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KAS GIRDĖT?
Edisonas kalba, jog po pa

gerinimui oralaivui, galėsime 
nulėkt per visa svietą in nede- 
lia laiko. Nes praszome te
mini, jog Edisonas kalba “po 
pagerinimui ’, o lig tam laikui 
turime labai toli.... Del mus 
iszteks keliavimas geležinkeliu 
arba automobilum.

Kokis tai kalbėtojas ant sei 
mo temperencu, pats pripažino 
ir davedinejo ydant kanogrei- 
cziause paliautu gere visus 
minksztus gėrimus (remperenc) 
kuriuose randasi daug 
nos ir kitu truciznu. 
Gerkyte arielka ir alų. 
the diff!

moift-
Sziur!
Whats

ISZ AMERIKOS
Szcszi užmuszti cksplozije

Auburn, N. Y. — Dirbtu
vėje fajerverku czionais paky- 
lo eksplozije kuri užmusze szc- 
szis darbininkus. Visi buvo 
Italai. Dirbo jieje fajerverkus 
kuriuos ketino naudoti diena 
In dangų ėmimo Szv. P. M. 
nes Italai taja diena iszkilmin- 
gai apvaiksztineje szaudime 
visokiu ugniu ir bombų.

ko- 
už 

gal 
lie-

Tula motere New Yorke, 
30 metu senumo, apskundė 88 
metu senumo senuką ant $50,- 
000, 
jaja pacziuotis ant duoto žo
džio. O kad tasai senelis yra 
milijonierium, per tai galime 
numanyt, kaip dydelis žaidu- 
lia szirdije pastojo tosios mote 
ries. O kad ne butu turtingu, 
tai ne butu jin skundus. Žino
mas daigtas.

už tai, jog nenorėjo su

Neyra tosios dienos, ydant 
ne girdėt Amerike apie kokius 
skandalus. Tuom kart randas 
varo sliectva po visa sklypą, 
veikale padirbimo ir maiszimo 
gyduolių per nesavžiniszkus 
aptiekorius. Badai viena ket 
virta dalis visu aptieku Suv. 
Stekuose naudojo padirbtas 
gyduoles. Dreba dabar kailei 
ponu aptiekoriu, nes kaip gir 
dėt, detektyvai aresztavos 
trumpam laike suvirszum 500 
aptiekorius.

“Jago moteres žinotu, jog 
valgimas obuolu padaris juju 
veidelus puikesnius ne kaip 
visi “panderiai” ant svieto, tai 
valgintu juos ryte, ant piet ir 
ejnant gult”. Teip kalbėjo U. 
Grant Border isz Boltimores 
in Czikagines moterėles ant 
suvažiavimo International 
Shippers Association. Border 
turi teisybe, jog obuolei pri
duoda sveikata ir puiku vei
deli.

Tomis dienomis susivienijo 
in viena kompanije dvi milži- 
niszkbs lenkiszkos iždavystes 
Smulski Publishing Co. ir W. 
Dynievicz Publishing Co. Da
bartės tosios dvi kompanijos 
vadinsys “Polish American 
Publishing Co.” kuriuos turtas 
isznesza ant $150,000.

tikros Rymo kataliku bažny- 
czios o prie jos neprisidės. Pla 
ežiai iszvadžioja raszejas ka 
gal neprigulminga bažnyczia 
padaryt blogo prie jos pristo- 
jantiems žmonėms.

Daug tas raszejas turi teisy
bes kad negerai yra skirstytis 
žmonėms in visokias szakas, 
bet abelnai in tuos skirstymuo- 
si žiūrint, tai vis gi patemijo- 
me kad tas invyksta ne be 
priežaszcziu. Priežastis gana 
aiezkius, nes žmones Rymo Ka
talikai tąsosi, skirstosi, net po 
sudus kilojasi su vyskupais ir 
kunigais ne už religiszkas 
kias pakraipas, bet vien 
turtus. Taigi ir Ch’cagoj 
ne be priežasties rengema
tuviu neprigulminga parapija 
Katalikiszki Amerikos vysku
pai Baltimorej taisykles baž
nytines davadydami, musei 
per kietai anuomet jas užtem
pė, per ka net ir kai kurie 
kunigai kad ir nekaltai nuo 
paiapijonu turi szmeižimus 
iszgirst.

Kaip vyskupai kunigams 
paliepia, teip szie be paeiprie- 
szinimo turi daryt, nes prisie
kia, but vyresnybėj savo nuo
lankiais, o kunigai vėl nori 
kad jiems but parapijonai nuo- 
lankeis, in bažnycziu reikalus 
kad nesikisztu, o parapijonai 
pinigus davė, state bažnyczias, 
nenori užsileist, už tai pasipila 
nesutikimai ir proves.

Nereikia plataus aiszkini- 
mo, nes viską matom isz pro- 
vu Scrantoniecziu, Szenado- 
riecziu net ir Mahanojiecziu,

Galime numanyti, kad ai- 
riszkiems vyskupams apeina 
vien tas, kad murai bažnyti
niai kartais nepatektu ne ka
talikams, todėl jie nepaisyda
mi keno pinigais statyti, bet 
savinasi sau ir žmonių nežiūrė
dami juos už nepaklusnumą, 
eskomunikuoja. Žmones ka
da jau per kreida arzastise in- 
sitempia, tuomet jau bent per- 
tikrinimu klausyt nenori, savu 
rūstingu keliu vien važiuoja 
net neprigulmingas parapijas 
tveria.

Teisybe pasakius, yra lietu- 
viszku kunigu, kuriu parapi
jose nesupratimai mokama 
praszalint, bet jeigu kur insis- 
kverbia nesutikimai, tai ten ir 
neprigulmingos parapijos pra
deda rastis.

“Kataliko” korespondentas 
primeta beda cicilikams ar 
laisvamaniams už tvėrimą ne- 
prigulmingu parapijų, 
yra neteisybe, nes teip 
kai kaip ir valnamaniai 
pijąs netveria.

Neprigulmingas parapijas 
pradėjo tverti lenkai tikri Ry
mo Katalikai ir katalikiszki 
kuningai, o del ko jas pradėjo 
tvert tai visiems žinoma. Pa- 
sidekavot gali už tai visi airi 
sziu godumui.

Tarpe lietuviu, teisybe il- 
gaini laika neprigulmingumai 
vietos neturėjo, turbut szie 
kantresni, bet dabar jau ir lie
tuviai pradėjo anot K. kores
pondento paskui lenkus sekti.

Kas tikinezius žmones t. y 
Rymo Katalikus pastumia prie 
neprigulmybes, tai su žiburiu 
priežasties jieszkot nereikia.

Aukszcziausi sūdai net ir 
popiežius pripažysta kad para
pijų turtai priklauso parapi
joms o ne vyskupams ar kuni
gams, vyskupai gi už neatida- 
vima jam turtu žmonėms kata
likus tartum mocochiszkus 
prasikaltėlius exkomunikuoja. 
Tai szitose priežastise visas ne- 
prigulmingum guli branduolis. 
Ar žmonių ar dvasiszkijos yra 
klaida, tai skaitytojas dekre- 
tuoja.— S. K.

Miestas griūva iii kasikius.
Plymouth, Pa. — Laike pie

tų Main uliczia ingriuvo in 
kasiklas. Pliszys žemeje yra 
12 coliu ploczio, 50 gylio o 
200 pėdu ilgio. Tris kromai 
panesze 30 tukstancziu bledes.

Gyvuliszkas apsiejimas 
tėvu su vaiku.

Philadelphia. — James 
Smothers ir jo pati Maria, 
abudu juodi, likos nubausti 
kalėjimu ant 6 metu už gyvu- 
liszka apsiejima su savo pen
kių metu šuneliu Jokūbėliu.

Kaimynai laike teismo pri
slėgė apie žveriszka apsiejima 
tėvu su sunum. Jokūbėlis li
kos atvestas in suda kaipo gy
vas liudinimas nelabo apsieji
mo: visas kūnas buvo pameli- 
naves ir supjaustytas, gerkle 
sukandžiota per žiurkes kada 
buvo uždarytas skiepe, ranka 
iszlaužta, peczei sudeginti per 
inkaitinta geleže, akys pame- 
linave ir t. t. Sudas regėda
mas ant tokio barbariszko ap
siejimo tėvu net apsiverke.

(SZ VISU SZALIU. Milžiniszkas stovylas Leipsige.
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Ne gana, jog žmonis 
saves nesutinka bet ir 
lietuviszki dvasiszkieje 
terp saves. Vieni ant kitu in- 
nesza skundus pas biskupus, 
apjuodindami savo “brolius 
Kristuse” geisdami iszesti isz 
parapijų o ypatingai tokius, 
ka gyvena sutikime su žmoni- 
mis. Kas isz to bus toliaus? 
Biekupas susipras ir tokius 
iezguis isz parapijų. Artinasi 
laikai, jog žmonis ne turės 
mažiausios paguodones del sa
vo dvasiszkuju.

Neprigulminga parapija. 
“Kataliko’’ 32 No. randame 
ilga raezteli isz Chicagos Lie
tuvio kad ten Chicagoj ant 
Town of Lake rengema sut
veri neprigulminga lietu viszka 
parapija. Raszejas prasergsti 
lietuviszka visuomene ypatin
gai tautiezkas draugystes, kad 
nesiduotu suvadžiot kad nepri
sidėtu prie tokios parapijos, 
nes sako katalikiszkos drau
gystes esą užganėdintos isz

Buvo geras del savo tetos 
— aplaikc 8250,000.

Washington, Pa.— Antanas 
Kardosae, būdamas czionais, 
siuntė visa savo uždarbi in te- 
vynia suszelpti savo teta, kuri 
jin iszaugino po numirimui tė
vu, nesitikėdamas niekados, 
ydant už tai butu atmokamas 
puikei.

Ana diena aplaike žine nuo 
advokatu isz Zerczmeje Aus
trijos, buk jojo teta mirė pa
likdama jam turto ant $250,- 
000. Nusidžiaugė nebagelis 
labai dagirdes apie savo gilu- 
ki, nes Antanas sėdi czionais 
kalėjime už prisisavinima 
draugystes piningu. O gal ap- 
laikytas turtas atydaris kaleji 
mo duris.

Sergantys žmogelis 
persimaino ant .juodo.

St. Louis, Mo.— Sirgdamas 
ant nepaprastos ir negirdėtos 
ligos, kuriuos suvirszum pen- 
kesdeszimts gydintoju ne gali 
suprasti, S. A. Ilendrickas 65 
metu senumo farmeris, persi
maino ant juodo žmogaus czio- 
naitiniam Mayfield ligonbuti.

Hendricksas pajuosta kas 
diena daugiau. Dabar jau iez- 
rodo ant murino. Kada 
adgabentas in ligonbuti 
baltas kaip ir visi balti 
nis.

likos 
buvo 
žmo-

Mirė turėdama 114 metu.
Alpena, Mich.— Vakar mi

re czionais Katre Kopczinskie- 
ne, kuri turėjo suvirszum 114 
metu amžiaus. Senuke džiau
gėsi gera sveikata lig paskuti
niai valandai. Pribuvo in 
Amerika 30 metu adgalos.

Ar randasi kur mažesnis 
kudykis.

Philadelphia.— Mažiulelis 
Russell Bailey, kuris užgyme 
vakar, svėrė tik viena švara ir 
vienuolika unciju, devinis co
lius ilgio, pirsztukai kaip za- 
palkos o rankute galima per- 
traukt per moteriszka žiedą. 
Kudykis auga drūtesnis kožna 
diena. Jojo motina turi vos 
16 metu ir svėrė mažiau kaip 
szimtas svaru.

Gilukis dvieju szaucziu.
Limoges, Ind. — Nepa

prastas gilukis patiko du szau- 
czius. kurie netikėtinai pasi
liko turtingais neprastu budu.

Darbininkai kasė gylu skie
pą, name kuriame gyveno abu- 
<įu sziauczei ir užtiko geležine 
skryne kuriuoje radosi suvir- 
szum penki szimtai auksiniu 
piningu ant kuriu radosi pa
veikslas vieno isz francuziszko 
karaliaus. Rinkėjai senoviszku 
piningu davinėjo sziaucziams 
$5,000 už senus piningus bet 
tieje ne sutiko ir spiresi dau
giau.

AkivosZiniosisz Lietuvos.
Gaisrai.

28 liepos Seirijuose buvo 
didelis gaisras. Beržininkuose 
perkūnas sudegino mokykla ir 
dar vienus namus. Abu mies
teliu yra Seinų apskrityje.

Sasnava.
(Marijampolės apskr.) Ru

giai musu apielinkeje ge. i ir 
jau noksta. Kviecziu menkai 
kas sėja. Szienu neperd? ig. 
Dobilai ir kitos paszarines 
les prapuolė. Vasarojai isz i . 
vasario gražiai atrodė, bet iL 
bar del sausumos gelsta be lai
ko ir džiūsta. Giriose — men 
ka uogu; -grybai nedygsta. 
Reikia lietaus.

Szauliai.
Buvo atlekes isz Berlino le- 

kunas Abromaviczius men. 8 
liepos, kiek atsilsėjęs, iszleke 
isz Sziauliu Peterburgan. Su 
juo leke dar vienas žmogus. 
Pakeliui jie žadėjo nulėkti 
Rygon. Iszlekus isz Sziauliu 
ta paczia diena, netoli nuo Jo- 
niszkio miestelio, sulužo kaž
kokia lakstytupo dalele. Ne
laimes bet gi neatsitiko; Abro 
mavieziui pasisekė laimingai 
nusileisti žemen. Sulūžusia da
lele tuojau iszrasze nauja isz 
Berlino. Lakuna lydi automo
biliu liusijos aeroklubo pirmi
ninkas kunigaiksztis Krapot- 
kinas.

Krakes.
(Kauno gub.) Musu apylin

kėje szimet javai, o ypacz že
miniai iszrodo labai geri. Žmo 
nes nelabai žengia szvietimosi 
keliu, o daugumas dar tebe
garbina alkoholio dievaiti. 
Laikraszcziu ir gi mažai kas 
skaito, todėl ir nesupranta kas 
yra naudinga savo ir tėvynės 
labui. Krakiecziai, nesnauski
te! Griebkitės už laikraszcziu 
ir knygų! Taip atsilikti geda .

Prienai.
(Marijampolės apsk.) Musu 

parapijoje yra apsiszvietusio 
jaunimo, bet yra taipogi dau
guma dar pludanczio tamsu
moje. Skirtumas tarp vienu ir 
kitu tokie, kad pirmieji gyve
na ir veda save rimtai, antrieji 
gi nemoka sugyventi tarp sa
ves: mėgina viens kita szvel- 
ninti kumsztimi ir tam pana- 
sziais budais. Sztai vaikinas 
V. kaimo žveriszku budu at
ėmė gyvasti vienam vaikinui 
isz kaimo P., inkiszo jo lavona 
in griovi, kuri už keliu dienu 
atrado bepaukszcziaudami pie
menis ir pranesze policijai. 
Pastaroji tuoj suėmė galvažu
džius. Pesztines, šmeižimai, 
pagundymai ir t. t. pas mus 
nenaujiena.

2 mylias minutoje.
Pastebėtinas greitumas tapo 

atsiektas automobiliu lenkty
nėse, laikytose 18 d. Birželio 
Anglijoje, Brookland’o Lenk
tynių Klubo. Ne kokie Ner- 
zorro su savo maszina, turin- 
czia 90 arkliu jiegos, perva
žiavo keliolika myliu greitu
mu po 2 mylias ant minutos. 
Visas lenktynių kelias buvo 
27 myliu ilgas.

Iždalino 83,500,000 
terp darbininku.

Essen, Vokietije. — Isz 
priežasties suėjimo 100 metu 
nuo uždėjimo Kruppo fabriku 
garsingos dirbtuves armotu ant 
viso svieto, locnininkai iždali
no terp savo darbininku 3 mi
lijonus 500 tukstanczius dole
riu kaipo dovanu savo 65,000 
tukstancziams darbininkams.
Iszkeliavo jeszkot paslėpto 
skarbo verties 830,000,000

Plymouth, Angliję. — To
mis dienomis iszplauke ekspe- 
dicije ant sujeszkojimo Je- 
zu’tu skarbu. Tasai skarbas 
nuj senei dingusia ketina susi
dedi isz aukso, sidabro, bran
giu žemeziugu ir kitu daliku 
kuriu.verte isznesza ant trisde- 
szimts milijonu doleriu. Taji 
skarbu sudėjo ant iszpanisz- 
ku laivu, kurie ketino iszplauk 
tUn Europa laike kada Jėzui
tus ižgujo isz Peruvijos, nes 
ant laivu užklupo mariu raz- 
bsininkai, apiplesze laivus o 
užgriebus skarbus nugabeno 

neužgyntos salos Kokos ir 
ten uždare. Delko razbainin- 
kai skarbu neiszsidalino tai ne 
ž’-^e bet laikas praslinko, visi 
razbaininkai iszmire o pasku
tinis nunesze savo slaptybe in 

aba. Ne senei susitvėrė kom
panije kuri tvirtina buk turi 
planus kur skarbas yra paslep 
tai- nuo vieno isz patamku raz- 
baininku ir dabar tame mieri 
je keliaus jeszkoti skarbo.

Ne pirmutynei .tai jeszkoto- 
jei, nes ir kitos kompanijos su
sitvėrė jeszkoti skarbo o jago 
susitiks ant salos Kokos tai 
bus nemažas praliejimas krau
jo.
Pasikėlimas Nikaragvoje.

Managua. — Pasikelelei 
pradėjo bombardavot sostapy- 
le, Nikaraguos, padarydami 
daug bledes mieste, Moters ir 
vaikai likos sužeisti per tru
kusius szuvius. Gyventojai 
apleidineje miestą szimtais. 
Konsulei kitu viespatyseziu 
meldže savo sklypu ydant 
prisiųstų pagialba, nes tikysi 
skerdynes visu svetimtaueziu 
Iszmcte paczia per langa

Budapeezt, Vengrai. — Jo
sef BarthaLakel profesoris 
muzikes susikivirszinias su sa
vo jauna, 19 metu paeziule 
isz piktumo pagriebė ja pu
siau ir iszmete per langa nuo 
dvieju augszcziu. Kaimynai 
rado nelaiminga motere pus
gyve ir nugabeno in ligonbuti 
nelaba profesori aresztavojo.
Laivas susidūrė su 

lediniu kalnu.
Montreal. — Laivas Carsi- 

can, prigulintis prie kompani
jos Allen Lime, plaukentys in 
Liverpoli isz czionais su 200 
pasažieriais susidūrė su milži- 
niezku lediniu kalnu arti 
Belle salos. Badai bledes ma
žos o kiti laivai priplaukė in 
pagialba, jago toji butu mato
ma reikalinga.

Urvą razbaininku.
Berlinas. — Užmiestije 

Weede, Getyngoje, norėjo loc- 
nininkas padydint savo kroma. 
Kada name atplesze grindie, 
rado gylumoje puse metro asz- 
tuonie gerai užlaikomus kau
lus žmonių. Tasai namas stovi 
ant tos vietos 200 metu, ku
riom tai laike buvo svetaine 
del pakelevingu, kada da ne
sirado geležkeliu. Valdže da- 
sipranta, jog pakelevingi, ku
rie rado toje svetainėje nakvy- 
nia likos nužudintais. Norints 
prokmatoris invede slieetva, 
bet mažai isztyrines apie nužu 
dintus kurie per tiek metu ra
dosi po grindimis.

Kruviniause mueztyne koke atsibuvo Europoje bus 
apvaikszcziojima per Vokieczius atejnanti meta Leipsige. 
Czionais tai suvienitos armijos Rosije, Austrije ir Prusai per 
ketures dienas Oct 16 lig 19, mete .1813 galejosi su Napoleono 
armije, kuris turėjo bėgti prie Rhine su 90,000 vaisko isz 
150,000 vyru. Suvienito vaisko isz viso radosi 300,000 isz 
kuriu tik pasiliko 49,000. Ant tosios vietos Vokietije pasta
te milžiniszka stovyla kaip tai ant paveikslo matoma. Pa- 
szventinime tojo stovylo yms dalibas tukstanczei kariumenes 
isz visu ezaliu. Stovylas kaeztuoe suvirszum $1,500,000.

Tėvas vyru savo dukters
Bydgascze, Austria. — To

mis dienomis likos aresztavotu 
kokis tai Benediktas Tumas 
už daugpaczysta priesz 30 me
tu apsipacziavo jisai czionais, 
nes in trumpa laika apleido sa 
vo paczia ir maža mergaite, 
nusidavė in Amerika. Po tam 
in 22 metus iszkeliavo jojo 
duktė in Amerika, mierije at
radimo savo tėvo, nes motyna 
isztekejo už antro vyro, ba bu
vo toje nuomonėje jog pirma
sis josios vyras numirė. Duktė 
pribuvus in Amerika susiti
ko neva su broliunu savo tėvo 
ir apsipacziavo su juom. Susi
laukė juodu trejetą vaiku. 
Jauna pati geide sugrižt in sa
vo tevynia ir abudu sugrižo in 
Bydgosczu. Czionais žmonis 
pradėjo visaip kalbėt ir mint, 
jog jiji turi už vyra savo tikra 
tęva.

Kada geide vela apleist savo 
gimtines szali ir keliaut adga- 
los in Amerika, palicije Tuma 
aresztavojo. Pasirodė jog isz 
tikrųjų jisai yra tėvu savo pa- 
czios Bet abudu tvirtina; jog 
apie savo artima susigiminavi- 
ma nieko nežinojo. Vienok 
palicije tam netyki, o ypatin
gai, jog ne turi jokiu davadu, 
jog szhuba buvo eme Ameri
ke. — Nežine kas isz to iszeis.

Neszpuosuok su szuniu-
Kijevas. — Ponas Karnlof- 

fas, uredninkas ant geležinke
lio, po piet rūkydamas pape- 
rosa leido durnus savo szuniui 
kuri laike ant keliu, tiesog in 
snuki. Norints szuo gana atsi- 
spirinejo nuo durnu, bet nieko 
negialbejo. K. da daugiau lei
do szuniui durnus. Ant galo 
negalėdamas ilginus dalaikyt 
szuo norėjo savo ponui danti
mi isztraukt paperosa isz bur
nos, nes in vieta paperoso pa
griebė už nosies. Pajutęs K. 
skaudejima prisiartino prie 
zerkolo paregėjo su baime, jog 
szuo-nukando jam pu°e nosies:

Mate velnią?
Viednius. — Navatnas atsi

tikimas patiko ukinika Petra 
Ferringeri kelionėje isz Ezens- 
darfo in czionais kada važiavo 
ant turgaus; turėjo nulipt nuo

vežimo ydant butu arkliams 
lengviau traukt po purvyną. 
Kelionėje kokis tai kamin- 
szluotis nenorėdamas ejti pur
vinu, pasinaudojo isz vežimo; 
užezoko ant užpakalio be ži
nios ūkininko. Kėlės buvo kas 
kart sunkesnis, jog ant galo 
arklukai suvis sustojo.

Supykias ūkininkas keike 
arklus, muszdamas juos nemi 
laszirdingai nuolatos ’szauke: 
“o kad tave velnei, arejsi?” 
Kaminszluotis mislidamas, jog 
tai kalba in jin, nuszoko nuo 
vežimo tuojaus. Ūkininkas 
mislindamas, jog tai isztikruju 
velnias, puolė ant žemes ir ap 
alpo. Kaminszluotis dasiprato 
ko teip ūkininkas nusigando, 
tuojaus pradėjo, jin adgaivint 
ir net už puse valandos pradė
jo kvėpuot.

Kada pribuvo ant jomarko, 
prisiegavo, jog tikrai buvo ma 
t es velnią ir prisiegavo, jog 
nuo to laiko daugiau velniu 
ne szauks laike keiksmo.

užlaikymui sultono 
(moterių palociaus). 
haremo užlaikymas 

in 15 milijonu dol.

Sultono moteres.
Turkai, kufios valdininkai 

skriaudžia isz visu pusiu, yra 
priversti sudėti dar ypatiszka 
mokesti 
harem’o 
Nors to 
atsieina
per metus, teeziau turkas už 
tai ne pyksta,— veikiau dar 
džiaugiasi, kad niekur pasau
lyje nėra tokio prakilnaus ha
remo, kaip pas ju valdoną. 
Pagal keleiviu praneszimus, 
sziame laike sultono moterių 
(odaliszkiu) yra apie 300. Kas 
met sultonas renkasi 100 nau
ju, o 100 pabuvusiu odaliszkiu 
iszleidžia iszteketi už kokiu 
valdininku ypatiszka pagarba 
iszreikszti nor. Tokia odalisz- 
ke isztekedama gauna krai- 
czio 50 tukst. dol. Turkas lai
ko už didžiausia garbe, jei 
sultonas apsirenka jo dukteri 
už odaliske, o jei toji laime 
intekme prie sultono, tada ji 
neužmirszta savo tėvu ir gimi- 
naieziu ir tankiai iszrupina 
jiems augsztas vietas valdžioje.

Kaip pacziuosis mete ‘
1925.

Jau pabaigiau. 
Ir asz pabaigiau. 
Tai ko norejei? 
Gali dasiprast, kokis

Galiva.
Na, ar turi metrikus!
Sztai ve.
Turi metu 34. Ne se-

V iras, (atidaro pamaželi dū
ręs ir klausė) Ar galiu ineit?

Merga: (ne pamesdama ra- 
szimo atsako) Ar didelis strio- 
kas?

V.— Oj striokas,— ne galiu 
laukt?

M.— Jago teip, tai ineik ta- 
mista, tiktai palauk kol ne pa
baigsiu raszit artikulą in laik- 
raszti.

V.— Baigkie poni, ne persz 
kadisiu. Asz tuom laik pri
siusiu knipki in palta, kuris 
man nutruko.

Abudu tili,— abudu užimti 
darbu.

M.—
V.—
M.—
V.—

veikalas
M.— (su ne noru) Tai tu ne 

palauni mislit apie apsipaezia- 
vima?

V.— Ne.
M.— Juk tu man po teisy

bei patinki, tai dabar pasikal- 
besiva kaip bus.

V.—
M.—
V.—
M.—

nas. Ar turi svedestva no dak 
taro apie sveikata?

V.— Sztai no raupu esmu 
greitas o ezion vela rasztelis 
no viriszkos ligos, jog norint 
turėjau pikta liga bet iszsigi- 
džiau.

M.— Labai gerai. O ar esi 
stragus ir galėsi paezei intikt ?

V.— Sztai rasztelis no dak
taro.

M. Labai gerai, o kiek už
dirbi ant metu ?

V.— Turiu algos 1240 dol.
M.— Bet to, gal esi mergi

ninku ir mėgsti motere?
V.— Saugok mane Dieve!
M.— Viskas gerai. Isz ma

no szales, tai asz ne reikalau
ju tau iszrodit ant raszto. Už
dirbu apie 800 dol. Be to:— 
Ar tamista nusimanai apie na
mine luoba apie virimą ir t. t.

V.— O teip nusimanau.
M.— Na, tai pabaigta, tik

tai tai:— Uždirbtus piningus 
desiva in drauge bus po mano 
valdžia.

Dirbsiva in drauge ir isz to 
givesima. Vaikus turėsi apva- 
lit ir nakties laike supt.

V.— Gerai, gerai.
M.— Be to, kas kiszasi apie 

vaikus— galesiva turėt ju dau 
giause szeszeta, in tris metus 
po viena....

V.— Tai per ilgi tarpai...
M.— Ne, kitaip ne gali but.
V.— Tegul buna ir teip. 

Na, tai ne gaiszinkiva, eikiva 
pas notariusza.

M.— Tai eisiva, o po pasi- 
raszimui kontrakto, tuojaus 
turiu ejtie ant moteriszko “mi
tingo” o vakare ateisiu pas ta
ve. Be to: duokie man tavo 
adresa.

V.— Szitai ira.
' M.— Na, tai galiva eit ma
no virė.

Ir da kas bus: Virai neszios 
andarokus, moteris kelines; 
moteres atliks visokius veika
lus, o virai sėdės namieje 
ežiuos asla, skus bulves, sztildis 
vaikus ir juosius apvalinęs.

Milžiniszkos puszys.*
Niekur pasaulyje ne auga 

tokia milžiniszko didumo me
džiu, kaip sziaur-vakarineje 
Kalifornijoje raudonosios pu- 
szys (sepuo ir). Tu medžiu gi
rios apima didelius plotus, o 
neretai galima užtikti medžius 
iki 400 pėdu augszczio, kuriu 
stuomenis apaczioje matuoja 
iki 26 pėdas skersai.



Juozuti brangas, valginkie pietus, 
Juk tik del tavęs eimu juos pagaminus, 

Bet Juozui-nuo ts pietų pilve gurguluoje 
Sueiemias pilvą net dejuoje.

— Kur Juozo pacziule?

Po Svetima Pastoge
Vien* diena, žiemos laike, 

sugrižinejo Juozas Svirnelis, 
gaspadorius, namo isz miesto 
Szaltis buvo baisus, nes už tai 
snigo druczei. Juozas pnspiri- 
nejo arkluka prie bėgio idant 
e-aletu kanogreicziausia sustot 
namie.

Jau radosi ne toli namu, 
kad sztai paregėjo ka ten gu
linti grabeje uždengta sniegu. 
Tasai regėjimas pereme jin ne 
iszpasakita jausla, o savžine 
kalbėjo jam, idant susilaikytu 
kas ten guli. Nes kas apraszys 
nusistebėjimą Juozo, kada pri
siartintas prie grabes, paregė
jo tenais gulinti žmogų —koki 
tai senuką, kone jau mireztan- 
ti.

— Czionais reike greitos — 
pagelbos tarė pats in savia Juo 
zas, ir ne mislindams daug pa 
griebe senuką, paguldė in ro
ges, apdengė kaliniu ir leidosi 
namon, kiek tik arklei inspejo.

— Kad nors Dievas duotu 
jin atgaivint; jisai da kvepuo, 
je — mislino per kele.

Neužilgio pribuvo namon. 
Pradėjo ne laiminga atgaivi- 
net. Po kokiam tai laikui ad- 
gal savo pajiegas ir pradėjo ka 
toki nesuprattino murmėt. Pa
ti Juozo tuom kart virė sriuba, 
kuri sudrutino seneli ženkli- 
vai. Nes senukas buvo labai 
apslobias ir ne galėjo ne ant 
kojų stovėt per ka turėjo grin 
ežioje Juozu pergulet kėlės 
dienas. Gaspadorius su paezia 
stengėsi visom pajiegom idant 
kanogeriausia intikt senukui 
ir rūpinosi apie jin kaip tikru 
tėvu, o kada atėjo prie pilnos 
sveikatos, džiaugsmas j u buvo 
didelis. Mielaszirdyste del sa 
vo artimo juos invede in 
džiaugsma.

— Dieve jusu užmokėk, — 
kalbėjo senukas, drebaneziu 
balsu, busite geri žmonis jog 
mane gialbejote nog smert ma 
no gyvenimas yra apverktinas 
ir kartus, tai vis geresnis ne 
kaip smertis ant lauko, be ku- 
ningo. Palaiminimas Dievo te 
gul vieszpatauje juso name ir 
niekad tegul jisai jus neapleid 
že, o asz savo kasdieninese 
maldose niekad neužmirszu.

— Padarėme tik krikszczio- 
niszka privaluma— atsake Juo 
zas, — nes ka tu seneli ketini 
daryt ateiteje?

— Ejsiu vela in svietą, nog 
namo, in narna idant maitytis 
nog mielaezirdingu žmonių. 
Asz esmių ubagėliu, ne turiu 
szedien savo kampelio-dabai 
ge senukas.

Juozas su paezia dirstelėjo 
viens ant kito viena mislis pe 
re jo per juju szirdi:

— Dėduli — tarė Juozas — 
Palaiminimas pasilieka su ta
vim pas mus. Pasilik po muso 
pastogia, pakol Dievui patiks.

— Pasilik, pasilik —praeze 
Juoziene—nebusite mums sun
kenybe, gyvensim drauge; kur 
gi ant senatvės po svietą vaikio 
tumes, o da teip dideluose szal 
czuosia!

Senukas pakele akis in dan
gų:

— O mielaszirdingas Dieve 1 
paszauke, ir norėjo pult jems 
in kojas, nes jin sulaikė. — 
Dievas jum szimtaropai tegul 
užmoks už juso geras szirdis, 
nes kuom asz jum už tai ati

tarnausiu, juk ne esmių tikias 
prie jokio darbo?

— Apie nieką nesirūpinki
te— atsake Juoziene greitai 
sergėsite ir palinksminesi muso 
vaikuczius kada ejeime ant lau 
kft dirbt.

Ir pasiliko laimingas senu
kas namuose “Juozu” kur jin 
visi nog to laiko vadino “die
duku” ir laike dideloje poguo- 
doneje. 

* * *
Viena nedelia po neszparui 

kada visi buvo apsede aplink 
pecziu, senukas teip pradėjo 
kalbėt istorije savo gyvenimo:

— Buvau sunumi gana tur
tingo gaspadoriaus kaime X 
Po smertei tėvu pasilikau loc- 
ninyku viso ju turto. Gaspado 
riavau per koki laika pats vie 
nas, matidamas jog be gaspadi 
nes sunku apsieit, paėmiau už 
paezia, dievobaiminga ir darb- 
szia mergina. Dievas mus pa
laimino maža duriuke nes po 
josios gimimui . Visogalis pa
ėmė man mano milemiausia pa 
cziule. Ilgai apverkinejau ma
no paezia, ba tai buvo motere, 
kokiu mažai ant svieto randa
si! Nes sunku prieszintis valei 
Dievo. Mano nuomone buvo 
iszaugint mano mažulėlė Jadvi 
gute. Žmonis man rodino idant 
vela apsipaezuotau, nes man 
ant misliu ne atėjo tai; pir
miausia jog ne norėjau idant 
mano Jadvigute ne turėtu mo- 
czekos, antras, jog ne galėjau 
užmirszt mano nebasznikes. Ir 
teip gaspadoriavau pats, pa 
kol duktė mano ne užaugo. 
Geras tai buvo kūdikis, nes 
asz gal prasikaltau per mano 
dideli rūpestingumą jaja ir už 
tai turėjau karezei atpakuta 
vot.

Po tuju žodžiu nuleido gal
va nuludias. Tikumas vieszpa 
tavo per koki laika, net pakol 
Juoziene ne per trauke užklau 
simu:

— Na, ir kas toliaus atsiti
ko, mielas dieduti ?

— Sztai, milejau labai mano 
duktere, stojausi silpnu žmo
gum prieszais jaja. Ko jiji tik 
geide, asz niekad jai neatsaki- 
nejau, ba tai buvo mano viena 
tinis džiaugsmas ir parama se
natvėje. Buvo tai labai mielas 
kūdikis. Geide jaja keli pa- 
guodoti vaikinai, sūnūs gaspa- 
doriu, nes jiji ne vieno ne no
rėjo o asz prie nieko ne priver 
tinejau. Mano Jadvigute tada 
turėjo devinioleka metu, kada 
atėjo in kaima ant urlopo sū
nūs vienos naszles. Tasai vaiki 
nas man suvis nepatiko, ba 
nuolatos su savo motina barėsi 
ir kaip kada keikdavo jaja, 
nes ant nelaimes už tai patiko 
mano dukterei. Viena diena 
paprasze manes rankeles mano 
Jadvigutes, o kada pasakiau 
jam jog jisai man ne patinka, 
tai nusijuokė tiktai, o Jadvigu
te su piktumu paszauke: “ka 
ten daug kalbėt, duosiu ant 
usakiu ir bus veseile!” Ir ty- 
kau ant to. Oj buvo veseile 
buvo.... nes po veseilei da 
buvo didesnis nuludimas! Ir 
vela užsimislino gilei sene
lis.... o niekas jam ne driso 
jojo misliu pertraukt.

— Atydaviau jiems visa 
gaspadorista, — trauke tolaus 
senukas — pasilikau pas juos 
ant loskavos duonos, Isz pra
žios ne galėjau rugot, giveno-

me gana laimingai. Jiejei gas 
padoravo pagal savo iszminti 
o asz tik dirbau, ba tai vis bu
vo di l mano vaiku. Nes ka
da paregėjau, jog mano žentas 
lankei atsilanko in karezema, 
pradėjau jam tai iszmetinet, o 
jisai man liepe nesikiszt in jo- 
jo’reikalaus. Oj, apsiverkiau 
graudžei. Atsilaikydavo jog 
žentelis in vieta ejti in darba, 
ejdavo pas žida, pati jojo, o 
mano duktė, nevos ejdavo in 
karezema jin jeezkot nes jiji 
pasilikdavo prie stiklelio, o asz 
vienas ant ju dirbau. Kas grie 
besi stiklelio tai jau szetonas 
jin apipainioja o Dievas palau 
na jin laimint. Teip dėjosi ir 
ir su mano vaikais. Gaspado
rista kas dien pradėjo nupuoli 
net. Po tam sunkei apsirgau 
o ne buvo kam man paduot ne 
valgio ne stiklo vandens. O! 
ka asz per taja liga iszkente 
jau! Žentas keikdavo mane, 
duktė apsieidavo su manim ar 
sziau kaip su svetimu. Mano 
Dieve kaip tai žmogui szirdis 
skauda kada turi rugot ant sa
vo locnu vaiku! Kada atsikė
liau po ligai, buvau iezaemtas 
ant pajiegu ir ne tikias prie 
darbo kaip priesz tai. Buvau 
ant kelio mano žentui o duktė 
mano kaip kada mesdavo 
szmote'i duonos kaip szuniui. 
Viena diena sukalbėjas poteri 
anksti paėmiau lazda in ranka 
ir tariau in mano vaikus:

— Likite sveikli vaikelei, 
jago jum esmių sunkenybe tai 
ejnu, nes atsiminkyte, jog Die 
vas ne laimine jums už mano 
krivida!

— Už kokia krivida? - - 
suriko žentas priezokdamas 
prie manias suspaustom kum- 
szczioms — ar neduodame 
tam valgyt? Ejki sau kur nori 
jago tokie e°i užmaeziamas ir 
be tavias apsiejume, ne užil- 
gio sugrižszi adgalos!

— Ir nuėjau in svietą, ubą 
gaudams, isz savo tevinee, nog 
savo vaiku! — Ir pravirko se
nukas graudžiai. Juozas su pa
ezia atsiduso liūdnai; temino 
ant verkenezio senuko, tai ant 
mažulėliu savo kūdikiu.... ir 
patie pravirko apmislindami 
api savo ateite.

— Szendien jau baigėsi tre- 
czias metas — baigė senukas, 
kaip ne regėjau savo kaimo, 
ne grinezios ne mano duk
ters! Ejdavau nog namo in 
narna, nog kaimo in kaima, 
nesiskundžiau ant savo var 
go, o tai kas ir badas suvis 
pabaltino mano plaukus ir pa
jėgas mano atėmė, jog taja die 
na paslidias inpuoliau in grabe 
neturėdamas pejegu pats atsi- 
kialt daugiau, ir butau isztik- 
ruju taja diena suszalias ant 
smert jago Visogolis Dievas, 
ne butu prisiuntias tave man 
ant pagv.lbos, milaszirdingas 
žmogau, kuris mane iszgialbe- 
jai nog baisios smerties!

— Sudedam Dievui pade- 
kavone — tarė Juozas — jog 
nors truputi galėsim apsaldyt 
tavo gyvenimą. Pasidaliname 
tavo skausmu isz visos duszios 
ir stengsimės idant pas mus tas 
nieko ne stuokuotu. Oj liūdna 
tai, liūdna istorije kuria mu
mis dabar pasakėt!

Ir giveno doras 'senukas pas 
Juozus, kurie stengėsi api jojo 
geruma, apsiaubė jin pa^joduo 
ne ir meile. Užtatai Dievas 
jiems visame prigialbedavo. 
Nes po kėlu metu Visogalis 
paėmė in savo galybia senuką 
Ant smertelno atalo laimino ge 
riem gaspadoriams, juju vaike
liu ir visai ezeiminai; O pasku 
tinei žodžei jojo buvo:

— O Dieve milaszirdingas, 
susimilk ant mano vaikeliu, 
ant milemos Jadvigutes, — 
kurios jau niekad savo gyveni 
me ne matisiu — laimink 
jiems Dieve!

Nuludimas ir verksmas pri 
pildė grinezia Juozu po smer 
tei senelio, ba jin szirdingai vi 
si milejo. Aprėdė jin in baltus 
rubus ir paguldė in graba, 
Treczia diena žibėjo žvakes 
prie grabo o ant pagrabo susi
rinko daugybe žmonių isz viso 
kaimo.

Kada jau ketino užkalt ant 
voža grabo, inejo nematant in 
vidų kokia tai nepažinstama 
ubage Niekas ant josios nete- 
mino nes jeje prisiartimo ar

cziau ir užklausė nedristanezei 
stovinezios moteres:

— Kas czionais mirė?
Motere apsakė jai, jog tai 

kokis svetimas senukas, ejda 
mas po svietą apsigiveno pas 
ta gaspadori.
Žodžei moteries iszvede dide 
le intekme ant ubages. Prisiar 
tino prie grabo, o paregėjus 
kuna numirusio, suriko baisei:

— O Dieve! tai mano tėve
lis!

Užstojo tikumą, visi susinu 
kusieje buvo nusistebėja ir žiu 
rejo ant ubages. J ieje apėmus 
kuna rankomis szauke:

— O mano teveli, mano te
veli mano teveli atleisk, man, 
atleisk ba jau Vieszpats Die- 
vasnubaude mus už tavo skriau 
das!

Žmonis apsiaubė motere, o 
kada truputi apsimalszino, pra 
dėjo josios klaust isz kur ir 
kas yra do viena, o jiji užlauž 
dama rankas su verksmu kai 
bėjo:

— Oj, turėjau gera tęva, 
nes jin ne mokėjau paguodot. 
Apleido mane negadna, o po 
iszejimui Dievas mane aplei
do. O j verkiau asz ir graudi- 
nausi po tam, nes ant niek. 
Mano vyras buvo ne geras 
pragėrė visa turtą aplaikyta po 
tėvu ir numirė baise smereze, 
ba jin arielka sudegino. Žy
dai paėmė likuczius už skolas, 
o asz pasilikau ubage apleista 
nog visu! O mano teveli, teve
li milimiausiae! ... Teip ver
kė ir prieiztaravo sav Jadvigu 
te ant laidotuvių savo tėvo po 
svetima pastogia!

Inlėido kuna senelio inže- 
me. Verksmo buvo daug. Ver 
ke Juozai, verke joju vaikai, 
verke Jadviga ir verke sveti
mi.

—Ejki nelaiminga moteite 
in muso grinezia —kalbėjo sn 
sigraudinias Juozas in Jadviga 
ant kapiniu — gal pr’gialbesi- 
me tav nelaimėje.

— Ateisiu, ateisiu —atsake
— tik turiu pasimelst ant tėvo 
kapo. Ejkite namon, neper- 
traukinekite man prisiverk 
ant tėvo kapo!

Paklausė Juozai, ba pagilė
davo taje skausmą dukters, ku 
riuos szirdis buvo pripildyta 
ir nusidavė namon.

Nes lauke ant niek atėjimo 
Jadvigos. Ne galėdami josios 
dasilaukt, nuėjo Juozas ant ka 
piniu idant atvest jaja namon
— nes josios tenais ne buvo 
Klausinėjo visur, nes ant niek! 
Kas su jaje atsityko? tai tik 
pats Dievas žino. F. B.

In Tukrirun karta nuvažia
vau,

Ten tai daug riebiu bobelių 
regėjau,

Kad jas galas, kaip taukynes, 
Ar dvaro penines.

Kaip vyrai in darba iszejna, 
Bobeles in kuopa suejna, 

Aluti riaukė, 
Per dantis visus trauke. 
Namai joms ne apejna, 
O norint vyrai parejna, 

Randa stuba p it r zyta, 
Suvii ne apvalyta.

Blakes ant levu manevras 
daro, 

O szirdeles yra be galo, 
Burdingerei vargus turi, 

Lovose ne ižgule;
Keike ir kasosi, 

Gremžesi ir draskosi, 
O valgis kaip jovalas, 

Niekam ne tykias.
Barszczei karsztu vandeniu 

apszutyti, 
Žali ne davirti,

Kaip in bluda pažiurai, 
Tai ant dugno pekla pamatai. 
Asz ant kito praszimo tai ra

szau,
Sako: “labai praszau, 

la ‘Saule” patalpykite, 
Apie barszczius apgarsykite.

* * *

Puikus palikimas.

Petersburgas. — Neseniai 
mirė turtingas bevaikis kup 
ežius vokietis Hinkel. Po tur- 
cziaus mireziai, pasklydo gan
das, kad ^nebaszninkas, savo 
tastamente paliko palaikus 
akyvai. T»po in jo kantora su 
szaukti visi firmos jo darbinin
kai, ir atplesztas testamentas 
kada buvo skaitomas, daugeli 
nudyvijo ir daugeli neiszpasa- 
kytai nudžiugino.

Visa savo turtą iszneszanti
4 į milijono rub., užrasze na- 
baszninkas savo darbininkams 
kurie pas ji dirbo nemažiaus
5 metus su iszligoms, kad visa 
turtą jo t. y. bizni ir piningus 
varytu tuomi pat kelia kaip ir 
apie jo buvo varomos gyvo, bet 
jau tai viekas yra darbininku 
savasezia ir dirbs teip darbi
ninkai kaip ir biznis del saves.

Darbininkai visi pradedant 
nuo vyresnybes ik prastuju, 
dabar savininkais yra ano mi- 
relio visu turtu ir pabriku.

Darbininkams dirbusiems 
pas ji mažiaus 5 metus, paliko 
iszdalyti 100 tukstaneziu rub , 
100 tukstaneziu rubliu paliko 
iąpdalint Moskvos biedmems 
žmonėms.

Pagal aprokavima po kiek 
ant kožno pareina, tai žodžiu 
sakant visi isz biednu pastojo 
turtingi.

Užmezgė dar draugija akci
jų, ir visos akcijos vien tarp 
tu darbininku paežiu liekasi, 
stengsis visi darbininkai savo 
turtą gerai pridabot.

Draugija nutarė isz tu pi
nigu parengti prieglaudos Na
rna, ir nabaszninkui pastatyti 
puiku paminklą.

Jau kad boba netikus, tai ne 
tikus,

Nuo visu Mikados bobų at 
likus, 

Mažas krūtis turėjo, 
Vaikeliu penet ne galėjo;

Katras tik užgyrne, 
Ne trukus numirė.

Sako in vyra: Pirk karvuke, 
O su karves pienu girdysiu 

beibuke, 
Jagu karvukes ne .turėsime, 
Ne vaikeliu ne užaugysime.

Vyras nupirko karve, 
Ir namon parvedė;

O kad karve buvo labai pri
tvinkus,

Turėjo labai intrauk'tus spei- 
nus,

Bobų užsitraukus buvo, melžt 
ne gabjo,

Su tuszcziu viedru in stuba 
pribuvo,

Ir sako: Tu bestije buliu nu
pirkai,

Ar tu rakali apjakai!
Ir reže per galva su viedru, 
Nei prakirto kakta diedu, 

Diedas žaiduli pacziupinejo, 
Isz kuriuo labai kraujes t< kejo

Ir da reke: Tu bestije mane 
prigavai, 

Vietoje karves buliu nupirkai. 
Vyras su tuom paežiu viedru 

paleido,
Ir bobai krauje isz galvos isz- 

leido.
Boba kruvina in palicije nu

lėkė,
Keturis paliemonus partraukė, 

Tiejei smarkei nutvėrė žmo
geli, 

Kaip vilkai avinėli.
Žmogelis klausė, už ka jin 

kaltina,
Ir in policije gabena?

Ir apsakė nuo pradžios kaip 
buvo,

Palicmonai kada persitikrino, 
Žmogeli paluosavo, 
Boba kalta iszrado.

Vyras su paliemonais susi
taikė,

Doleri už turbacije inteike,
Boba karves spenius apeziu- 

pinejo,
Na ir del beibes pienelio tu

rėjo,
Tai mat, ka apsigerus boba 

iždaro,
Kokius tai triksus padaro.

* * *
Mahanojui szunis gaude, 
Kur tik palicijantas pamate 

ten szaude,
Bet dvi kales iszsisaugojo, 

Po porezeis lojo.
Badai miestas nagrados tam 

duos,
Kas snukius joms užmoze- 

luos,
Nes žmonis labai kandžioje, 

Po visas pakampes landžioje.
Iszsiszaipus rodo dantys, 

Nuo dvieju mastu liežuvys.

ju Reikalavimas Neturi Rubežiu
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Toki 
malonu kvapsni paprastai turi tik brangieji cigaretai ir daugelis 
negali tuomi džiaugtis. Mes netik permainem toki padėjimą, bet 
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo 
rūkytoju. Menka uemokestis už

□F •
-

Visos Tinklines turkiszkos 
priemaiszos ir kvapsniai 
sudėti in ZIRA cigaretus— 
visas sunkumas iszmestas.

Turtingi-Szvelnus- Kvepia

Ju priemaiszos suteikia 
szvelnu net saldu kvapsni— 
iszimta rūkymą. Amerikos 
prezidentas nerūko geresniu 
oigaretu, kaip kad jus galit 
rūkyti nusipirkę szitas ZIRA 
CIGARETU.

Visi Pardavejiai Parduoda
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.—Persitikrink.

P. LORILLARD COMPANY

Cigarettes
5c for 10

Tai buvo stebėtinai didelis 
tabako pirkinis—daug dides
nis už kitus—kad pavelijo 
mums tokiu rusziu cigaretu 
pardavinėti po 5o už 10.

Puikios Satino Dovaneles 
yra randamos kožnam pake- 
lije ZIRA cigaretu, aktorių, 
kvietku ir paukszcziu .paveik 
sleiei. Rinkite tuos paveik
slus, isz ju galima padaryti 
dailias paduszkaites ir 1.1

KUR BUNA
Pajeszkau sau mergynos arba 

naszles ant apsivedimo nesenesnes 
kaip 35 metu ir nejaukesnes kaip 
29 m. amžiaus, esiu naszlys turiu 
ketvirta vaiku, geri raka, dai, visk s 
vigadoi, turiu karvių, kiaulių, ir 
visztu, je’gu katra turėtu ukvata te 
gul atsiszauke ant adreso:

T. Normant.
Box 28. Oakmont, W. Va,

(•£9 °l)

Mano draugas Jurgis Bendoravi 
oze, paeina isz Suvalkų gub., Nau 
minsezio pav., Szakiu para., Aszmi 
ežiu kaimo, 5 m kaip Amerike, jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso: ( cg o;)

Fr. Bataitis.
38 Wash. Terrace. Pittston Pa.

Mano pati Mikalina Liutkevicziene 
po tėvais Sziupsdnskiute, 35 m. 
amžiaus, prasiszaliuo isz namu 1 d, 
Rugpjuczio su savim iszsiveže dvi 
d u k teres, Olese 5. m ir Onute vienu 
metu amžiaus, abidvi balto apgimi- 
mo, prasiszaliuo su Ju «zu Mosteika, 
28 m. amžiaus ženotas, turi savo gzei 
myna Buffalo, N. W, ant kaklo plot 
mas, juodbrovas, 5 pėdu ir 7 coliu 
augszezio, paeina isz Suvalkų gub . 
Panemunes para., Jeigu kas patemys 
tok? pora ir man pranesz aplaikys do 
vanu §5'*. dol.

Pakol dalykas nenuž ngs tolyn 
pr.tneszu savo paežiai su kuria per 
18 m. gyvenau kad grysztu pas savo 
vaiku?, nejuokintu žmonių, kad po- 
laikui savo pasielgimo ne reiketu 
apgailėti. Pirmutine klaida asz pri
žadu jei dovanoti: (eg ’O'))

M. Liutkeviczus
24 Thompson St. Pittston, Pa.

Reikalinga mergyna in sztora, tu
ri but teisinga, mokanti kalbėti an- 
gelskai, polskai ir lietuviszkai nejau 
nesne kaip 17 m. amžiaus, mokanti 
ar mokintis, ant platesniu žinių raszy 
kit ant adreso: (^g ‘O))

Jos. B. Žukas
174 Columbia, avė. Vandergrift, Pa

Mano brolei Jonas ir Sielvestras 
Daukszei, npie 20 m. kaip amerike 
ir Motiejus Dauksza apie 18 m. 
k aip amerike, paeina isz Suvalk 

gub., Mariampoles pav. jie pats ar 
kas kitas praszau duot ž;ne ant ad 
reso: (£9 -oi)

K. Barkauekiene
Middleport Pa-

Mano draugas Mikola .Tusus paei
na isz Kauno gub.. Panevėžio pav., 
du metai adgal gyveno Clevelande 
isz tenai iszvaževo in Palmerton o da
bar nežinau kur jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

J no. Mitko
1417 E. 21 St. Cleveland Ohio

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Malianoy City, Pa.

Severos naminiai vaistai sutaisomi pagal 
iszmintingiausias formulas.

'J

Skausmas...
koks nebūk, kur nebūk, kada nebūk 
veikiai numalszinama ar praszalinama •

SEVEROS
GOTHARDINIU ALIEJUMI

(SEVERA’S GOTHARD OIL)

□ rūtiniam vartojimui, infrinans arba 
užpilant ant apriszala. Preke : : 50c.

“ceveros Gnthardinis Aliejus geriausiai už vinis 
gri?"- kitus, fszgyde man ranka“, teipgi turėjau baisu 

Szitas laiszkas gera skaudejinia peeziuo-e. hzvartojas dvi bonkutes 
valia prisiųstas, likau sveika-*. < hil iii sakvti kiekvienam kad
verta paskaitgti.

JKT
Severos Gotbardo Aliejus yra geriausiu vaitu 
kencziancz'am.”

Stan. Pacholski - Union City, Mieli.

SEVEROS

GYVASTIES BALSAMAS
(SEVERAS BALSAM OF LIFE)

pamatu sveikatos sugrąžinimu.

imant tūla laika, praszalina paprastus 
virszkininio organu suirzimus sugražina

užtikrina

Moterims...
Reikalaukite musu Knygeles: 

“SVEIKATA MOTERIAIS 
Dykai kada pareikalausi.

pardavinėjami

yra ant kiekvieno vaistu pakelio, kuri 
perki. Jai tavo Aptiekoris neturi, 
raszyk tiesog in:

W. F. Severą Co, CEDAR RAPIDS
0WA d

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Katallogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klernetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokiu 
smulkių daiktų prie manęs gaunamų

Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos j namus bejoko klapato. 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakimus per pačtą arba cxksprcsą greičiausej. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St., CHICAGO, ILL.L_——- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

UNION RATIONAL gANK.'
MAIIANOY CITY, PA.

CAPITOL STOt'K 1125,000. SURPLUS IR PROFITS »SO0,0» j 
į Snv. Valot. R*ad*i turi mtn Banke ecdeta pLaiajn.

Mokame antra procentą ant atidėtu pininga 
j Procentą pridedam prie tavo piningu pirma

diena Sausio ir Liepos menesuose, Bepaiaanl 
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą ra
muga Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Rarriian Bali, Prerideataa. • ryte fy< 3
F.J.Naoaaa, Vka-Preddaalaa. ...Sakalaob...
W.H.KAlor Kaiixr^a. _ • ryte kf « »
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Gelbek kudykius!
Prisakimai ir iszligos kas link už- 

laikimo kudykiu laike vasaros.

Kareztas oras vidurvasario 
ira pavojingu del gyvaezczio 
kudykiu ir jaunu vaiku, ne 
tik per priežasti karsztaus oro 
bet ypatingai del to, kad karsz 
tas oras gadina valgams daik
tus, terpa kuriu karves pienas 
užima pirma vieta.

Del to svarbiausiu daliku 
ira temit, idant karves pienas 
paskirtas penėjimui kudykiu 
turi but svežiausiu ir czisz- 
cziausiu, koki galėt iszsengt 
pirkti. Laike kaitru badas ira 
neatbūtinai reikalingu del už- 
laikimo pieno, ir pienas del 
pienu privalo but atszalditu 
ant liado tei greit kaip tik isz- 
milsztas no karves ir nuolatai 
laikita szale liado pakol galėt 
reikalaut. Mažas pinigas su
naudotas ant liado gali užlai- 
kit liga o per tai ir auksztes- 
nias iszeigas ant gydoliu ir 
d ik tarų. Idant vandemje tan- 
kei atsiranda pradžia ligos to
dėl atsaugiausiu atvirit vande
ni del gėrimo arba del naudo
jimo in kudykiu valgi.

Sekanczios iszligos padės 
jums užlaikit jusu kudykius 
gerai laike karsztaus oro.

Krutes penėjimas.
Kožna motina privalo steng

tis penet savo kudyki krute. 
Krutes pienas ira gamtiszko 
maistu del naujei gymusio ku- 
dykio. Nėra geresnio pieno, 
kuris galėto but pailgintu su 
tom. Kudykis penėtas krutinę 
greieziau gyves ne kaip tas 
kuris ira pianimo isz bonkos 
stiklines.

Tuojaus po uezgimimui ne 
duok kudykiui ne jokio pieno 
pakai nepasirodis krutes pie
nas. Prisimk kudyki kas ke
pures valandas pre krutes ir 
nieko kito ne duok apart at 
virito vandens Kudykis ne 
reikalauja nieko daugiau ir 
badu ne kės. Po tam kaip pe
nas pasirodis krutije, penek 
kudyki kas dvi valandas die
nos laike, ir dusik arba trisik 
per nakti.

Ne pianek kudyki visados 
kada jis reke, atsakantis rėki
mas ar verksmas gelbsti augi
mui plaucziu. Kudykiai penė
ti neregulariszkai bele laike 
verksmo, gali gaut užlaikima 
viduriu ir tuo daugiau pradės 
verkt no sopolio. Pianek ku
dyki regulariszkai o pamatysi 
kaip urnai pripras gaut savo 
piana atsakaneziose valandose. 
Duok kudykiui biski t virito 
vandens kelis sikius ant die
nos.

Kudykiui dvieju menesiu 
prailgik piana no 2į liki 3 va
landų, o naktims duok piana 
viena arba dusik.

Ne vystik kudykio kaip il
gai jis auga, ir nekados ne da- 
rik to apart jeigu daktaras 
lieptu. Ne klausik rodu, kas 
link vistimo, savo draugu ar
ba susėdu. Jeigu kudykis bu
na sveiku bet nustoja augti 
svarbume, ne myslik kad tai 
tavo penas netikės, bet klausk 
savo daktaro ar ne butu nau
dingo priduit tau m pagalba 
viena arba dvi stiklines bon- 
kas.

Bonkos pianas.
Jeigu atsieina neatbūtinai 

reikalingu penet kudyki suvys 
arba tik pagelboje pre krutes 
su bonka, atmik kad auksz- 
cziauses czystumas visose 
smulkmenose pianejimo turi 
but užlaikitas. Teip greit kaip 
tik bonka ižbaigta, turi but 
tuojaus iszplauta szaltu van
denų, o paskui iszvalita su 
karsztu vandenų ir “borax’u” 
(arbatini szaukszeziuka in 
painte vandens) ir atidek ant 
szales del ateinanezio valumo, 
pakol vela naudosi. Jeigu 
turi tiktai kėlės bonkas, ir at
sieitu tau naudot ta paezia 
bonka tuojaus del kito penėji
mo virik ta bonka per kėlės 
minutas priesz inpilima in ja 
sviežiaus peno. Niekados ne 
duok kudykiui tos paezios 
bonkos kurios kudykis iszsik 
neižbaige. Imk szalin isz lop- 
szio, iszpilk pieną, ir iszplauk 
tuojaus. Girios iszrugu prisi- 
klijojusios viduri bonkos po 
keliu valandų apsivereze in

trucizna ir gali usztrucit szve- 
že peną. Geriausiu turėt tiek 
bonku, kiek sikiu ant dienos 
peni kudyki, teip kad visos 
bonkos galėtu but viritos priež 
pastelavima piano isz rito.

Žindukai.
‘‘Nipples” kuopraszcziausias 

žindukas bus naudingiausio 
del kudykio. Nenaudok kom
plikavote žinduko, o ypatingai 
ne pirk bonkos su ilga gumine 
trubele sujungta su žindukais 
‘‘nipple”. Tas niekados ne bus 
galimu užlaikit czistai ir bus 
priežaeczia viduriu sopulio 
Kaip tik bonka iszžista, tuo
jaus žinduką no bonkos nu
smauk, iszverske ji ant pirszto 
iszmažgok szaltu vandeniu su 
ezepetuku tam tyczei pastelio- 
tu. Szepetuka ta visados isz- 
mazgok verdaneziam vandeny
je. Iszvalitas žindukas turi but 
laikitu šviežiame borax’u van
denyje (l arbatos szaukszeziu
ka in viena painte vandens) 
uždengtoje skleniczioje.

Ne bandik savo lupomi ar 
pienas gana sziltas. Nes po
ra Jaszu nupuola ant tavo ran
kos ir suprasi ar ne per sziltas; 
jeigu per sziltas tave rankai, 
butu par sziltas ir kudykio lu
pom.

Negalima abelnay iszreikszt 
kas par kombinacija penyy bu 
tu naudingu del jusu kudykio 
Kožnas kudykis reikalauja at- 
sakanezio piano del jo viduriu. 
Kombinacija maisto, kurio 
vienas kudykis geidže, gali 
but par drutiy arba par silpnu 
del jusu kudykio. Tegul dak
taras pasako kaip maiszit pia
na. Jeigu reikalingu butu nau 
dot smetonela del pagatavoji- 
mo piano, — nepirk gatavos 
smetoneles — nes ta gali but 
aprugusi — bet gauk tos puse 
paintes no virszaus kvortines 
bonkos peno, nuvalant pir
miau pati virszu bonkos.

Ne buk kalta už tanku ir 
nuolata mainima maisto savo 
kudykiui, kaip tai ne kurios 
daro klausant rodu savo “ge
ru” susėdu. Sek nurodymus 
daktaro.

Per vasara kudykio maistas 
(valgis) turi but užvirito po 
pastelevimui. Tada turi but 
iszpiltu in czistas bonkas, usz- 
kimsztas czista vata ir laikytas 
prie liado pakol naudosi. Ne 
kaitik bonkos kaip eini in lo
va ir ne laikyk jos lovoje pa
kol kudykis reikalaus, del to 
tiktai kad nesinori tau lipt isz 
lovos, eit in “aisbox” ir szildit 
kada kudykis reikalauja. Tai 
ira tikras kelias padaryt kudy
ki ligoniu.

Sujudimas viduriu.
Bonka penantis kudykis tu

ri atbut reikalą viduriu du 
sik arba tris sik ant dienos. 
Jeigu penas czistas ir laikitas 
szaltije ir visas pretaisos mais
to buvo užlaikytos teip kaip 
tau buvo pasakyta, kudykio 
meszlas turi but geltonas, o ne 
par kitas. Jeigu meszlas pra
dės but žaliu o ne tankesnis 
kaip du arba tris sik ant die
nos, duok viena arba du 
szaukszcziukus ricinos “castor 
oil”. J eigų kvarba meszlo ne- 
pasitaisis po ricinai, klausk 
tada rodos savo daktaro. Ta
me laike jie gales sustabdyt 
viduriu turbacija, su kuria 
kudykis galėtu susiremt. Jei
gu meszlas pasilieka but žaliu 
ir pradės but tankesniu pen
kis, szeszis arba ir daugiau si
kiu ant 24 valandų, tavo ku- 
dykys pradeda gaut tikra tur 
bacija viduriu, arba t. y. “Sum 
mer diarrhoea.” Sustapdik 
pianet pienu, duok czysta vi- 
rita vandeni ir paszauk dak
taru. Da gali but ne pervelu.

Ne pradek pianet pienu pa
kol daktaras ne pasakys. Ne 
numariei badu kudykio per 
eustapdima pieno; kožnas la- 
szas peno einantis in jo lupas 
tame atsitikime, padidito tik
rai trucizna, kuri atsiranda vi- 
duriose. Butume priežaezczia 
pavojingos ligos penint kudy
ki penu po tam, kaip pasirodo 
viduriai liuosi o meszlas ža
lias.

Vėmimai.
Bonka penintis kudykis ne 

privalo vemt jeigu jojo mais
tas ira czistas ir teisingai pa
duotas. Jeigu vėmimas pasiro
do tai ženklas artinanezios li
gos, arba vienos isz vavojingu

Demokratu ir Progresiviszku Partijų Kandidatai Ant Prezidento. Cigarettes
PADARYTI ISZ MAISZYTO TABAKO 

ISZ KELETĄ VIESZPATYSCZIU.

10 Cigaretu už 5c.
Geriausi Cigaretai už ta preke.

Padaryti per ypatas turinti praktika ir pažinstanti 
tabaka isz visokiu vieszpatyscziu.

Tikietukai kožnam baksuki.
Už deszimts szitu tikietu gausite viena bausuka 
' Cigaretu visiszkai dykai. Parsiduoda visur.

Myna žmonių aplink narna gubernatoriaus 
Wilsono kada davėjam žine,jog aplaike 

Demokratu nominacije ant prezidento.

Rooseveltas sveikina žmonis, kada aplaike 
nominacije ant prezidento Chicage. 

Naujos Progresiviszkos Partijos. BISCHOFF’S BANKING HOUSE.

amžije kudykio, arba paprasta 
kaitram ore t. y, “Summer 
diarrhoea”. Vėmimas gali but 
pirma ženklu tos ligos, o vi
duriai gali susijudit keliomi 
dienomi vėliau. Jeigu vėmi
mas pasiantritu, nustok penet 
penu, duok virito vandens, 
szalto arba to paežio szilezio 
kaip peną duodi, ir szauk dak 
tara tuojaus.

Aprcdas.
Neapsunkit kudykyo drapa- 

nomi vasaros laike. Per karsz- 
cziausia orą nuvylk diduma 
apredu; ploni marszkinelei ir 
lengvas vistiklas ira uszten 
kaneziu per diena ir ant labai 
karsztu naktų. Niekados ne
naudok drapanų ankeztu jost- 
menije. Szliabes ir andaroke 
lei tęs bus laikomi ant juostu 
per peczius.

Maudimas.
Maudik kudyki kas diena. 

Kaitroje grejtas szlostimas su 
suvilgyta pineze “sponge” viso 
kūno pavakarijedos palengvi
nimą ir spakajniau miegos. 
Mazgok kudyki kožna karta 
majnant virstikla ir iezdžiovik 
kūneli priesz pabarstima 
“pauderiu”. Skalpk vistiklus 
ir virikt tuos. Niekados ne 
naudok iszdžioyito vistiklo be 
iszskalbimo.

Muses.
Bukit atsargios su musemi, 

tęs ne dasiliti muses ne mais
tu, ne lupu kudykio ypatingai 
meganezio. Muses nesza su sa
vimi ligas tukstaneziam kudy
kiu kožna vasara.

Szviežes oras.
Szvežes oras ira teip pat 

svarbu kaip ir svežes maistas. 
Per vasara laikik kudyki teip 
ilgai lauke kaip gali. Ne lai
kik kudykio kuknioje— jis 
gali gaut užmuszima saules 
spinduliais “sunstroke” per 
dauguma szilumos viduje.

Szaszai aut skuros.
Jeigu kudykis turi szaszus 

arba trūkimas skuros, szauk 
daktara. Ne mislik kad kož
nas toksai szaszas tai tik isz 
karszczio; tas gali but pradže 
pavojingos ligos panaezios in 
szkarlatyna “scarlet fever”, 
“measles” rauples arba vetr- 
raples.

Jeigu kudykis vertas turėt 
turi but vertas paezedos. Puse 
kudykiu mirsztancziu Penn- 
sylvanijoje kas vasara, galėtu 
but iszgelbetu per pasielgimą 
pagal nurodymus ežio cyrku- 
laro.

Samuel G. Dixon.
Komisijonerius Sveikatos.

Priežastis.
— Ponas dudoriau, del ko 

tavo gyesminykai ne turi suvis 
balsu.

— Tai mat, tamisteli, no 
szalczio.

— Nu~gi rr vasara ne ge
riau giedojo!

— Tai mat, no karszczio.

Užgyventos Planietos.
Kol savo apjakime ir neži- 

nystoe, tiktai musu žeme laikė
me už užgyventa svietą, tai ki
tas planetas palaikynejome už 
ne turinezio ženklyvumo jo 
kio. Bet dabar svietas moks- 
liszkas užsremi užduotia, ar 
yra galimu daigtu ydant tosios 
planietos butu per kokias gy
vybes užgyventos ir kokis fe
nais gali būti svietas. Kokis! 
ten sztamas žmonių ir ar jiejei 
turi kokia inteligencije, tai 
tiek to, nes api tai sunku daži- 
noti.

Jau Mikalojus Cusa (1464) 
atsiliepi in svietą su tikrinimu, 
jog jagu kiti svietai yra pana- 
szus in musu svietą, tai ne yra 
abejones, jog ir tenars yra gy
ventoje!. Po juom pasirodi Mi
kalojus Kopernikas )1600 me
te). Gailenezas ir Kapler’is 
(1601, ant pagalės. Neplonas 
(1,800 m.) visi-gi jiejei api ta 
užduote turėjo nusižiurejima.

Dabartiniame laike niekas 
jau negina api gyvybia ant 
danginiu skritukiu. Nekurie 
mokynti da toliau pasislenkine 
je. Teip padekime valakinis 
astronomas Secchi, direktoris 
observatorijos vatikonines 
(1878 m.) apgarsino, jog butu 
dydele neprotyste užginezinet 
Dieviszkai iszminczei, jog tik
tai ant žemes rastųsi gyvastis.

Gyvybe — raszo. jis — per- 
verineje vis — švieti; su gyvy
be turi keistis dvase myslijen- 
ti; galemu yra ir tas, jog pana 
szei, kaip ir ant žemes matome 
daugybe visokiu sutvėrimu že
miau stovineziu intelektualisz- 
kai no žmogaus. O gal ant tų
jų kitu svietu padange-e ran
dasi sutvėrimai daug augsz- 
cziau iszsirieteja žmonis pro- 
tiszkai už žemes žmonis?

Toja dvaseįe atsiliepe teipos 
-gi kitas mokintas, astronomas 
Braun:

Jovisz ir Saturnas — randa
me jiojo apraszime turi tenais 
visas iszlygas — gyvybei reika 
lingas ir gal ar ne bus tosios 
iszlygos geresnes negu ant mu
su žemes. Isz visokio gali su
prast jog iszlygos yra atsakan- 
tes del gyventoju, ir jog, jagu 
da ne yra tenais gyventoju, tai 
da atsiras.

Pohle net iždave raszteli pa- 
skyri “Api žvaigždes” kureme 
iszrodo gyventi teip kaip visu 
žvaigždu panaszu in musu že
me. Tas ypatingai kiszasi prie 
Marso.

Marsas — sako Pohle— yra 
teip kaip ir antra musu žeme 
ir tikrai gali būti užgyventu. 
Pati anarlogije liepe mums ti
kėt, jog ne tiktai žeme yra už
laikanti gyvybe žmonių.

Astronomije mokyna mus 
jog tiejei dangiszki tūlei yra 
ar da bus užgyventi per žmo 
nis panaezius kaip musu žemes 
gyventojei. Net ir teologije, 
kuri ne syki kariavo, api viso
kius — daigtus, dabar jau ap- 
sileidže ir ne užgina tam dava- 
džiojimui, bet tame dalyke ne 
atsiliepe. ISK8SS.KSZ

Juodkai
Geras užmanymas.

Ar žinai tu Jonai, ka asz 
pasakysiu ? Katras isz mudvie
jų daugiau iszgers?

— Ne, Jokūbai, susilaižyn- 
siva teip, asz gersiu, o tu mo
kėsi: žiūrėsi va katras ylgiaus 
dalaikys.

» Už teisybe.
— Ko tu vaike verki!
— Profesoris man davė in 

kaili, kad asz ant klausymo 
teisybe pasakiau.

— Kas tai buvo per klau
symas?

— Nu-gi klausė, kas inki- 
szo špilka in mano kede?.

— Pasakiau, jog tai aszl...

SVEIKATA 
------- IR —— 

DRŪTUMAS
TIK 2 DOLERIAI

Liekarstos 
ir Gydimas, 

ik Kad 
nor*

- aŠ but
SVEIKAS

Jei tave vargina kokia nors liga bei silpny
bės ir esi suvarKęs. pailsęs, sunykęs, jautiesi 
nelaimingu : vienok kad Imti ISgydytu, tai ne
reikalauji mėtyti krūvomis savo sunkiai už
dirbtus piningus daklarpalaiklams, — nors 
tokie savo dideliais gydytojais vadinasi, bet 
ne tik nieko negali išgydyti, vienok dar labiau 
užsendina ligų ir daugiau kentėjimų priduoda, 
kad paskui ir geram Daktarui Specialistui 
reik drūčiai pasidarbuoti, kad atgriebti žmo 
gui sveikatų.

BET NORS ESI SUVARGĘS 
Vienok gali bull išgydytas, tik nesiduok ilginu 
save skriausti Aundaktariains lupikams, nes

PHILADELPHIOS M. KLINIKAS
kovodamas prieA plėfiikus gydytojus ir netik 
ras klinikas, pasiryžo kiekvienam sergančiam 
suteikti geriausiai Profesionališku gydymų ir 
liekarstas. kurios gali išgydyti symphony li
gos tik už 2 dolerius.

PASARGA: sergėkis to didelio apgaviko, 
kų užsidėjęs žydišku jormulkų iš New Yorko 
Kalluso škulės pasprukęs

BUK IŠMINTINGASI
Neklaidžiok, bet stačiai ntsišnukt prie tei

singo daktaro, Plrila. M. Kliniko, bid apturėsi 
tikrų pagclbų sveikatai visai pigini nuo: nie
žėjimo Ir išbėrimo spaugais, nesveiko kraujo, 
svaigimo Ir galvos skaudėjimo, vidurių nesvei
kumus ir užkietėjimus, nuo sa užu gyslos sėklos 
nubėglma, abelno ir lytiško nusilpnėjimo, ko
sulio, skrepliuvimo, skaudėjimo sąnariuose,šo
nuose, rankose, kojose, nerviškumo, nepasilsio 
ir užsikrečiamų slaptų ligų, gali būti išgydytu 
trumpam laike. Teip-pat MOTERŲ visokių 
nesveikumų syinpthomus, kaip baltųjų tekė
jimu, skausmingas mėnesines ir Įeitas, kurios 
tik užpuola kankinimui žmonių.

SEKRETAI UŽLAIKOMI.
PITILADKLPIIIOS M. KLINIKŲ! gali

ma tikėt, nes net paties gubernatoriaus lega
lizuotas.

KAM MOKĖT! DIDELIUS PININGUS, 
kad aprašant Ilgę lietuviškoj kalboj ir draugo 
prlsiunčlanl tik 2 dol., nuo bella sympthomo 
ligos apturėsi profesionališkų gydymų Ir tik
ras Speciališkai sutaisytas liekarstas. Nelnuk, 
bet dar šiandien siųsk 2 dol. ir adresuok teip:

PHILADELPHIA M. CLINIC 
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Asabiškal ateinantiems yra šios ndynos: 
nuo 10 iki -I po piet. o Nedėliojo nuo 10iki p. p. 
Vakarais Utarn. ir Pėtn. nuo 0 Iki 8.

... *—i‘KtePrT*i

Introligatorne.—
APDIRBT U VK KNTGU.

Aysidirba senoe maldaknyges, istoriBn 
natos Ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagia, Draugas, Tėvynė ir L L 

Priaiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasotus. Adresas:

Lithuanian Bindery,
114 W» Spnica. Mahaiiay City,

638 Penu Avė. 
Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti* 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri’ 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 6o6, dide- 
Ij išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilj. Jųigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir ncatsikar- 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrėsi savo liga.

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

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGySTES prašalinu j «8 dienas. 
Ar jautiesi mažu m, jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
j 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimas 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desetkai kitų ženklų 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nercik per
trauki savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte W 8:30 vakaro 
Pėtnyčiomis Iki 5 popiet. Nedėliomis iki 3 

popiet. Ateikit tuojaus.

Ar Keliausite i Lietuva ?

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorkaant dipo.

MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo. 
MES duoseme Jumi nakvinę.
MES pastoroseme del Jusu paszporta.
MES palidieseme Jumis ant laivo, 

atsiszaukite i

Eastern Transfer Co.
(A. BAUDĖJUS, Prezidentą,) 

128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.

ltg“Parupinam vieta ant pasažierinu laivu 
už darbimka pervažuoti. Padarome gerus 
doviernastes su paliudijimu konsulio pigiau 
t egu kiti agentai.

M. VARZINSKAS 
Lleturiszkrn FotografistM 

M5 X. Centra 8t. Mahanoy City.
Ir pię-i autraak, rliokeeFotograflJa, 

Padan Dldalua Fototraflja, iaa tnalln » 
mdada ia Baimoa laded, in SpilkM 
Compaaaa Iv i. L Parduoda rUoka, Boimen 
Unrinui ra rin, riinotnfa ralknlah natw 
kitraoH, knirilk ra* rara -m m-*# 
k ra**ra*rara Virtinėm kari, pral"3 
4«bn knm^aferan a te kraMn ite,in ,dfrai

W.TRASKAUCKA8
Pirmutinių Litfuvhskcu.

GRABORIUS

Laidoja Kanas Ntuairudu. PaoMidt 
lyginiu ir VUimHB del PcdvKŽin«jinx 

Kraupto Doiftus ir L L
TUka atliek* k* lorerium Ir puikituM 
fe virsi minėtais reikalai* kreipkite* pa 
|fe e budte visam* užganėdintai*.
580 W. Centre 8L Mahanoj Cltj

B. RAGAŽINSKAS

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

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus,

64-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

287 Broadway 
New York, N. Y 

Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Kampas Reade Ulicze
Telefonas; Hort/i 2822.

Seniausi
Bankini

Narna 
Uždėta 1848m.

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

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,

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

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

DIDIS GYDYTOJAS
DR. IGNOTAS STANKUS, M. D. 

VIENATINIS TIKRAS LIETUVIS 
DAKTARAS PHIL ADELPHI  JOJE.

Gydo visokias Ilgas: vyrų, moterų Ir 
vaikų. Atsišaukusiems iš tollaus per 
laiškus suteikia daktarišku rodęt dovanai. 
Atėjusiems j ofisp. ištyrle geriausiai Ilgas 
11 Juoda savo gyduoles už menkęi užmo
kestį. Jis turi didelę medikališk^ praktiku, 
kaip tai: pabaigęs Medlkallskę, Universi
tetu, buvo miestavu daktaru mieste Indi- 

’ anapolis, Xnd. ir baigęs mokslus didžioje
mokykloje THE NEW YORK POST 

Wv graduate medical scho- 
7 ■' ; ■ O ' OB nud noepITAL. Dabar gydo 
'ij b |' visokias Ilgas su gyduolėmis,darlmu ope- 

-—- racijų ir su elektrikos mašinomis.
PASARGA Neklausykit to žydbernių 

humbugo Medical Clinic, katras sako,kad su X-ray jokios ligos negalima su
rasti. Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šios ligas: Augančius ak
menis tulžyje ir kepenjse (goll-stones), akmenis augančius inkstuose (Ne
phrolithiasis), akmenis augančius pūslėje, ronas skilvyje (gastric ulcers), iš
narintus kaulu norius, sulaužytus kaulus, ir t. t. Apsisaugokite ju tos nau
jos daktariškos knygos, nes ją ne daktaras rašė, bet žydbernlai, kurie tarna
vo pas New Yorko šarlatanus Collins ir Ferdele Hartman. Sulig sukišimo 
j turmą New Yorko šarlatanų, jų tarnai, žydbernlai, atsirloglino čionai, užsi
dėjo tą humbugo Medical Clinic, katras jokios ligos negaljs surasti su X-ray. 
Apsisaugokite ju visokiu laišku ir knygų, nes ant ju nėra pasirašiusio dak
taro, o kas bijo savo vardą pasirašyti, tai ten yra apgavystė.

Turiu šimtus padėkavonliį. Kelias čionai talpinu:
AŠ Juozapas Svllba, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa., daug daktaru 

atlankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stan
kus su pageli, t X-riy mane išgydė. Ištariu širdingą ačiū.

Petras Salus, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo: Mano moteris 
ilgai sirgo ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skrepliavlmą, skaudė
jimą paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktara Ignotą Stan
kų ir šitai jis išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar 
didžiai širdingai ačiū už geras gyduoles. Dieve duok jam ilgą amžių,kad ga
lėtu ir kitus sergančius gelbėti.

iŠ Brooklyn, N. Y., 38 So 2-nd St Mane išgydė daktaras Stankus nuo 
išbėrimo veido, slinkimo plaukti, greito supykinto ir išgąsčio. Julė Dailldie- 
niutė. Tos padėkavouės yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacijentu.

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad St., Philadelphia, Pa?

Ofiso J Nuo 9 iki 1 po pietų *• no 7 iki 9 vakare. Subatomls nuo 10 
valandos ( ryto Iki 8 vai. vakar^® Nedėliomis nuo 1 iki 4 vai. po pietų.

W. Rynkewiczius )
-:N<)TAKIVSZAS:- '

233-235 W. Centre St, -> Mahanoy City, Pa. 
ApM*t«jn Naau ir Namiau Rakandai neg Ugnie*.

ndKam Lletnvinka Ageatnra. Kaatora* Baoidni* ir pardaviau Supkarota tat vSekfe UaQ*k
Parduoda Bripkortc* ant 
rūokiu droeziauria if 
priauaiu Laivu. 
Kuncain Piningu* fe 

Vi*** Dali* Sviete 
ereicrianee ir pigiame. 
Vbi tie kurie par aaae 
i—Ii apie tei geria žine 

Uuoda Deetevfeme

Del Drangyecxn^J 
Priitato* p«ik«» SxarfcB

8u kokfe no** ratafti 
ka»-llnk Bsipkocvd^ 
PininfUi ir LL

Vienatine LIetuviszka Banka su'kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko. Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus v arasziaus Notariuszo už 
tvirtinto per Gub.VaJ. Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulio,

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. I2-th.& Carson St., S.8.Pittsburg,Pa 
AGENC1JA P. V. OBLECUNAS&CO



Žinios Vietines.
— Jau miestą pradeda pa

dabint ant sejmo Elks.
— Prezidentas White turė

jo puiku priėmimą nuo savo 
draugu anglekasiu utarnyko 
diena. Tukstanczei žmonių ir
10 kapeliju daiybavo parodo 
je.

— Visose parapijose renka 
piningus ant pa etatinio naujos 
residencijos del biskupo Pren- 
dergasto Filadelfijoi. Žinoma 
ir L;etuvei turės prie to prisi
dėt. *

— Jurgis Kielbasa gyve
nantis ant West Spruce uliczios 
likos inkastas per kate teip pa
vojingai, jog turėjo nusiduot 
in Ash^ando ligonbut',

— Jonas Skrobats, 38 me
tu senumo, likos užmusztas ant
11 dingo geležkelio arti Buk- 
mautes kada ėjo in darba. Bu
vo ne pacziuotu o gyminiu 
Amerike ne turi.

— Piknikas Szv. Ludviko 
draugystes ant Plėšant Hill 
nusidavė pasekmingai. Svecziu 
pribuvo isz visos aplinkines 
Papelnijo gerai.

SBENAADOAH.PA.
— Lizute Benderiute užpy- 

kus kad teras jaja nubaudė už 
nepadorus apsiejimus, nutarė 
už tai atkerszint tėvams, bet 
atkerszinimas buvo paežiai Li- 
zntei per kartus. Kvailiuke iž- 
gere k rbolaus apsidegindama 
veidą ir burna. Daktaras ad- 
gaivyno ueiszmanele.

-f- Agnieszka Ambroziene, 
lankydamasi pas savo duktere 
Szeporaitiene Pittstone, apsir
go ir tenais mire. Kuna adga 
beno in Szenadori ant palaido
jimo pas žentą p. Adolfą Ta 
bara. Velione paliko czionais 
dvi dukteres pati Andriaus 
Milaucko ir p. T abariene.

Gyveninio Brangumas ir 
Prezidento Rinkimai
Rinkime prezidento nemažai 

ir prisidės ir szitaa klausimas 
Yra teisybe kad maistas, dra 
bužis ir kiti ta vorai labai pa
brango ir be abejones demo 
kratai ta kalti numes ant re- 
publikonu bet vargei patis de
mokratai tame intiki. Nepriva 
lote duoti tame dalike apsigau 
ti.

Vienatine priežastis tame 
yra kad farmeriai yra pasili- 
kia užpakalije su pasidaugini
mo skaitlaus žmonijos. Kadan
gi skaitlis gyventoju in 10 
metu pasidaugino ant 21 pro
cento dauginus o javu uždere- 
jimas pasidaugino tik 3 Į pro
cento daugiaus, o 1909 mete 
užderejimas pasidaugino tik 
IĮ procentu daugiaus negu 
1889 mete.

Apricz to daugybe žmonių 
apleido farmas ir traukia in 
miestus, tokiu būdu pasidau
gina gyventoju skaitlis mies- 
tuosia, o kad farmeriai nesz- 
tant invales užauginti del pasi 
daugusiu skaitlaus žmonijos, 
kada viskas eina augsztin.

Metuosia 1900 lig 1910 in 
amerika atplaukė 9,771,512 
emigrantu isz Europos. Tie 
Naujiai pribuvusi visi likos 
miestuosia o ant farmu mažai 
kas nusidavė.

Be abejones demokratai 
stengsis parodyt kad dabartine 
akezize yra tame daug kalta 
Bet vargei kas in ta tikės. Da
bartine akeziza yra žemesne 
negu 50 metu adgalios, ir 21 
procento žemesne negu tvirti
na demokratai.

Republikonu partija laiko
si prie to idant apeergsti dar
bininkus ir pramone. Preziden 
tas Taftas yra priesziugas nu 
žeminti akeziza idant butu 
bloga del czionaitinio darbinio 
ko ir pramones.

— Buvusia palicijantas Jur
gis Lajunas kuris gyvena 
Krebs station likos nugaben
tas in Pottsvilles kalėjimą už 
sumuszima savo pacziules. Mo
tete randasi pavojui.

Isz Eosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos,

C iro gyvastis asekuruotas 
ant 81,000,000.

Petersburgas.— Ne senei 
caras asekuravajo savo gyvas- 
te angliszkoje kompanijoj ant 
keturiu milijonu doleriu, už 
ka moka ant meto 80 tukstan- 
cziu doleriu.

Cariszkas palocius sudegė.
Petersburgas.— Senas pa- 

locius Dydžiojo Petro, naudo
tas kaų o vasarinis gyvenimas 
caro sudege lig pamatu. Ble- 
des apskaito ant milijono do
leriu. Pa'ocius buvo asekura- 
votas amerikoniezkosia kom
panijose.

Guje židelius isz Bosijęs-
Petersburgas.— Isz visu gu

bernijų a te j na žinios apie iž- 
gujima židu, Lz vieno pavie
to, Kauno gubernijos, ižgujo 
kėlės židiszkas szeimynas, isz 
jekaterynoslovskos gubernijos 
ižgujo kelis tzimtus židu.

Demokratu partija pristoja 
ant to idant numažintu akeziza 
arba visai jia sunaikinti, o kas 
isz to pasidarytu tai visi jau 
gerai žino. Viskas atpigtu, 
trauktu visokį tavora isz euro- 
pos o ežia fabrikai ir darbinin
kai ne neturėti ka veikti.

Tas parodo kad laike atei- 
naneziu rinkimu privalote bal 
suoti už toki kandidata kuris 
paiso apie juso gerove, o tasai 
yra Taftas republikoniu kandi 
datas ant prezidento.

i

I

NAUJA KNYGA
-PO VARDU-

PRIEJGIAUSES
MOKSLAS

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE

PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiezniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turejo.

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

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

SAULE Mahanoy City

$

<lž

Nepaperkamas Tiesdaris
Mažas kiemą“. Jame bėgio

ja vaiku būrelis. Žaidžia.
Nuo ju kliksmo, juoku — 

net sienos skamba. Puikus 
vaizdelis nerimstanezio, vaikisz 
ko džiaugsmo. Viskas nekalta, 
gražu, teisinga-gyvu- szaltiniu 
vežiasi aikszten isz ju linksmo 
būrelio. Juokai, kliksmas ir 
džiaugsmas!

— Viktarai! OI... Viktarai 
paszauke “suaugės vyras” vie
na iszjbegiojancziu vaikiuku— 
Eiksz pas mane.—

Pribėgo vikrus berniukas. 
Jis linksmai žiuri in akis pa- 
szaukusio ir laukia, ka jin už
klaus,

— Kiek tau metu ?
— Asztuoni,
— Szit! katinas bėga. Pa

gauk jin!
Vaikas sukruto, nubėgo, pa

gavo, atnesze. Lžsimezga pa
sikalbėjimas. Vaikas nespeda- 
mas atgauti kvapo, pasakoja 
apie szunis, kates, paukszczius. 
Apie visa ka jo krutanezioji 
atmintis sueziupo, o sueziupo 
jin daug.

— Pas Kirliuka — tęsia jis 
— yra m&žucziute beždžione ir 
mažutis szuniukas. O kaip juo 
du gerai!... Ir gula ir žaidžia 
draug, draug, vis draugi

— O tu neturi beždžiones? 
užklausė “suaugės vyras”.

— Kur-gi asz ja gausiu?! 
už ja reikia penkios deszimts 
rubliu užmokėti.

— O už szuniuka kiek rei
kia?

— Tris rubliai!
— Ka tu geriau nusipirktu- 

mei, kad tau duotu iszsirinkti: 
beždžione ar szuniuka? — pa- 
klausė “suaugės vyras”, mato 
ma, pritrukęs apie ka kalbėti.

— Szuniuka! szuniuka! — 
suszuko vaikas, — nes jie la
bai gražus! Mažucziukas, dai
lus, labai meilus.... O beždžio
ne ne graži... ji labai biauriai 
rėkia: “a-e-i!”— O supykusi 
kandžiojasi... toki pikeziurna.

Vaikas nubėgo
— Kodėl tamsta taip nubu

dai? užklausiau asz “suaugusi 
vyra.”

— Nuostabus atsitikimas— 
atsake jie — buzdamas isz už- 
simastymo. Mat, asz manau 
vesti. Esu jau ir mergina ap
sirinkęs bent dvi, Marijona tė
vai skire pusetinia dali, kraiti.. 
Jieva be dalies... Bet nuo ežios 
valandos asz jau nusprendžiau 
vesti Jieva.

Vargsze Marija! Kaip neti
kėtai, kaip smarkiai jaunutis 
Viktoras ja neteise.

Taip mananeziu “suaugusiu 
vyru” vistik nedaug musu lai
kuose. Rubliai sziandien skarn 
ba,kaip isz nekalto vaiko lupu 
iezplaukusi tiesybe.

Amerikonu pergaže.
Amerikos atletai labjiausiai 

laimoje Olimpiszkuose žaisluo
se Stockholme, nors ten buvo 
viso pasaulio atletai. Szioj eza- 
lyj atkreipiama didele atyda 
in fiziezka lavinimąsi, iszvysty 
ma drąsos ir ieztvermes. Apart 
atleitai užlaiko tam tikra die
ta sustiprinimui raumenų ir 
nervu Jie privalo but regulia- 
riezki visame kame ir kaip tik 
užtemija nereguliariszka orga
nu veikimą, tuojaus vartoja 
tam tinkamas gyduoles. Kiek
vienas turi gyventi panasziai, 
nes musu gyvenimas yra nuo
latine su kitais konkurene ja. 
Jeigu jusu virszkinimas, kas 
reiszke jusu sveikata, yra ne
tobulas, jus negalite konku
ruoti su kitais, jeigu nepavar
tosite tuojaus Trinerio Ameri- 
koniszko Kaitaus Vyno Elixi- 
ro. Jis sureguliuos virszkini- 
ma, praszalins raumenis ir ner
vas. Aptiekose. Jos. Triner, 
1333 1339 So. A?hland avė., 
Ch cago, III.

Pasilieka Iszgydyta.
Malianojaus žmones apie 

tai gerai žino.
Joseph Weber nog Brewery Hill, 

Mahanoy City, Pa. sako. Mete 1907 
kentėjau baisiai, diegluose peoziuose 
nog ko turėjau gulėti. Kain pasi
lenkdavau tai arsziaus skaudėjo. Da 
girdau apie Doan’s Kidney Pills ir 
pastanavijau jias pabandyti. Jiu var
tojimas sutaisė mano visa sistema ir 
pridavė palengvinimą ir dar esu 
sveikas.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
50o. baksukas. Nepamirszkite varda 
Doan’s ir neimkite kitokiu, Foster- 
Milburn Co. Buffalo, N. Y, parda 
vejai del Su v. Valstijų,

Parsiduoda Salunas.
Vidurije miesto Mahanojuje 

ant East Centre St. Kas nori 
gal pirkti ir visus namus. 
Apie daugiaus galima dasiži- 
noti po No. 217 E. Centre St 
(69’0,) Mahanoy City, Pa.

Parsiduoda l'arma.
Turinti 11 akeriu iszdirbtos 

žemes tarpe Delano ir Mah i- 
noy Junction. Parsiduos ne 
brangiai. Atsiszaukite po No 
230 E. Centre St. Mahanoy 
City, Pa. (c,9 oi)

Ant pardavimo.
Puikus namai Mahanojuje 

ant viso Joto. Ant E Maha- 
noy ulyczios galo loto randasi 
namas su 14 ruimais ir didelis 
ruimas isz frunto tinkamas 
ant buezernes, groserio, arba 
kito biznio, ant Pine St. galo 
loto randasi namai ant dvieju 
familiju. Parsiduos už ne per- 
brangia preke. Jaigu kas no
rėtu parandavoti aukszcziaus 
minėta dideli ruimą arba pirk
ti visa praperte tegul atsiezau- 
kia ant adreso. (oi ’dog) 

Jurgis Bendinskas, 
513-515 E. Mahanoy, St.

Mahanoy City, Pa-

7) MokyklsBalblerauti??”
Kaeztuoja tik $30. Duodam noczlna>.

Amatas geras visur. Nossokoff’i 
Barber, Hairdresiing & Manicuring 

A School. 1405 Penn Ave ;Pitt»burgb, Pa.

OOTswwsm
Didele knyga api 1300 puslapi! 
Visos 6 dalia drueziai ir puikei 
ajxlaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boczkowski-Co.

MAHANOY CITY.FA.’

©o Mokykla Szoklu. Waltz, Two-Step 
ŽMS ir 95 kitokius. Pirma Liet. Mokykla 

Amerikoj. Prof Julius kaipiszinokina 
tai niekas teip negali lezmokint niekur. 

Drnf Inline S. Halatcd St; Chicago, III. 
'luLJUHUd Telefonai: Canal 3702.

Pigus namai
Shenandoah, Pa.

7 namai ant Lloyd ulyczios 
tarpe Bridge ir Union ulycziu 
7 namai ant Raspberry Al. 
tarpe Bridge ir Union ulycziu 
Galima pirkti po viena arba 
kiek kas nori. Preke tik §>1250 
už kiekviena narna. Namai 
nauji. ( g ’dug oi)

John F. Bradley,
arba Thorton M. Stout, 

Shenandoah, Pa.

Ant pardavimo czeveriku 
kr omas.

Parsiduoda czeveriku krū
mas pigei. Gera vieta del lie
tuvio. Locnininkas apleidže 
miestą. Atsiszaukyt pas:

E J. Wynne, 
( 9i -2ny) Gilberton, Pa.

2Gm. SENAS LAlKllĄSZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
SZEINA K 1 S SEREDA BROOKLYN, N. Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didoho formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir pnezios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina. isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA 
Metams - - - 8‘L00. 
Pusei Metu - - 81.00. 
Užrubežin - - - 83.00. 
įST’ Užsiraszyti galima visada
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk 10c. markomis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiūrėjimai 
siuneziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Regis'ruotu laiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo azituom adresu

J.J.PAUKSZTIS&CO.
120-124 Grand St. Brooklyn, N.Y.

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PiLIECZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsakimni kaip isz 
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituczija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos U kęsu 
Klobas matidamas reikalą, iszleilo 
szia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norinteje gaut szia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order).
Lithuanian Am. Citizens Club

Svarbu moterims žinoti.

Daugelis moterų tankiai serga ir greit 
sensta, nežinodamos pac/Jos kaip 

savo sveikata pagerinti. Isz veido ma
tosi kaip 30 metu jaunos moters yra 
ruožai lik butu 50 metu stnele. Rodos 
kad 1 etuves apie savo sveikata bei 
groži visai nepaisytu. Apgailėtina 
kad mažuma ta ir žino kaip save rei
kia užsilaikyti kad butu sveika.

Mus noras pagelbsti toms moterims 
ar merginoms, soteikant joms tei

singos patarimus:kaip gali likti svei
kom ir gražiom moterim. Todėl, 
kiekviena moteris kuri tik nori būti 
sveika, linksma ir gražia, teiksis man 
paraszyti, pridedant 2c. marke, o asz 
patarimus laiszku suteiksiu visai dykai 
adresuokyte:
Mme. Mada Pinnrose8,2 3?ir1j;8“’,m.

Skaityk o žinosi viską.
Jaigu ne turi mano katalogo raszyk 
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri 
pku, Klernetu, Tribu ir daugybe 
kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
(Jzisto aukso szliubiniu Žiedu, Ziego- 
riu. Lenciūgu, Špilkų, Kolcziku, 
Kompasu auksiniu ir paauksuotu, 
geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo- 
jamu Maszinukiu, Albumu portretam 
Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu 
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj. 
Gražiu popieru del raszimo Gromatu 
supuikiauseis apskaitimais ir dainomis 
sudrukuotais apink kon vertais tuzi
nas už 25c , penki tuzinai už $1.00. 
Popieros su paauksuotom kviėtkom 
50u. tužinas Turiu Teleskopu su

DR. ALEX. O’MALLEY 
—SPECIALISTAS— 

NERVISZKU IR KRONISZKU LIGŲ.

paveikslais parodanezeis visa Kancze 
Kristaus su didžiauseis miestais ant 
svieto; kas prisius $3 apturės Telesko
pą ir szimta paveikslu, Teleskopas 
labai yra naudinga turėt kožnam na
me. Sztornikam, agentam ir perlio- 
rem parduodu visokius tavorus labai 
pigei. Reikalaukitie viską pas tikra 
lietuvi o gausitie teisingus tavorus. 

W.WaideJis'^X’N.y.
Parsiduoda Farnia.

Puiki farma Roaring Creek, 
12 miltu nog Shenandoah, turi 
80 akieriu 20 akieriu girrios, 
teipgi 150 obuoliu medžiu vien 
obuolei atnesza $500 ant meto. 
Gera etuba ir didelis tvartas 
Parsiduos neperbrangiai arba 
atsiduos už namus. Atsiszauki 
te arba raszykite ant adreso.

Jos. Bendrick
(1 j-) Pottsville. Pa.

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai tokiu 
žmonių kurie da niekad neturėjo 
sudėtus Banke Piningus ir ne yra 
fmdejime lazduoti “Czekius.” Yra tai 
ubai parankus dalykas, mokėti visas 

“Billas” su “Czekiais” ir nereike 
pas save neszioti daug pininga.

FIRST NATIONAL BANK
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.

GERAS DAIGTAS TURĖTI

HORKEWIC1

S. Norkewicz
408 West Uihanot An.

No. 6
NūBipirkite B«n Ireleti 
Batelio
NOP.KEVICZIAUS NO. S. 

'Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi czis gausite ir visokio 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priefcz laika, duokite sarę 
orderi o bus jums pristatyt^

GERI APREDIMAI DEL 
VYRIU, VAIKU IR MOTERIŲ 

PAS GUINAN’S.
Mes gvarantinam muso Siutai ir žinome kad busite 
užganėdinti jaigu nesziošite Siutą pas mus pirkta.
Musu Sztoras turi gera varda ir turime daugybe 
tokiu kostumeriu ka kitur jau neperka savo 
drabuži kaip tik pas mumis.

Guinan’s Mahanoy City, Shenandoah, 
Mt.Carniel, Landsford.Naujas Vasarinis Tavoras -fc

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, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu 
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W, Center Str. 

Mshenov City.

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

Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitant 
Kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir gelcžkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajui. Rejentelna 
kancelanjayra rėdoma per valdiszka notaro 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus išpildyta greit ir teisyngai. Pinigu* 
siunezant paezedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe» 
Expreso Money Orderi.

RUS1SZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA. 
. . 7 PUIKIAUSI, . DIDŽIAUSI IR GREICZIAUSi GARLA1VA1—

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu nerstojimu.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR - KURSK - RUSSIA

I. liotterd.m. S Dl»„. 11 Dienu. I Garlalval 1Mpl, ( Kurek. 21 B.ęrJ.oito <Ą»C.)
Ant™“ K1S 1-kNewTorko |

I-Apie dauglane daeh.lnoelte paemueoapentuB arhal
A. E. JOHNSON & CO., (General Paiifpgfr Agt». I 27 Broadway, New York, N.Y.
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PUIKUSTAVORAS^
Kiekvienas tuos žodžius isztars 
paragavęs musu gėrime s. Parsi- 
traukit o persitikrinsite.
Mes par luodame Kūgini sznapsa 
po $2, §2.50, S3 S3.50 ir auksz- 
c/.iau lig SS už galona. Turime 
partraukta tiesog isz Rosi jos 
Ruskos arielkos po $1.50 kvorta.

Atsiųskite adresu o gaus’te katalogą 
Fr. SIrawinskas. 1807 Carson St; nttsburgh.Pa.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVaistu.

Kiekvienas Lietunszkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Kztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egi u te r o No.l................................... 25c.
Egiutero No.2.................................. 50c.
Zmijecznik..............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai....................................3^c>
Meszkos Mostis.................................. 25c.
Trejanka.............................................. 25c.
Linimentas vaikams............ -........ 25c.
Gyduoles nuo Kosulio....................25c
Liepiu Balsamas ............................ 25c.
Anty-Lakson del vaiku....... .....25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu............................25c.
Ugmatraukis...................................... 25c.
Skilvio Laszai......................... ..25c.
Gyd. už lai kiniui Viduriavimo ir

Kruvinosios....................................75c.
‘Uicure’ arba gyd.Riunatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo............. 50c.
Milteliai apstalxlymui Galvos

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

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

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

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

ASZ GYDAU^^
RUPTURA—Be peilo ir be 

operacijos.
VARIKOCELE—Be skausmingu 

daktariszku budu.
STR1KTURA--Be peilo ir dideliu 

skausmu.
UŽTRUCINTA KRAUJA—Be

mineraliszku mikstūrų 
arka pavojingu gyduolių. 

Patrotijima N.rviszkoma Be pavojingu 
ir Slaptingo. Lyga. gyduolių.

Visa iszaiszlcinima apo mano būda, 
gy-dimo paduodu tiemsi kanores žinoti

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

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkisz^aj susi
kalbama ir susiraszoma,

$1.00 EKSKURCIJA $1.00
(In ten ir adgalios)

In Wilkes=Barre
...IR...

Harveys Lake 
Nedelioj, 18 Rugpjuczio {August}

(Per Nauja Hay’s Creek Kelia)

| Lehigh WUey
Railroad

Trtinas apleis Mahanoy City 7:40 ryte. Isz Shenandoah 7:20 ryte.
įįįr- Tikietai geri tik ant to szito Specialiszko Treino

Grįžtant apleis Harvey’s Lake 6:05 vak. Wilkes-Barre 6:50 vak.
Apie daugiaus galima dasižinot ant Lehigh V alley Stacijų.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Valstijos Kasijerius turi 

sudėtus Piningus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra 
atsargi Banka del Valstijos, tai 
yra ir del jus invales gera 
Bank». Szitas Banka moka 
procentą ant sudėtus Piningus.

Direktoriai yra gerai 
žinomi ir atsakanti miesto
biznieriai. Skolina piningus 
ant lengviausiu iszligu.

D.M.Graham, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

...DIREKTORIAI...
C.L.Adnm, Vice-Prezidentaa.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert,

D.F.Guinan, Kasijerius 
M. Gavula.
W. J. Miles.

• n I • n Surzi-dlnio Ir Padvlgubinimo a ■ ■GeriausesBuiiasirProga^s^Ga[y,ln[l.  
Miestas Gary nesenei prasidėjo tik 5 metai ir jau smarkei pradėjo 
augtie kur ir tavo Loto Preke sikiu užaugs in trigi bus pinigus. 
Miestas Gary yra gereuse vieta gyvenimui darbui ir bizniu. Nes 
ten budavoja Dldžiausis milžilliszkus Fabrikus ka randasi ant 
visos pasaulės. D z kitu miestu krausto visokias Fabrikas in miestą 
Gary, Indiana. Nes ten yra geriausi traktai geležinkeliu ir vande
niu del parvežimo ir iszvežimo visokiu tavoru Fabrikams.
Dabar mes parduodam Lotus arti tu dideliu Fabriku, visai pigei 
kuriu kita meta vėl už dvigubus pinigus nopirksito. Lotai po $3(X) 
ir aukszoziu, $50 i n mokėt o $10 ant menesio, teip kad kožnas darbi- 
nikas gal lengvai prasidėt sau prapete, idant nereiktu ramios kitam 
mokėti ant ateinanezios senatvės. Kas pirks Lota tam visus 
keliones kasztus atgražinam. Del platesniu žinių kreipkitės 
ypatiszkai arba p‘r laiszka ant žeminus parodyto adreso:

7 I n n GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENTS
JOSi ISCnCr&uOi (■s")1817S.Union St;Chicag°4’U-

Lieturisska AGENTŪRA IW0W MOTIS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes $12,000.00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

iszsiunoziu in prisakyta vieta. Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Adresą vokite sziteip:
A. J. KEYDOSZ1US, 202TroySt. Dayton, Ohio.

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

[ Mainose
Kollestvas 7 ?’a,b”k,0“s® ,

-- 1 Ant Geležinkeliu arba
Lx/ ( Treino.

Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szaukites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanezius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prane 
szu jogei žmones su didelėm kolie- 
stvom galidesetkus tukstanoziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelis desetkus dorielu sumulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigarsitu ir jus Provas priimtu 
ir tuom eik tinsią ir vilkina liki laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka duodu ant 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szucm adresoi

B. S.YANKAUS
Cresskill, N. J.

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKQRCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes antgeriausia 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunozia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greita’ 
pigiai ir teisingai. Raszikite pas 
mane o gausite teisinga atsakivr 
Teipgi užlaikau dideli kroma visekio 
Valgomu Tavoru ir Buozerna 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

Naujas

S 1 
K 
A

Iszradimas

Apraszima siuncziu dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Nekuriams apgavejams daktarams 
inmokate po keletą desetku doleriu 
už neiszgydima. Naudokytes greitai 
isz szitos progos. Raszykite tuojaus 
ant adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 84h. Brwldy^U-




