puolė po 
pakaju paregėjau baieu daigta 
kurio nesitykejau matyt.... 
net man plaukai ant galvos 
atsistojo.— Surikau isz bai
mes ir nusistebėjimo ir užmer
kiau akis....

Vyduri pakajaus stovėjo 
grabas!....

Zapalka ne ilgai dege, bet 
vienok maoziau aiszkei graba. 
Macziau szilkini pamuszala, 
auksini križiu ant antvožo gra
bo. Teip mano klausitojai, 
daug kartu daigtas pamatytas 
per mirktelėjimą akies pasi
lieka pomietije per visa amži. 
Teip, buvo tai grabas, norints 
macziau jin per kėlės sekun
das bet pasiliko man visados 
ant atminties. Grabas buvo 
tai del ypatos vydutinio ūgio 
del jaunos merginos. Brangus 
papuoszai, rankenos, križius 
ir 1.1, tikrino, jog tai buvo 
del turtingos ypatos.

Ižbegau isz pakajaus jaus
damas neiszpasakytina baime, 
begau ti epais žemin. Kokiu 
stebuklu radausi ant uliezios 
tai to ne galiu jumis iszreikszt. 
Kada gavausi ant uliezios, pa
sirėmiau prie stulpo žibinties, 
stengdamasis apsimalszit. Szir 
dis mano baisei plake, jog vos 
kvėpavau.

— Nesistebejau suvis, jago 
pakajuje butau užtikias ugni, , 
vagi arba pasiutusi szuni....

Nesistebecziau jago butu su
griuvę lubos arba grindis in
puole .... Tas viskas ne butu 
man teip baisei persistates. 
Nes kaip tasai grabas radosi 
mano pakajuje? Grabas buvo 
paskirtas del turtingos mote
ries. Kaip-gi galejosi gautis 
pas toki vargsza kaip asz ? Ant 
galo ar tai isztikruju buvo 
grabas? O gal joje randasi ne 
baszninke ? Baisi slaptybe!

— Jago tai ne stebuklas, 
tai gal atsitiko kokia žudins- 
ta. Duris nog savo pakajaus 
nuolatos užrakinėjau kada isz 
eidavau, o ne galėjau mislint 
idant vienas isz mano prieteliu 
galėjo atneszt graba ant szpo- 
so. O gal etalonus padare klai 
da, ne atneszdamas in paženk
linta vieta.

Ne žinojau ka pradėt eu sa
vim, o gal tai buvo tik apjaki
nas, ba ejdamas namon, pai
niojosi man visokios mislys 
galvoje. Reikėjo ejti kur ki
tur, nes... kur? Pastanavijau 
nusiduot pas savo drauga Pa- 
kajina ir praszit nakvines, taji 
pati, ka tai pernai nusiszove, 
gyveno jisai tada pas kupeziu 
Czerepova ant Tykosioe uli- 
ozait.es.

Prieteliaus mano namie ne 
buvę. Pabaladojas in duris ir 
persitikrintas jog jojo nesiran
da namie paėmiau rakta nog 
paprastos vietos ir inejau. 
Cerkvese pradėjo skambėt var 
pai ant jutrinos. Uždegiau za. 
paika. Baisi, neiszpasakytini 
baime mane vela apėmė...
Kone ne puolau wz baimes,

Deszimts prlsaklmu 
mergaitei.

O jus, lietuvaites, žaliuojat 
kaip rožee,
Bet daug papratimu blogu yr 
matyti:
Kad puoszti likimas ir duoti 
sau grožės,
Reik szie patarimai tvirtai už
laikyti:

KUR BUNA
Mano brolis Stanislovas Wenokus, 

paeina isz Kauno gab. ir pav. Josvai 
niupara. Yotkaimu kaimo, 19 m. kaip 
amerike praszau atsiszaukt ant adre- 
so: (L.7, oi)

Fr. Venckus
26 Mechanic st, Hoosiok Falls N.Y.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutini? Lletuvltiktu.

GRABORIUS

Laidoja Kūno* Nutairutria. Paatmdi 
Ryjlnus ir V etinio* d«l Pa^ivatinąjimi 

Krausto Daigius ir L L 
Viską atlieka ka noperiauee ir puikiaose 
3a virsi minėtai* reikalai* kreipkite* pa 
|ia o busite visame užganėdintai*.
520 W. Centre 8t. Mahanoy City

1
Neiszjuok vyro arba bernelio, 
Neskericzioki ant lygaus kelio 
Nes merginai didžiai netinka, 
Prie kokios bernuką nelimpa.

2
Nepaviliokie kitos vaikino, 
Kuri del saves ji pasavino. 
Jie tad prie tave ana isz peiktu, 
Isz skausmo ji tave keiktu...

8
Atmink plaukia tavo dieneles, 
Kaip vandenie sraunios upeles, 
Buk kaip saule žibėt ekais 

cziausiai,
Jaunikaicziams tiksi gražiau 

šiai!

Reikalingas kriauozus, prie vyrisz 
ko kostumersko drapanų * siuvimo, 
darbas ant visados atsiszaukite ant 
adreso: °^)

Simonas Rutkauokas
1880 St. Clair avė. N,E, 

Cleveland, Ohio.

Reikalingas geras szauozius dar
bas ant visados, mokestis nog 12 
lig 18 doleriu ant nedėlios, jaga kur 
atsirastu tegul raszo ant ežio adreso;

(93 oi) 
G. Markauokas

Box 44 Keyport N.J.

Dydelis tvanas Augusta, Ga.
Per nuolatini nupuolimą lietaus daugeli upiu iszsiliejo o 

ypatingai pietiniuosia Atlantiko ateituose. Farmerei aplaike 
bledes ant milijonu doleriu. Augustoje upe Savannah teip pa- 
kylo jog užliejo visam mieste skiepus per ka biznierei aplaike 
milžiniszkas bledes. Paveikslai mums perstato užlietas uliczes.

— Jauozeme, skaudejima— 
kalba daktaras per tai ne mie
game, nes tai ant tikrųjų. Per 
tai tavo grabas ir mano tai du 
už tai ne yra tai apsvaiginimas 
nes tikras regėjimas. Ka dabar 
pradėt ?

Pašto veja api adyna 
ant trepu, pastanavijom 
let baime o paszauke 
namo, inejt in pakaju. 
ir padarėm. Inejome in
ju, uždegem žvake ir prie 
szviesos ant tikrųjų paregejom 
balta graba su auksiniu kri- 
žium ant antvožo, sto vinte

surikau ir nežinant iszbegau 
isz jojo pakajaus.

Pakajuje mano draugo pa- 
rehejau ta pati, ka ir pas save, 
graba!

Grabas pas mano drauga bu 
vo du kart didesnis. Kaip ji
sai in czionais gavosi ? Isztikru 
ju buvo tai tik apsvaiginimas 
akiu, juk kožnam pakajuje ne 
galėjo rastis grabas, o gal tai 
buvo apsvaiginimas nervu. Ne 
galimas daigtas idant kur tik 
nusiduocziau turetau užtikt 
graba, o gal pradėjau papaiki 
net.

— Isztikruju papaikau'— kampe. Sargas persižegnojo 
didžiausiam' nobažnai.

— Dabar persitikrinsime, 
ar tasai grabas tuszczias ar už-

laiko 
perga 
sarga 
Teip 

paka-

pamislinau sau, 
iszgazdinime, pasiimdamas už 
galvos. Ka pradėt?

Galva man skaudėjo, kojos gyventas? 
pradėjo linkti. Lijo kaip isz 
oeberio, o asz buvau be surdo i ras prieit prie grabe, ir nuėmė 
to ir kepures. Baime mane Į antvoza 
peryminejo, plaukai atsistojo ; 
ant galvos o szaltas prakaitas 
iszejo ant kaktos; buvau tik
ras jog tai tiktai apsvaigini- i 
mas. I

— Ka pradėt? Jaucziau, jog 
trotinu protą, jog galiu per- 
szalt; ant gilukio atsiminiau , 
sau, jog ne toli gyvena mano 
drangas, jaunas gidintojas. ku 
ris ta pati vakara buvo eu ma
nim ant spirityezko sėdėjimo. 
Tada da ne buvo pacziuotu ir 
gyveno ant penkto augszto 
name Kladbiszczinckio.

Tenais lauke ant manias 
naujos kanczios. Ejdamas tre- 
pais augsztin, iszgirdau greitus 
žingsnius, kas toKis bego že
miu.

— Pas mane, czionais!— isz 
girdau iszgandusi riksmą. Pae 
mane!... Sargai! Ir tuojaus pa
regėjau bėganti trepais žmogų 
apsirengusi in kailini ir eu

' linkusia szilkine skrybėlė...
— Pogostovai!— suklikau 

i pažinias savo drauga gydinto- 
» ju. Kas tau?

Pribegias prie manias, paė
mė ranka mano ir suspaudė 
drebancziai. Buvo visas iezba- 
lee, akis stiklines, dūsavo sun
kei.

— Ar tai tu Panikidynai? 
Paklausė grabiniu balsu.— Ar 
tai tu iszbales esi kaip eveczias 
isz ano svieto... Gal tai tik ap
svaiginimas?... Kaip tu baisei 
iszrodai?...

— Kas su tavim atsityko? 
Persimainęs ant nepažinojimo.

— O broliti duok atkvept. 
Džiaugiuosiu labai jog tave 
matau. Prakeikiu taji spiritisz 
ka susirinkimą. Teip mane 
sujudino jog sugrižias namon, 
paregėjau pas save pakajuje 
graba.

Ne galėjau jam tikėt ir pra- 
sziau idant paantrintu ka buvo 
paeakias.

— U-gi graba, tikra gra
ba!— paantrino man gidynto- 
jas, atsisėsdamas ant trepu. 
Szeszku ne esmių, nes tikiu, 
jog pats velnias butu persigan 
dės, jago butu užtikias graba 

; savo pakajuje isz nežinių.
Ta pati ir asz pasakiau dak-

■ tarui.
Žiūrėjome viens ant kito 

. kaip kvailei, o idant persi tik
rint jog tai ne sapnas, pradėjo 

, me viens kita gnibt

Po ilgam laikui driso dakta

grabo. Derstele- 
jome in vydu.

Grabas buvo tuszczias.
Nebaszninko nesirado, nes 

už tai radome gromata, kuri 
buvo sekanczei suraszita:

Brangus Pagostovai:
Gal žinai jau, jog m terasas 

mano uoszvio randasi baisiam 
padėjime. Inpuole in skolas 
lig ausu. Ryto ketina uždėt 
areszta ant viso jo turto, per 
ka ne tik jisai dingtų nes ir 
asz. Vakar ant szeiminiszkos 
rodos, pastanavijom gialbek 
kas duosis, idant ne inpultum 
in rankas ekzekutniko, ta vis
ką kas yra brangiausio. O kad 
turtas mano uoszvio susidėjo 
vien tik iž grabu, pastanavijom 
per tai paslėpt brangiausius 
grabus. Kreipiuosiu pas tave, 
kaipo prietelu: su praszimu: 
apsaugok muso varda ir szlo- 
ve! Žinau, jog mums to ne at
sakysi, siuncziu tau viena 
graba kuri paslėpk pas save 
igi mums ne bus reikalinga. 
Be tavo pagialbos pražūsim. 
Tykiuosiu jog man ne atsakysi 
nes grabas pasiliks pas tave 
ne ilgiau kaip nedelia laiko. 
Nusiuncziau teip-gi po viena 
grabe kitiems mano priete- 

> lame, ant kuriu tikiuosiu, jog 
- mano praszima iszpildins.”

Tavo milintys prietelis.
Jonas Czelustinas.
Po tam atsitikymui gidinau 

si per tris menesius ant nervu.
Prietelis muso, uoszvis gra- 

borius, apsaugojo savo szlove 
ir eziek tiek turto o tebiriam 
laike užsiyma pardavimu “Gra 
biniu stovilu”. Kaip girdėjau 
tai ne labai jam pasiveda tame 
interese, kas diena kada su
grįžtu namon, su baime inej- 
nu in pakaju tikėdamasis su
rast murmurini stovila prie lo
vos. F. B.

4
Nejieszkok meiles pas svetim

tauti,
Nenorėk žalableki gauti, 
Jei nori gauti laiminga buvi- 
Priederme tavo: mylėt lietuvi.

5
3avo piktumą mokėk valdyti, 
G-rbk ir mylėki vyriezka lyti, 
Nes tik per meile greit isztekesj 
Nebemylesi— sudavatkesi!

6
Nebežvalgykū už debesėlio, 
Ten nesurasi sau meilužėlio, 
Ir nevaikszczioki užrietus nori, 
Nes greit vertumo savo nustosi.

7
Vepuoszki plunksnoms puiky

bes,
Skęsdama gelmej proto tamsy

bes,
Nes prieszais veja gausi patirt. 
Puikybes pluksnoms priseis 

nubirti!
8

Nebūk tamsuole be supratimo, 
Nepeik nekaltink savo likimo; 
Žinok, knygos ir laikraszteliai, 
Tai tavo dvasios žolynuželiai.

9
Neszluok liežuviu kaip 

szluota,
Nebūk davatka perdaug 

guotą,
Jei ragais savo žmones badysi, 
Daug nesmagumu sau padarysi 

10
Negeisk turėti to kas netavo- 
Kas daugnorejo-niekonegavo! 
Gyvenk protingai pamesk bai

me,
O pamatysi kad rasi laime!.,. 

V. Kvietkelis.

Mano sesers Maryona Giruliute, 
szvogeris Juozas Stasiulls, ir brolis 
Jurgis Budreokis, visi paeina isz 
Kauno gub., Raseinių pav., turiu 
svarbu reikalą jie pate ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (gg oą) 

Oh. Girulis
Box 236 Divernon Ill.

Mano motore Ona Dapkevicziene, 
po tėvais >8altanavioziuke, pasidavus 
Anna Block, 6 m. kaip atsitolino 
nog manes, girdėjau gyvena New 
Yorke, meldžia jios paežio* ar kas 
kitas praszaa duot žine ant adre- 
8#; (ez °i)

B. Dapksvioa
W. Frankfort UI.Box 101

BU

ra-

ta

Del vinį.

Naujausi apraszlmai 
Dykai.

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

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

ĮJN1ON RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IB PROFITS |800,00t, 
Suv.Yabt. Rud** tori ■■*■ Banke radeto piniagv.

Mokame antra procentą ant sudėta piningw.
Procentą prideaam prie tavo pininga pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodint Knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą ra 
muso Banka, nepaisant ar mažu ar dydelis.

Harrison Bali, Pruideita*. t ryto lys 1 peflol.
F.J.Noonan, Vice-Prezidaatos. ...Subatoari*..,
W.H.Kchler Kasijerie*. t ryte lyg 12 ad.

Antanas Raudonius paeina isz 
Kauno gub., Raseinių pav. Kwieda* 
nos volos, apie 10 m. kaip amerike 
pirmiau gyveno Pittsburge. o dabar 
nežinau kur jie pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso:

Jos. Makaras
1138 Michigan avė. Sheboygan Wis.

“Lietuviszkas
Dainomis”

SUSIDEDANTIS ISZ

390
Visokiu Dainų

388Puslapiu; 6x9 eol. Dydumo.
PREKE $1.

Nusiuntimo kaulu* 
apmokamo, 

m; Adresą vokite

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

(92 oi)

Mano szvogeris, Andrius Czarnl 
pirmiau gyveno ten kur apie Brook- 
lyna, o dabar nežinau kur, jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant ad 
reso:

B. 4156
G. Kalinskag

Bentleyville Pa

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, O.

Mano seauva Jozefą Wenokine ir 
teta maryona Kibartieno paeina isz 
Kauno gub., Raseinių pav., Skaud
vilės miestelio girdėjau gyvena na- 
jorke, o Juzefą, Roslyn, Wash., ta
riu svarbu reikalą praszau atsiszaukt 
ant adreso: (g ą)

Mre. Ag. Taulkua
B. 4116 Ziegler ,111

Parduoda Laivakortes ant viau geriau
siu Ir greioziausiu Laivu in visas dalis 
svieto. Norintieji kelaut in South 
Amerika ar in Australija tai tikietus 
galite pas mane pirkti. In Lietuva 
Laivakortejpas mane yra labai pigios. 
Mano agentūra yra po kaucija 10 
tukstanoziu doleriu, Ohijos Steito. 
Norėdami apie ka dazlžinoti Indekyte 
in gromata 2o. marke ant atsakymo.

— Viras eu silpna ezirdžia, 
turi ir silpna galva.

— Tuosius, ka pripažino 
mumi tiesa, tai paprastinai pa
laikome už iszmintinguB žmo
nis.

— Jagu katras isz vinį ne 
nori, idant jojo pati per daug 
piningu ne iszdavinetu, tegul 
nesipacziuoje,

Tinginyste, kaipo liga.
Te nepamano tėvai ir moti

nos, kurie perskaitys szi straips į 
neli, kad asz jin raszidamas, i 
turėjau užmanymą užstoti ma- i 
žus tinginius, loszianczius sa- 1 
gucziais ir vengenczius mo
kyklos, kad valkiotis gatvemi 
ir svaidyti akmenimis in pra- 
begancziue pro szali szunis,— 
tuos tinginius, kurie lekcijų 
laike “isz nuobrodžio” pjausto 
peiliuku savo suolą. Ne. Asz 
kalbu apie tuos kūdikius, pas 
kuriuos tinginiste esti ligos, 
arba, mažiausia, ligoto stovio 
ženklu.

Dažnai panaszus maži tin
giniai esti tiesiog neužtenka
mo arba blogo maitinimo, blo
go valgio virinimo ir nusilp
nėjimo aukomis. Mes žinome, 
kad žmones, kurie daug ir 
skubiai valgo ir, tokiu budu, 
apsunkina sau valgio virinimą, 
pavalgė jauczia pajiegu nu
puolimą ir apatija. Kodel-gi 
tas ne gal atsitikti su kūdi
kiais? Jie taip-gi kartais val
go pervirsz ir skubiai, ir kada 
tas persaikims valgymas ima 

1 tankiai atsikartoti, tai valgio 
i virinimo pasigadinimas isz 
i szaukia ta tinginyste, kuria ir 
, priskiria piktai valiai. Ir to- 
, kiuose atsitikimuose užtenka 

kūdikio maitinima pagerinti, 
padaryti jin teisingesniu ir 
pripratinti prie viautiniszko 
fiziszko darbo po kiekvieno 
valgymo, kad tinginyste vi* 
siszkai praszalinus.

Kita mažu tinginiu katego
rija padaro kūdikiai su apsun
kintu kvėpavimu. Tai tie pa
geltę kūdikiai, kurie neramiai 
miega ir miegodami knarkia. 
Delei kvėpavimo spragu, at- 
neszancziu bloga dalyku kei
timasis; tokie kūdikiai blogai 
iszsivysto, kaip fiziezkai, taip 
ir protiszkai, ir reikia prasza- 
linti tiktai tas fiziszkas nosies 
ir gerkles spragas, kad tingi
nyste praeitu keliu dienu lai
ke. (Bet kaip visa tai prasza- 
Tinti? Red.)

Mano szvogeris Jonas Kapczinskaa 
7 m. adgalios gyveno Shaft, Pa .o dar 
ne žine kur buna ir mano pus brolis 
Jurgis Zenius apie 20 metu amenke 
Barkiszkiu kaimo Mariampoles pavie
to, Suvalkų gub. Tegul atsiszauke 
ant adreso: (g |‘)

Kazimieras Daunoras
119 Plum al. Shenandoah, Pa.

Mano pusbrolei Martynas ir Stasis 
Mankeviczei, abudu apie 7 ar 8 m, 
kaip Amerike, pirmiau gyveno Pitts- 
tane, o dabar nežinau kur, jie pats 
ar kas kitas praszau atsiszaukt ant 
adreso:

J. Mankevioz.
Box 127. Morgan, Pa.

Petras Jaruszaitie, Antanas Kli
mas, Ignas Varžinckas. visi prieaz po 
ra nedelin gyveno Hazletone, ir da
bar nežinau kur jie pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

Jos. Zmudin.
601 E. Diamond avė. Hazleton, Pa.

Mano draugas Petras Janusus, gy 
venantis apie Najorka, ir Jonas Jur
gutis gyvena ten kur apie Water
bury, praszau atsiszaukt ant adreso: 

Jno. K. Aleohna.
562 Broadway, St. Lorin Ohio.

Martynas Ziozius ir Stanislovas 
Krasnauckaa, abudu paeina isz Vii* 
niaus gub., Traku pav., praszau at
siszaukt ant adreso: (-oi ’įg)

- B. Menkevioz.
220 W. Centre, St. Shenandoah, Pa-

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolančiu* plaukus, pdglallMta 

■laukam* augti Turime tuk*taac«iu »ade- 
teavoaio. IsnluneįiaaM dykai geras ia/ormft

390 Dainų tiktai už 21 g
VUU 8U NUSIUNTIMU V 5

Iždaveme Didele Kninga
Daina sasidedanti isz g

390 PAINU 2

Knyga druozei susiūta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Daina isz visa užkaborio k» 
dainoja Lietuvoje.

Nusipirk!to o turėsite Daiuelu,
Per ciela meta ant visu dienelu Q

"SAULE” |
Mahanoy City, Pa. S

M. VARZINSKAS
Lfetuvlazkas Fotografistai 

306 E. Centre St. Mahanoy City.

Pulke! Ir pigai natraake ri»okeeFotografėm 
Padaro Dideliu Fotografijai in mat i a ir 
išdeda iu Reimua. Indeda in Špilkas 
Kompasai ir t L Parduoda riaokee Reimac 
lietuvei iu virau-minetail reikalai* neto* 
kitur eiti, kaip tik pa* tave sena gyventoji 
Ir pakiastaBsa Vartlneka kuria padare 
vfaka kanogeriaoM e kr budie uiganediud.

Dr. KOLER
lietuvių

Gydytojas

638 Penn Avė, 
Pittsburgh, Pa.

CĮTDYTOJAS.Dr. Ignotai Stankus M. D.
__ pDaigę«d*kt»rilkf mokslą universiteto valstijos Indianai

J r baiggs kvotimu* aukščiausioje ir jau paskutinėje dakta* 
X R tiškoi mokykloj New Vork_ Post-Graduate MEDICAL 
m U* SCHOOL & HOSPITAL, kurioie special likai išsilavina gy.

dytne visokių pavojingiausių llfcų ir daryme operacijų; pa* 
?/ baigęs tą mokslą Įgaun vardą aukšlo, didžio daktaro. Dr.

10. STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi*
Ind . kur turėjo didelę praktiką gydyme įvairių 

/AvyS' Hgų atlikdamas savo užduot kuogerlaus‘ei ir užganėdlnan*
2>at žmonijai dabar gl pasišventęs labui savo brolių lautie- 
Čių. Ir kad apsąugot Juos nuo Išnaudojimo per nesąžlmškui 
^daktarus. Įrengė savo locną naminĮ ligonbuiį ir: _

> KVIEGZIAVISUS.PAS!SAVE SAKYDAMAS:
I Jeigu sergi, ar kenkia ka* sveikatai, skubei kreipkis pas maną ypatiškai arba’ 

laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabejok, 
nes a* turėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu Ir suteik
siu tikrai brolišką Ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persilikrĮ*. kad 
esu pabaigęs didesnį daktarišką tnoksla ir galiu geriau gydyti negu kiti daktara^ 
gvetimiaučial.' '■ ■ » ■ > —

_________ .BK' APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS ___________
(Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir Bonų; nuo viso--] 
kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbimo vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, vi* 
šokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies, 
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo tana-1 
rių. nemiejojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkau* kvėpavimo, peršalimo 
ir nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių Kitokiu nu; 
silpnėjimu sveikatos. Tcip-gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų rr nerega-j 
Janlkų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų: ( - ---------- ------------ j

jTuriu Speciatišką Diplomą dėl darymcTOperacIju^v ~
Ištikus bulinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai negal pagydyti KalpJ1 

tai: augimo vėžio skil vi jo ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų 'put< 
įėjo, inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską tą su pagelba operacijos galima nuša
linti kuo goriausei ir ui menką mokestį. —■ Darau ceip-gi operacijas ant kaulų, 
smegenų, grobų Ir lytiškų organų, kaip vytų teip ir moterų Ištiesinu pritrauktas, 
kojas i r rankas. Išgydau su naujausio budo operacija rėpi ura. už menką prekę. ( 

»l Penai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas maną. Jeigu negalima pribūti ypalls- 
kai, tai parašykite ka skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij. o aš suprasiu 
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu Ir gyduoles, o tas nedaro sklfv 
tumo kaip coli gyvenate Amerikol. Anglijo!. Kanadoj ar k'iose šalise. — ◄ 
^Atsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį puikų j

MKONnTIT^.^BIednn OTdlll DOVANAI.:/ .

JDr. Ignotas Sfankus_M/D.
^al Ofiso: no 9 ik 127no 2 ik 4. ir no 0 ik 8^vakarc Nedeliomt no 1 Ik 5 vakara-

PADIEK A VO> ES DAKTARU IGNOTU SVAINKVi
Nuo vi&okiy spuogų ir ant veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nqo kitu odos ir kraujo ligų.1

nlera gerrsnii, daktaro, kaip Dr. I. Stankų*. Daug daktanj atlankiau, bet nei viena, negattjo ilgy^J 
dyti Taip kalba Jos Švilpa. 1011 Carlton Stręet Philadelphia Pa. _______ _____>t
I Siuomi viešai išreiškiu savo širdingą padėką Dn Stankui už išgydymą nervų liga ir iugražiniiniį| 
vyriškumo, kūnu km daktarai attisakf išgydyti. Ir visims su slaptomis ligomis patariu kreiptis pa» 
f)"- to. Stankų, o nepasigailfsoc savo žygio A. Zmudten, Salem, Mass. 57 Pingree Street. š 4 

'•John Akuotnitis Montreal Que Cana la. rašo: Meilutis gy-lylojau:-S-šta dirna kaip gavau naoį 
*t<.mstos liekarstas ir vartoju sulvg užrašo, jau negabu atsidtkavou Tamstai iš džiaugsmoda tik pu-| 
sęll karstu sunaudojau bet pu visas susiiprfjau ir baigtu gyti Daug*np nrturu ką rašyti- Yrės Jsu oe-į 
rrikalauio daktanškos pagelbos Ta jktn liga kuri taip daug prikankino mane <r kūną kiti daktarai) 
lajkd ui neišgydoma, dabar iuu baigia g_iti. Ačiy Tamstoms už pivy ir greitą išgydymą.
AŠ JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dikaiouDR Stankui už išgydymą manę, nuo sutinimoteido^ 
skausmo kratinėje, po širdžia ir nugaros; nuo didžio skaurmo ir sutinimo vidurię ir gėl tno kaulą. Kiti' 
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti, bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs į mano mn>o. 
iškarto manę išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Sircet Philadelpoia, Pa.
JAMES FAKO. 923 So. Cth Street Philadelphia. Pa. sako taip: ,.Manęs niekas negalėjo išgydytintiti' 
už.iscnėjusios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pagelba operacijos ir savo gvdultmis ktrrin* 
po mano akiu savo n pliekoje sutaisė, manę j trumpą laiką išgydė. Ačiū jam. Patariu visiems kreipti^ 
orit duk/aro Ignoto Stunkaus; kurie jau pametėt nodieją išsigydyti. _ .

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000 
i. kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 

talpinasi loonam name kurios verto iiznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą, Siunozia piningus in visas daili 
svieto, greioziause ir pigiauso. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECTNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu iinijujapsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Keąentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus V arasziausNotarluazo ut 
tvirtinto per Gub.Val.Pennsylvanios; padaro Doviernotis ir 
kitokiu Dokumentoe kurios užtvirtina Ruasijoe Konsulls.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Ccr. & I uhd M., h F.nuthprg.P

AGENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO

UŽDĖTA 1870m.
Užpraszau visus Lietuvius Pittsburge kad 

pirktumėt pas mane o asz gvarantinu jus 
užganedint. Asz turiu kroma Moterių, Vyriu 
ir Vaiku Apredimu ir Parasonus.

—Duodu Union Markes—

LH.BARENBSEGGE^ŽE,^8-

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir tori 
savo paveikslą Siamo laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšuvos ligonbučiuose. o paskuti* 
niais motais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* 
vatiškaa Liga* vyrą ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolą6o6. dide- 
Ų išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu 
kenti išbėrimu* ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o užslvietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrfisi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI 
Ir kt. išgydau j io dienų, o jei ne. tai pinigus 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales paei
nančias iš SAUZAGYSTĖS prašalinu į *8 dienas . 
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
boti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
nalo išgydau j 2t dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
| 30 minutų be operacijos.

PŪSLĖS ir inkstų ligas, nuo kurių randas 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimą- 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desetkal kitą ženkli 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugai 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus Ir visas kitas 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinlmo kraujo 
išgydau trumpam laike ir ligoniui neroik per

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakaro 
Pfitnyčlomls Iki 5 popiet. Nedaliomis Iki 3 

popiet. Ateikit tuolaus.

NAUJA KNYGA 
-PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 

MOKSLAS 

ANGLISZKO 
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO. 

Yra tai praktloznlause Knyga 
kokio, lig aziol Lietuvei turėjo, 

b teip sudėta, jog ka tiktai 
prlbuvia. Grinoriu. iaz Lietuvos 
gali ia trumpa laikA pats per 
■av. iszmokti Angolakai .siek 
tiek kalbat. 

Toji Knyga druozei apdarlta 
la Franouainl raudona audime 
ir kaaataoje tiktai f J , Kaaatoa 

auaiantiao mea apmok.sm,

8A.UL1 Mahanoy City
tMNWNIM(MMW

BISCHOFF’S BANKING HOUSE 
287 Broadway Kampas Beade Ulicze Aew ForA:, A. Y Telotontu: Horth 2822^

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

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Dolerio ($100,000) yra muso kaucija sudėta in 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei. (redlszka kasė* 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir lazduodama ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų In ir iu 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujeneziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliezkas Popena an 

paliudyimu Konaulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausiai.

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

CJžpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausei, teislngiausei, ir 
pigiausei galite atlikti,

VYRIU LIGOS
Ne lauk, kol visas systomas bus apimtas Lygai— lyg yIs* 

nerviszkas systemas tas iszsemtaa, o pats likai nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi prieše pjovimo 
ir kitokiu pavojinga būda gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomae 
kanoatsargaasia ir ant visados. Mes neduodame falsziva ar pavojinga 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
aaugiaase ligoniu, bet gvarantina visiszkai nepavojingai ir ant visados ha* 
gydint-in trumpiause laika, jeigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu bloga 
aalikusysteme. Mano buaas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” vyra — 
tagydam h 14 dienu.
“Silpnas Vyras“ Ju kana 
sugražinu in normaliuka 
padėjimą in trumpa laika. 6 dienaa.

“Rnmathzm^* viaoki '*]

‘Užtrooinus Kraują/’ h S9 
dienu-be naudojimo merikm^* 
ueso ar potaau.

‘jetryktura" be peUe b 

*“ 'ju ia 184.
skandalai ikarai

“Ex*em>” ir kitM pan&ssu 
liąu IsEgydau labai trumpam 

(iBUBfe
“8

f “VarioooaW- aydai
“Hydrocele” la M edyaoe, “Braseiui” Ir skendi 
be operactyM. (iragTdM greitai Ir ■

OFISO8 ADINOS: Nog8 lyg Bad.vakare. »» | _____ 626 Penn Are.
Petnycaojo 9 lyg Cad. vakare. Nedoliomia |l| I niP11/> Floor Front p|H.I.|in. 0.
10 lyg 2ad. popiet. Gyvento PlUabtnve UIlLUIUIIt nlullllg, n
jog 15 metu to) pacaoj vietoj. Kalbame Lmkisakal.lbialediai ir VoUnkv

ozait.es


Didelis Tszpardavimas
S” j)

Idant padaryti vietos del naujo 
Pavasarinio Tavoro, 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 szimetinei yra labai gražus, 
pasiūti pagal naujausios mados.

Pirkite savo Pavasarini Siutą pas

Rananzo, Colo.— t 19 d. 
Vasario patiko netikėta smer- 
tis Petra Rizmenas, per nu
puolimą žemes tuneli, kuri po 
atkasimu in trumpa laika mi
re, velionis paėjo isz Kauno 
gub., Bikenu sodžiaus, 23 m. 
amžiaus, paliko d deleme nu
liūdime tęva, broli ir seseri 
lietuvoje ir broli amerike, na- 
basznykas likosi palaidotas 
ant Montrosa kapiniu su baž
nytinėm apeigom, teipgi ir jio 
draugas Jonas Ruksztala liko
si sužeistas, kuris tuojaus liko
si nugabentas in ligonbuti.

TRYNKIEVICZIA
hfflaW I—r 233 235 W. CENTER ST.

KRUTANTI
PAVEIKSLAI

ANT BOCZKAUCKU SALES

Panedeli. Ketverge 
ir Snbatomis.

hižanga Visiems tik 5c
(MOVING PICTURES)

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

Žinios Vietines.
Nede-— Nedeloje “Verbų 

lia”.
— Panedeli “Pirmo 

lauš“— nesiduokite apsigaut.
— Dydelis nerimastis po 

visa miestą.
— Subatoje paskutine die

na darbo anglekasiklosia.
— Kompanijos pradėjo ap

tvert visas savo kasiklas.
— Nog szendien nepardavi

nės niekam anglių. O ar visi 
tu ryte?

— Nedeloje atsibus puikus 
rusiszkas koncertas su paveiks 
Jais ir dainoms ant Boezkaus- 
ku sales 7 vai. vakare. Inžan
ga 5 ir 10 centu. Bus atlosztas 
ant naudos Rusiszko choro.

—- Panedeli atsibuvo kriksz 
tas suneliaus Jono Baltaicziu 
ant Spruce uliezios. Kudykeli 
nesze prie szv. krikszto p. Vin
cas Milauckas su p. Cecylije 
Boczkauskiene, kuriam davė 
varda Juozas—Jonas. ’

— Aprilaus pirma apims 
dineta prižiuretojaus ant paik- 
szu Skullkill Haven p. Kri- 
czina su pacze.

— Stubos po No 530 W. 
Pine St. yra tueczios, kas nor 
parandavoti tegul atsiszaukia 
po No 238 W. Centre St.

— Refowicz Bros, turi pui 
-- kiaušius ir geriausius siutelius 

vaikamsi 138 W. Centre St.
b V)

— Petras Miseviczius gyve
nantis ant B. uliezios likos 
uždusintas per nupuolimą že
miu Moreoi kasiklosia. Nelai
mingas turėjo 35 metus am
žiaus paliko pacze ir ketvertą 
vaiku Lietuvei. Paėjo isz Vil
niaus gubernijos.

— Tris jauni vyrai užtiko 
gulinti girta “intiligenta” 
anam gale miesto. Kada jin 
prikėlė tasai buvo tosios nuo
mones, jog jin geidže api- 
pleszt. Greitai iszeme isz ki- 
szeniaus kėlės bumaszkas no
rėjo nuryt bet nepasiseke o 
kada jam iszaiszkino, jog jam 
geidže duoti pagialba, atsikėlė 
greitai ir ėjo namon traukda
mas in szali parko.

— Refowicz Bros, užmoka 
už kelia tiems ka atvažuos isz 
Shenandoro ir aplinkiniu pe- 
ežiu ir pirks pas juos drapana 
Daug isz Shenandoro pas juos 
perka ir saka kad gerinus gau braezka. 
na pirkti negu savo mieste. L'..
139 W. Centre St. (

Apri-

— Jonas Czekovskis nusi
davęs in sveczius in Bukmaute 
atlankė poniute Cibulskiene 
kur jam dingo penkdolerine 
bumaszka. Kaltino gaspadine- 
lia buk tai jieje prisisavimo 
bumaszka ir paezauke priesz 
vaita ant iszsiteisinimo.

— Liūdnas yra gyvenimas 
ir pabaiga muso senu tautie- 
cziu ant senatvės o kokis lau
ke ir kitus kuriu vaikai “isz- 
runije'’ po Amerika, palike 
savo senus gimdytojus po ap- 
veizda Dievo. Sztai Jonas Mi- 
seviczia lietuvis, 60 metu senu
mo, sirgdamas szirdies liga, 
utarnyko vakara, gabeno jin 
in priglauda del vargszu 
Skullkil Haven. Kada radosi 
ant Redingo stoties ir lauke 
trūkio staigai senelis krito ne
gyvas. Graborius p. Traskaus- 
kas adgabeno lavona in na
mus pas kuriuos radosi ant 
burdo, bet tenais lavono ne
priėmė ir atsisakė jin paszar- 
vot. Graborius buvo priverstas 
pasilikt kuna pas save ir ant 
rytojaus palaidojo ant vargezu 
kapiniu. Velionis paliko pacze 
Lietuvoje ir du sūnūs czionais 
Joną ir Dominika bet kur, tai 
ne žine. Paėjo isz Kauno gub. 
Panevėžio pav. Pakrojaus gmi 
no, Kleiveniu parapijos.

— Szendien Lehigh Valles 
pede. Mokes Primrose, Vul
can, Bukmaute, Park Place ir 
Pakers 1,2,3,4 ir 5.

— Kone visi anglekasiai 
isznesža savo mainines tulszes 
isz kasikiu, tikėdamiesi strai- 
ko.

— Mete 1911 musu mieste 
gyme 929 vaiku o mirė 399 
ypatų.— Kovo menesije mirė 
14 ypatų o užgyme 41 nauji 
obivatelei.

Jaigu pirkaite nauja pa
vasarini siutą tai pas Refowicz 
Bros galima pirkti už $3 lig $5 
pigiau negu kitur 138 W. Cen 
tre St.  (t r)

Chicago.— Jonas Blužie 
gyvenantis po No. 3119 South 
Morgan susipažinęs su Emilije 
Gulbiute patoge mergaite da
vė jai $80 ant nupirkimo svod 
biniu paredu nes ketino su jia 
apsipacziuot. Bet Emilije susi
pažino su kitu milemu ir su 
juom apsivedė Jonai teip už
pyko ant Emilijos, jog apekun 
de jiaja idant sugražintu duo
tus piningus ka ir turėjo pada
lyt. Jonai kalba, jog dabar 
turės daugiau proto ir daugiau 
negeis pacziuotis.

Superior, Wis — Antanas 
Maciuleviezius gyvenantys 
Piegeone, pakele revolucije su 
save paeziule ir pradėjo bom- 
bardavoti jiaja torielkoms, 
puodukais ir t.t. Vaisei tosios 
revolucijos yra toki: Maciule- 
vieziene szendien guli ant 
mirsztanczio patalo ligonbute- 
je St. Marys o Antanėlis kalė
jime. Jago Maciulevicziene 
numirs, tai Antanas turės at
sakyti už žudinsta.

Shire Oaks, Fa.— Darbai 
pusėtinai eina, uždarbei ne
prasti, isz kitur pribuvusiam 
darbas nesunku gaut.

— Oras maiszytas.
— Lietuviu yra 9 familijos, 

ir apie 13 pavieniu, ir visi su
tikime gyvena, daugumas pa
linkę prie rudžio.

— Aukos surinktos per Jo
ną Adomaiti del Jono Langes 
isz Shire, Oaks, Pa. $6.55, o 
isz Bunola, Pa $5.50.

Niekad nenustojo dirbta
Kada indedat savo piningus 

in Merchants Banking Trust 
Co. banka, Mahanoy Citv, pi
ningai niekad nenustoja dirbia. 
Jie uždirba procentą kožna 
diena Jie jumis dirbs jaigu isz 
eisite ant straiku. Dekite savo 
piningus in szita banka ir pa
sakokite savo draugams kad 
teip pat padarytu. Tavo pinin 
gai jumis padaro prietelius ir 
uždirba jumie procentą.

Teinykitc.
Panedeli Id. Aprilaus 1912 

bus paskutine diena del užmo
kėjimo už vandeni už terminą 
Oct. 1-1911 lig Aprilaus 19- 
12, po tam bus uždėtas procen 
tas

Mahanoy City Water Co.
E. S. Silliman Sup.

Linksmos Naujienos. Į 
Buvo tai pirmiau liūdnas 

laikas, kada serganti žmones H 
daug privargti turėjo, negalė
dami iszsigydyti nors ir daug 
prisikasztuodavo. Bet, kad me 
dicinos mokslas teip augsztai 
vėliausiais laikais pakilo ir i 
naujausiu iszradymo liekars 1 
tos, pasekmingai visokias ligas 1 
iszgydo, — tad dabar jau ne
sveiki žmones nereikalauja nu 
siminti, nes gali būti iszgydy- 
ti. Terp visu daktaru ir gydy- 
nycziu Philadelphios M. Klini 
kas užima augsz cziausia vieta, 
todėl kad geriau ir teisyngiau 
trumpam laike iszgydo tokias1 
ligas, kuriu nieks pirmiau ne
galėjo iszgydyti. Szita Phila
delphios M. Klinika, n< gali
ma maiszyti prie kitu daktaru, 
kurie bndarui pavieniais save 
Klinikais vadinasi, — nes to
kie daktarėliai, tai daro tik 
del supainiojimo žmonių, — sa 
ve Klinikais vadindamiesi. Vie 
nas daktaras niekada negali 
vadintis save Klinikų. Tikras 
Klinikas tik yra tas, kurios 
valdžios užtvirtitas ir inkorpo 
ruotas o tai yra Philadelplnos 
M. Klinikas Pennsylvanijos 
gubernatoriaus užtviititas.

Tiktai szitas tikras Klinikas 
ir geriausia iszgydo sergan- 
czius, kūrėm dekavoja patys 
žmones už gera sveikata ir isz 
daugeliu sztai ka koresponden 
cija kalba:

Gerbiamiems Daktare 
Kliniko!

Suvartojau liekarstas ku
riuos man buvo suteiktos per 
Klinika ir pasilikau sveikas 
teip kaip reikia ir ko mano 
szirdis troszko, kad apturėti 
sveikata nuo senei, ta bran
giausia turtą, be kurio žmogus 
negali gyventi. Tik apsirgęs, 
gali suprasti didelia verte svei 
katos o iszgyjas, tik gali mokė 
ti ja szenavoti. kuria suteikė 
man Ph. M. Klinikas. Dabar 
esu pilnutėliai sveikas ir dau
giau gydymo nereikalauju, 
per ka ir esu linksmas labai 
dėkingas už gera sveikata. 
Su guodone. F. Juszka, 
205 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tik prie tokiu daktaru rei
kia kreiptis kaip Philadel
phios M. Klinikas, po nume
riu 1117 Walnut St. Philadel
phia, Pa. kurie gali tikrai ser 
ganezius iszgydyti ir jiems pa
tys iszgydyti žmones szirdingai 
dekavoja už gera sveikata. Da 
bar jau žmones nereikalauja 
rūpintis ir skustis, kad nežino 
arba jog nėra kam juos iezgy- 
dyti. Tegul tik paraszo arba 
nueina asabiszkai o apturės 
tikrai ko reikalauja, visada.

NE LAUKITE.

Imkytc Mahanojaus žmo
gaus rodu, kolei dai

ne pervelii.

John Thomas nog 520 E. Contra 
St. Mahanoy City, Pfc. sako: “Asz 
ir dabar garbinu Doan’s Kidney Pi- 
gulkas nog kepeniu. Per matus ken
tėjau dideli skausmą peczįuose. Kaip 
kada praeidavo paskui sngriždavo 
didesni skausmai. Par keturis mene 
sius ka tik galėjau dirbti, kada pasi
lenkiau vos galėjau vėl atsikelti. 
Dagirdau apie Doans Kidney Pigul- 
kas ir pamislinau iszbandyti, pradė
jau jias vartoti, skausmas peczuose 

I urnai prasiszalino ir kiti nesmagumai 
teip-gi dingo. Asz visados esmių 
pasirengęs duoti garbe Doan’s Kid
ney Pigulkoms.”

Ant pardavimo visuose aptiekose 
po 50o buksukas. Agentai amerike 
yra Foster-Milburn Čo. isz Buffalo, 
N, Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans” 
ir neimkyte kitokiu.

RUPTURA
ISZGYDINTAf Pasakmlrgai

(Ant Visados
VYRIU - MOTERIŲ - VAIKU

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI).

Scrantan, Pa. - Darbai 
gerai eina.

•f" 20 d. Morcziaiu po sunkė 
liga,4 nedeliu atsiskyrė su 
szuom svietu Maryona Vit- 
kauskiute,nabasznyke 22 m. 
amžiaus, paliko dvi seseris ir 
broli dideleme nubudime, teip 
gi daugybe giminiu kurie susi 
rinko ant laidotuvių, kurios at 
sibuvo 23 d. 9 vai. isz ryto, 
a.a. Maryona paėjo isz Suval
kų gub., Iglaukos para. Lai 
buna jai lengva szioi svetima 
žemele.

Rumford, Me.— Darbai 
gerai eina, isz kitur pribuvu
siam darbas sunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda. Ne
kurtom senmergėm labai rei
kalinga p. Baltruviene.

— 9 d. Kovo patiko didele 
nelaime Joną Pratasza ir tris 
vaikus, 4 vai. grįždama namo 
užvaževo ant geležinkelio ir 
likosi pagautais trūkio kurie 
likosi užmuszti.

Reiknlituna žmonių
Mokame $20 algos antsan- 

vaites del agentu, kurie par
duoda auksinius, sidabrinius 
ir nikelio laikrodėlius (zego- 
relius) su lenciūgėliais tarpe 
savo pažįstamų ir kitu ant isz- 
mokesties mėnesines po $1 ir 
po $2 ant menesio. Reikalau
jame keliaunancziu agentu, 
kurie važinėtu nuo vieno mies
to in kita, taipogi reikalauna- 
me vietiniu agentu, kurie bu
tu ant vienos vietos. Mokame 
$20 algos ant sanvaites agen
tam kurie visa savo laika dir
ba del mus, $8 algos mokame 
ant sanvaites agentam, kurie 
dirba tiktai vakarais užbaigė 
savo dienos darba. Reikalau- 
name žmonių tiktai gero vedi
mos! ir blaivu o teipogi norė
tume žinoti ju dabartini užsiė
mimą. (2,g °1)
North American Sales Co, 

Box 955-Dept. 72 New York.

So. Wilmington, ill.—
Darbai gerai eina, net viskas

. — Lietuviu nediilelia bure-
(l u) he, bet viei grąžei užsilaiko.

Parsiduoda Farma
Puiki farma Roaring Creek, 

12 mihu nog Shenandoah, turi 
80 akieriu 20 akieriu girrios, 
teipgi 150 obuoliu medžiu vien 
obuolei atnesza $500 ant meto. 
Gera stuba ir didelis tvartas 
Persiduos neperbrangiai arba 
atsiduos už namus. Atsiszauki 
te arba raszykite ant adreso.

Jos. Bendriek 
Pottsville. Pa.(1 J)

Parduodu farinas.
Lietuviu kolonijoi Mio* igan 

te kur turi pirkia 105 Lietuviai 
mas Maaoo paviete. Turiu ant
davimo gyvenamu farmu su budin 
kais ir sodais. Lake paviete turi dau
gybe neiszdirbtu geru farmu ant 
lengvu iszmokesozin. Raszykite o 
gausite lietuviszkas informacijas, 
knygele ir mapas dykai, udy o;) 

Anton Kiedis,
Peacock. Lake Co. Mich.

J.J.FREUNOJR.
1603 Carson St.,S.S.
PITTSBURGH. PA.

(Duodu Trading Markes) 
NAUJI VYRIU SKRIBELES IR AFREDIW.

Del kiekvieno Vyrio kuris reikalauja 
geriausia tavora ka gali gaut už maži
ausia preke. Vienatinis“ Vieno Preke 
Vyriu Kromas. Visokį Pavasarini 
Tavora dar galima pas mane pirkti.

Parsiduoda Farma.
Turi 132 margu žemes, susi

deda isz 18 margu puikios 
girios o reezta dirbama žeme. 
Vandens užtektinai gera- 
tvartas ir sodas. Visa žeme ap
tverta tvoroms. Du arklei, 
karves ir visos prietamsos koki 
tik yra reikalingi prie gaspa- 
dorystes. Farma jparsiduos 
tik už 28 szimtus doleriu o 
gyvulei ir prietaisos parsidues 
atskiram kaip kas norės. Szita
farma randasi prie plataus 
kelio lig miesto ir stacija ran
dasi 3 milos tolumo. Parsiduo
da pigei, už tai kad locninikas 
yra labai senas žmogus. Raszy 
kite tuojaus ant adreso, (dy) 

John Kvietkus
Box 158 Brookfield, N. Y. 

Madison Co.

Nog visokiu biznavu ir pinigina 
ergeliu per indejima savo piningus in 

FIRST NATIONAL BANKA
Tada nesirūpinsi apie ju atsargumn. 
Tavo Piningai bus gerai nrižureti ir 
atnesz jumis nauda. Ateikite o mes 
apie tai pasikalbėsime.

The First National Bank
Cor. Main &, Centre St. Mahanoy City, Pa.

Paiengvyk Savo Gaiva.

Puikus Pluszinei Kotai del Moterių

ate i- 
far 
par

flį I J I 1X1 A i\J Mahanoy City, ShenandoahI I >1 /-Al M at> Carmei Undsford.

MUSU GĖRIMAI
Prižiūrėti ir padirbti per geriausius 
darbinikus ka galima gaut. Per ta jus 
esat užtikrinti kad gausit gera tavora.

Parsitraukit del Velykų, Raiko? Arielkai 
partraukta tieiiok isz Seno Krajaue 

$1.25 ir $1.50 už Buteli.
Atsiuskit man jusn adresa, tai asz 
jums prisiusiu mano Kataliogo.

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

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

Išeina kartą į mėnesį ir 
prekiuoja tik 50c metams.

“Lietuvių Žurnalas”, yra 
tai savo rūšies laikraštis.

Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 
įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 
“Lietuvių Žurnalas”, 1607 Ko. Ashland A«., Chicago, III.

Polithania State Bank
Cor. 22(1. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele lietuviszka Banko, uždėta pei 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mm 
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kauadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Kejentalnus Dokumentus ii 
vedam provas senam krajui. Rejentelna 
kanceluriiayra rėdoma per vuldiszka notarą 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ii 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
justi bankinius reikalus o persi t i krisi t, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus išpildyta greit ir teiayngai. Pinigui 
siunezant paczedumpi in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pei 
Ex[trešo Money Orderi.

Brailgus Lietuviai

Pittfburgeir

Aplinkinėj.

Praneszu kad nė uždėjau Didžiause Drapanų 
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senem ir 
jaunom, už tai kviecziu visus Lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumih 
natarnausu. Tiems ka atvažuoja isz aplin 
kiniu miesteliu apmoku nž geležinkeli lig 
7£c. tiems ka pirks tavora už S20 arba dau
giaus, o katrie gyvena Pittsburge ir pirks 
tavoro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c. 
Tavoras yra visas naujas ir naujausios 
mados už neperbrangia preke, per szitus tris 
menesius 25c. ant kožno dolerio pigiau. 
Galite pas mane orderuoti Szlubiniu Žiedu 
czisto aukso ir iszduodu raszyta gvararnija 
o nebusite apgautais. Neužmirszkite 
mimera ir ulyczia. Viso giaro velijentis, 

S.LabanauckassTpi",
QZESZIOS KVORTOS
W DEGTINES UŽ 81.00

R1S1SZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA. 
-PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GRKICZIAUSI OARLAIVAI— 

Gai laivai iszeina kas dvi nedelas tai ” ” * ”
PUIKI GARLA1VAI: t____  _______

In Rotterdama S Dienas. In Llbawa 11 Dienu. I f.nrI-tVa|$33 Treczia Klaaa $35 ■ oarlaival. lezele
ŠIS Antra Klasa Š50

t n New Aorko o Rusijos be jokiu perstojimu. 
CZAR - KURSK — RUSSIA

( Kurek.10 VaBarlo;Litnanla JM.
I Yorio" K“”1“

_ _____ _____ | | A’. ISOVO.
Pirma Klaua 875 i Apie daugiana įlaatlinoalte pasmueoagentne arba 

A. E. JOHNSON & CO., (General Passenger Agt«.) 27 Broadway, New York, N.Y.

COYLA
GAUSITE 

TIK 
GERIAUSIUS 
APSAVIMUS.
Viena Preke Visem!

COYLES’
1 Hl W. CENTRE UL.,

MAHANOY CITY.

NaujasPavasarinisTavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

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

( ST Pas mus dirba Lietuvaites.
FyB h OhR I 122 Center Str.Lb UluUll I Mahsnov City. P»

PIRKITE SAVO PAVASARINI

CZEVERIKUS 
...IR...

PANTAPLUS

T7 A OK7TAQ NewjorkoLietuviszkoj 
x xxXxlVlUKolonijoj da randasi 

■—"daugFarmu ant parda 
vimo. Daug Lietuvio 
jau apsipirko ir dar 
gerai gyvena.

- 50 Akieriu už $800 
8G Akieriu už $2100 

100 Akieriu už $2000 
135 Akieriu už $2000

Visos Faunos su reikalingais budinkais. Yra 
visokiu, pigiu ir brangiu. Apie daugiaus 
raszykite prisiusdami marke ant atsakimo, 
ant adreso.

George Kleek, Poolvllle, N.Y.
DIRŽAS NUMESTAS ANT VISADOS.

Visiszkai iszgydimas gvarantytas 
(abieju licziu) senas ar jaunas, nepai
sant kaip senei turi, be peilo.

Dr. O'Malley nau jas būdas gydimo 
yra tikrai nepavojingas. Be pjausti- 
mo, be skausmo, be operacijos, be 
patrotima laiko. Nereike nesziot 
diržio po iszgydimu.

Skaityk szita dėkinga gromata. 
Formanas Penn. Geležinkelio kulka 
in kentenezius ant Rupturos.

Sztai ka sako:

’ Gavau Ruptura 10 metu neįgalios 
i IszJavnu szimtus doleriu ir 
I bandžiau visokius diržius be 
j jokios pagelbns. Po tam nusi- 
' davau pas Dr. O'Malley ir 
j linksmai galu sakyt kad in 

keletą nedęliu po tam aplaikiau
I pirma palengvinimą.

J. W. Bonsum 
Berwick, Pa.

; Forman P.R.R. (Selinsgrove D.

Ka<l iszpliitinus žmonėse musų paskubusius 
gėrimus pasiusime kiekvienam savo lesiomis 
* Z \NOL Sesziai pilnas kvortas Degtines už $1 
s įlygjnsu pasirinkimu. Pasakykite ko nortie 
Rye, Bourbon, l orn ar Sour Mash Degtines 
(bn, Kum,Peach, Apple,Apricot ar Konjako 
Brandies ir U. Neduokite pirkliams dideliu pelnu. 
Parodysime kaip. Mes esme prityrė degtines 
dirbėjai ir parodysime kaip kiekvienas gali 
pasidaryti gėralus namie, SL’TAL’PANT 
PEN K1ASDASZIMTA NU< >SZIMTI 
PIRKLIU PELNO su pageliu ‘ ZANOL” 
Fxtrakto. įstatymu leista. Padaroma in 
dvi minuti. Gėralas padarytas su “Zanol” 
yra labai skanus ir grynas. Gauta Aukso 
Medaliai < ohimbijosParodoje. Tnkstanrzi ii 
Medaliu Colunibtjos Parodoje. Tuketanczlni pa 
lenkintu var otoju. Gvarunluota eulyg Suv.Valet 
Gryno Maisto ir vaistu Inetatymale No.22115A 

Pameginimui Viena Kvorta Degtines Dykai 
Pamėginkite kaip tik jus eau norite ir jeigu tai 
nebus geriauela degtine sugražinkite likutia mu
ms algai musu leezomie o nieeRUgražinsIme juma 
pinigus. Siuskite užsisakymus szandien o mes 
pasiusime “ZANOL”. Sieizlai Kvortas Degtines ozlt. 
\ laka mes apmokame. Reikalaukite kokios ruazles 
tik norite. pilnu kvortų $1.50; 24 kvortų $2 80. 
DYKAI! Knygute “Paslaptis ir istorija degtines 
dirbimo namie pasiusime kiekvienam kurs tik 
suteiks mums savo adreso.
Universal Import Co.

Balsuokite už

JOHN J. KELLEI
ANT I.EGISLATORIAUS

Pirmo Distrikto.
Demokratas. Isz Mahanoy City, Pfl.

Ateikite in szita Kronui kožna diena.
Visados rasite Pigiausiu Prekių visam Paviete.

i
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A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.

,25c.
,26c.

.(1.25.
,...60c.
...10c.
,...35c.
,...25c.
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Sziomia dienomis muso tautietis 
B Ragažinskaa pargabeno visokiu 
garimu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielka, Vynia, 
Arako, Kimelio. Dziniu ir 1.1. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

kitur uzuiuKesite už
Su koznu Laikrodi

Excelsior Watch Co.901 CeD,r*1
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Asz esu Lietuviszkas Advokatai 
priimu Provas isz Visu Krasztu ai

Koliestvas

Kiekvienas Lietuviszkus bztornmkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Bztoruose ant pardavimo, kad musu 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. >SztominLu 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l................................25c.
Egiutero No. 2................................50c.
Zmijecznik.............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laužai .............................. 35c.
Meszkos Mostis...........
Trejanka.......................
Linimentas vaikams ....................25c.
Gyduoles nuo KoeuJo................. 25c.
Liepiu Baisumas ............. 26c.
Anty-Lakson del vaiku ...........25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

Kruvinosios................................ 76c
Uicure’ arba gyd. Kumatyzmo $3.60. 

Uyd. del nemaiimo Pilvo............60c.
Mikeliai apstabdymui Galvos

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

Kojų.............................................25c.
Geležinis eudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto..............
Gyd. nuo Grippo.......
Plauku apsaugotojas.. 
Muilas del Plauku....
Milteliai nuo Kepenų. 
Rožes Bahamas...........
Kinder Bahamas........................... 25c.
Bobriaus Laszai............................ 60c.
Szv elniu toj as................................... 35c.
Kraujo valytojas.........................$2.00.
Nervu Ramintojas.....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus ............................$1.26.
Pleisteris (Kasztavolo).................26c
Pamada Plaukams........................ 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Aushe.......25c.
Gyduoles nuo Kiemens........ ..........60c.
Vengriškas Taisytojas Ubu.........15c.
Inkstu Vaistas...............26c. ir $1.00.
Akines Dulkeles...........-................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir ekarbuth $1.26. 
Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................$2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

B. RAGAŽINSKAS

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 lUOO už 
magiszkos kazyros su kaziromis gal 
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit 
mano naujo aidelio kataliogo, prisiii 
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.

Kreipkitės ant sziuo adresa:

W. WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn. N Y

23 Akmenų Railroad Laikrodi 
Patentuotas regulatorii 
užsukamas isz virszaus, 
del moterių ar ' yru, 18k 

gvarantuot as ant 20 
metu. Siusem szita 
laikrodi visims C.O.D 
už$5.76irexpreso 
leszas iszegzaminavi 
mui, jei nebus toks 
sakom, Nemokėkite 
nei centą.

ATMINKIT, 
toki laikrodi in $35 
duodam LeuciugelL 
................Tiiik’m

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Tik Ant Trumpo Laiko!
Baltos Mezginuoti Andarokai Moterems 

vertes $1.25 lig $2.50 po 98C.

Panczakos Moterems ir Vaikams 
vertes 25c. dabar 10c.

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

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

Wilkes-Barre, Pa.

Ten kur galite* raszyti ir 
kalbėti Lietuviazkai.

Jau Baigiasi Mūsų
KALENDORIAI.
Jeigu nori gauti gražų Kalendo
rių su daugelį pamokinančių 
straipsnių ir gražių paveikslų, tai 
prisiųsk 25c štampas ar pinigus 
tuojau, o męs prisiusime jums 
geriausią Kalendorių. Pasisku
binkite, nes nedaug beturime.

Kaina 25c su prisiuntimu,
J. 1LGAUDAS

J<D 3 So, Hoisted St., Chicago

Puikios Szlebukes Mergaitėms po 49c.

Moterių Bruslotai po 9c.

Moterių Palaidos Jekes vertes 39c. po 15c.

THE BARGAIN STORE
21 Kast Centre Ulicze — Mahanoy City.

f Mainose 
’ Fabrikouse
1 Ant Geležinkeliu arba 
V Treinu.

Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szaukites pas mane 
katrie %sate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanezius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prane- 
szu jogei žmones su didelėm kolie- 
stvom gali desotkus tukstaneziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už Kelia desetkua dorielu suinulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kadKompanes 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigareitu ir jus Provas priimta 
ir toum sik tiasia ir vilkina liki laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka duodu ant 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szuom adreso;

SO VAMVAIIQ P.O. Box 181.
i vi I fill hAug Indlinjpolujntl.
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