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KAS GIRDĖT?
Turime auksini ceiki ant 

szlebiu, auksinias ezukas, auk
sinius czeverikus del patogiu 
kojelių — dabar turėsime ir 
auksines paneziakas del pato
giu — moterėliu kurias iszra- 
do tūlas fibrikantas Viedniu- 
je o kuriuos kasztuos 125 mar
kios už pora. Ko daugiau rei
kalaut? Tik aukso — kieze- 
niuje!

Rinkimai prezidento ne to
li. Už trijų menesiu turėsime 
Tafta, Wilsona ar Roosevelta. 
Tegul kožnas ta dalyka ap
svarsto gerai, ypatingai, jog 
Taftas likos iszrinktas kandi
datu per apgavysta, Wilsonas 
(demokratas) paniekineje ir 
nužemina visus atejvius že
miau uz kinezikus o Roosevel- 
tas?... tai antras Maižieszius, 
kuris ketina iszvalnyt visus 
žmonis isz politiszkos balos 
apgavystes, grafteriu, paleistu- 
vyecziu ir t. t. Kaip rodos ir 
pasiseks, nes Rooseveltae ne 
yra szeezku ydant priesz tur- 
czius klupscziuotu.

Kaip kada ir stebuklai at
sitinka szitam luošam sklype... 
Chicage apsipaeziavo d vide- 
szimts trijų metu snarglys su 
64-metine naszle. Bet reike 
ir ant to temint, jog naszle tu
rėjo gryno dokodo kas metas 
deszimts tuketaneziu doleriu. 
Tai iszaiszkina viską, gal ne?

Lietuvei ant žemes ne turi 
gilukio apszvietime. Isz visu 
szaliu yra skriaudžemi ant 
dvasios ir kūno. Uždrausta 
jiems sveikai dalykus apevars- 
tynet, ne vale pamokinaneziu 
kningu skaityt. Pamokinanti 
rasztai del Lietuviu yra perse
kioti ir draudžemi per dva- 
eiszku valdže su pagialba vir
tines valdžios. Bet dvase tei
sybes pradeda lietuviuose bust 
ir trumpoje atejteje atsidarys 
akis del visu ir supras kas 
juosius lig sziol trukdė.

Miestas New Yorkas dy- 
džiojesi, jog jo detektyvas — 
motere, daugiau padaro nau
dos ne kaip vyrai savo užsi
ėmime. Ir ne yra isz ko stebe- 
tys. Ne be reikalo priežodys 
skelbe: “kur velnes ne gali, 
tenais boba eiuneze”....

Jago isz Europos ne pribūtu 
sziaucziu ir kriaueziu tai Ame
rike žmonis nuogi vaikszczio- 
tu. Ar gal ne? Negerai tėvai 
daro, jagu savo vaiku ne lei- 
dže jokio amato mokytis! Nes 
ka cze kalbėt apie amata, dy- 
desne dalys czionaitiniu vaiku 
ne moka skaityt ir raszyt, o 
ka kalbėt apie amatas! Frei- 
tai, tai ju amatas.

Mergaites moksle daug 
augezeziau stovi, nes ir tosios 
gal nemokėtu to, jagu butu 
vale dyrbti fabrikuosią ir ka- 
siklosia.

Terp Lietuviu gero nieką 
dos ne buvo ir ne bus politi
koje. Tiejei ka galėtu but del 
Lietuviu tautos pagialboje ir 
da kiek ližteleja mokslo, tai 
stojesi pardavikais ir nevido
nais del savo tautiecziu. Ne 
turi jokio karaktoriaus o už 
kelis dolerius savo broli par 
duotu! Szendien prigulės prie 
vienos, ryto prie kitos parti
jos — o latru buna visados. 
In kur vejas pucze in ten len
kėsi. Ha, ir tokie ant svieto 
reikalingi. Jago tokie judo- 
szius — renegatas, veidmai
ningai pasielgtu terp apezvies- 
tunu, tai neinsileistu in tarpa

saves o jago insiekverbtu, tai 
iszmestu, ir da su koja in už
pakali inspirtu.

Isz tamsunelio filozofas ir 
mokytas negali trumpu laiku 
pastot — reike lipsneis yrtis 
augsztyn pradedant nuo žemu
tinio. Reike skaityt—užiman- 
czius raeztus apie svietą, — 
apie kelones, tai bus sziokia 
tokia pradže apie geografije'

Ir ponu ant kart nepastosi, 
kad ir in puikiausius rubus 
apsivilksi, lenciūgą ant pilvo 
prikabysi ir ant kožno pirszto 
misingini žiedą užsidėsi, jagu 
gremėzdas — jog ne straigei 
žingsnio padaryti negalėsi, o 
pasigeriąs ta puiku drabuži 
apvemsi o kelnes pridadosi!

Daug skaityk, daug mislyk, 
Mažai kalbėk, o daug tylėk.

Tosios visos tasynes Lietu 
viu ir Ltanku su valdže dva- 
siszka po visa Amerika del 
daugelio atydare akys o isz tų
jų tykiu avinėliu ir kamu 
stojosi narsunai, jog jau nesi
duos pleszt nuo eaves kaili, 
nes ir kitus apsaugines.

Ciesoris Vilhelmas kas me
tas praleidže deszimts milijo
nu doleriu. O czionais žmogų 
pati namie iszbara, jago kada 
praleidže kvoteriuka. — Sun
kus gyvenimas ant svieto.

Ar ž'note lietuvaites, katros 
užsidedate su žaliablekiais už 
kokius jus žmonis laiko? Už 
niekam netikusias valkatas. 
Žinote, jog tokie tik tikoje ant 
skaistu veideliu muso lietu- 
viszku dukteriu o paskui?.... 
atmeta kaipo sena czeverika 
ant meszlyno. Jau daug pana 
ežiu at-itikymu turėjome czion 
Skulkino paviete.

Laikraeztis “Nanticus” su
rinko žinias, kiek kuri valsty
be turėsianti didžiųjų laivu 
(szarvuocziu), kai pabaigsian 
ti statyti tuos, kuriuos nutaru
si statyt paskutiniais metais. 
Pasirodo, kad Anglija turė
sianti 110 didžiųjų karo laivu, 
Vokietija —52, Sz. Amerikos 
valstijos — 51. Prancūzija — 
49, Japonija — 33, Italija — 
25, Rusija — 22, Austrija — 
19.

1912 metais didžiosios vals
tybes laivyno ir kariuomenes 
reikalams paskyrė markiu:

laivynui kariuomenui.
Vokietija 401,983.000 947.825.000
Anglija 899.342 000 568.340.000
Prancūzija 338.023.000 730.399.000
[talija 173.500.000 388.049.q00
Japonija 191.043,000 -196.259.000
Auetrija 118.794.000 155.801.000
Rusija 354.95G.ooo l,o05.684.000
Amerika 533.943.ooo 017.7o8.ooo

Laivynui daugiausia ski
rianti Anglija, kariuomenei — 
Rusija.

Nauji rasztai.
Tomis dienomis aplaikeme 

sekanezins naujus iždavimus:
“Jonines”, keturiu veiksmu 

drama verte J. Puida. Kaina 
45^. Spauda “Vienybes Lietuv 
ninku”, Brooklyn, N.Y. — 
143 puslapiu.

“Dramos” 1) Rutu vainikas, 
2) Mirga, 3) Undine. Iszleista 
“Vienybes Lietuvninku” 
Brooklyn, N.Y. Tomas IV. — 
122 puslapiu.j

“Žemes giesme” apysaka, 
antroji dalis. Iszleista “Vieny
bes Lietuvninku” Brooklyne 
N. Y. 113 puslapiu.

“Instatai, teises ir taisykles 
Ch’cagos Liet. Draugyju ean- 
jungos” — 40 puslapiu, adre 
sas susineszimams: Joseph J. 
Heitiuanovicz. 3352 S. Hal
stead St..Ch:cago, III.

ISZ AMERIKOS.
Garnys klebonijoi.

St. Paul, Minn. — Czionai- 
tyne palicije turi nemažai er
gelio su vaikais, prie kui i i 
niekas ne nori prisipažint. In 
viena nedeJia jau du surado 
kuriais turėjo rūpintis.

Ana diena kokia tai nepa- 
žinstama motere paliko dvieju 
menesiu kudyki ant trepu kle
bonijos kun. Quinn, prabasz- 
cziui Rimo Kataliku bažny 
ežios Szv. Patriko. Kada ku- 
ningas paregėjo pundeli prie 
duriu, buvo labai akyvu daži- 
not kas jame talpynasi. Nusi
stebėjo labai kada persitikrino 
jog tai ne dovana nuo parafi 
jonu, tik no.... garnio.

Pirmutine socialistu 
bažny cze.

PorJand, Me. ■—■ Pirmutine 
socialistu bažnycze Suv. Stei- 
tuose liks insteigta atejnanti 
menesi Portlands. Toji bažny
cze vadinsis “žmonių bažny
cze”, ne bus joje jokio tikėji
mo, sakramentu, nobažanstvos 
—žodžiu nieko, tik pamoks
lai ir dainos. Pastorium yra 
Povylas Drake kuris savo pa- 
rafijonus vadins “draugais”.

Pagimdė kudyki ant 
trūkio.

Philadelphia, Pa. — Kokia 
tai atejve inlipus in truki 
Schuylkill Haven važiavo in 
czionais. Prisiartinant trukini 
in Filadelfije motere pagimdė 
viena pasažieri daugiau — eu- 
nu. Motyna negalėjo kalbėti 
angliszkai ir abudu likos nu
gabenti in Hahneman ligon- 
bute.
Lenke rusziszku sznipu-
Baltimore, Md. — Likos da 

žinota czionais, buk kokia tai 
grafiene Helena Odrowonz, 
kuri gyveno Waehingtone per 
keturis metus (buvo atsiskyrus 
su savo vyru) yra rusiezku 
sznipu. Kad ne nelaime su au- 
tomobilum kuriame važiavo, 
niekas apie tai ne butu daži- 
nojus, nes kada sužeista nuga
beno in ligonbute ten pasisakė 
kuom jieje yra. Terp ženkhvu 
ypatų Washingtone pakylo 
dydelis nerimastie.

Suvalgė 23 bananas in 9 
miliutas.

Ohiopyle, Pa. — Susilaižy- 
nes su savo draugais jog nesu
valgys 20 bananiu in 15 minu- 
tu, Kimmell Welch suvalgė 
da daugiau in trumpesni laika 
ba net 23 bananus in devines 
minutas už ka aplaike 25 do
lerius. Po suvalgimui ne sirgo. 
Kale atsivedė 4 katukus.

Philadelphia. — Netikėjo 
mokyti ydant terp gyvulu ar
ba žvėrių galėtu sumaiszyti 
veisle o bet tas iszsipilde ana 
diena kada kale Jokūbo Gold- 
steino gyvenanezio po No. 
1335 South 10-th uliezios at
sivedė keturis katukus isz ku
riu vienas tuo pastypo o tris 
da gyvi.

Milžiniszkas piragas.
Philadelphia, Pa.— Nepa

prasta dovana aplaike dienoje 
szliubo panna Mattie Morgens- 
tein nuo savo tėvo. Padovano
jo jisai jiai svodbini piraga, 
kuris svėrė 300 svaru, kuri 
iszkepe specialiszkai del josios. 
In taji piraga indejo: 100 sva
ru uogu, 30 tuzinu kiaueziniu, 
25 svarai cukraus ir 20 svaru 
sviesto. Turėjo 6 pėdas augez- 
czio ir puikei padabintas. 
Morgensteinas ir du sūnūs tu
rėjo darbo per dvi nedelias. 
Piragas yra teip iezkeptas, jog 
gali stovėt per 20 metu ir ne
pasigadins ne nesupus.

Dvieju augsztu stritkaris New Yorke.

Norints panaszus stritkarei yia naudojami Europiszkoeia 
miestuose nuo senei, nes Amerike pradeda juosius investi tik 
dabar. Sztai ana diena ant ižbandinimo, pirma karta ėjo uli- 
czia dvieju augsztu stritkaris “No 6000” Užejimas ant antro 
augezto randasi ant užpakaliniu “platformų” in kuri tilpa 8S 
pasažieriai, nes jagu insigrusta tai telpa 171. Prie tuju strit- 
kariu nesiranda jokiu trepu.

Striukas inžinierių— 4000 
be darbo.

Hazleton, Pa.— Visos ka- 
siklos G. B. Markle <fc Co. 
sustojo dirbti isz priežasties 
sustojimo dirbti visu inžinie
rių. Isz tos piiežasties sustojo 
dirbti ir 4000 anglekasiu.

Pagal nauja pro va tai inži
nieriai ne privalo dirbti il- 
giaus ant “szipto” kaip 8 va
landas, nes kompanije dabar 
ir mokėjo už 8 valandas dar
bo ant ko inžinieriai ne sutin
ka. Locnininkai kasikiu daro 
sutarte su prezidentu Whitu 
ant susitaikimo.

Del meiles savo vyro.
New York.— Tomis dieno

mis atplaukė in czionaityne 
pristova Mare Skilvinikiene 
su trimis vaikais isz Beraumo, 
Czekijos, mierije sujeszkojimo 
savo vyro J uozo, kuris badai 
turi Koloradoje maža ūke.

Motere nesulaukdama gro- 
matu nuo savo vyro kone per 
metus laiko, nutarė keliauti 
in Amerika su vaikais. Par
davus visus savo rakandus ir 
maža ūke, bet ir tai neužteko, 
ba ne turėjo piningu ant ge- 
ležkelio keliones in Brema, 
kuris radosi 250 miliu nuo 
gimtynio kaimelio Beraumo. 
Ka turėjo daryt? Nutarė ke
lione atlikt pekszczia su vai
kais.

Kelione in Brema adbuvo 
in menesi laiko kuriai kaszta- 
vo po 10 centu per diena ant 
iszsimaitinimo su trimi vai
kais, o naktimis gulėdavo tau
kuosią. Ant galo gilukningai 
gavosi in Brema iszpirko szip- 
kortes ir atplaukė in Amerika 
ant laivo Nech-r.

Emigracijos virszininkai jo
sios nesulaike, tvirtindami, ja
go motere tiek vargo panesze 
kelionėje tai ir czionais ne bus 
niekam sunkenybe ir stengėsi 
surasti josios vyra.

Vanduo jin užmusze.
Syracuse, N. Y.— Kokis 

tai John Gore, 36 metu senu
mo, likos surastas ne gyvas 
arti savo namo. Gore buvo 
labai sueziles, ne galėdamas 
iszkenst karszczio, ižgeres ke- 
turės kvortas vandens krito ne 
gyvas.

Negirdėtas atsitikimas.
*Eond du Lac, Wis. — Au

gustas Neuman, 27 metu, no
rints gyvena Amerike gana il
gai, bet nesuprato angliszkos 
kalbos kada kas in jin kalbė
jo. Ana diena staigai papaiko, 
pradėjo netikėtai kalbėt ang- 
liezkai ir kalbėjo taja kalba 
be paliovos per 36 valandas.

Sūnūs užmusze tęva 
apgini me moty nos.

Vineland, N. J — Henry- 
kis Garton 21 metu senumo 
likos patalpytas kalėjime už 
žudinsta savo tėvo. Ana va- 
kara jaunas Gartonas sugrižo 
isz miesto rado tęva smaugenti 
savo motina o rankoje pare
gėjo ilga peili su kuriom ban
dė paeze nudurti. Daug ne- 
mislmdamas szoko ant tėvo 
geisdamas atimti peili, nes ta- 
syneje perpjovė tėvui gysla 
rankoje su tuom paežiu peiliu 
ir nuo to mirė.

Piknykas.
Parengė dideli piknyka 

draugyste, szv. Jono krikezty- 
tojo isz Danbury, Conn, ant 
1 d. September (Rugsėjo) ant 
Mountainville gatves, tai yra 
antras puikus piknykas kaip 
Danbury lietuviai gyvena, už 
tai užpraezo visus lietuvius ir 
lietuvaites isz visu aplinkiniu 
miesteliu ant to puikaus pasi
linksminimo isz ko visi bus už 
ganedinti, bus visokiu užkand 
žiu ir gerymu o muzikantai 
pirmos klasos bus partraukti 
net isz Tilžės. Inžanga dykai. 
(Jžpraezo visus.

Komitetas.

Ant pardavimo
Tris namini namai su salu- 

nu. Yra ir didele sale murine, 
70 pėdu ilgio per 40 ploczio 
su galerija 20 ploczio, ir par
siduoda alus bonkutese, arklis, 
vežimai ir t. t. Salunas nepri
guli prie jokio bravoro todėl 
galima pirkti alų kur kas no
ri. Vieta apgyventa lietuviais, 
lenkais, slavokais ir t. t. Loc- 
nininkas nori szita bizni ap
leisti isz priežasties nesveika
tos. Raszykite ant adreso:

J. Plikaitis, 
(gį o|) 103 Jackson St.

Newark, N. J.

Isz Rosijos Lietuvos, 
ir Lenkijos.

Kolera.
Vitebsko mieste ir apskrity

je pasirodė nelaukiamoji viesz- 
nia—kolera. Susirgo 17 žmo
nių, o du jau mirė.

Vitebskas nepertoliausia. 
Galinti kolera ir musu kraezta 
pasiekti. Tuo dalyku Vilniaus 
gubernatorius paliepė miesto 
tarybai, kad prisiruosztu kaip 
reikiant sutikti negeistina viesz 
nia.

Javu derlius.
Javu derlius Rusijoje, aps

kritai imant, szimet esąs ne
blogas — geresnis neg per- 
nyksztis. Menkesnis derlius 
Lenkijos gubernijose ir pieti
nėj Rusijoje — pakenkusios 
sausumos.

Petersburgas.
Gaisras. Liepos 22 diena bu 

vo Peterburge didelis gaisras, 
kuris kilo Petro saloje. Sude
gė miezku birža, Petro Didžio
jo rūmai, ugnegesiu rūmai pa
sienio sargybos sandelis ir dar 
30 namu. Krito szeszios žmo
nių aukos. Iszdege pustreczio 
ketvirtainio versto plotas. 
Nuostoliai inkainuojami dau
giau dvieju milijonu rubliu. 
Tokio didelio gaisro seniai 
Peterburgas nebuvo mates.

Vienuolikta valanda vakare 
kilo naujas gaisras kunigaikez 
tienes Marijos rūmuose.

Rengėsi ižguiti 10,000 
žydu.

Petersburgas. — Vokiszkas 
susivienijimas židu aplaike 
slaptinga daneszima, buk isz 
vienos gubernijos ketina iženi- 
ti defzimts tukstaneziu židu. 
Tas ketina prasidėt už kokios 
keturiu nedeliu.

Kruvinas 1913 metas.
Czenstakavas. — Žmonis 

sakinėje sekanti atsitikima ir 
perspejima apie kruvina 1913 
meta sziteip:

Ketina tas atsitikti Czensta- 
kave, kiti vėla tvirtina buk 
tai buvo Wieezchovicuose o 
kiti vėla jog Biskupicuose. 
Sztai tūla nakti užėjo panakti
nis ant kapiniu. Buvo jau apie 
pusiaunakti, kada tai dvasios 
pasirodo žtnonim. Kada pa
naktinis jau isztrubino ant ka
piniu dvilekta ir ketino ejti 
toltaus, staigai pasirodė jam 
rodos kokis tai vaikynelis, ku
ris paliepė jam užtrubint tri- 
lekta(?) Panaktinis ant to ne
sutiko ir dvase(!) isznyko. Isz 
akyvumo sargas nuėjo atej- 
nanezia nakti in ta paezia vie
ta ir vėla jam tasai vaikynelis 
paliepė užtrubyt trilekta.— 
Panaktinis norints visas dre
bėjo isz ' baimes bet nesutiko 
ant užtrubinimo trilektos, o 
dvase dingo. Ant galo trecze 
nakti panaktinis paėmė su sa
vim szaltysziu. Kada užėjo ant 
kapiniu, vėla pasirodė dvase, 
kuri paliepė jam užtrubint 
trilekta, ka panaktinis ir pa
dare ant pavelinimo szalty- 
sziaus. Po isztrubinimui tri
lektos (!) atsidaro priesz akis 
nusistebėjusio panaktinio ir 
szaltysziaus tris grabai o dva
se szeip pradėjo jiems ajszkyt 
ta regėjimą: “Sztai žiurekyt! 
matote priesz save tris grabus, 
pirmutiniam randasi sausi 
pieskai, tai metas praejusis 
— metas sausus; antras kaip 
matote, turi savije vandeni, 
tai tebyris metas — metas 
szlapes; treczes-gi yra pripil 
dytas krauju, tai yra 1913 me
tas — metas baisus ir kruvi
nas! Po tam dvase dingo ir 
tris grabai o pasiliko stovinti 
ant vietos persigandę — pa
naktinis ir szaltyszius.

(SZ VISUSZAL1U,
Serbije nori kares su 

Turkije.
Belgrade, Serbije.— Isz 

priežasties tankiu skerdynių 
Serbai teip inirezo prieszais 
Turkus, jog spyrėsi nuo savo 
rando ydant ižduotu kare 
priesz juos.

Muses užtrucino 57 ypatas
London.— Penkesdeszirats 

septynios ypatos likos užtru- 
cintos per muses kaimelije 
Theviecoe. Kone du szimtai 
ypatų radosi ant baluko ir 
visi buvo pavalgia mesa kuria 
buvo iszvirta 24 valandas 
priesz laik. Daktarai isztiri- 
nejo buk isz priežasties mu
šiu, kurios užtupe ant mėsos 
likos užtrucinta, ir isz tos 
priežasties 57 ypatos mirtinai 
apsirgo.

Norėjo pakart kuninga.
Madrid, Iszpanije.— Arena 

kaimelije parapijonai teip in- 
irszo ant biskupo už perkeli- 
ma juju milemo kuningo, jog 
kada atsiuntė jiems kita, su
sirinkta priesz klebonije kada 
kuningas ėjo ant miežiu, pa
griebė jin nuvede prie arti
miausio stulpo ir butu pakorė, 
kad ne butu in taika atjoję 
palicije, kuri 18 maieztininku 
aresztavojo.

Sugavo marini žalti.
Rimas.— Sicilijoi žuvinin

kai ana diena sugavo milži- 
diszka marini žalti kurie svėrė 
700 svaru ir 16 pėdu ilgio arti 
Tremeetierio. Yra tai pirmu
tinis mariu žaltis koki suėmė 
czionaitinioje apylinkineje. 
Žuvininkai daro gerus pinin
gus rodindami jin del žiopliu.

Begediszkas karatus 
Alfonsas.

Parižius.— Nesitikėjo svie
tas, jog isz iezpaniszko kara
liaus Alfonso bus tokie bege 
dis. Priglaudoje del paik- 
szu Montauban de Luchou 
mire Albertas Sepene, paik 
szae milijonieris; kurie visa 
savo turtą užraeze del iszpa- 
niszko karaliaus skaitliuje 
pustreczio milijono doleriu. 
Tuom kart mirusis paikszas 
paliko vienatini sunu labai 
vargingam padėjime kuris ne- 
sispyre tėvo užraszui, tikėda
mas, jog karalius Alfonsas ant 
tiek turės unaro, jog nepriyme 
palikto jam turto, nes paikszo 
testamentas yra nelegaliszkae. 
Tuom kart karalius priėmė 
turtą, netemindamae ant žmo
nių papeikimo! Dabar sūnūs 
mirusio inneeze in suda pasi- 
prieszinima ir lauke kaip taji 
dalyka nusprens sūdai.

Trumpi Telegramai.
§ Shamokin, Pa. Padūktas 

ezuo permete Ona Stankevi- 
cziute, sukandžiojo baisei vei
dą ir iszlupo viena aki Žmonis 
nuszove szuni.

ATSAKYMAI.
Del keliu. — O kad tamie- 

tos ir tamistele bijojote pasira- 
szyt ant korespondencijų tai ir 
nesunaudojome. Visos silsisi 
gurbe.

Ant pardavimo
Puikus salunas Mahanojuje 

ant kampo Center ir Catawissa 
ulycziu. Salunas nepriguli 
prie jokio bravoro. Parsiduoe 
nebrangiai. Atsiszaukite pas.

A. Stremba.
301 W. Center St.

i gįO}) Mahanoy City, Pa.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

SHENANDOAH,PA.
— Praejta subata pasidarė 

sumiszimas Szv. Kazimierio 
lenku parapijoi, kur randasi 
kun. Kopytkevicziue, su ku- 
riuom parapijonai nuo kokio 
tai taiko vede nesupratimus. 
Kuningas geide inejti in baž
nycze Nedelos diena taikyti 
pamaldas, komitetas stojo prie 
duriu ir neinleido. Žinoma, be 
palicijos neapeiejo, bet pamal
dų taja diena ne buvo. Teis
mas likos užvestas Pottsvilles 
sude. Parapijonai geidže pa- 
ymti in savo rankas vedima 
parapiniu veikalu.

Mt. Carmel, Pa. — Pali
cije suėmė ant kalno koki tai 
Antana Brogaiti, kuris turi 
suvirszum 6 pėdas dydžio, ap
želtas plaukais, visas iszpurvy- 
tae ir apsiginklavęs kuris per 
koki taika gyveno urvoje 
gaszdindamas visus kurie ar
tyn prieiartydavo o kaip kada 
ir ezaudavo in praejgius. Li
kos nugabentas in pavietava 
kalėjimą ant 30 dienu.

Gilberton, Fa. — Franas 
Petckis pakutavoje už savo 
nusidėjimą Pottsvilles kalėji
me už karszta pamilejima ko
kios tai Mrs. Border kada toji 
gribavo ant kalno. Petckis tu
ri paezia ir kelis vaikus Lietu
voje.

Lawrence, Mass — 18 d. 
Rugp. 1912m. inejo in stoną 
moterystes p. K. Steponavi- 
czius su ple. "M. Žiloniute.

Jaunavedis yra visiems ge
rai žinomas Laurenciecziams 
kaipo prielankus ir darbsztue 
parapijonas.

Guod. Kun. Jasaitis suriszo 
mazga moterystes lietuviszkoi 
vietinei bažnyczioi, reik ir tai 
primint jog p. Steponaviczius 
yra apsiszvietes žmogus, esą 
keliu laikraszciu skaitotojaus 
kaip “Saules” ir t. t.

Svodba buvo viena isz pui
kiausiu isz aplinkines.

Vėliname viso gero ir laimes 
del jaunavedžiu.

Detroit, Mich.— Rugpju- 
ežio 18 d. atsibuvo piknykas 
kuri parengė szv. Onos panų 
dr. viskas buvo kanopuikiau- 
se kas visai publikai patiko ir 
evecziu buvo kanoskaitlingiau- 
sia, ir tai reikia primint jog 
isztare szirdinga padekavone 
tiems vaikynams kurie ne pa
tingėjo dirbt del labo drau
gystes. Ir tai reike primint jog 
szita draugyste priesz koki 
taika susitvėrė isz labai mažo 
būrelio mergynu, bet laikui 
bėgant pasidaugyno ir dabar 
jau yra pusėtinas pulkelis, kur 
jau pirko puikia velava szv. 
Onos, kurios atsibuvo iszkil- 
mingae paszventinimae 15 d. 
Rug. lietuviszkoi bažnyczioi 
szv. J urgio, bet labai apgai
lėtina kad da daug ežia yra 
lietuvaicziu kurios nepriguli 
in draugyste ir da drysta isz- 
juokti.

Tellwride, Colo.— 15 d. 
Rugpjuczio, sidabrines mai
nos, Levis camp, patiko baisi 
nelaime 2 žmonis, bekeldami 
karuka užkliuvo ir užsivertė 
kniupszczas užmuszdamas du 
nelaimingu, vienas isz ju ame
rikonas kitas lietuvis Kazi
mieras Popsockas, paeinantis 
isz Kauno gub., Novoaleksan-

Alliquippa, Pa.— Dar
bai gerai eina, yra du fabrikai, 
viena dratu o antra plieno, isz 
kitur darbas ne sunku gaut.

— Lietuviu mažas būrelis, 
apie 6 familijos, ir apie 7 pa
vienei.



Ak viruczei žinote, jog aez turiu karczema, 
Nusipirkau ir aez perkuniszka vežimą, 

Vežineju ir aez dabar automobilu, 
Jog net viekas rūksta, po szimts knipeliu;

Bet man užvydi mano diangas, 
Geras mano pažinstamas.

— Kur jisai?

EUNDATORIS^
" Apsukimas isz tikro atsitikimo.

— O tai rakalis! o tai ezmu 
torius! —tankei kalbėdavo se
nas Virvine, kada žmonis skun 
dėsi ant papildytu piktadarie- 
cziu jojo sunaus Tamoszelio.

— Tai sakote, jog tai jisai 
padare ?

— Tai-gi jisai, juk žmonis 
mate jin, paetatisiu eviedkus 
tiek, kiek norėsite!

— Na, na!— lingavo su ga’ 
va Virvine. — Buvau ir asz 
szmutoriu kada buvau jaunas, 
nes matau jog mano sūnelis 
mane davijo savo szposuosia.

Del apmalszinimo nuskriaus 
tuju kalbėdavo:

— Tegul tas rakalis tik 
eugrižta namon, jau asz jam 
už tai užmokėsiu!

Padarydamas koki ezposa, 
eugriždavo Tamoszelis namon 
kaip avinėlis. Ne žinojo kaip 
jin tevae pryims, o tarnai ker- 
szino jam ba ir jiems davėsi 
gana m ženklus. Nes tevae re
gėdamas malszei sėdinti savo 
sūneli, ateminejojam piktumą 
ir tik klausdavo:

— Ka tu sūneli vela ezen- 
dien padarei?

— Aez ? nieko, —praszau te 
velio.

— Nieko? na, meluosi teip 
ilgai, pakol tave kas ne eu
ras ant karszto darbo ir ne su 
laužys kaulu. Tada neužsispir
si.

— Ar aez kvailas duoti su
gaut?

— Na, na, ateis laikas — o 
tada ne ginsiu tavia, ateimyk.

Ant tokiu bausmių baigėsi 
pasikalbėjimas tėvo su eunum 
Kaip-gi galėjo bartis ar baust 
Tamoszeli, vienatini sunu Vir- 
viaus? O kad darydavo szpo- 
sue žmonių, tai kas pikto? 
Jaunas da yra, tegul linksmi
nasi. Užmusz kam karveli, nu 
kirs su kirviu katei koja arba 
szunui uodega, — juk tai tik 
szposelis. Ar-gi tai visos kates 
turi begiotie ant keturiu kojų ?

Rudens laike surinkdavo Ta 
mukas kaeztonu, o kada pra
dėdavo kurt pecziu mokslaine- 
je, mėtydavo juos in pecziu. 
Laike mokslo, kada kaeztonai 
indegdavo o pradėdavo trukt 
ir garsei, Bzaut. Vaikai perei- 
gasdavo o mokytojas akis isz- 
versdavo, — temindamas in pe 
ežiu, dažinot kas ten darosi.

Vienas tik Tamukas juokėsi 
eavije isz savo szposo. Jau bu
vo gerai inprates prie savo szpo 
su, per tai gerai paslėpė pėdas 
savo darbo. Mine ant jojo, nes 
niekas ne galėjo kaltes jam už 
metinet.

Menesije gruodžio, kada var 
pai skambino ant rarotų, nuda 
ve Tamukas jog ejna in bažny 
ežia. Vienok nubėgo prie moks 
laines ir pradėjo garsei barsz- 
kyt in duris mokitynio. Stai
ga! paszoko senukas nog savo 
guolio ir klausė kas ten ? ko 
nori? kas pasidarė? Ne gavo 
jokio atsakymo, — ne buvo 
nieko. Tamukas pasislepiąs 
lauke pakol mokitynis vela ne 
atsiguls, vela pradėjo barsz- 
kyt. Bet senukas ne atsigulė 
tik lauke, o kada tasai vela pa 
barszkino, tuojaus atydare lan

— Palauk tu rakali, kada 
ateisi in mokslaine aez tau pa- 
barezkysiu kitur, — szauke.

Nusimynes Tamukas parejas 
namon, apsakė tėvui grasini
mą mokytinio, už taji barezki 
nima Tėvas pamislinias, sėdo 
prie stalo ir iszdrukavojo dide 
lem litarom ant popieros žod
žius: “Czionais ne vale barsz- 
kyt!” Taja popiera prisiuvo 
Tamukui ant užpakalio.

Kada mokytinis paezauke 
Tamuka ant rytojaus užmokėt 
už vakarykszczia barszkima ne 
mažai nusistebėjo kada parege 
jo popiera. Pažinojo gerai se
ni Virvių, jog tasai už maža 
daigteli atkerszindavo per ka 
atleido kalte Tamukui.

Kuom senesniu buvo Tamu
kas, tuom darydavo dau
giau szposu o ne buvo kam 
jin už jojo darbus nubaust. 
Motina, gera motere numirė 
jau senei, tėvas buvo teip insi- 
milejas m savo sūneli, jog vi
sas kaltes dovanodavo. Jago 
blede būdavo didele o vaitas 
liepdavo užmokėt, tai Virviue 
užmokėdavo noringai idant tik 
sūneli ne baustu, o Tamulis da 
labiau insidrasindavo. Kur 
tik atsitikdavo kokia klasta tai 
žmonis ne reikalavo jeszkot 
piktadario toli, žinodami isz 
kalno jog tai darbas jauno 
Virvuczio.

Buvo tai puiki diena mene
sije Gegužes. Tamoszelis nede 
los diena iszraginejo paukezte 
lem kiauszus isz lizdo. Daryda 
vo tai kada da buvo kvailu, ir 
dabar dare kada jau pabaigė 
17 metu, jojo szirdije radosi di 
kūmas o daugiausia džiaugda
vosi kada galėjo kam padaryt 
kokia klasta. Negalėdamas da 
grist žmonių, dagrisdavo žvė
rims.

Sėdėdamas ant aukszto ar 
žuolo, pamate kaip žemai 
vaikszcziojo kuningas. Matyt 
jog po piet iszejo ant pasi- 
vaikszcziojimo. Kur ejna? — 
už klausė pats save Tamu
kas. ...

Tykei nulipo nog medžio ir 
ėjo paskui kuninga. Prabas- 
czius ėjo tiesiog prie kopliezai 
tęs knri stovėjo ant kalnelio o 
truputi toliaus plauke upe. 
Žiurėjo in visas szalis, gėrėda
masis puiku perstatiniu. Po 
tam iszeme rakta atydare kop- 
licziuke inejo m vidų.

Tamukui perejo velniszka 
mislis per galva. Da nog laiko 
ėjimo in mokslaine nekente 
prabaszcziaus, kuris ne karta 
gerai kaili jam iszpere. Sau- 
gei iszbego isz krumu, inbego 
in koplieziuke o kad buvo ba
sas kuningas ne iszgirdo jin 
selinanti prie jo. Kada radosi 
gana arti, pagriebė prabas- 
cziaus skribele ir lazdele iszejo 
isz koplieziukes. Kuningas nu
sistebėjo labai, iszgirdes jog 
kas tokie iszejo isz kopliczu- 
kes nepasimeldes ir tam paezia 
me laik paregėjo kaip kas to
kie uždare duris ir užrakino su 
raktu. Pakylo nog vietos stai
ga!, nori duris atidaryt, ■— 
buvo užrakytoe. Prie pagialbos 
kėdės, atidarė maža langeli, re 
ke ir szauke pagialbos, nes nie 
ka neatsiliepinejo.

Tamukas tuom kart nubėgo 
prie upes ir kur buvo giliausia 
padėjo kuningo lazdele ir skri 

.„t branto. Tegul žmonis

mielina jog prigėrė, o tuom 
kart tegul kuningas nnmir-z‘a 
isz bado kopliczitikeje. Nusi 
džiaugės isz savo darbo, sugrį
žo in kaima apsirėdė ir nusida
vė su kitais ant mojines noba 
žanstvoa in bažnyczia.

Perskambino jau antra kar
ta, zakristijonas užžibino žva
kes prie altoriaus, o draugiste 
ražanezine laike uždegtas žva
kes rankoje Kožnas tikėjosi 
jog jau, jau bile valandėlė at
sidarys durie zokristijos ir pa
regės isze'nanti kuninga. Žmo
nių pilna bažnyežioje, kožnas 
lauke, kada pasirodys krnin- 
gas. Tuom kart kaip ne matyt 
kun'ngo teip nematyt.

Nubėgo zakristijonas in kle
bonija dažinojo vienok gaspa- 
dynes, jog kuningas nusida
vė ir g’rre paeivaikszcziot, nes 
da nesugrįžo. Gal ant kelio ap 
sirgo ?

Leidosi keli žmonis in giria; 
o žmonis iszejo isz bažnyczios 
visaip pradėjo kalbėt apie din 
girna kuningo. Zakristijonas 
užgesino žvakes oirražanczi- 
ne draugyste.

Girre tuojaus raudosi už 
kaimo jeszkotojai tuojaus ir su 
grižo . Tiejei ka ėjo pirma ne- 
sze kuningo lazdele ir skrybė
lė, Apsakė žmonim jog tuosius 
daigtus rado prie upes. Gal 
kuninga ir užpuolė pleszikai, 
užmu»ze inmete in upe.

Pasidarė riksmas ir verks
mas žmonių. Visi milejo savo 
prabaszcziu ir visi gailėjosi la
bai. Vienas tik Tamukas sprin 
go nog juoku kada kiti verke. 
Džiaugėsi jog jam klasta ge
rai nusidavė nes niekam to 
neparodė.

Kada žmonis jau in vales 
prisiverkė, nuėjo vela in baž
nyczia, uždege prie kožno al
toriaus po dvi žvakes ir prade 
jo giedot “Aniolas Dievo” už 
dusze savo milemo prabas- 
cziaus.

Sztai staigai ir netikėtinai 
pasirodė baznyczioje numiru
sia kuningas. Persigando ant 
kart parapijonai ir nustojo gie 
doja. Pasidarė tikumas. Kunin 
gas apsakė visa savo ateitiky 
ma ir kaip jin iszvalnino isz 
kopliezaites girinis tarnas isz 
girdias jojo szaukima.

Nuludiraas persimainė ant 
džiaugsmo. Norints kuningas 
ne mate piktadario, nes visi 
tuojaus mine ant Tamuko, ku
rie stovėjo po vargonų.

Žmonis sugrįždami namon 
apsakinėjo vienas kitam atsi- 
tikyma ir garsei kaltino Tarnu 
ka. Iszgirdo tai senas Virvius 
ir susirūpino labai, jog be jo 
kiujdavadu jojo sunu teip kal
tina. Už tai stojos ant kelio ir 
paszauke iu pareigius.

— Gaspadorei! Duodu jums 
žinot idant uždaritumet juso 
terlas apie mano sunu, jago ne 
pag vo ant karszto darbo. Kas 
da drįsta minavot, tam dantis 
iszmusziu ir da paszauksiu in 
suda už nupleszima szloves!

Po tokiam kerszinimui užty 
lo visi Virvius buvo turtingu 
gaspadorium turėjo d rotus 
bernus, 'o per tai pajiustu ne 
vienas jojo atkerezima. O ir 
daug tokiu buvo, ka jam sko
lingi, per ka erzint jin butu 
ir pavoyngu. Nes daug tokiu 
buvo ka tikei kalbėdavo: Ta
mukas uždare kuninga kopli- 
czaiteje, ba mate jin kaip po 
piet nusidavė ir girre.

Kuningas daug kartu prie 
mindavio Virvių kaltes sūne
lio ir jog Dievas jin už tai sun 
kei nubaus. Dievas baudže to
kius tėvus už pikta iszaugini- 
ma vaiku. Lingavo Virvius su 
galva, nes kuningui netikėjo. 
Juk jam geriause pasivedė vi
sam kaime. O kad sūnelis 
sau truputi pasilinksmys 
losz isz kaziru arba padarys 
kam skilę galvo, tai turi už ka 
o ir skilę gali su kuom užlo- 
pint.

Greicziau atėjo bausme ne 
kaip kuningas pranaezavo. 
Birželio menesi buvo neiszpaea 
kyti karszczei o po juju nu- 
puolinejo ledinei szturmai isz- 
muezinedami laukus. Po tam 
per kūnai nupuolinejo ir žai
bai. Žmones žegnojosi uždary
dami langus ir durie pasislėp
dami in kampelus kur mažiau 
šia radosi trūkio.

(Toliaus bue.1

Visi sako kad Bruklynae.
Tai suvis nekas,

Del geru žmonių gerai, 
Žinoma, visur yra niekszai. 

Dabar ne kurie au.-is nuleido, 
Kaip Dievas bedarbe užleido, 
O katras kiek graezio turėjo,

Tai del merginu ant gurno 
prafundijo.

Nedėtomis in bažnyczia ne 
ejna,

Ba Nedalomi priesz diena na
mon parejna, 

O ir skrybėlės sumankytos,
Piningu ne turi nusipiikt 

kitos.
Biednos jus mergeles,

Ar norint viena isz jos gero
ves sulaukti gales,

In pones pavirtote
Suvis isztvirkotf !

Ne mergeles, 
Ne paneles,

Paczios nežinote kokios, 
Esate tautos.

* * w -

Szenadori kūma pas kurna 
atėjo, 

Susibarė ir musztis pradėjo,
Plaukus ir drabužius susi

draskė, 
Pas vaita pasidavė, 
Doleriu 12 atydave.

Da ir adjutantus turėjo. 
Bet ant to ne žiurėjo, '

M sztyne traukėsi, 
Pagialbos szaukesi. 

Tai ne Lietuvei, 
Tiktai gyvulei. 
» * *

Badai Mainerzviles, 
Davadnos gana bobeles, 

Suvis gūžes negere, 
Už stikleliu ne tvėrė.

Tik isz bonkos trauke, 
O pusėtinai riaukė, 

Tegul buna ant sveikatos, 
Kaip ant lentynos.

Juk guzute apszviecze ge
riause, 

Bobele tamsiause,
Kad ir akis turi, 
Tai neinžiuri;

Tiek mato isz priszakio, 
Kiek ir isz užpakalio.

Duokie Dieve Dvase Szventa, 
Tegul kožna susipranta, 

Jog girtavimas, 
Yra blogas daigtas.

Skrantone mergyna stovėjo, 
Kita pro szali bego;

‘‘Kur teip skubei begi, 
Ir guma kramtai, rodos ka 

ėdi ?
“Duok pakaju, ba ana, 
Turiu restyti Džiana, 

Ba su manim ne garai, 
Ve, kaip žinai.

— U-gi nuo kada, 
Pasidarė toji beda?

— Žinai....
Kaip pas mus buvai, 
Ir Džianas buvo tada,

Žinai, ana!....
Sake jis, jog su manim apsi- 

poruos, 
Žinai nuo nedėlios tos 

Dabar ne nori ne klausyt,
Ketina in svietą runit, 

Asz jin papiksysiu, 
Ir paeziuotis priversiu.

Kur szliubas bus, nežiūrėsiu, 
Byle sau vyra turėsiu.

O jus pusvetros, 
Niekam ne vertos, 
Tik darote juokus,

Kas toliaus cze bus. 
Su ungarais užsidedate,

O paskui ant nekaltu beda 
verezete,

Vyrai tokiu saugokytes, 
Nuo tokiu valkatų szalinkytes.

Introligatorne.-^**
APD1BBTIJVK KNYGŲ.

Aysidirba senos maldaknyges, istorisn 
natos ir laikrastczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagia, Draugas, Tėvynė ir t U 

Prisiunsdami knygas apmokeryte paėsto ai 
ekspreso kasstua Adresas:

Lithuanian Bindery,
f 14 W. Sprace. Mafaaney City,

Milaszirdingos karalienes.
Ne kurie yra tosios nuomone0, jog karalei ir karalienes 

yra be jaustas ir apie varg-zus nesirūpina o sztai pasirodo: jog 
ne visi yra be jauslingi. Nuo nužudinimo josios vyro kara- 
laus Kari s >, na°zle valdytojaus Partugalijos, Emilije, kuri 
apsigyveno Anglijo’, konia kas diena atsilanko po ligonbutes 
ir kitas milaszird ngas priglaudąs. Jiai draugauja kita naszle: 
Karaliene Ab-ks ūdra naszle pa mirusiam karalui Edvardui.

Kam iždavineti piningus.

Ne atsakantis drabuž's ir 
lustaunas gyvenimas žmogui 
darbinykui suvis ne tinka ir 
ne yra rt-akaneziu. Lzkloj - 
mas brangeis karpetais, viso 
ko blizguczei, p r virszinis vai 
gis visokiu skanumu, yra tai 
del nepratusio žmogaus, suvis 
nereikalingu daigtu. — Te
gul stuboje buna asla iszklota 
malavotu audimu, o ne subran 
gin dyvonu (Carpets) ir tai da 
nusamdytoje stuboje, ar tai 
del pacz-dos svet mos aslos, 
kad mindžiot savo brangu dy- 
vona? Juk pati protas rodo, 
j g tas ne yra reikalynga.

O kas kiszasi valgio keptu 
meseliu ir visokiu piragaieziu 
(keiksu)? Ar-gi tai ne zbit 
kai? Prirercze mėsos, gere sal- 
dže kava su keikeais ir tai da 
ne bile kokeis, aut galo da po 
ra kauszu alaus ižsigere. Ar
gi tai ne zbitkas? Geri barez- 
czei, kopudai, žirnei s i ezmo- 
tu mėsos, tas yra geriausiu vai 
giu o ir sveikiausiu! Czedit rei 
ke ant juodos valandos, kada 
netenka pajėgu ant darbo ir 
uždarbio. Lietu v >je buvo pras 
tas valgis, bet sveikesnis, negu 
sziezion Amer ke. — Isz Lie
tuvos kada . pribuna grinorius 
argrinorka, iszrodo kaip ru- 
builei, tegul tik czionais pabu 
na koki laika, pasmelsta kaip, 
skilvis.

‘ Maža virykla pastato dyde 
Ii narna” — teip paeaki kita
dos vienas liotelnykas karalui 
Karolui V , kuris pagyre pui
ku irdydtli narna o stebėjosi, 
jog virykla suvis maža.

Ne mislykite jog czionais 
kas nori žmogų badu maryti, 
kad szeimynele badautu. Sau 
gok D.eve! Ne! Tiejei, ka isz 
godumo del saves pavidi lig 
valei pavalgyt cze tiktai sako 
si api eduolius kurie ka uždyr 
ba vyska m pylva sukemsza 
o da sztoruose ir karezemose 
padaro invales skolos.

Pagal uždarbi turi žmogus 
taikytis su židu, — tegul no 
uždarbio atlieka centas, ba cen 
tas prie cento dedant, susideda 
kapitalas.

Priek tam ne reike niekados 
atidavinėti pirmybes puikiam 
drabužiui priesz prastesni o 
naudingesni ir smageni.

Žmogus darbinynkas su ap- 
sirokavimu paskire atsakan- 
czei piningu ant cielo menesio 
ir persitikrinęs, jog buna inva 
les, teip daro, kad ne dadet 
daugiau, o gera gaspadine, 
tai da no paskirtu piningu už-

czedina del kitokiu reikalu, 
bet ne ant kokiu nieku.

Ant galo, daleiskime, pirma 
me mete gaspadoravimo, ar 
rai per m-dasekuse motere ar 
ne praktiszkuma pirkime neži 
nyste. ne iezmano api pagami- 
nima valgio, daigtu in stuba 
bet iszmintinga motere trum
pame laike, iszsilavina aut ge 
ros gaspadines.

Gera gaspadine jau no pat 
pradžios privalo poprasti, jog 
— prie iszmauingo pritaisimo 
valgio, užlaikyn as drabužiu, 
daigtu naminiu ir tt. gali vis 
ka gerame buvije užlaikyti 
Supras kokis viralas geriauses 
ir be ko gali apsieti, kas yra 
Jei žmogaus sveiku ir maistin
gu, katras valgis sudrutina. Ne 
laikys savo padėjime ne laszo 
arielkos, ne pirkines visokiu 
saldumu ne piragaieziu. Ne 
paisęs ant papuosztu beždžion- 
bobiu, nesipuosz in visokius 
blizgauezius mezginius ir mez- 
ginelius, ne pirkines skriblaus 
už keloh-ka doleriu su brangio 
mi plunksnom! ne baltis savo 
bjaurios terlos. Ant galo, priež 
Ka tokia surūgus motere balti
na savo veidą? Tegul kūnas 
buna kokiu yra, bile duszia 
balta. Viena kitai už vydi dra
bužio, ir tada kelios tokios bez 
džiones pradeda lenktiniuot 
viena antra, o vis su blede vy
ro darbinyko. Tegul motere 
szlebe buna drūta —isz vylnu 
kad ir butu lyg perbrangi, nes 
laikys kelis metus ne teip kaip 
plona — skietą kaip snarglei 
byle szilkine kad tik laikytu 
meta. O neiszmaneles!

Motinos ne yra paezedžios, 
paczios beždžiankauje, nes ir 
savo dukreles ant beždžionių 
aueyna, —- ir tai da ant dydes 
niu beždžionių negn juju moti 
nos, ba jau no trilekos metu, 
moka tusztymus varžyt, lupa 
priesz vyrus tampyt snuki bal 
tit ir krosyt ir guma kramtyt 
Ar iž tokios pelėdos bus gera 
ir paezedi motere? Ar mokes 
sveika valgi pagamyt, skalbt ir 
iezprosyt? Ne! Ar tokia iszsi- 
eznabzdejus, kada stosis mote
re, saldys savo vyrui gyveni 
ma ir ar ylgai su juom gyvens?

Api tai žino kožnas. kokis 
gyvenimas, o ir ne vienas plus 
ta ant savo aklybes ir kvaily
bes jog ne jeszkoįo del saves 
paczios, tiktai zobovos!

Su tokia greitai apsidžiaug
si, Nes 'po tam visa gyvenimą 
verksi.

Cigaretai
10 už 5c.

...PUIKUS RUKI M AS...

Padaryti isz ge
riausio Turkiszko 
maiszyto tabako 
idant užganedyt 
visus rūkytojas.

Puikus Satino Dovanai 
kožnam baksukije “Zira" 
Ci garėtuose. Galima isz 
ju padaryti labai puikes 
paduszkaites ir t.t.

PARSIDUODA VISUR

P. LORILLARD COMPANY

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausią armoni
kų, koncertiną, klemetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokią 
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 į namus bejoko klapato. 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakimus per pačtą arba cxkspresą greičiausej. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 r d St., CHICAGO, ILL.
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Svotai pas nekurias 
tautas.

Terp nekuriu tautu svotai 
pagal juju papratima, buna 
visaip priymineti ir teip:

Pas čigonus, vengruosia, pi 
ragai buna naudojami kaipo 
meilingos gromatos. Jaunikis 
pamilejas mergina pagal savo 
szirdies vėlini ma, in kepa iu 
piraga pinigą o prie pirmam 
suėjimui atidueda jai. Jago 
mergyna piraga priyms ta) 
ženklina meilus priėmimas o 
jago tuojaus atyduos, tai buns 
atmestas. Geras tai yra spasa 
bas, ba interesas buna greitai 
užbaigtas.

Pas daugeli tautu, reikalau- 
je drūtumo ant gavimo pa
czios. Pas tautas pus-lauki- 
nius, ant pustiniu arabiszku. 
jaunikis payma mergina; e; 
prievarta kada toji gano kai
mene savo tėvo. Mergina gi
nasi nevos isz visu pajėgu ir 
naudoje visokius ginklus ka 
tik pareina po ranka; lazdas, 
akmens ir pieskos buna nau
dojami ant apsiginimo. Jagu 
laike gimmosi pažeis savo už
puola, tai aplaiko neiszpasaki- 
tina garbe ant viso gyvaeczio, 
j»g> prieszingai jaunikis inga- 
les mergina ir pritrauks jaja 
prie budos josios tėvo, tai teip 
kaip po svodbai.

E kimosii ne geriau apsiei
na. Nužiūri sav drauge gyve
nimo, spėkomis payma jaja in 
savo ledini gyvenimą, trauk
damas jaja už plauku be jokio 
klausimo arba kailinio apre- 
dalo.

Už tai pas sztama Po Midos, 
vienos isz tautu Birmanu toto- 
riezku, svotai atsibuna labai 
poeti-zkai. Vyrai vietoje karsz 
tu žodžiu, rpreiszke savo mei
le per pagialba muzikes. Pir
mutinėje dienoje kada jau pra 
s deda vasara, atsibuna didele 
szvente, ant kuriuos susirenka 
visos merginos kuriuos yra 
tinkamos ant apsivedimo Jau
nikei atsisedia po medžeis, gra 
yna ant savo milemu instru
mentu.

Mergynos vaikezezioje, klau 
eidamos muzikes. Kada mile- 
ma praejna, jaunikis grayna 
garsiau ir puikiau; jago mile 
ma praejna rodos ne girdėda
ma jojo muzikes, jaunikas tro- 
tije vilti gavimo josios, nes 
jago toji prisiartina areziau, 
mesdama jam žiedą ant instru
mento, tada paszoka ant kojų 
ir pagriebė jaja už rankos nes 
eaugojesi idant žiedeli ne nu
mest nog instrumento.

Ant salos Borneo ir navat- 
nas buna papratymas, jauni
kis norėdamas prisigerint mer
ginai, prigiabesti jai visame

josios užsiemime. Jago mer
gina ne atsako jojo pagialbos 
ir su nusiszipsojimu jin pry- 
ima, tada nakties laike atejna 
pas jaja. Jago tėvai tinka ant 
juju susiporavimo, tai nuduo
da jog miega ir ne būna prie- 
-ziogi jojo atsilankymui, mer
gina atsikėlė ir pryimineje do
vanas nog savo milemo.

Jago japonezikas nori per- 
sistatyt, meta bukietą žiedu 
isz slivinio medžio in josios 
karieta kada toji važiuoje ant 
svodbos savo drauges. Jago 
japonaite žiedus iezmeta jam 
adgalos tai ženklas yra atmeti
mo jojo meiles, nes jago prise
ga prie krutee tai ženklas, jog 
gali ir ant toliaus savo meile 
ja peretatynet igi apsipaezia- 
vimui.

--------------------------

Severos Vaistai 
yra tam, kad turi padėti 
kovoje su liga.

Tuojautes...
Tikras vaistas no ineszlun- 
gio viduriuose, trydos, 
liuosu viduriu, cholerinos, 
vasarines ligos ir viduriu 
gėlimo pas kūdikius, pri
valo būti laikoma po 
ranka visuomet, nes pri
reikus reikia jo turėti 
tuojaus.

Se:r~:„Va.i*‘“ TRYDOS 
(Severn’s Diairhoea Remedy) 

Suteikia palengvinimą ir 
pagerėjimu to budoligose. 
Jis yra neapsieinamu kiek 
vienuose namuose, ypa- 
tingi-gi ten kur vaiku yra.

Treke 25c. ir 50c.

Gydomasi* TEPALAS 
(Severn’s Healiug Ointment) 

Iyra patariamas kaipo geri
ausias naminis vaistas 
gydymui žaizda, insidre- 
skimu, atmejimo, voeziu 
nusiplikinimu ir apskritai 

Ino visokiu odos sugedimu.
Preke 25o.

Virszutiniai

I
 Alsavimo Takai

Papuola slogoms delsi 
staigios atmainos szilumos 
arba del intraukimo, bet 
pasveikimas tuojaus in- 
vyks jai pasigelbesi^^•'“KATARO

I (Severn’s Catarrh Balni) 
I Jis malszina uždegimą, 
■ gydo gleivine plėvė, isz 
H klojanczia nosies vidų ir 
B gražina in normali 
■ padėjimą. Preke 25c.

Severos Vaistai 
yra pardavinėjami visose 
Aptiekose. Žiūrėk ar 
tau dūda tikrus. Jai 
tavo Aptiekorius jn ne 
turi, raszyk in ___ .

W. F. Severą Co i
CEDAR RAPIDS IOwjJ

8r.ipkorr.es
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Dvasiszkis
apgavikas

Keletą menesiu atgal Ryme , 
tapo suaresztuotas kataliku | 
kunigas — apgavikas apie ku- , 
ri apraszeme trumpai “Saule- j 
j«” kėlės nedelias adgalos ] 
Tarp Rymo auksztesniosios . 
luotnos pakilo didis triuksz- 
mas, nes tokiu, kurie buvo ta- , 
me triukszmingame dalyke in- 
painioti, buvo ne mažas skai- ] 
ežius. Visi, kurie pažino ta ( 
mandagu, ir dievotai puiku 
“kunigėli”, ne norėjo in tai ' 
tikėti, jog taaai kunigėlis, pri
sidengęs lapes gudrumu, butu ( 
labai apsukrus apgavikas.— , 
Kunigas apgavikas gerai bu- , 
prato, kad kuogeriaueia gali 
žmones apgavineti, jei jis ap
sirėdęs kunigo rbbuose; tik jis 
turi būti mandagus, dievobai 
mingas ir iezdidus, o in ta jis 
labiausia atkreipė atyda. Tas 
“kunigėli^’ kartais vadino sa
ve kunigaikszcztu “Granito di f 
Belmonte”, kartais vienuolyno 
de Sevinje perdetiniu, Žanu ' 
Bonnu de Galenu, o kartais 
net ir markizu de Billarmoar 
Pastaruoju vardu pasivadinės 
jis buvo kartu su popiežium 
Piju X nue fotografavęs, vie- 
szejosi pas Vestminsterio, o 
taip-gi pas Paryžiaus ir Turos 
arcivyskiipus. Buvo pasiunstas 
delei svarbaus diplomatiszko 
politiszko užducczio pas Fer- 
rato kardinola. Jis mokėjo 
suvilioti kunigus, vienuolynu 
perdetinius ir perdetines, o 
taip-gi ir tokius jėzuitus, taip 
sakant, kurie jau buvo septi
nius kartus sijoti — jis suma
nė juos apvesti aplink kerte, 
t. y. prigauti. Pagaliaus jie 
delei kokiu ten meiles dalyku 
papuolė in kilpa ir jam prisė
jo stoti priesz rymiecziu teis
mą, kaipo paprastam 26 metu 
amžiaus žmogui ir tikru var
du — Jonas Sendri, pagal 
amato siuvėjas (kriauezius) 
Yra tiesiog kuo pasistebėti to 
vyruko gudrumu ir jo darbe
liais.

Turine (miestas Italijoje) 
jam nusibodo tarnauti karei
viu ir jis vieton kareivio ser- 
megis, apsivilko kunigo suto- 
na ir aplanke Prancūzija. 
Greitu laiku jo padėjimas pa
sigerino ir jis pasirižo kunigo 
rūbuose pasirūpinti ingyti sau 
dar geresnes dienas. Jis moki
nosi viso, kas tik tikram kuni
gui reikia žinoti. Jis labiausia 
mokinosi kalbas. Matoma isz 
to, kad jis buvo labai gabus 
žmogus, jog laike keturiu me
tu, būdamas netikru kunigu, 
jis mokėjo loszti kunigo role, 
nes jo gyvenimas buvo turtin 
ga°, su įvairiais prietikiais ir 
nekarta turėjo reikalus su kar
dinolais, Vatikano diplomatais 
ir net su paežiu popiežių. Ry 
mo-kataliku dvasiszkija leido 
jam laikyti miszias szv. Petro 
bažnyczioje ir prie apaeztalo 
Petro kapo...

Briuselio ir Londono miestu 
gyventojai buvo gudresni, ne 
gu rymiecziai Czia jam nepa- 
siieke prigauti ir tuojaus buvo 
patrauktas in teismą ir nu
baustas. Atbuvęs savo pirma 
bausme, jis sugrižo atgal in 
Italija vėl kaipo kunigas.

Neužilgo jam vėl greitai pa
sisekė prigauti Pyzos vyskupą 
ir iszvilioti 10 t. lirų. Dalykas 
buvo toks:

Kunigas-apgavikas kreipėsi 
pas vyskupą su praneezimu, 
kad kuningaiksztis Sundzo no
ris atiduoti savo dukterie in 
vyskupo institutą. Reikalingą
sias iszlaidas jis, kaipo ku- 
nigaikezezio ingaliotasis, su 
mokėsiąs ir tuoj riszraszes vys
kupui czeka už keletą tukstan- 
cziu lirų vertybes. Paskui jis 
vėl atėjės pas vyskupą skun
dėsi, kad jam esą pritru
kę pinigu, o esą reikalinga 
dar 10 tukstaneziu lirų delei 
kokio ten svarbaus reikalo at
likimo. Vyskupas įsitikėjo 
jam ir suteikė ta minėta suma, 
o kunigas-apgavikas parasze 
jam czeka ir iszsidangino. Po 
to, vyskupas su tuo czeku 
kreipėsi in banka, ir ten paty- 
re, kad jis randasi apgautas.

Kunigas-apgavikas nuke
liavęs in Belgija, apsigyveno 
tūlame turtingame moterų vie
nuolyne. Ten jis laike miszias,

sake pamokslus, trumpiau pa
sakius — pildė visas tas prie
dermes, kurios reikalingos bu
vo delei dusziu iszganymo, li
gi to laike, kol isz moterų pu
ses pradėjo sklysti nemalonus 
atsiszaukimai, kad kunigėlio 
rūbuose slepiasi didis “mergi 
ninkas”. Tada jis turėjo pa
bėgti in Anglija, nes Belgijo
je jam nebeliko kas veikti.

Pribuvęs Anglijoje ir pasi
remdamas ant Belgijos ir 
Francuzijos vyskupu reko
mendacijų, kurias jis buvo pr- 
sirupines didžiame skaieziuje, 
jis vėl greitai pradėjo loszti 
savo “kunigo” role. Netikėtas 
atsitikimas ji suartino su ker 
dinaln Ferratu, ir kurio reko
mendacijos jam buvo labai 
svarbios. Vyriausioji dvasisz- 
kija buvo ta, kuri apgavika 
padare garsiu vyru. Taip, kuo 
met jis atvykęs in Paryžių, tai 
tuomet jis buvęs arcivyskupo 
kardinalo Ametti mylimasis 
svetys ir szv. Kventinyje jis 
vėl prigavės su banko czekiais 
tūla jėzuitą. Po to, jis vėl su
grižo iu Italija ir vėl rinko Pet 
ro skatikus. Jis priraszincjo 
prie kataliku institutu turtuo
liu sunūs ir dukteris, su savo 
czekiais innesze reikalingas su 
mas ir tuoj prisakė jszmoketi 
jam pinigus užlaikymui nuo 1 
tukstanezio iki 5 tukst. lirų, 
su suktybe įgyti pinigai, jam 
atidarė visu szirdis, kaip pa
eziame Vatikane, taip ir kitose 
vietose. I=z Turo arcivyskupo 
jie buvo gavės paliudysimo 
laiszka, kuris jam daug ka pa
dėjo. Taip-pat Piuso X foto
grafija buvo jam labai svarbi, 
nes su jos pagelba jis daug 
kartu ir įvairiais budais susi
artino su augsztesnes luomos 
žmonėms.

“Kunigėlis” abelnai gyveno 
labai linksmai. Ji suimant, ta
po konfiskuotu (atimtu) tortu 
earasza matoma: 8 szilkiniai 
kunigo pzvarkai du tuzinai 
szilkiniu panezeku, 3 sidabro 
saktis, kiekviena 800 lirų ver
tybes, aukso adatos, brasletai, 
auksiniai lazdų ir -lietsargiu 
ranktūriai, auksines sigarny- 
czios ir su brilantais iszpuosz 
tas laikrodis ir kiti brangus 
daiktai: daugybe medaliu, si
dabro vainikai ir brangi skry
nute su brangiais “parfumais”. 
Taip-gi atrasta daugybe pas 
ji nuo moterų raezytu laiszke- 
liu ant rožovo popieriaus.

Pensione, kuriame jis pasta
ruoju laiku prisilaikė, gyveno 
tnip-gi tūlo Rusijos garsio dip 
lomato giminaite. Kol “kuni
gėlis” nesipainiojo su ruske 
moterim, tol jis buvo skaitom? 
“szventu”. Pastaruoju laiku 
jis ypatingai buvo atkreipęs 
atyda in staeziatikyste! Tai, 
tarp ko kito, jis Ryme susiar
tino su rusu arkimandritu Bi- 
koru Gafareju, delei tūlo ger- 
cogo perėjimo in staeziatikys
te. Czia jis tikėjosi vėl pelnyti 
kokia 10 tukstaneziu lirų. Bet 
graikas buvo gudresnis, negu 
rymietis, nes užkvietė dvasisz- 
ka apgavika pas save pietauti 
ir liepe ji suimti. J

(Isz“Pt. Ceit”.)

Prezidento Tafto sūnūs kalbėsi su Indijonu kada 
juos atlankė Montanoje.

KUR BUNA
Mano brolis Ignas Narusziaviczus, 

15 m. kaip Amerike asz sz met pri
buvau isz lietuvos tai noretau ji su
rast, paeina isz Suvalkų gub , Kalva
rijos pa v., Alitaus gmino, 
ar kas kitas praszau duot 
adreso:

Ig. Balkiavicz.
1223 Market St. St. Louis, Mo.

jis pats 
žino ant
(•Ii o»)

Jonas Karazeius paeina isz Kau
no gub., Ukmergės pav., Lukoniu 
sodžiaus, turiu svarbu reikalą jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso.

Ant, Kropis.
Box 166. St. Charles Mich.

Mano kaiminai Vincas Szarksznis, 
Franciszkus Alksninis ir Petras 
Zurinckas visi paeina isz Suvalkų 
gub.. Sejnu pav.. Šėrėju gmino Pa- 
lunu kaimo, praszau atsiszaukt ant 
adreso:

Ant. Braczulis
Box 252 Alliquippa, Pa

Baltoji lelija.
Puikiu geliu (kvietku) dar

želyje augo graži balta lelija 
Jinai žydėjo paeziame geliu 
viduri ir iszrode kaip kokia 
karaliene. Lelijos gražumu 
visi praeiviai gėrėjosi, nor- 
aplinkui buvo daugiau kito
kiu dailiu gėlėliu, kurios taip
gi gražiai žydėjo. Bet nei vie
na gelele ne galėjo susilyginti 
su baltaja lelija ir visos priesz 
ja lenke savo dailias galvytes.

Darželio patvory augo nie
kam nevertos piktažoles: dil 
ginęs, smirdeles ir kitokio. 
Jos pradėjo lelijai pavydėti 
laimes.

— Lyg Jau iinai tokia pui 
ki, kaip kad iszrodo,— kal
bėjo piktažoles kitoms gėlė
lėms:— kam jus taip ja ger
biat. Juk jusu tarpe yra kur 
kas dailesniu.

Puikiosios lelijos kaimy
nėms gėlėlėms patiko piktažo 
liu kalba, ir jos eme niekinti 
lelija.

Lelija nieko ne sake, tik 
nulinko savo gražia balta gal
vele, o per žalius lapelius ra
sos sidabriniais laezeliais eme 
gailios aezareles riedėti.

Ne toli lelijos augo jos my 
limos kaimynes žaliosios rū
tos. Girdėdamos taip niekina
ma ne kalta lelija, žaliosios 
rūteles užsistojo savo baltaja 
kaimyne ir eme ja raminti ma
loniais žodeliais.

— Ne liudek,— sako rūtos 
lelijai,— ir niekingųjų kalbu 
ne klausyk. Kas pats blogas, 
tai ir kitus tokiais nori pa
versti. Jos tamisteles gražumo 
nesuteps....

Baltoji lelija, girdėdama 
užuojautos žodžius, susirami
no ir, pakėlus galvute augsz- 
tyn, dar puikiau žydėjo.

Kuriam laikui praslinkus, 
atskrido pas baltaja lelija isz 
dangaus baltas aniolelis ir 
tarė:

— Atėjau nuskinti baltaja 
lelija, kuria papuosziu Augsz- 
cziausiojo Danguje Sostą. Jau 
ne betoli ruduo, ir baisu, kad 
szalnos nepagadintu jos gro 
žybes.

Lelijos kaimynes sukruto 
ir atsigręžę in lelija. Matyda
mos tokia lelijos laime, jas 
kaip ir nerimastis apėmė. Bet 
aniolelis prabilo in jas:

— Nenuliuskite. Dar jus 
turite laiko žydėti. Ne klau
sydamos piktažoliu, puoszkite 
save kuodailiausiai. O ateis- 
toks laikas, kad ir jus asz atė
jės nuskinsiu ir dangun nu- 
sinesziu, taip kaip szia balta 
lelija kad neszu. Piktažoles-gi 
liks rudenio szalnoms ir su 
pus.

Mano brolis Petras Garncka pir
miau gyveno Bendville, 111 turiu 
svarbu reikalą jis pats ar kas kitas 
praszau duot tinę ant adreso:

Ch. Garnckas
W-P. Rend Coal Co, Herrin JU.

Nevcrkie, mocziute!

Telegramas.
— Buczieris in savo klarka 

givenantis kitam mieste toki 
duoda telegrapa:

“Givulei paszoku. Pasivek- 
tuok. Jagu reikalauji jaucziu 
tai duokie man žinia”.

Antras telegrapas:
“Visas kiaules uszkabinau 

ant etacjos: laukiu tenais ant 
tavęs mano brangus”.

Treczes telegrnpae:
“Aez pribusiu net rito, ba 

szedien treinas jaucziu neima.

Griekas-
— Kodėl tu Jadviga uszsi- 

merkei, kaip tave Maika bu- 
czevo.

— O kad griekas žiūrėt 
kaip viras merga bucziuoje, o 
mama ir liepi ne žiūrėt, kaip 
bucziuojasi.

Nekibink kas ne tavo.
Miszkiniu Petriukas buvo 

gana neramus vaikas. Kur tik 
tai pasisukdavo, tai niekur ne
nustigdavo ko nors nepalietes 
Nueis kur pas kaimyną, tai 
neiszkes nepaemes rankosna 
kokic-nors daikto ir ji apvar 
tys, apžiūrines. Taip tai visur 
kur su Petriuku dėdavosi.

Viena karta eina Petriukas 
pro kalve, kuri stovėjo gale 
kaimo. Paszaleje gulėjo nu
mestas pataisytas grandinys 
(lenciūgą^), kad atausztu. Pri
eina Petriukas. Tiktai gripszt 
grandini, ir suriko Petriukas. 
Mat, grandinys buvo karsztas 
ir Petriukas nudege pirsztus. 
Iszgirdes riksmą, iszejo kalvis 
oran. Pamatęs vaika opuojant 
nudegintus pirsztus, tarė kal
vis Petriukui:

— Gerai, kas ne tavo neki
bink.

Nuo to laiko Petriukas jau 
niekad svetimu daiktu nebeki- 
bindavo.

Arelis ir bite.
— Kokia tavo laimei? — 

tarė arelis bitei: — Visa gyve
nimą triusiesi, o niekas tavias 
nepažįsta, dėlto kad prie vieno 
korio jusu dirba tuketanezei. 
Kas-gi tada atskirs kame cze 
tavo darbas.

— O kam-gi ir atsikirti? 
— atsake bite. — Kas isz tai, 
kad manes nepažinsta? Užtai 
pažinsta ir mėgsta musu me
dų ir aez laiminga tuo, kad ko 
riuoee ir mano medaus laszelis 
yra.

— O sulygink savo likimą 
su manuoju, — tarė arelis — 
Vos tik padange.se pasirodau, 
o jau ant žemes visi mane pa
žinsi: ir žvėris, ir paukszcziai, 
prisimetė kur, akiu nuo manes 
nenuleidžia,. Piemuo prie kai
menes ir tas neužmiega mane 
iszvydes. Sztai kaip pažinsta 
mane visi nuo mažo lig dide 
lio! — Pažinsta dėlto, kad 
bijosi, — tarė bite.

Kapitonas in savo sūneli
— Ar tu sūneli nori būtie 

tokiu kaip aez, — ir matai 
kaip mane žalnierei bijo?

— Ne tetuk.
Į Kaip tai?

— Aez veluk noretau būtie 
mamute, tai ir tu teveli ir visi 
turėtai darit ka aez lieptam

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokiu 
rimu, AmerikoniszKU ir Importitu

B 1 
garimu, 
Galima gaut visokiu Arielka, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus,

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.
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PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

9 istorijos, 122 puslapiu, apre 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
4os knygos preke tiktai 25c.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas’’ “Apie 
Ragana, karalaite ir aficieriu” 
“Del- moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25c.

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o.

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mis- 
tras ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

o

O
Ji o

Ka tai reiszkia? Lelija 
ir kitos reiszkia ne kaltus ir 
gerus žmones, piktažoles gi 
reiszkia ne doruosius žmones. 
Gerieji po mircziai liks paimti 
aniola Dangun, o piktieji 
žmones tos laimes nereges.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

638 Penn Avė.
Pittsburgh, Pa.

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
‘ Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme už szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitas 
knygos preke tik 25o.

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeczio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa- 
vuikslais. 177 puslapiu tik 25c

Ne verkie, mocziute, 
Neverkie sunaus, 
Kad ginant Tėvynė 
Jin pr eszai sugaus!

Kad viens priesz daugybe 
Kovo gal pražus, 
Palike be paguodos 
Senatvės metus!

Bet verkie, mccziute, 
Jei tavo sūnūs,
Su prieszu draugaudama, 
Judoeziumi bus,

Jei geda užmirezes, 
Kovoj ji vaduos, 
LTž sauja auksiniu 
Jam brolius parduos!..

M. VARZINSKAS
LietuTlsr.kas FotografiotM

3#5 E. Centre St. Eahauoy Cit;
Fwft»I Ir plgW nulr.uk. rfa>kMFotcgraZl)M 
Padaro IMdalue Fo<ograA|na im cmAIs m 
ū^da k Udsda ie Špilkai
Ezrap&AM ir L L Parduoda vGokoų Bolatce

ar Keliausite i Lietuva ?

MES pasitiksime Jumis priebuuant i 
New Yorka ant 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. BALTIEJUS, Prezidentas)

128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.

f®“1 Parūpinant vieta ant pisažierinu laivu 
už darbinika pervažuoti. Padarome gerus 
doviernastes su paliudijimu konsulio pigiau 
negu kiti agentai.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Maltanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinių Liųtuviųskaų.

GRABORIUS

Ryginua ir Vadimus del ParivažinejirH 
Krausto Dalftua ir L L

VWa atlieka ka aoęęoriauM Ir puikiatise 
♦u virsi minetaia roikalaii kreipkiU® p* 
ia • budto viaama uf.ganodintaB.
S20 W. Centra 8L. M^banoy City

[Dalina Turtą (j
1 Sveikatą ir Drūtumą DOV AN AH | 
te 7,000 egzempliorių los garsios knygos te I 

L “DAKTARAS”! į i
s Kiekvienas apturės tų knygą, kuris tik at- Y I 

M siųs keletą štampų už prisiuntlmo kaštus.
u TA KNYGA kiekvienam reikalinga, v l 
J. kaip jaunam, teip senam, ženotiems ir ne- L 
te vedusioms, vyrams ir moterims; Ji būtinai te ' 
A reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam A

te lietuviui kaip Amerikoje, teip CanadoJ, te
V Anglijoj ir Lietuvoje, biznieriams ir vi- f
2 sietus darbiniu- te 

AOtetete kam žmonėms I t

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
jimųs ir mokinęsis Varšuvoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšuvos ligonbučiuose, o paskuti* 
liais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvo 
igonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* 
'atiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, dide- 
j išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu 
<enti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
irba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
įteik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar* 
os tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
ažkrčsi savo liga.

Ncnaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba
lais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPERĮ 
r kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigus 

sugrąžinu.
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei

nančias iš SAUŽAGySTES prašalinu į 18 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.

STRIKTL’RĄ 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 
□ usišlapinimo (peršėjimas) irdesė-tkai 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 nereik per
trauki savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30 vakare 
Pėtnyčlomls iki 5 popiet Nedčliomis Iki 3 

popiet Ateikit tuojaus.

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25o

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus’’ “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paczta ir 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. B0CZK0WSKI-C0.
Mabanoy City, Pa.
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BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

New York, N. 1
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstaneziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta In 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei. (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 isn 

K rajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastarajame,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliarkas Poperas bu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,

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

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

Kampas Reade Ulicze
Telefono*.* Worth 2822.

Kad esi ne
sveikas, ir var
ginu kokios sil
pnybės,bet nori 
posiliuosuoti 
nuo ligos Jungo, 
kad nereikėtų 
vilkti, tad atsi
šauk lietuviš
koje kalboje.

su kokiais pa- 
a wuiuuiau vuisipiuaiKiais, arba IxibiAkais 

W daktaravimais kaip ir pas šundaktarius
V lupikus gydytojus, kurie nuplėšiu didelius 
v, pinigus, o liga dar labiau ažsendinu Ir ar
te filau padaro!J BET NENUSIMINK,
W kad jau buk yra neišgydoma Ilgu. Tikram
■ moksliškam specialistui daktarui ir pai- 
Ji niausios ligos yra išgydomos. Jei tik tei- 
ųa singai nori but išgydytas, tad kreipkis žo-
S dilu ar raštu klausiant rodos prie: 
J PHILADELPHIOS M. KLINIKO.

■ Jeigu Klinikos daktaras spcciallškai 
te pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali
V tikėli, jog apturėsi nuo profesionališko 
M daktaro gydymę Ir pritaikytas, speciališ- 
v kai sutaisytas liekantas, kurios kaip tuk- 
l Btančius teip ir tavo guli puliuosuoti nuo 
te ligos Jungo, šviežiai užpuolusių arba ir 
A užsonėtų visokių ligų, teip-put nuo: išbė-

w rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero
V kraujo, silpnų ir nesveikų nervų, skaudė- 
te jimo ir svaigimo galvos, nedirbiino ir už-

kietėjimo vidurių. Nuo saužagystės sėklos 
M nubėgitno, nerimastingumo alielno ir ly- 
v tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
1 kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, 
te Bkrepliavimo—bronchitis, visokių slogų, 
h inkstų ir užsikrečiamų paslaptų ligų ir 
v kitų, kurios tik varginimui žmonių už- 
y puola, visas išgydomas ligas, BE PEI“ 
te LIO, BE OPERACIJOS.
a UŽ TAI Philad. M. Klinika geriau ir 
B greičiau už kilus teisingai visokias ligas 
te gali išgydyti, kad vartoja kiekvienam ligo- 
y niui speciališkal sutaisytas liekarstus iš 
te naujausių ir seniausių, didžiausių mok- 
te šilučių profesorių išrastus medikamentų. 
A Phlladclphlos M. Klinika yra ofici-
te allškai paties gulicrnatoriaus legalizuota. 
f VYRAI Ir MOTERIS, reikalaudami
L kokios nors rodos, ateinaut arba rašau t vi- 
S soda adresuot reik teip:

NORS GYDEISI 
tentuotais vaistpalaikiais,

tuo
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m Ui PADARYTI ISZ MAISZYTO TABAKO

VA - ISZ KELETA VIESZPATYSCZ1U.

. 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 hausuka
. (Xi^ Gi garėtu visiszkai dykai. Parsiduoda visur.

LIGGETT & MYERS 
TOBACCO CO.

DIDIS

Dr. EGNOTAS
GYDYTOJAS

STANKUS, M. D

■s
P
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Vienatinis tikras lietuvis daktaras Phlladelpliljoje, 
įrengė savo locną niedicallšką kliniką ir namini llgonbutį savo 
locname name. Gydo'visokias Ilgas : vyrų, moterų ir vaikų. Kurios ligos ne
galima Išgydyti su lekarstomis—daro visokias operacijas. Turi šim
tais padėkavonių už išgydymu, kelias ir čion talpina: j’

Širdingai dėkavoju gerbiamam daktarui Ignotui Stankui už išgydymu 
Per septyuius metus sirgau, turėjau širdies, gaivos ir vidurių skaudėjlmį. 
Taipgi kentėjau dldžiaus skausmus prieš atmainą oro. Kuomet atsišaukiau 
prie savo tautiečio daktaro ir jis per prlsiuntimą gyduolių mane išgydė. Iš 
tariu tūkstančius kartų Širdingu ačiū. JURGIS MYKLASEVICIA, P.O. Box 
508, Foxcroft, Maine.

MOTĖJUS MIKALAJŪNAS sako taip:—Nors du aš visiškai nelšgljau, 
bet su džiaugsmu siunčiu širdingu padėkavonę didžiam gydytojui Ignotui Stan
kui. Visos gyduolės, kurias man prisiuntė iš Philadelphijos j Angliją, yra la
bai naudingos. Turėjau aš užsenėjuslą akių lig?, kaip tai: aklų skandėjim?, 
niežėjim?, bijojimą šviesos, sulipini? blakstėnų iš anksto ryto ir tt Taipgi tu
rėjau ir odos lig?, niežėjim? ir išbėrim?. Jau dabar visiškai baigiu išgyti ir 
turiu nodėja, kad nuo pirmo prisiuntlmo gyduolių liksiu sveikas. Anglijos 
daktarai negalėjo manęs išgydyti. Todėl visiems ligoniams patariu kreiptis 
įprie daktaro Stankaus. Mano adresas: 73 Bread st., Edinburgh. Scotland.

I As JONAA URBAITI8. P O. Box J22. St. Clair. Pa , dfikavoju pavo tautiečiuI daktarui Pg 
Inotat Stankui už išgydymą maną*. Dirbdamas mainoso buvau labai blogai apsirgąs. Det vie 
l'inlal daktagal atsisuko mano išgydyti. Kuomet nuvažiavau pns Dr. Stankų, ils priOmO mane 
Ii savo namlnj llgonbut j ir rupestlngui etorojoa dieną ir nakt|, idant manę iėgelbOtl is tos ligos. 
■ Portą galybę mokslo ir dideles etoronOe mano tautiečio daktaro, mane iškarto nuramino, nuo 
liirmoe diono3 pajutau, kądjaugynu, o.per 7.dienao likau visiškai išgydytas ir tngrjžaa sveiku

i Tos padOkavonfis v»a patalpintos su pavelijimu pa£'q pac’jentų
Visi serganti sauKitOa prie daktaro Stankaus ynntiskal arba per laišką, be skirtumo, kaip 

■toli gyventumOt, o apturOsit širdingą rudą ir pagelbą.
I Daktarišką rodą duodu dykai ypntlškal Ir per laiškus.

Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D.
B1210 So. Broad St., - - Philadelphia, Pa. 
j|ofi6o valandos: Is ryto nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare. Šventadieniais nuo 1 iki 4 v.

iKsassn-

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000 
kuris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvania ir 
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie 
$15U,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 
moka 4 procentą, Siunozia piningus in visas dalis 
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtas 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalua ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus v arasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Val.Pennsylvanios; padaro Doviemastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijoe Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th.& Carson St., S.8.Pittsburg,Pa
AGENCIJA P.V. OBIECUNAS&CO

ĮJNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

Capitol stock 5125,000. surplus ir profits isoo.ooa.
Say.Vabt.Ruda> tari man Banke sadeta pinkypu

Mokame antra procentą ant audetu pininga 
Procentą pridedam prie tave pininga pirma 
diena Saaiio ir Liepos menesuoea, nepaiaani 
ar atneszi parodini knygute ar ne.
Mea norim kad ir jus turėtumėt re įkala ra 
muan Banka, nepaisant ar m&laa ar dydelia.

Rarrbaa Ball, PrezideataK • vyta lyg S payhfc
F.J.NaMtnn, Yic. Bmridaab* ...Sabataa*...
V.KKaMar Kaibcim. » ryte fef U ai

padange.se
nulr.uk


Žinios Vietines,

ant

Puikus Vasarini Siutais^
Pas mus gausite geriaus 

pirkti negu kitur.
Muso Siutai Vyrams ir 

Vaikams yra pasiūti pagal 
naujausios mados isz visokio 
ceikio, visokuosia koloruose. 
1T>‘ Ateikyte pamatyti o jaigu 

pirkaite Siutą tai busite visame 
užganėdinti ir nesisarmatinsite 
svietuj pasirodyt.

----- o------
f'”' Pas ę-mus teipgi' gausite 
visokiu Vasariniu Apredimu 
Vyrams ir Vaikams kaipo tai: 
Skribeliu, Kepurių, virszutinu 
ir a patinu Apredaliu,Kalnieriu 
Nektaizu ir 1.1.

Pirkite pas mus o 
suczedinsiite pinigą.

RYNKIEVICZIA
233-235 W. CENTRE ST.

— Panedeli pripuola “La
bor Day”. — Nedirbs.

— Taja diena bus lietuviez- 
kas parapinis piknikas 
Džiunkszine isz Montkarmu 
ant kuriuo užpraszo visus Lie
tuvius isz Mahanojaus. Redin- 
go trūkis apleis apie puse 8 
valanda isz ryto.

— Ant paczto randasi gro- 
matos del J no. Kubiliaus ir 
Mrs. Staini Raikovski.

— Aplaikeme žine isz Har- 
risburgo buk muso steite 
Pennsylvanijos randasi 56,000 
automobiliai, arba 12,000 dau
giau ne kaip 1911 mete.

— Utarninke atsidarys vi
sos publikines mokslaines. Pa 
rengkyte vaikus prie mokslo.

■f Praeita panedeli apie 
6-ad. vakare mirė Juozefata 
Klimavicziene 30 metu senu
mo. Nabaszninke paliko vyra 
Joną ir dvejetą vaiku, teipgi 
2 brolius ir 2 seseris Lietuvoje 
ir 2 broliai ir viena seseri ame
rike. Paėjo isz Suvalkų gub. 
Seinų Pav. Mikaliszkio Kai
mo, Kapcziamiesto gmino ir 
parapijos. Nabaszninke prigu
lėjo prie Kataliszko susivieni
jimo ir likos palaidota Ketver- 
go ryta.

— Lehigh Vallee kompani- 
je mokės subatoje Mahanojui 
ir Hazletono aplinkinėje.

— Lietuviezkas P. D. I. M. 
klobas laikys dideli pikniką 
Panedeli ant Plėšant Hill. 
Szito klobo tykslas yra ezialp- 
ti mainierius kurtams pasitai
ko kokia nelaime kaeiklose.

— Juokingas atsitikimas 
atsitiko vakar ant elektrikinio 
karuko kuris ėjo in Szenadori. 
Jonui Szvogzdžiui vejas nupū
tė skribele nuo galvos. O kad 
tai buvo “polanderis” ir ant jo 
meldimo kunduktoris nesulai
kė karuka, Jonas ilgiaus ne
laukdamas, nutraukė kunduk- 
t oriui skrybėlė nuo galvos ir 
iszmete laukan. Tas pagialbe- 
jo, ba kunduktoris turėjo su
laikyt karuka ir abudu nulipo 
jeszkot savo skribeliu. Užsi- 
spyrias pasažierius nesugrįžo 
adgalios in kara o del ko, tai 
skaitytojai patis gali dasiprasti 
In Szenadori buvo ne toli tai 
pekszczias nuėjo, bet kunduk- 
toriui nedave progos iszverst 
ant saves “zlascziu”.

'•— Ir vela patiko nelaime 
ant geležkelio viena isz muso 
lietuviszku vaiku. Juozas Lau- 
rinaviezius 17 metu senumo 
sūnūs Augusto Laurinavi- 
cziaus saluninko, kuris nuo 
kokio tai laiko apleido tėvu 
pastogia, likos užmusztas ant 
Readingo geležkelio arti Ma- 
hanoy tunelio utarninke. Juo
zukas buvo nepataisomo budo 
vaikas ir tankei apleisdavo na
mus. Laidotuves atsibuvo se- 
redos ryta be jokiu bažnytiniu 
apeigų. Daug apie tai nera- 
szome, nes negeidžeme sužeist 
daugiau szirdis szeimynos o ir 
apie nebaszninka primynet. 
Nes tik tiek priminame jog 
“kokis gyvenimas, tokia mir
tis”.

— Menesije August mire 
33 ypatos — 25 isz miesto o 6 
isz užmiesezio. Tame laike gy- 
me 44 nauji ukesai o du negy
vi. Limpancziu ligų randasi 
tik dvi, szeip miesto gyvento
jai sveiki.

— Ketverge Y. M. Ind. 
Klobas turėjo savo metini isz 
važiavima Dzungsone. Visi tie 
kurie turėjo giluki tenais būti 
turėjo giara laika. Popiet že- 
noeziai ir Bingelei grajino isz 
boles bet nebagelei Bingelei 
negalėjo priesz ženocziue pasi
statyti ba ženoeziai juos bai
siai sumusze, kadangi ženoeziai 
gavo net 37 o Bingelei tik 3.

— Del daugeliu’ patinsta
mas expresmonas Charly Sun
ders, mire praeita Seredos ry
ta. Nabaszninkas sirgo tik 
trumpa laika. Jisai buvo per- 
detiniu ant visu dreivenu Uni
ted States express kompanijose 
Mahanojuje.

— Naujoj bucerneje galima 
pirkti Szolderi po 140 svaras 
Porkczaps po 180 ir 190 Czok- 
rost po 130 2 už 250 Steikas 
180 ir 190. Galviena 10 Par- 
sziena 14 ir 150 Smok sasiez 
130 ir 2 už 250 Mine, kame 
130 2 už 250. Ring balone 130 
2 už 250. Sviestas po 330 
Kiauezinei 250 tuzinas.Sardin- 
kai 7 baksukai už 250. Neuž- 
mirezkite vietos pas Joną Kac- 
keli 523 W. Pine St.

Jaigu demokratai szimet ap 
rinktu Woodruw Wilsona už 
prezidentą, tai toks pats baisus 
padėjimas amerike užstotu 
kaip buvo laike civiliszkos vai 
nos. Tada iszrodo kad ameri
kos unija gal pražūti. Dabar 
kerszina pražūti amerikos pra
mone, katra atnesztu baisu 
varga del tukstaneziu kurie 
prie juos dirba. Tas užstotu 
jaigu iszrinktu Wilsona kuris 
ta padarytu su savo atydaryta 
tarifa arba luoša akeziza.

Suvirszum puse milijono 
ateiviu ėjo su amerikonais lai
ke civiliszkos kares idant isz 
gialbet Unija. Tie patis atei
viai ir dabar parodys savo mei 
le del sklypo katra juos apie 
kavoja. Per davimo savo balso 
prieszais Wilsono jie vėl galės 
iszgialbeti Amerika nog pra 
pulties, teip kaip padare 1860 

Bet Wilsonas mielina kad 
ateiviams mažai apie tai rupi 
ir mielina kad tik czionaitini 
kinezikai apeina politika. Jiai 
sako kad kinai yra atsakantes- 
ni žmones būti ukesais^negu 
tie emigrantai kurie atplauki- 
neja isz kitu vieszpatiscziu.

Bet tie kiti ateiviai turi ga
lybe iszrinkti prezidentą szi
met. Jiu yra apie 6 milijonai 
isz 15 milijonu balsuotoju 
Jiu balsai del Tafto iezgialbes 
amerika nog prapulties ir vėl 
liks tie pati geri laikai ant to
laus teip kaip ir dabar gal ir 
geresni laikai užstoti.

Pasilieka Iszgydyta. KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU.

Proga Ateiviam parodyt 
savo Patriotizmą.

— Nedėlios vakara 
Boczkaucku sales atsibus di
delis smagus vakaras. L. J. 
Lastauckas su pagialba pa
veikslu kalbės apie Lietuviu 
Istorija, dainuos lietuviszkas 
choras, mergaites deklamavos 
keletą deklamacijų ir 1.1, In- 
žanga bus tik 250. Vaikams 
100.

— Parsiduoda namini daig
iai geram padėjime. Parsiduos 
pigiai ba locnininkas važuoja 
in Vestus. Kas pirks gales pa- 
randavoti stubas del gyvenimo 
Atsiezaukite pas F. Tesluk, 
1225 East Pine St.

— Ponas Franas Ratkevi- 
ežius pabuvęs czionais per 
koki tai laika, atsisveikino su 
savo pažinstamais ir grižo ad- 
galios in Sullivan Indiana kur 

-A_:nm;ma fpnfliti-

Stebėtinas dalykas kad ežio 
nais amerike randasi tokiu ypa 
tu kurie mielina kad szitas 
sklypas neinvales del jiu geras 
ir tokiu yra ka trumpam laike 
pralobo ir nekenezia viską kas 
namie randasi ir jeszko garbes 
kituose sklypuose.

Kitokiam dalyke Woodrow 
Wilsonae demokratiszkae kan
didatas ant prezidento, parode 
savo bloga nuomone apie ame- 
rika. Gaudamas savo politiez- 
ka nuomone nog “Gentlemans” 
Magazines aristokratiszkas 
rasztae iszeinantis Anglijoje, 
jisai nepoilgam sake kad Ang
lijos Parlametas yra daug 
aukszteenis už Amerikoniszka 
Kongresą.

Demokratu kandidatas bū
damas tokios nuomones, dabar 
bando uždėti ant amerikos ang 
lijos luoša tarifa arba akeziza 
jisai nepaisytu numestu sunai- 
kyt akeziza katra per tiek me
tu buvo užlaikoma per repub- 
likonus. Ta padarytu nepai
sant kad amerikas szendien 
pirmiausia stovi del iszsiuntine 
jimo visokiu tavoru in kitus 
sklypas, kaipo tai maišia, dra-

Mahanojaus žmones apie 
tai gerai žino

Joseph Weber nog Brewery Hill, 
Mahanoy City, Pa, sako. Mete 190" 
kentėjau baisiai, diegluose peeziuosn 
nog ko turėjau gulėti. Kaip pasi
lenkdavau tai arsziaus skaudėjo 1 )a 
girdau apie Doan’s Kidney Pilis ir 
pastanavijau jias pabandyti. Jiu var
tojimas sutaisė mano visa sistema ir 
pridavė palengvinimą ir dar esu 
sveikas.

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

Knygute Lietuviszkoj ir Aogliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsukimai kaipisz- 
si.mti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
Klobas matidamas reikalą, iszleido 
ežia knygute. Preke tik 25o. Todėl 

• norinteje gaut ežia knygele siuskite 
•pinigus per paczta (Money-Order).

Lithuanian Am. Citizens Club
Skaityk o žinosi viską.

Jaigu ne turi mano katalogo raszyk 
,o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri 
pku, Klernetu, Tribu ir daugybe 

'kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
Czisto aukso szliubiniu Žiedu, Ziego- 
riu, Lenciūgu, Špilkų, Koloziku, 
Kompasu auksiniu ir paauksuotu, 
geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo- 
jamu Maszinukiu, Albumu portretam.

26m. SENAS LAIK11ASZTI8 

VIENYBE LIETUVNINKU 
SZEINA K‘S SFHFDA BROOKLYN, N. Y.

‘‘VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paozios LIKTUOS 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 - - - 82.00. 
Pusei Metu - - 81.00. 
Užrubežin - - - 83.00.

Užsiraszyti galima visada 
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiureiimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

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

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

Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu 
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj. 
Gražiu popieru del raszimo Gromatu 
supuikiauseis apskaitimais ir dainomis 
sudrukuotais apink konvertais tuzi
nas už 25c , penki tuzinai už $1.00. 
Popieros su paauksuotom kvietkom 
50u. tužinas. Turiu Teleskopu su

paveikslais parodanozeis visa Kancze 
Kristaus su didžiauseis miestais ant 
svieto; kas prisius $3 apturės Telesko
pą ir szimta paveiksiu, 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.Waiilelis",,'t£,1.,.

GERAS DAIGTAS TURĖTI

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai tokiu 
žmonių kurie da niekad neturėjo 
sudėtus Banke Piningus ir ne yra 
padėjime lazduoti “Czekius.” Yra tai 
labai parankus dalykas, mokėti visas 
“Billas” su “Czekiais” ir nereike 
pas save neszioti daug piningu.

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

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6. 

’Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi czis gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
<0S W»l

GERI APREDIMAI DEL 
VYRIU, VAIKU IR MOTERIŲ 

PAS GUINAN’S.
Mes gvarantinam muso Siutai ir žinome kad busite 
užganėdinti jaigu nesziosite 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.Carmel, Landsford.Naujas Vasarinis Tavoras^

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.

fit Mi KSžTPas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City. Pa

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS-. 
Garsiu Lietuvlszku-LenklszkuVaistu.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad.musu 
tautieczei reikalaudami galetu'nusi- 
pirkti ir nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gv are n tuoj ame.

Maistas ir džiova.
Pamatu džiovos yra blogas 

virszkinimas, nusilpnėjimas 
virszkinancziu giliu. Gydyto
jas stengiasi padaryti gera 
apetitą ligoniui ir priversti 
virezkinimo organus gerai 
dirbti. Jis siunezia ligoni in 
sveika klimatą, duoda jam už
tektinai saules spinduliu, su
stiprinanti ir skanu valgi ir 
palaiko jo gera upa. Džiova 
savo pradžioj yra iszgydoma 
ir geriausiu jai vaistu yra mais 
tas. Tankiai nustojimas apeti
to yra pirmiausiu ženklu bai
sios ligos. Kiekvienas todėl 
privalo tuojaus gydyti stoka 
apetito. Geriausiu tam vaistu 
yra Trinerio Amerikoniszkas 
Kartaus Vyno Eliksiras. Ji? 
iszgrynis organus ir palaikys 
juos tokiais, privers visus or
ganus dirbti, sustiprins ner
vus. Aptiekose. Jos. Triner, 
1333 — 1339 S. Ashland avė., 
Clfcago, III.

Parsiduoda Farma.
320 akieriu žemes. Oras ir 

vanduo labai geras. Raszykite 
ant adreso:

Anthony Jablonski, 
Sumatra, Mont.

Ant pardavimo
Nauji namai ant dvieju fa- 

miliju ant viso loto 130 per 30 
pėdu ilgio ir ploczio Tama
qua, Pa. ant Dutch Hill. At- 
siszaukite pas. ( g/, o;) 

John Bugurew’cz.
Box 1 Coal Dale, Pa.
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M. VARZINSKAS 
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokea 
Fotografijas. Padaro didelus Foto
grafijas isz mažių ir indeda in ruimus.

Indeda Fotografijas in Špilkas, 
Kompasas ir 1.1. Puikei nutraukineja 
Post-Karczius. Parduoda Reimas ir 1.1

Parsiduoda Farma.
Puiki farma Roaring Creek, 

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

Jos. Bendrick 
(} j-) Pottsville, Pa.

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 -dog oj)

John F. Bradley, 
arba Thorton M. Stout, 

Shenandoah. Pa.

Mokykla Szoklu. Waltz, Two-Step 
ir 95 kitokius. Pirma Liet. Mokykla 
Amerikoj. Prof Julius kaipiszmokina 
tai niekas teip negali iszmoklnt niekur. 

Drnf Inline 2110 S. Halstcd St; Chicago, III. rlOL JUIIUS Telefonas: Canal 3762.

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

MAHANOY CITY. PA.KRAJAV1 SK APLĖKEI.
Pargabenti isz Lietuvos, parsiduoda po 25c. 
tuzinas; agentams siuncz:ame sampeli dykai. 
Tiejenka (trejos devineros) 25c. bakselis; 
Parda vikaras duodame 3 svarus arba 12 
bakseliu už $1.50. Popieros laiszkams 
raszyti su visokiais paveiksieleis, dainelėms', 
grąžoms kvietkoms, labai puiki popiera, pa
duodame 12 popiera su kojiertais už 20c. 
arba G tužinai už $1. 1000 popierių be 
konertu $5. 1000 popierių su kop«-rtom $0.
Teipgi turime visokiu knygų, pavinezevorūu N EžSt COT. 13411. 11 ClllOWhlll StlfietS, 
altorėliu, stanehu ir 1.1. Agentams duodame (
labai gera nusziinti. Adreavokite: • Ten busite sveitingai priimti. Gausite
K. Ji INTAS Box 1724 New York, Nc Y. pavalgyti ir galima pernakvoti.

Jaigu kada busite

PHILADELPHIA, PA.
Tai užeikite in 

IETUVISZKA T T OTEI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-Now York gyvuoja Vienatine Ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų motų prityrimu ISrado daugybę specijaliSkų gyduolių, 

sutaisytų iA Šviežiausių ir gerinusių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpo kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trojos Dovynorios 25c 
Taip pat iŠ Lietuvos pargabentos visokios LletuviSkos gydančios žolės, Saknįs ir t. t., kokios 

tik yra žinoiųos ir žmonių vartojamos.

Kraujo Valytojas ........................81.00
Gyvasties Balsamas....................... 75c
Nervų Stiprintojas............50c ir 81.00
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir81.00 
Nuo kosulio..................... 25c. ir 50c
Nuo gerkles skaudėjimo 25c. ir 50c 
Skilvinės proskos.........................81.00
Pigulkos del kepenų.................. 25c
Nuo galvos skaudėjimo ............... 25c
Nuo kojų nuospaudų .... 10c. ir 25c 
Nuo dantų gėlimo........................... 10c
Nuo peršalimo ............................   25c
Plaukų stiprintojas............25c. ir 50c
Liuimentas arba Expelloris .... 25c 
Anatharynas plovimui................... 25c
Nuo kirmėlių............................. ...25c

Del išvarymo soliterio............83.00
Del lytiškų ligų 50c. ir 81.00 
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir 81.00
Nuo kojų prakaitavimo........... 25c
Gydanti mostis...........................50c
Anliseptiškas muilas................ 25c
Antisoptiška mostis.................. 25c
Nuo dusulio............................... 50c
Proškos del dantų ....................25c
Nuo kosulio del vaikų.............25c
Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo....................... 25c
Kraujo Stiprintojas....................50c
Gumbo Lašai..............50c ir 81.00
Nuo plaukų žilimo................... 50c
Blakių Naikintojas.................. 10c
Karpų Naikintojas................... 10c

Reikalaukite prisiuntlmo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.
Kreipiantiemsiems per luiSkus arba asmeniškai duodame tikrai sažiniSkus ir teisingus 

patarimus kiekvienoje ligoje.
Jeigu Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 

atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

INCAS J/ DAUNORA^K
.< APTIEKOR1US

229 Bedford Ave.' Brooklyn, N. Y.

Dr.O’Malley iszaiszkiml priežastį pasekmingo gydimo
ISZSIVERŽIMAS

Verikosolo arba netikrasis Iszsiveržiinas.

Puczkai ir visokios Odos Ligos.

Be jokios Operacijos, Skaudėjimo ar 
apleidimo savo kasdieninio darbo.

PRIEŽASTIS ISZGYDIMO.
1. DEL TO-Kad jojo neskaudanti metodą 

likos naudota i>er jin suvirszum 25 metus o 
josios naudingumas likos prisavintas per teip 
vadinamus Specialistus Rupturos kurie jaja 
ir naudoja.

2. DEL TO-Kad suvirszum in 12,000 isz- 
gyde ligoniu, o nekurie pribuvo isz tolimu 
szaliu gydytis o kuris jis vienas pasekmingai 
tik gydo.

3. DEL TO-Juog kožna savo žodi gali 
pinigiszkai ir profesijonaliszkai užtikrint, 
kuri duoda ligoniui, o būdamas terp ju 25 
metu yra gana paliudinaneziu.

G A.Fiitzinger (policmonas) Wilkes-Barre 
Pa., užgydytas nuo sunkaus iszs i veržimo 5 
metai atgalios, no tada neneszioja jokiu diržu 
T.R. Williams anglekasis isz Hyde Park, Pa 
iszgyd tas no iszsiveržimo, 5 metai kaip 
diržą ne neszioja.
W.II. Green wait maszinistas prie Prospect 
Krekerio, Breslau, Pa., du vaikai 3 ir 9 
metu senumo iszgydylas no iszsiveržimo o 
diržo neneszioja 2 metu.
W. II Adams fajermon&s, Sheldon Alex 
Works, Wilkes-Barre, Pa., iszgydytas no 
iszstveržimo, kuri tun-jo i>er 15 metu.

Skaitykite ka sako szitas iszgydytas paci- 
jentas apie Dr. O'Malley.

Unijos Docking bosas Raubs’ kasikloje
Luzerne, Pa. sako:

Courtdale, Pa. Nov. 26, 1911. 
Garbus Daktare O’Malley:

Raszau szito gromnta idant duoti jumis žinot 
kad likau iszgydyta su juso pagelba. Pavėlinu jumis mano varda garsinti 
idant kiti serganti taja liga žinotu pas ka turi kreiptis jeszkodami pagialbos.

Ad. Kuttenberger P.O. Box 131 Luzerne, Pa 
Su Tokiais paliudymais delko turėtum da vilkinti ir neateiti ant rodos pas Dr.O’Malley 
kuris tave PRILAUKĘS Už DYKĄ ir pasakys kas tau kenkia ir geriausia rodą kaip 
gali pasveikti. Geriau pasinaudok isz 25 metinei praktikos ir nebusi pavojuje.

Pasikalbėjimas-Ypatiszkai ar per Gromatu.
Atsiūk adreta ir 2c.maike prisiunsim o knygute apieiszsiveržima užpeczetytame koperte

Dr. Alex. O’Malley
158 Washington Street Wilkes-Barre, Pa.

{Kur Lietuviszkai ir Lenkiezkai susikalbama ir susiraszoma,)

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 suezediuimui 
pradedant nuo Ji.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 geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios niszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajui. Re j en teina 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notare 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o persi t i krisi t, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paczednmui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe» 
Ex preso Money Orderi.

Egiutero No.l...............................25c.
Egiutero No.2.............................. 50c.
Zmijecznik............26c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.............................. 35c.
Meszkos Mostis.............................25c.
Trejanka....................................... 25c.
Liuimentas vaikams.....................25c.
Gyduoles nuo Kosulio.................25c
Liepiu Balsamas......................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku.............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kumeliu del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu....................... 25c.
Ugniatraukis................................ 25c.
Skilvio Laszai..................... 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

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

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

Kojų...............................  25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Lapauto................. 15c.
Gyd. nuo Grippo.................... .$1.25.
Plauku apsaugotojas.................. 50c.
Muilas del Plauku.....................10c.
Milteliai nuo Kepenų................. 35c.
Rožes Balsamas...........................25c.
Kinder Balsamas........................ 25c.

RUSISZKA — AMEBIKONISKA — LINIJA.
7 PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREICZ1AUSI GARLA1VA1— 

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

In Rotterdam® 8 Dienas. In Llbawa 11 Dienu. Į . ... f Birma 7 Ru<reejlo(Sept.'
$33 Treczia Klaea y“1** '*Rus-la 21. "ilr ™ntrR 5!asa I50 Ihz N ■« Y-rko , Kur?k, 5 Spalio (Ort.)
$tk> 1 Irma Klaea $75 | Apie dauglauo dapižlnoeite pas mueo agentus arba
A. E. JOHNSON & CO., (General Pa»»coger Agt«.) 27 Eroadway, New York, N.Y.

PUIKUSTAVORAS^
Kiekvienas tuos žodžius isztars 
paragavęs musu gėrime s. Parsi- 
traukit o persitikrinsite.
Mes parduodame Rugini sznapsa 
po $2, $2 50, $3 $3.50 ir auksz- 
cziau lig $8 už galona. Turime 
partraukta tiesog isz Rosi jos 
Ruskos arielkos po $1.50 kvorta.

Atsiųskite adresa o gausite kataloga- 

Fr.strawlnskjs, 1807 Carson St;rittsUrgb.Pa.

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 Piemens....... . ...... 50c.
Vengriškas 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.

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

( Mainose
Kollestras-I Fabriko“se

"“U, | Ant Geležinkeliu arb«
( Teeina,MERCHANTSBANKING 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 
Banka. Szitas Banka moka
procentą ant sudėtus Piningus.

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

Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szaukites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantauti, 
tukstanezius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, praue- 
szu jogei žmones su didelėm kolie- 
stvom galidesetkus tukstaneziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelis desetkus donelu sumulkina, 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigarsituir jus Provas priimtu 
ir tuom cik tiasia ir vilkina liki laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka anodu ant 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jaukaus, po szuom adresui

B. S. YANKAUS
Cresskill, N. J.

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

D. M.G raliam, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

...DIREKTORIAI...
C.L. Adam, Vice-Prezidentas.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

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

m ■ n I * n Sucicdlmo Ir Pad'lirublnlmoI I 8Geriauses Budas ir Proga^&w^ Gary, Ind.
Miestas Gary nesenei prasidėjo tik 5 metai ir jau smarkei pradėjo 
augtie kur ir tavo Loto Preke sikiu užaugsią trigubus pinigus.
Miestas Gary yra gereuse vieta gyvenimui darbui ir bizniu. Nes 
ten budavoja Didžiausis lliilžilliszkllS Fabrikus ka randasi ant 
visos pasaulės. Ifz 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 nepirksite. Lotai po $300 
ir aukszozHi, $50 inmoket 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 at gražinant. Del platesniu žinių kreipkitės 
ypatiszkai arba per laiszka ant žeminus parodyto adreso:
I 7 I 0 A GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENTS
JOS. ZaCKer&bO.(^)1817S.UnionSt;Chicago,1’11.

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

iszsiuncziu in prisakyta vieta. Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: 
A, J. KEYDOSZ1US, 2Q2TroySt. Dayton, Ohio.

Parduoda Szipkortes antgeriauriū 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunezia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greita’ 
pigiai ir teisingai. Raszikite pu 
mane o gausite teisinga atsakina 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokis 
Valgomu Tavoru Ir Buozeras 

Fr. Petraitis - Clymer, Fu.

s If

NaujasNaujas Iszradimas 
Apraszima siunezia dykai 
Kaip galima apsaugoti no lijju ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias lig^i 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežali, Papuozkus, Pleiskanų 
ir kitas panaszias ligas.

Nekuriama apgavejams daktaram 
inmokate po keletą desetku doleno 
už neiszgydima. Naudokytes greiti* 
isz szitos progos. Raszykite tuoju* 
ant adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-th, BrooldpA




