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KAS GIRDĖT?
Vela tūlas kapitonas palici- 

jos New Yorke prisipažino, 
buk surinko szimta tukstan 
ežiu doleriu kysziu su kureie 
pasidalino su savo draugais. 
Jagu kiti “grafterei” New 
Yorke butu ant tiek teisingi 
ir prisipažintu prie kaltes tai 
dydeene puse palicijantu ne
tektu užsiėmimo.
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Mažiause kningute ant svie
to, likos atspaudinta Italijoj. 
Yra dydumo žmogiszko dyde- 
lio nago, turinti 208 puslapius. 
Ant kožno puslapio randasi 
devynios ejlutes druko, turin- 
czios po 95 litaras. Žinoma, li- 
taros yra teip mažos jog nega
lima perskaityt be padidynan- 
czio stiklo.
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Utica, N. Y. palicijei pasi
sekė nutvert koki tai Ludvika 
Rokoszucki, kuris su pagialba 
apgarsinimu pajeszkojo sau 
paežiu. Susinesze su kokia 
tai Ona Kopūstą isz Buffalo 
kuri pradėjo raszinet pas “mi- 
lema” ir susitarė suvažiuot in 
New Jersey. Rokoszuckis 
paėmė nuo Onutės 500 dole
riu ir nuo tos valandos dau
giau neparegejo savo milemo. 
Palicijei pasisekė apgavika su- 
ymti, pas kuri rado knygute 
en 50 adresais mergynu ir 
naszliu su kuriuoms susiraszi- 
nedavo. — Už tai “Saule” 
prieszinasi priymti panaszius 
apgarsinimus in laikraszti ku
rie pajeszko sau paežiu. Jago 
kas ant tikrųjų geidže apsipa- 
cziuot, tai suras mergyna savo 
mieste arba artimam kokiam 
miestelije kur randasi Lietu
viu.

“Stebuklingas” kudykis li
kos atrastas ypatoje asztuoniu 
metu mergaites Maude Miller 
isz Warren, N. J. kuri turi 
taja dovana, jog mato viso
kius daigtus su užrisztoms aki
mi. Kada josios užklausė ke
li mokinti psychologai, kokiu 
budu tai inspeja, mergaite at
sake: “Yra tai lengvas bū
das, kada stoviu kėlės minu
tes, matau taji dalika kuri ke
tinu atmint, paraszyta žiban- 
czioms litaroms.

Mergaite gali perskaityt 
ajszkei adresus ant kapertu 
kiszeniuosia, atmint kaziras ir 
visokius nematomus dalikus.

Isz priežasties girtuoklystes, 
atsitiko nesenei Beaver Falls, 
Pa. liūdnas atsitikimas, kuris 
užsibaigė mirte. Tula szei- 
myna atgabeno savo gyminai- 
te isz tėvynės. Pas mergyna 
pradėjo lankytis jaunikei, o 
žinoma, jog be butelėlio neap
siėjo.

Girtuoklyste traukėsi ant 
kasdieninio paredko, o ant ga
lo atsirado ir naezlys 64 metu 
senumo kuris geide apsivesti 
su mergyna. Senis likos pri- 
ymtas per gymines nes turėjo 
piningu ir in kėlės dienas ke
tino būti sugertuves. Ant to 
tykslo parengė penkes “keges” 
alaus, nes vos viena iszgere 
pakylo pesztyne.

Vienas isz jaunesniu jauni
kiu, nesutiko idant teip jauna 
mergyna iszteketu už tokio se
nio, na ir prasidėjo isz to 
musztyne. Laike musztynes 
jaunasis stūmė seni nuo trepu, 
nulauždamas jam sprandą ir 
koja. Senis mirė ligonbuteje 
o kaltininkas likos aresztavo- 
tu ir patalpytas kalėjime. 
Liūdna tai istorije kuri tankei 
atsitinka terp mus.

Kudykis gema — atsibuna 
girtavimas, susižiedoje jauna 
porele, vinezevone, laidotuves 
visur draugauje guzute. O 
kada turime apsunkyta pa- 
kauszi guzute, pradeda maisza 
ežius, kurie trauke paskui 
save bjaurės pasekmes.
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Prezidentas Taftas nepasi- 
rasze ant imigracijos bilos ir 
per tai likos atmestas. Imi
grantu kamieorius Nagle teip- 
gi buvo prieszingas tam bilui.

Prie didžiausiu begėdžiu 
galima priskaityti Rumunijos 
vadus, kurie tylėdami kaip 
szeszkai be prisidėjimo prie 
Bulgarijos sunkios kares, nori 
pasinaudot plotais žemes Bul
garu krauju atpirktais.

“Vienybe L” 7 No inženg 
tiniame straipsnij visus denun- 
cijantus ir dar skundikus laik- 
raszczius vadina “Geltonybe” 
ir sako juos suorganizavo mu
su bjauri geltonoji spauda”. 
"Geltonybe" tai tajai organiza
cijai per szvarus but vardas, 
geriaus tiktu juodvarny be tai 
ju darbui but tinkamas ir var
das.

Europinei laikraszcziai pra- 
nesza kad Lietuvos Vilija 
pabrikas su savo iszdirbyste- 
mis ūkio vedimui dalyvavo 
vienoje Rosijos Ūkio parodoje 
m. Rostove. Tenai “Vilijos” 
pabriko iszdirbimai savo geru
mu atsižymėjo, nes gavo “Vili
ja” tris sidabrinius medelius 
ir pagyrimo raszta.

Lenkiszkuose -laikraezcziuo- 
se dar matoma daug paklabi- 
nimo prie sukylimo Rosijos 
tarpsieniuose jeigu tik Rosijos 
pradės kare su Austrija. 
Lenkai su tuomi tikisi laimėt 
autonomija.

Lietuviszkuos laikraszcziuo- 
se tylima, niekas prie darbo 
su lenkais sykiu nekursto.

Regis lietuviai ka nore in- 
žiuri, kad ne po Austrijos 
valdžia ne po Vokietijos, isz- 
ligu geresniu kaip po Rosijos 
valdžia nesimato nevienai pag
lemžtai tautai. Austrijos len
kus turi savo repleee apmau
dingi žydai ir nepranykusi 
ten szlektunija. Apezvieta 
prislėgta, žmones skursta be 
pagailos. Vokietijos valdžia 
lenkus ir ju kalba persekioja 
labiau negu Rosijoje net varo 
szalin nuo ju žemes kur gyve
no seniai ir proseniai. Tai to- 
kiuo budu muset lietuviai ne
matydami nieko tame labo, 
ne nori kurstyt savo tauta 
prie jokiu sukylimu.

1863 m. prisidėjimas Lietu
vos Bajorijos su kunigija prie 
lenku maiezto, uždavė Lietu
vai didesni smūgi negu len
kams, nes tapo atimta spauda, 
o muravjoviszki dekretai ap
rėdė kartuvias kaltu ir ne kal
tu žmonių kūnais. Tai-gi szia- 
dien lietuviai pradeja tautisz- 
kai atbusti, muset atsargiaus 
in viską žiuri negu žiurėjo 
praejteje, ir gal jauezia kad 
lenkai in skriaudas lietuviu 
neinžiurejo pirmiaus ne dabar, 
nes po sziai dienai Lietuvoje 
lietuvius net bažnycziose 
skriaudžia. Priesz 25 m. ta 
pat dare bažnyczios ir Ame
rikoj. Szenadorij bažnyczia 
Szv. Kazimiero yra paveikslu.

^ATSAKYMAI.
M. N. Philadelphia. — Ta- 

mistos daneszimas yra per yl- 
gas ir negalime talpyti. Žinu
te reikėjo sutrumpyt o nėra- 
szyti kaip kokia istorije. 
Laikrasztis negali tokiu dane- 
szimu talpyti, nes jago teip vi
si darytu, tai laikrasztije nesu
rastų vietos ant nieko kaip tik 
ant panaeziu daneszimu. Rei
kė raszyt trumpai, laikytis 
prie vieno reikalo ir užbaigt 
ant vieno dalyko o ne ilgint 
net ant asztuoniu ar deszimts 
drukuotu puslapiu.

ISZ AMERIKOS.
Dvase nužudinto kankina 

motere.
Berwick, Pa.— Pati An

driaus Dzibziniako tvirtina ir 
prisiegauje, buk dvase nužu- 
dinto Nikolo Baronio jiai ne 
duoda atsileio diena ir nakti, 
kankindama jia baisei.

Dzibziniakiene buvo susine- 
szus su Baroniu (buvo pas jia 
ant burdo) o vėliaus pripažino 
savo vyrui, jog jin apgaudinė
ja. Vyras isz piktumo nužudė 
Baroni, prasiszalindamasis in 
nežinomas szalis. Dabartės 
Dzibziniakienei griaužė sav 
žine, buk isz josios priežasties 
Baronis likos nužudintas ir 
už tai jojo dvase jia kankina.

Kur tik motere ejna, mato 
nužudinto dvasia o naktimis 
stovi jisai prie josios lovos ir 
rodos jia smaugė. Motere in- 
puole in nerviszka liga ir ezen- 
dien yra tik szeszeliu.
Geras užnianimas L. V. 

kompanijos.
Pottsville, Pa.— Lehigh 

Valles kompanije padavė gia- 
ra užmanima savo darbinin
kam dirbancziams kasiklosia, 
jago visi dirbs dienoje laido
tuvių savo draugo, tai kompa
nije užmokės likusiai gyminiai 
75 dolerius isz savo kasos. 
Kompanije tvirtina, jog laike 
laidotuvių paneeza blede iez 
priežasties sustojimo kasikiu o 
anglekasiai isz to ne turi jo
kios naudos. Badai angleka
siai taji užmanima priyme.

Ugnis.
Chicago. — Dirbtuve bilar- 

du Platt-Brunswick-Balke 
Co^ sudege. Bledes aplaike 
$23 000.

Seattle, Wash.— Namas 
kuriame talpinos! “Seattle 
Times” spaustuve likos su
naikinta per ugne kuri pa
dare bledes ant $650,000.

Buffalo, N. Y.— Garsinga 
dirbtuve muilo Lautz Soap 
Factory sudege praejta petny- 
czia. Bledes ugnis padare ant 
$150,000.

Du bankierei pabėgo.
Palmerton, Pa.— Ludvikas 

Mozarus kuris laike czionais 
privatiszka banka del atejviu 
prasiszalino in nežinomas sza- 
lis paymdamas $19,000 žmo 
niu piningus. Jojo brolis ku
ris laike panaszia banka Ban
gore teip-gi iszdume paymda
mas kelioleka tukstaneziu 
doleriu. Geriause piningus 
dėti in bankas užtvirtintas per 
randa.

Bulgarai ir Turkai.
J London. — Turkai mel- 

dže visu europiszku vieszpatys- 
cziu ydant užbaigtu kare. 
Turku, praszimas likos induo- 
tas ambasadoriams kurie keti
na susirinkt petnyczioje'

j Sofia, Bulgaria, — Tur
kai suvarė visus gyventojus 
in kaimiszka mokslaine ir vi
sus iszžnde. Priesz tai nužudė 
visas senas moterie ir vaikus o 
mergynas pasiėmė su savim 
ant laivu.

J Adrianopolis. — Bom
bardavimas miesto nepalauna. 
Dalis miesto sudego- Gyvento- 
jai apleidže miestą tukstan- 
czeis. Gallipoluje ir Gatalijoi 
malszu.

— Anglkekasiu Unija pra
eita meta iszdave $750,0C0 
kaipo paezialpa straikienams. 
Isz viso lig 1 diena Decembe- 
rio unijos kasoje radosi czisto 
piningo $221,962,05.

ROGUTES DEL NERIKU.

Tūlas vokietis iszrado povandenines rogutes in kurias sėda 
nerikas ir buna intrauktas po vandeniu. Nerikae turi ant 
pecziu oro aparata su kuriuom d »ug smagiau dirbti po vande
niu ne kaip su senoviszku aparatu.

Isz rubsiuviu straiko.
Kas link rubsiuviu straiko, 

ežiomis dienomis iez dydesniu 
firmų Leveneon Bros. Co. pri-, 
pažino visus unijos darbininku 
reikalavimus. Ir muso Lietu
viu tenais dirbo— kontrakto- 
ris Juszkauckas sutikės su dar
bininkais ant visu iszligu isz 
muso 54-58 skyriaus. Vasario 
10 sugrįžo prie darbo 200 dar
bininku, kuriuos, mes Lietuvei 
unietai palidejome su kapelije. 
Publika matidama muso “ba- 
ners” buk iszlaimejome, pra
dėjo plot delnomis, linkėdami 
mums ir ant toliaus kovoti. 
Su tokia iezkilme džiaugėmės 
visi, palideja straikieriue, ku
rie ir mes visi per 7 nedelee 
perszalia vaikezeziojom ant 
pikietos apie dirbtuves. Tiki
mės kad visuomene, kuri da
bar mus szelpe ir ant toliaus 
szelps o mes, kurie stovime ant 
ulieziu, be abejones iszlaime- 
sime ir pergalėsime savo prie- 
szus ir ant galo gryszime links
mi prie darbo.

Pranesziinas nuo preso 
komiteto.

Sztai ka daro muso tautietis 
W. Buczinskas, kuris save va
dina darbininku miletojum 
Pasirodė kokiu yra miletojum. 
Vasario 4 diena pradėjo ga
benti automobileis straiklau- 
žius in savo dirbtuve, pasamdė 
palicije ir kokius ten valka- 
tus, apstatė savo dirbtuve, o 
katras tik aplinkui pasisukda
vo tuo buvo aresztavojamas, 
ne tik darbininkus, bet ir savo 
szvogeri Adoma Czislaucka 
aresztavojo. Pirmiause for- 
monas likos aresztavotu ir nu
gabentas in kalėjimą. Aresz- 
tavotais yra Antanas Drabi- 
szis, Kazis Gabalas, Simas Bu- 
tauckas, Juozas Luckus, Juo
zas Vilkauckas, Kazis Janu
sais, Julus Paulauckas ir Leo
nas Szugždynas. Minėtas tau
tietis neatkreipe atydos, jog 
viena sesuo, brolis ir motyna 
vaikszczioje ant pikietos o pati 
Buczinsko nesza straiklau- 
žiams valgius. Tai matote bro- 
lei kokis tai muso tautietis.

W. Wichert, presos komite
tas.

[sz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

-&• Beszirdis.
Ryga. — Policija suseke 

kad Dorpato universiteto stu
dentas Bruno Z. atsivedė vie
nam isz smukliu Korolevskoje 
gatvėje ir ten iszžagino 17 me
tu mergyte Barbora Z.

Kunigo Milaszevsko 
suaresztaviijias.

Minskas. — Gubernatoriui 
insakius, suareeztuotas kun. 
Milaszevskis už tai, kad jis, 
nubaustais 50 rubliais, surin
ko tuos pinigus iez savo para- 
pijonu.

700 kursistu
p nl luoša v Imas.

Petereburgas. — Augsztu- 
tiniu moterų kursu profesorių 
taryba nutarė paliuosuoti 700 
klausytoju už neinneszima 
mokslo už mokslą. Visoms pa- 
liuosuotosioms duota teise vėl 
pastoti kursuosna po inneszimo 
reikalingo mokesezio.

Garsi byla.
Lodžius.— Petrokovo teis

me dvi dieni nagrinejosi Lod 
ziaus pabrikanto Oskaro Lia- 
merto byla; jis kaitinosi iszža- 
ginime 32 mergaieziu nuo 9 
ligi 14 metu amžiaus. Delei 
tos bylos buvo iszszaukta 22 
liudytoju. Gynė prisiekusis 
advokatas Bobriszczev-Pusz- 
kin. Liamertae pasmerktas 
keturiems metams aresztantu 
rotosna.

Pagimdė gatvėje.
Odessa.— Kujalnicko keliu, 

nakti isz Sausio 8 d. ir 9 ėjo 
koks tai darbininkas. Staiga 
jis iszgirdo koki-'tai silpna de
javimą. Priėjės pria tos vie
tos, iszkur girdėjosi dejavi
mas, praeivis pamate gulian- 
czia ant sniego ir baisiai besi- 
kankinanezia motere. Isz 
vieno pažvelgimo praeivis su
prato jog moteriszke gimdo. 
Taip kaip artimoje nebuvo 
netik gydytojo, bet ir žmo
gaus gyvenimo, tai darbinin
kas nubėgo artimiausiam pab- 
rikan ir iszauke isz ten “Grei
tąją pagelba”. Kol atvažia
vo vežimas praslinko apie pus
valandi ir jauna moteriszke 
spėjo pagimdyti.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Kaunas.

Laikraszsziai raszo, kad pa
sveikinti žemaieziu vyskupą, 
Gaspara Girtauta su jo varda
dieniu, sausio 6 d. suvažiavo 
virez 100 kunigu isz in vairiu 
vyskupystes parapijų. Sve- 
cziams buvo surengta iszkil- 
minga vakariene, kurioje da
lyvavo ir patsai varduvinin
kas.

Rokiszkiu dvaras.
(Ežerenu apskr.). Rokiszkiu 

dvaro savininkas J. Przdezec- 
kis pardavė minėtame dvare 
miszko už 200,000 rubliu. 
Viekszniu dvaro savininkas 
J. Pliateris pardavė didesnis ji 
dali miszko, auganezio ant 
abelnu ganyklų. Vietiniai gy
ventojai, kurie tomis pievomis 
naudojasi, sako protestuoja 
priesz taji dvarponio pasiel
gimą.

Kalvarija.
(Telszsziu apskr.) Kalvari

joje rengiama medžiaga nau
jos pradines mokyklos staty
mui. Namai mokykla įstatomi 
valstiecziu leszomis.

Maletal.
Viln. gub. Pas mus apszvie- 

timas labai žemai stovi. Tai 
parodo szitoks atsitikimas: vie
no sodžiaus vaikinai, žinoma 
inkaueze, beeidami namon, 
sudraskė tilta. Uredninkas su
statė protokolą ir teismas nu
teisė visiems po 25 rub. užmo- 
keti ir po 15 parų (sutku) sė
dėti .... Pas Maletu gydyto
ja buvo atvežta mergaite su 
sulaužyta koja. Bet kaip tėvai 
neturėjo kuom brangiai užmo
kėti, tai gydytojas nieko neda
rė, bet pasiuntė in Vilnių vež
ti. Bevežant in Viln. mergaite 
pasimirė.... Pas mus ant 
kultūrines dirvos reikalingi 
darbininkai.

Philadelphia, Pa,
Parapijoj Szvento Jurgio 

kur klebonauja kun. Milukas 
vis parapijonai neapsimalszina 
neužsiganedindami savo kle
bonu. Vasario 2 diena laike 
parapijonai Mass mitinga po 
to nežine muset ka paleido 
paskala kad busenezioj nede- 
Jioj t. y. Vasario iszkils kas 
nore nepaprastoj taigi 9 vasa- 
sario pamaldos laike kun. sve
timas muset Kaminskas isz 
New Philadelphijos, buvo 
pagamita ir palicija, bet žmo
nes visi ramei pasimeldė isz 
siskirste, tai nieko nepaprasto 
nebuvo.

— Buvo susitveręs Lietuviu 
Choras Dainoriu pavadino sa
ve Jauni Socijalistai. Laisves 
Klinbas davė laikyt lekcijas 
sale dykai. Kelis kartus susi
rinko, dainuot visai nemėgino 
ir muset ar tik toji kuopa ne
pakriko. Priežastis nežinoma 
— gal choro vedejo negavo.

Darbai girdima kad eina 
vidutiniai. Kriaucziai daboja 
kad neateitu in Philadelphia 
darbai isz New Yorko kriau- 
ežiu dar straikuojaneziu, bet 
kas žin ar gales iszdabot.

— Lietuviszka sale South 
puseje miesto ant Majomensing 
Avė. muset pavasari statyt 
pradės, nes tas girdima kal
bant Komiteto sąnarius.

— Ant 8o 2nd st. nuo Mar
ket st. ik Manton apgyvenę 
vieni žydai su sztorais ir kito
kiais bizniais, bet jiems nesise
ka, sztorus pasisamdė pavaro 
kiek bizni ir iszsidangina. Jie 
sako kad tarpe vienu žydu 
biznis daryt negalima.

Senas Kapsas.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Harrisburg, Ill. — Daug 
ka galima patirti iez korespon
dencijų, apie veikiama musu 
broliu lietuviu, kituose mieste- 
luose ir miestuose, bet iez 
Harrieburgo, III. netenka nie- 
kat ka nore iezgirsti tartum 
ežia lietuviu vieai nebeira. O, 
yra ir ežia ju apie tris ezimtai 
familiju, ir apie 2 ezimtai ne
vedusiu. Tarpe tu ira ir praei- 
ezvietusiu žmonių, kaip kas 
nekurie ir po kelis laikraez- 
cziue skaito, bet del stokos in
teligentu jokio kulturiezko ir 
visuomeniszko darbo, turbut 
ir tie neiszdrieta pradėti, nore 
ir kitur tu inteligentu neper- 
daugiaueia, o bet vis szis-tas 
veikiama.

Harrieburgae yra pavietavas 
miestas Saline County prie jo 
yra ir priemiesezei, isz vakaru 
szalies Dorrisville kureme yra 
irlietuviszka bažnyczia: visi ap 
linkinei lietuvei prie toe para
pijos priguli, po vardu Sz. Juo 
zapo parapijos. In pietus Gas- 
hin City, ten ir yra giaras bu
ris lietuviu, daugumas ir savo 
prapites turi locnas; o in sziau 
rus No 3 Saline ten ir būrelis 
lietuviu givena, visi tie prie
miesezei netoli nog Harrisbur- 
go, Ill. ir gatves venijasi isz 
vieno.

Harrieburgo apielinkines lie 
tuviu ižimiausee juju papras- 
tis susirinkimais ant “shlad- 
kos” nutarė susirinktie kokioj 
stuboj prie baczkutes taj kad 
jau maukia taj maukia kaip 
verszei buiza, ir neturi pabai- 
gos, viena iezgiaria tuoj tuo at- 
musza kita baczka teip ir eina. 
Mat isilgia groges, nes czionai 
prohibition. Gaehin City la
biau se lietuvei praekende tam
sybei, slaptu smukliu ir tenai 
nestuokuoje.

Viena moteriszke labiause 
atsižimi savo gudrumu, mat 
jos viras ramatiznom serga, 
tai-gi visa gaspadoriste varo, 
taj broliti ant visu pusiu veti- 
ta ir metita, puiku bizni varo, 
laiko grosersztori prektam ir 
slapta smuklia, tikriau sakant 
atvira pragara, kur buna be- 
gediszkai isznaudojami ir de
moralizuojami, bet ne apie tai 
noriu kalbėt.

Januario 25 subatos rita at
važiavo du vaikinai isz Wasso- 
no, Ill. in t Harrisburga; mat 
jie Waesone giveno, vienas 
vardu Jurgis Kundrotą o ki
tas Branislovas Ramanauckas: 
jiedu apsireikalave mieste 
Harrieburgo, sumanė nuveiti 
in Gaehin City, aplankiti ta 
žimiause smukle. Bet Gaehin 
City labai kloni etovi, ir tuom 
laiku buvo pasemtas vande
niu; Ohio river užliejo. Taj 
tiedu vaikinai kito žmogaus 
paėmė luoteli mat Gaehino gi- 
ventojei turi po luoteli, ba 
tankei užlieja paėmė luoteli ir 
nuvažiavo in Gaehin City kur 
ta žimiause smukle; ten buvo 
augszcziau kur tie giventojei 
buvo, ir nuvažiavę kad trauke 
taj trauke to raugalo, net ne- 
triopijo parvažiuot namo at
gal, važiuodami namo per ta 
vandeni, vienas su irklu iresi, 
o kitas atsistojas sknbele eme 
mosuot sakidamas good by, 
good by, jau mes važiuojam in 
New Yorka. Jam be važuo- 
jant burdinkst augsztenikas in 
vandeni, o draugas jin griebe 
už plauku, kaip ji už plauku 
anas jam už ranku, ir abu in 
dugną netrukus ir prigėrė. Gu 
Įėjo visa nakti vandeni, nog 
szesziu subatos vakaro, link 
nedėlios rito. Devinta valanda 
rite tapo pasmauktas graboriuz

Temleton and Gaehin, iszgrie- 
oe tuos nelaimingus iez vande
nio, ir tapo paszarvoti Gaehin 
City pas Joną Sujieta; mat Su- 
jietiene buvo sesuo velionio 
J urgio Kundroto. O Bronisla
vas Ramanauckas turėjo broli 
už savia jaunesni, ir givena 
Waseone Ill. Jonas brolis pri
stojo kad ir Bran, brolis butu 
paezarvotas kartu vienoj etų- 
boj su anuo jo draugu kur kar 
tu prigėrė. Branislovae Rama- 
nauckas brolis inkrete gerai 
piningeliu prabaszcziuj, taj jo* 
broli iezrado geru kataliku, ir 
palaidojo kaip tikra katalika. 
Jurgis Kundrotą buvo laisvas 
virukas, ir prigulėjo prie lais
vos draugijos Lietuvos sunu, 
per tai kunigėlis nenorėjo pri
imti in bažnyczia, bei in szven 
tas kapines, bet velionio szvo- 
geris ir draugiste nepaisė ku
nigėlio; jam atsake kat bus pa 
kavotas ir be kunigėlio, ka jie 
ir padare, potam tuo atsiuntė 
pasla, buk tai jau kunigėlis 
pavėlina in bažnyczia leisti ve
lioni, mat duodamas suprasti 
kad atnesztu kokia szimtinia 
in sauja. Bet gimines pažista- 
mi ir draugiste ir (unijos loca- 
list 1449, visi grąžei palidejom 
in Harrisburg miesto kapines. 
Lai ten silsisi po žemele.

Wassonietis.

Johnston City, IH. — 1 
d. Vasario bevažiuojant in 
szermenis p. C. Matthess aptu
rėjo didele iszkada arkliai pa
sibaidė ir likosi baisiai apdau
žyti, per ka aplaike dideles 
bledes.

Cleveland, Ohio, f 23 d. 
Sausio atsiskyrė su szuom svie 
tu visiems gerai pažystamas 
Jonas Neverauskas, pirmiau 
gyveno Mahanoy Plane, Pa. 
pergyveno Clevelande 13 m. 
nabasznykas 50 m. amžiaus pa 
eina isz Suvalkų gub. Stara- 
poles pav. {Velionis prigulėjo 
prie szv. Kazimiero draugystes 
ir Susivienijimo Rymu Katali
ku, likosi palaidotas 25 d. Sau 
šio su bažnytinėm ceremoni
jom, paliko dideleme nuludi- 
me paezia viena sunu, tris po- 
sūnūs ir dvi podukras, ir viena 
broli Jurgi kuris gyvena Gil- 
bertone, Pa. Lai silsisi amži
nam pakajuj.

MinemiHe, Pa. — Ket
verge 20 ežio menesio prie ka
sikiu bus peržiureti darbinin 
ku unijos guzikai ir jaigu pa 
eidarys kokis ergelis tai nepri
gulinti prie unijos už tai atsa
kys. Per paliepima visiszko 
komiteto.

Westfield, Mass. - Dar- 
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas nesunku gaut.

— Oras szaltas.
— Lietuviu didelis būrelis, 

ir terp tu visokiu £ atsiranda 
del nekuriu jaunu lietuvaicziu 
p. Baltruviene labai reikalin
ga nes lietuviszkai visai neno
ri szneketi ir su lietuviais visai 
nenor užsidėti.

West Warren, Mass-
— Vaikszczioje po czionai- 

tyne apigarda kokis tai nežino 
mas žmogelis, kuris tvirtina 
buk yra kuningu, kalbėdamas 
buk czion likos suterta para- 
piję ir renka piningus. Aky- 
viausiu yra, kad nenori pasa
kyt savo pravardes. Saugoky- 
tes visi ir nesiduokyte apsi- 
gaut. Nekurie kanecz spyrėsi 
ydant pasakytu savo pravarde, 
nes tasai nevos kuningelis at
sake: “mane czion prisiuntė 
biskupas ir nereikalauju jums 
pasakyti mano pravardes, bet 
jago duosyte szimta doleriu tai 
juso norus užganadysiu.”
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W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
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Miss Fola La Fallette.
Norints yra duktere garsingo senatoriaus La Fallette bet 

nesigede ejti ulicziomis su straikuojanczeis rubsiuveis New 
Yorke. Pana Fola labai gailesi straiknojencziu mergino.

Kalba Vilime in Susele, 
Žiūrėk tu mano duszele, 
O-gi kas cze do kvaraba, 

Atvarė taja boba.
— Kur ji?

to-'1

id

3

Du Papratimai.
Apraszlmas Isz Gyvenimo.

Sniegini viesulą, kurios no 
Benej žmones nepamena, iszro- 
dinejo savo szposus ant ulieziu, 
pustidama sausa sniegą ir maj 
szidama jin kajp puode, o žibu 
rej ant uhcziu geso no bajsaus 
vėjo, ir vos kada ne kada bu
vo galema maža žiburėli nu- 
žvelgt, kuris tuojaus vėl isz 
akiu isznikdavo užtemdintas 
sukureis sukaneziosio sniego. 
Naktis buvo jau veliba; bro- 
mos mūruose jau no senej bu
vo uždaritos ir languose tam 
su. Tiktaj “Po gajdžiu” kar- 
czemoje spinksojo da mažas ži
burėlis, kuris tejpos-gi ne tru
kus užgeso, o vienlajkej užsi- 
dari dūręs po iszejimuj isz kar 
czemos paskutinio sveczio, ku
ris iszejas ant ulieziu sustojo 
ir palenkės galva gilėj apie ka 
tai užsimislijo, nes nežinojo kas 
su juom darosi, ne kur-gi ran
dasi. Po valandaj vienok mos 
telejo ranka, rodos jam tas 
viskas buvo nieku, buk rodos 
tos mieles, ka nušlijo, ne uži
minėjo jio ir susikūprinęs nu- 
gunglino uhcze toliaus.

Motiejus Kazauckas, tejp 
vadinosi tas mum nepažinsta- 
mas žmogus, buvo geraj užsi- 
kauszias, ba prageri visus 
ningus, kokius aplajki už 
tajsima czebatu.

Szaltas vejas pamaželi isz- 
blajvi orą. Tada suprato, jog 
ne geraj padari, kad prageri 
paskutini su vargu uždirbta 
skatiką, gajlestis jam szirdi eu 
spaudi ir akis aszaros užtėmi.

— Biedna Malgarieta! — 
atsiduso sunkej Motiejus ir 
grejeziaus paskubino žingsni. 
^Nelajmingas Motiejus! Mįs
les jio stojo toja valandoje etų 
beleje arba eziaucziezkoje dirb 
tuveje, kur uždirbinėjo kaedie 
nine duona — ipatingaj ant 
arielkoe. Motiejus neturėjo jo
kio pagelbininko. Prie epink- 
sanezios mažos aprūkusios lem 
putes rodos mate dabar savo 
mislese gulineze ant lovos ligo 
ta savo pacze. Milejo įja ir ga 
tavas del jos viską paszvenst. 
Gejdi ijej pasaldint givenima, 
nes jam tas nepasisekdavo, 
prieszingaj, pasielgimas jio bu 
vo tokia, jog suteikinėjo ijej 
nuolatos dideli smutka, rūpes
ti, o ant galo ir in liga invare.

Buvo dideliu girtuokliu, o 
norint geraj žinojo, ka atneeza 
girtuoklevimae, vienok nega
lėjo girtuoklistej ateiepirt, nors 
ne kaita geidi ir pastanavijo 
liauties, bet to neiszpildi, nes 
ouvo silpnos noturos. Kiek 
kartu pabajgi koki darba, ir 
nuneszi in paskirta vieta, tiek 
kartu iszejdamas isz namu pri
žadinėjo Malgarietaj ir sav, 
jog sugrižez su aplaikitu užmo 
keseziu — ne inžengs pakeleje 
ne in joke karezema. Nes kas 
isz to ? Atsitiko, tiesa, ne kar
ta, jog perejo kėlės uliczes, ne 
pasiduodamas pagundoms, nes 
kada daejo paskutine “Pogaid 
žiu” karezema, negalėjo jau 
toliaus atsispirt priesz pagun
das piktos dvasios, kuri jam 
sznabždejo: “Tiktai viena stik 
leh” ir ten jau inženginejo 
pas rudbarzdi leku. Iszgeres 
stikleli velniszko gėralo, apsi
laižydavo, nes reik žinot, kad 
Jckaus degtine buvo Ubai aka j

ni, del to-gi iezgerus viena, no 
rejosi kito ir 1.1. Taigi ir musu 
Motiejus, kada iszgeri viena, 
po tam seile nurijąs liepi sau 
duot antra, trecze, ketvirta ir 
teip stiklelis po stikleliui isz.i- 
tusztinejo po panoeia pono Mo 
tiejaus, ir teip užganadindavo 
save ne karta, jog net ant rito- 
jaus anksti pabudęs po suolu 
arba po stalu, stengėsi atmint, 
kokiu budu tikosi, jog vietoje 
lovoje namien gulėt, randasi 
teip ne mieloj vietoj? O Mal
garieta? Laike, kada viras ge
ri arba krioki po suolu, lauki 
ant jio ridama graudžias asza- 
ras. Biedna motere turėjo ne 
karta ciela diena apsiejt be 
valgio, ba Motiejus pragerda
vo piningus, kuriu turėjo ant 
maisto užtekt Tai ne nevat- 
na, jog tokem stone givenda- 
ma nelaiminga motere, greitai 
nupuoli ant sveikatos ir jog li
ga ingalejo, parversdama ijaje 
ant patalo, no kurio jau gal 
pasikelt negales.

Mate tai Motiejus ir žinojo, 
jog padari milema motere ne
laiminga. Del to-gi dabar už 
simislijo ir nulindo.

Ėjo, net ant galo prieez na
rna sustojo, prie kurio sienos 
buvo prikalta blekine toblicze, 
o ant jos czebatas ir paraezas: 
“Motiejus Kazauckas”. Pa
trauki už rankenos varpelio, o 
ne trukus apsisuko raktas ir 
bromas atsidari.

— O, kaip tai ponas meiste
ri szedien anksti sugrižszti — 
tari sargas linguodamas su gal 
va, o Motiejus inejo in prieme
ne.

— At, pone, ezalta ir ne 
verta valkiotis po uliczes, ipa- 
tingai da jagu ne ira piningu. 
Norecziau biski susiszilt ir pra 
migt.

Tasaj sargas buvo bobiezko 
budo, didelis liežuvninkas, ir 
norint apie sziaucziaus pa
dėjimą visi žinojo, nes jis apie 
jin daugiaašėj žinojo, o ant pa 
reikalavimo galėjo nevat pa- 
sakit ne tiktai apie jo turto 
stoną, bet ir apie visokius ki
tus sziaucziaus reikalus.

Ir ne sunku buvo, padeki
me, pasakit jam ant užklausi
mo: ka ponas konsilijoris ant 
pietų valgo, kas buna pas po
ną kamarninka, kada ir kiek 
adinu moksliniu turi ponas pro 
fesoris ant dienos, kam sena 
naszle savo turtą palike; žino, 
jog ponas kamarninkas turi 
Wiedniuje broli, jog pono 
profesoriaus tėvas ira prastu 
mužiku ir 1.1, t. t.

Jokūbas (vardas tarno) žino 
jo ta viską, vienok nemažaj 
nuliūdo ir rūpestis jin apemi, 
jog negalėjo apie joke naujie- 
nele no Motiejaus dažinot, ba 
mat tas buvo suszales ir nu- 
vargias, per ka skubino greit 
namon. Sargas susiraukęs ir 
neužganadintas pakasi sau gal 
va ir nuėjo in savo butą po 
miesto muro trepais, kur pa
prastinai akivi miesto sargai 
givena.

Motiejus tuom laik jau bu
vo savo grinczelei, kuri buvo 
vienkart ir sziaucziszka dirbtu
ve. Maža szviesa, koke puoli
nėjo no žibintaites, kuri ant 
stalelio prie Malgariėtos lovos 
stovi, pavelija mums apžiūrėt 
viduri grinczeles. Apart lo
vos, ant kurios Malgarieta gu
li, matome po vienu langu

sziaucziszka staleli arba vare 
totą, aplink jin iszmetiti pur
vini skurgalei, keli kurpalej. 
kūjelis, ir pilna meszlu; toliaus 
suolelis prie pecziaus, ant sie
nos, ties lova, abrozas su pa
veikslu Aniolo Sargo, kuris 
tamsumoj nakties veda nž 
rankeles vaikiuką ir rodo jam 
kele tikro givenimo. Taj ir 
visi rakandai, prie kuriu d- 
reike dadet dvi torielkas ir ke
lis puodus, stovinczius ant pe. 
cziaus. Czion teip-gi du 
szauksztai szakutes ir peilei. 
paslėpti stalcziukije.

Ant pireztu inejo x Motiejų“ 
in grinczele, o sustojas prie lo 
vos, prisižiurinejo in ligota sa
vo biedna pacze, iu susirgusi 
jos veidą ir prisiklausinejo in 
sunku dūsavimą. Ilgai stovė
jo su nulenkta ant krutinės 
galva; po tam padėjo ranka 
ant szirdies, aszaros tekejo 
per veidus, atsiduso gilėj su 
dideliu szirdies skausmu, o 
žvilgtelėjimu meldi apie prail 
ginimą givenimo, brangiausei 
del jio asabai, ant abrozo Isz- 
ganitojaus ir Jo Motinos. Ant 
galo atsitrauki malszei no ligo
nes, idant ne pertraukt jai mie 
go ir ant suolo atsiguli. Meti 
da akia ant paveikslo Aniolo- 
sargo, po tam atsigrįžo burna 
in siena ir netrukus garsus 
kriokimas liudijo apie drūta 
miega.

Kada ant ritojaus pabudo, 
pakilo ir priėjo prie nelaimin
gos paczios; da ijje miegojo, 
nes jau miegu amžinu.

Ant to regėjimo bajsi rū
pestis su gaileszcsiu szirdi Mo 
tiejaus apeini ir nežinodamas 
ka turi darit. iszbego in prie- 
mine. Czion paregėjo Jokūbą, 
laikanti rankoje szluota.

— Kas jum, Motiejau? — 
paklausi matidamas baisu ir 
skausmą ant veido Motiejaus.

— Pati man numini
— Ka jus kalbate? — pa- 

szauki pabūgęs Jokūbas meti 
szluota ir in bego in Motiejaus 
stuba, o jis teip-gi paskuj.

— Ka darit? ka dabar tu
riu dant asz nelaimingas? — 
szauki ponas sziavczius lauži- 
damas rankas.

— U-gi ka?.... palaidot 
kuna — davi sargas tinkama 
rodą.

— Biedna Malgarieta! netu 
riu nevat už ka szermenas at- 
sakanczej iszkelt. Reikes ejtie 
in szpitole ir praszit kad jaje 
palaidotu. Ach! kaip esmių ne 
laimingu:

— Ha, ne ira ka darit, teip 
stojosi!

— Stojosi, nes per mane! 
— paszauki sziauczius, o akės 
kraujeis pasrivo. — Ach, 
biedna, Malgarieta! kas give- 
nima jaj sugražins. Beda man 
nelaimingam, esmių dabar di
džiausiu vargezu, asz jaj givas 
ti atėmiau, asz ijaje užmusziau 
savo papratimu.

Inpuoles sziauczius in neap- 
sakita rūpesti, puoli ant keliu 
prie nabaszninkes lovos, užlau 
ži rankas ir aszaros upeliu te
kejo per nugeltusi isz skausmo 
vejda.

— Nustokite, ponas melste; 
ril — Verksmas nieko ne gel
bės. Numiri, prapuol; o ant 
to Dievo vale — ramino 
kaip galėdamas.

— Prapuoh! — paantrino 
-u baisiu skausmu Motiejus 
ir uždengi veidą rankoms.

Jokūbas jau neapmalszinejo 
nes tik žiurėjo ant jio buk ro
dos lauki kas tolaus ūszstos.

Sta’gai Motiejus pasikeli, 
nuszluoste rankove aszaras no 
veido ir akiu, o apsidairęs po- 
stuba, rodos apskaitinejo ver
te radusiu joje rakamandu, ir 
no tam iszejo paemes kepure.

— Kas tai bus? — tari 
sargas pats in save po iszejimu 
Motiejaus.

— Gaila man jio isztikro 
ba gera turi szirdi. O, kad tu- 
retau piningu tuolaus jam pas- 
kolintan, o nevet gal ir pats 
szermenas iszkeltau ba verta 
to biedna motere. O, dora tai 
buvo moterele. Nes ka? motie- 
jus gere ir gere o ijje rūpinosi 
baisei varga kensdama, net 
szenakt toji rūpestis užtnusze 
jaje!.... Aj, aj, kad turetau 
piningu! Ot statau nuolatos 
ant loterijos, bet ne isz vietos, 
kad iszgrajintl.... Aha, tuo
jaus ant muro szesztas — 'ge
ras numeris. Malgarieta Vųsbz 
patie apszviesk jos duszel žiu
rėjo lig ezei dienai ketuees 
deszimts septinis metus, o nu
mirė — szedien turime dvide
šimts — aeztunta.... Ira 
tris numeraj. Ritoj traukimas 
ir rejkes duot trisdeszimts pen
kis centus. Pastatisiu szendien 
ir tai tuojaus.

Jokūbas buvo didelėm karsz 
tije isz savo užmanimo, pamir 
ezo apie emerti Malgariėtos 
ir smutka Motiejaus tuojaus 
iszhego isz stubos. *

Stuboje dabar buvo malszu 
isztikro kaip grabe gulėjo 
Malgarieta sau viena, o žibin- 
taite kurioje gazo pritruko ge- 

pamaželi baisej rakdama.
(Tnlaus bus).

Ne viena mergyna 
Suėda varg-za va'kyns, 

Katra gražu veid-11 turi, 
Tai tik ant veido i<- Žiuri 

Ar darbuži, ant to nepaiso, 
Bde szeip teip apsitaiso, 

Vienas su tokia apsipacziavo, 
Tai rot- c cyte gavo!

Ne ylgai nebagas džiaugėsi, 
Laimingu matėsi,

Tuojans pacziulei ragai pa
sirodė, 

Savo pasiutusi būda parode.
Pamėtė mišiųke vireli, 

O priglaudę gera mamele, 
Ne gana to, ir daigtus paėmė, 
Kada josios vyro ne buvo na 

mie.
Vyras parejao, labai nusimyne, 

Tuojaus varanta nuo vaito 
paėmė. 

In cypė net dvi patupdino.
Ant rytojaus eblininka gavo, 

Kurie isz cypęs iszluosavo, 
Vyras kaltas, jagu niekszas 

pati, 
Kam isz pradžios nuolat glosti. 
Jagu nori g:ara paczia turėt.

Nereike cziugum pirkinėti, 
O ant galo visur atsitinka tas, 
Kur tik apsipsczinoja sportas. 
Jagu tokia mereyna pažino. 

Tegul paskui tesižino.

50,000 KNYGŲ ' j-r?-z-

Dykai
del

Viru
______

Pasakys Kokin Buda Gali Pats Save Isigydyti Namie.
Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingų, dykai gantų 

Knygų. Ta knyga yra vertčs $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga tapasakis 
sveikam vyrų kaip saugotės nuo ligų.. Jauni vyrai, kure mina apaivgsti naudos 
skaitidamė tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negruomulavima, Užsikišima 
Žarnų, Kepenys, Skllves, Inkstų ar Pūsles ligų, Nusllpneima Nervų, Pražudytų 
Vyriškumų, Neprijemnų Sapnų, Lytiškų Nusilpneimų, Užnuodijlmų Kraujaarba 
Brantų, Škrofula ir Nevalų Kraujų, Pulavima arba TriperĮ, Už krečiamų ligų arba 
Naujai igantu Nesveikumų: jeigu esatė Silpnas, Nerviškas, Nulindęs, Nusiminęs, 
Nusllpneis Spėkų arba kencatė nuo Jaunų Pražangų, Reumatizmą arba kokių ligų 
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Kuyga, pasakis jums kokių budu 
atrasti greitų nuolatini islgydymų. privatiškai ir paslapta, sava namie. Knyga ta 
pasakis aiškei ir paprastoį kalboį kodiel kenčatie ir kaip galetė būti sveiku. Knyga
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katrus kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jiįu prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, ital- 
pintas tuo Dykai gautol Knygoj yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytoje! neįstengi sugranzinti jums sveikata, 
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovų Sveikatos,

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tat pareikalavimas knygos neprivala jus Į jokio skolą ir užmokiesni. Męs nesiuntam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip tį 

neilovingi gydytojai ir institutaį dara. Ta knyga yra siuntama su užmoklslą pačtą priitim Ir uipstitytim konvirta taip, jog ne vienas negale žinoti ka ii 
talpina.
DR. JOS. USTER & CO.. L 803, 208 N. Fifth Ave., Chicago. III. ...

Godotinasai Tamista: Ai esu užinteresuotae Tomistas prižadeimu siusti Vytai Dykai Knygą, meldžiu pneiuti man viena vytai dykai.

Vardas ir pavardė.

Adresas.
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Geras broliukas.
— Ko-gi verkia tavo bro

liukas? paklausė Jonuko^mo- 
tyna.

— Jisai verkia, kad asz jam 
ne noriu savo pyragėlio duo
ti,— paaiszkino Jonukas.

— O jo pyragėlis ar jau 
suvalgytas?

— Taip; jis taipo-gi labai 
bliovė, kai asz jo pyragėli val
giau.

Senelis ir anūkas.
Karta senelis sako savo ma

žam anukui:
— Ar ne turi tu gėdos rėk

ti, kad tau ne duoda to, ko tu 
insigeidi 1 Ir man kad kai ka
da ko nors užsinori, dažnai 
taipo-gi ne gaunu, tecziau asz 
ne rėkiu kaip tu.

— O tamsta, senei,— rimtai 
atsako anūkas,— kada nors 
parėk, o ir labai balsiai ir il
gai, taipo-gi pamatysi: būti
nai gausi, ko norėsi. Pamė
gink....

Jus-gi, ka in draugystes pri
gulite, 

O mažus vaikelius turyte, 
Tai bentfita ir ant vaiku už- 

raszykite, 
Niekad paczei vienai nepa- 

veskyte.
Boba likus su piningais, 

Tai kaip su ragais, 
Vaikus užrakina, 
Ir badu marina.

Sztai žmogus kuris kasa Panamos kanala.
Pulkauninkas Goethals (inžinierius) turi visa valdže dir

bimo teip milžiniszkos grabes vadinamos Panamos kanalo. 
Užtikima jisai, jog kanala užbaigs atejnancziam mete, o kuris 
buvo dydžiausiu užsiėmimo ant svieto. Ka Iszpanai neiezpil- 
de per deaetkus metu tai Amerikouai padare ip keli metua.

Tik toje Meizvilute, 
Randasi bobele meilute, 
Kuri ant baliaus buvo, 

Sukinosi jog net už sztebelio 
užkliuvo.

Net 9 ant rytojaus parėjo, 
Jog teip vėlu yra nesitikėjo,

Mat yra naszlaite, 
O priek tam patogi stirnaite. 

Ir kitai panaszei atsitiko, 
Kuria ant sales paliko, 

Toji kaip kiaule per nakti 
visa, 

Po suolu kriokė ir knisa.
Net ant rytojaus kas tokis, 

Klause, ar ant sales da szokis.
Gaspadoris R'žius nuėjo pa

žiūrėt,
Net nusistebėjo ir negalėjo 

prakalbėt.
O dyvai! Boba po suolu guli. 
Ar numirus ar gavo svaiguli. 
Ir tosios bobeles vyras pus-gy- 

vis, 
Taradaika jia sziur suvaldys.

Geda jums moterėles, 
Jog darot kaip pasileideles. 

O tn naszlaite, gaila man tave, 
Atsilankisiu in sveczius pas 

tave, 
Žiūrėsiu ar nepataisysiu, 
Ant geresnio gyvenimo su

grąžysiu.
Tuom kart apie kitus tavo 

triksus
Užtylėsiu, nes žinau visus.

Nuo juoku dslaikyti negali, 
Kaip viena boba staugė, 

Boselis vyra nuo bordo isz- 
vare, 

Tai boba dydeli laruma pa
dare 

Dzievaž baisei žlnmbe, 
Kaip savo vaiko, laume, 

Tpfu. su tokia boba, 
Tai jau gana.

O tu vyreli ne klausyk, 
Bobai kaili isztai“yk.

Tegul žmonių nejuokina, 
Apie tai bus gana.

Ne gali miegoti.
— Na kaip ten tavo svei- 

katele? man iszrodai ižbales?
— Ne galiu miegoti per 

naktis!
— Tai pasirodavik vino— 

gero daktaro ir tavo prietelio
— Kad ir jisai, teip pats, 

kaip ir asz ne gali miegoti, ba 
su manim kaziruoja.

Lenkai nemiega.
Sziuomi tarpu kada Balka

nų mažos szaleles raujasi pa
sekmingai su stiprum didžgal- 
viu Tuiku, kada anoji batall- 
joi užinteresavo E įropos de 
desnes vieszpaty tts Imk E i- 
ropines vainos, tai lenklszki 
žmones žiūrimi m dalykus sto
vi, akyviaus ypatingai mokyti 
vyrai randa už reikalinga reug 
tis ii-z lai k prie ginklo.

Jie lenkai sziuomi tarj u 
šaukia prie darbo visu trijų 
karahscziu lenkis —Masko- 
lijo-, Austrijos, Pru-ijos ir nei 
Amerikos Organizuoja viena 
savo aukszcziausia va džia, pro 
pouuoja tai-yt Wojenny 
Skarb, organ'zuot savo Naro- 
dowa Armija isz geru szaudy- 
toju. Lukra-zczlai pakursto, 
kad kiekvienas narodowcsB 
turėtu mokėt puse csntoka-j 
riszka ka-r, teu per meta susi
dėtu 45 milijonai dol., per 10 
metu toks skarbas daslektu ik 
450 milijonu dol.

Viską gerai jie iezrokuoja 
kiek gali kasztuot per meta UZ 
laikymas kaieivio su visu ap- 
szarvavimu.

Lenkai nuo Beniaus ypatin
gai Ziv ązkavvcai moka centus 
teip vadinamus “ReparsWilski 
skarb” ir muset jau turi su
rinkta apie 1 milijoną dol.

Kad lenkai nori iszsigaut 
ant liuosybes savo tėvynė (oj- 
czyzna,) nėra mažiausio pady 
vo, bet ragintojai prie darbo, 
nežine delko raezydami link 
praeites maiszmtcziu kai kur 
nuo melo nelszsllenkia.

Raszydami apie nusidavi
mus isz 1863 meto pawstan<š 
sako kad tuomet sukylimui 
pritarė ir prisideja kaimiecziai

Jeigu to meto nepamytau 
sukylimu ir va sczioniu prita 
rimu, tai tikeczia, bet gerai at
simenu kad Lietuvos kaimle- 
cziai aiptol powstanej neprita
rė, jie buvo pneszingi mislida- 
mi teip, kad lenklszka ponija 
su kunigija pakelia maisztus 
ir gieda Ojczizna norėdami at
gauti vėl baudževas kurios ne- 
ssnei buvo panaikintos.

Sausij menesij būnant di
deliems net szalcziams jauni 
kaimiecziai niekas naktimis 
namieje nenakvojo, prastu gu- 
riuodo laukuos tarp kalnu ar
ba revuose bijodami kad len
kai pawstoncai naktims užklu
pta neiezvarytu m abazus kaip 
kad padare 1830 ir 1831 me
tuos.

Kaip tarp kaimiecziu buvo 
Lenkijoje, nežinau, bet L’etu- 
voj powstanej pritarė tik dva
rininkai, kunigai ir tai nevisi 
ir miesczionie. Buvo atitiki
mu kad kai kur prigriebė su 
paraszu ir kaimitežius, bet tai 
retai.

Kaimieczius prie sukylimu 
sunku patraukt, nes per visu- 
maisztus jie daugiausei nuken- 
czia isz abieju pusiu t. y. nuo 
sukilėliu ir nuo valdžios ypa 
tingai nukenezia ūkininkai su 
savo desetinoms arba margais

— S. K.

Sena merga giresi prieez ki 
ta:

— Tai ve! apie mama kita
dos visi tupinėjo, o vienas gra
fts net man in kojas puolė.

— O, pamenu, teisibe jog 
puolė ba buvo tada labai gir
tas, tai ne galėjo ant kojų su- 
silaikiti....
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Ar Skaitai Kada Laikražtį "LIETUVA?" 

Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia Ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me* 
tui tik ^2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 Si. Hiltfid St., CHICAGO, ILL
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UNION NATIONALBANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. Valst. Randas turi musių banke budėtu piningu.

Mokame antra procentą ant Fudetu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Lirpos menesuose, nepaisant 
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet
F. J. NOONAN, V ice-Prezidentas. Subatomia 9 lig 12-ad.
W. H. KOHLER, Kaperius.

SSSŠSSE’SSCTS

Tik Uida pastoja žmocul, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
paliuosuoja nuo visokių varcinin.ų ir numeta nuo savgs ligas, 
yvuirių skaudėjimų naštų.

Philadclphios M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su 
tikrais naujais motais, suteikiant naujų gyvenimįir 
džiaugsmų, išlydant seruunčius-,'-?sveikus, sugrųžinant 
gerų sveikatętą, tą brangiausių žmogaus turtų. Išdau- 
gelio štai patys žmonės kalba:

GARBES TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmini 
gavimo Jųsų liekarstų buvo teip bloga, kad d’.rbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau Ir kaip 
apturėjęs Jūsų Mylistos liekarstas, kurias suteikėt, su- 
vartoj..u, tai trumpam laiko Išgijau Ir visi skaudėjimai 

bei romatlzmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams 
i reikalaujantiems gero Daktaro pageltos, visada rodysiu kreiptis priėjus.

Su guodone KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind.

H. HARSKOVIČE, 1723 Hancock St.. Philadelphia. Pa. Labai sircęssunki.r-yrihe. 
litrą. Nuodugniai išgydytas, širdingai dūkavoju Kliaikui už gera sveikata ir nauju gyvenima- 
tikrus naujus metus.

Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARĖ OČIPĖNĖ, iš Concmaught, Pa. kuri sirgusi 0 metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikam ir dėkavoja PbiladelpMos M. Klinikui. kurio tikros liekarstos ir tobulus daktaras išgydė

KAIP DAUGELĮ. TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
Jei tik nori be peilio ir operacijos PHILADELPH1OS M. KLINIKAS užvedė daugybes nauįlj 
liekarstų. Išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių liekarstų negalima gauti, čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pribut asabiškal, tnl parašyk lietuviškai Įsas kenkia, o gausi rodį, pamokini
mus. reilialingas llekarstas irant vietos išslgydysi. Apturūsit tlkrį sveikatai pngelbį nuo visokių 
ilgų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių, teipužsise- 
nėjusių. kaip Ir nuo tų, kį kiti daktarai nesumanė Išgydyti. Kreipkis drąsiai neklaldžiojanl, 
šluom adresu rašyt:

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

VALANDOS kasdien nuo 10 Iki 4 po piet. Nodėlioms nuo 10 iki 3 p. p.
I r vakarais nuo 6 iki 8 U turnikais ir PūtnyCIomis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
_LAIVAKORCZ1U SKYRIUS—

P. V- O&ILCUNaS ik kompania
Cor. 12-1 h. & Carsoii St., 8.8. l’itteburg, F«.

Tai yra Vienatine ir senei Žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu $75,000.(K) kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,1 >00.00.

Priima Piningus ant paczedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greicziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes ant 

i visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve. 
1 dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszans 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russijoa.
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Nemandagumas ameri- 
koniszku vaiku.

N k«'t< grd'itw skundu* 
.... »rn. rikoni zk'i vaiku, n- 
ks ’» i at- m»t"in- jn bjauria- 
..■Stirnių., i-zt-iik mus, ns 
msndasruma-, pikti b- ir Depu 
kb S'i' tni virssniems, o n-t ir 
l< c >’• ms s-iniditojams Lai 
k™. »c< a1 kaskart dažniau ta- 
.z,.. -traHwnin. pamokina' cz.'U“ 
ka't' motino-* privalo savo vai 
kns auginti, b<-t tie naiidinff’ 
pamokinimai turbūt visai n- 
’ra kaitomais motinu ir joki' s 
naud ■«, j k'ii v»is’U ne atne. 
►z*. D.ilgumas prcz'ii motinu 
žiūro cz’n in i«etvirkusiiis vai
kus, nevos i-z>ei-zkinrja savo 
kartib- kokia kenezia isz tos 
pri> žaetiea, o vienog net ir to
kiu motinu vaikai, vargiai ge
resni usz kitus.

“Pažink pati save” — ira 
viena isz gražiausiu ir prakil
niausiu maxima senovės ph:. 
Iozoį hios. Taigi paliksime ki
tas tautas, o pažinkime tik pa 
tis save. Dirstelkime in musu 
auganezia jaunuomene, in 
musu vaikus, kurie ateitij ke
tina užimti musu vietas ir ko
voti apginime musu brangiau 
siu iždu, isz tarpo kuriu bran 
giausiu ir didžiausiu ira musu 
tautiszka kalba!

Ar musu Amerikos vaikai 
auginami ant miletoju tevisz- 
kos kalbos? Sts ežiai galima 
pasakiti ‘‘ne!” Teisibe szian- 
dien, kada da turime daugiau 
nemokaneziu angliszk'B kal
bos turime ir vaiku kalban 
ežiu grina lietuviszka kalba, 
bet kada uszstos antra eile mo. 
tino, kada pasiliks anoms ežia 
augusios musu dukros daug 
bus tokiu szeiminu, kuriose ne 
iszgirs nieks lietuvūzkos te- 
viszkos kalbos.

Su kartibia reikia pasakiti, 
kad j <u ir sziandien tokia szei 
minu turime.

Nieks man rodos to neasz- 
ginezis, jei pasakisiu, jog daug 
tuiime tokiu motina, kurios 
da priesz neseniai pribuvę isz 
Lietuvos, pramokė kiek ang- 
liszkos kalbos, jau in savo vai
kus szniaka angliszkai, net ir 
stuboje.

Pats nežinau kaip turiu su
prasti ta kvaila motinos pasi
elgimą; ar tai motina mokina 
vaikus svetimos kalbos, ar gal 
no vaiku pati — mokinasi ? 
Žinome visi, kad vaiko mokin
ti to nereikia, nes jie ibi moks- 
ta ant aliezia ir daug geriaa 
kalba negu tėvai, o motina pa
ti nemokėdama gerai net su
prasti, nemokina vaikas savos 
prigimtos kalbos, o taczian 
naikina ja.

Ar tėvai teip augindami kū
diki, gali tikėtis no jo meiles 
ir paguodonest — niekados!

Ar kūdikis gali mileti savo 
tėvus kurie jo nesupranta vi
sai, kurie kalba jam nesopras- 
tina kalba?

Sakome kad kūdikis moti
nai ira brangiausia daigta 
Gal but kad ir teisibe, bet ar 
visom — reikia abejoti. Jeigu 
motinai kūdikis ira brangus 
tai kodėl ijt daleidžia kūdikiui 
svetimu tapti? Apart to, kad 
kūdikis tikrai motinai butu 
brangu", tai jug žinome kiek
vienas kad brangu daigta žmo 
g is saugoja ir nemeto jo, o 
kaipgi daboja ir saugoja dau. 
gumas motinu savo vaikelius! 
Per isztisa diena be jokios vi- 
resniu privezos daleidžia 
aniems būti užmanije, ant ali
osiu, kur užmokėta visu pikti 
biu, nemandagumo, piktu žo
džiu ir pasielgimo. Motina tar 
but netur laiko pati pridaboti 
ir pamokinti, už “pikta” pa 
barti ir pabausti reikalui 
esant, nes jai reikia su “kurnu 
tia,” arba kaiminka “pasisžne 
keti.” Tokiai motinai nerupi 
pamokinti kūdiki szvento ti 
kejimo, nerupi pamokinti do
ros, turbūt, ir pati nepažįsta 
— neduoda jokios gražios pa- 
veizdos isz saves, negut pikta 
paveizda, kaip galima tada ho 
reti, kad tokios motinos kūdi
kis, augantis be apglobos mo 
tinos, o vien “uliczios,” iszaag 
tu ant doro žmogaus, guodo- 
janezio ir gaodojamo kito? 
Taigi, ar tokiai motinai bran - 
gus ira kūdikis, jeigu palieka 
ji tokiame apleidime. Kūdikis

daugiau laiko leidžiantis ant 
uliczios negu namieje po pri 
veiza motinos, būnantis vis 
tarp svetimu va ku, išmoksta 
svet m s kalbos, savo pamirsz 
ta, ūf» ūnr kam pamokinti ji 
jos Palakiai gal kad tas nieko 
nekenkia, kad ežia ira reika
lingesne angli^zka, negu lietu
vis* ka, arba kita kokia? Tik 
nesnpratanedam iszžiuri tas, 
kad nieko nekenkia; kenkia ir 
tai labai daug kenk'a. Žmo
gus kuriame motina nesukure 
meiles prie tevi-zkos kalbos, 
nemili jos, o svetima kalba ku 
r'o* iezmoko ne no tėvu savo 
teiĮigi neiral mil-t. ka'po ne- 
l>r gimtos Pamėtės tėvu kai 
ha. pameta vėliau ir j i tikiba, 
atsiskiria no savo tautos, prie 
kitos negal prigulėti, kaipo 
viszcziukas prie antuku; taigi 
pasilieka atskirtu no visu, kaip 
kad iszmestinuku, nepažinan- 
cziu ne teviniszkos meiles, ne 
tantiszkos, ne kalbos, ne reli
gijos — žodžiu tariant toks 
žmogus pasilieka benieko, tnsz 
ežiu, nereikalingu, nes jis jei 
givena, tai jau tik del saves 
vieno givena, o kas butu jei 
tokiu žmonių daug turėtu pa- 
saule? — Teikeis pats skaity
tojas ant to klausimo atsakiti.

Kas da, kūdikis augantis 
ant aliezios be motiniezkos pri 
veizos isztvirksta, iezmoksta 
didžiausio nemandagumo, ne- 
paguodoja suvis vireeniu usz 
save, ne senesniu, ne augsztee- 
niu žmonių, nes nieke jo nepa
mokina kaip reikia psgnodot 
žmones neilgius eau. Niekur 
turbut, jokioj ezabj nerasi tiek 
daug isztvirkusiu nemandagiu 
vaiku, kaip Amerikoj.

Priveeiu ežia tikra fakta, ku 
ris patikrina, kaip amenko- 
niezki vaikai nepazieta manda
gumo, kaip mažas enarglis Il
gina save su žmogum augezta 
stoti užimaneziu.

Kada prezidentas Taftas va
žinėjo po Weetue, buvo su di- 
delia guodonia sveikinamu bet 
jojant prezidentui pasitiko tu
la amerikoniezka ieztvirkuei 
boysa ir tas 9 meta senumo 
enarglis, matomai jau žinantis, 
kad tai ira prezidentas. Suvie- 
nitu Valstijų Amerikos, atsi
liepė: “Hello Bill!” — Tokie 
nemandagumas vaikieczio net 
ir tokiam neiezdidžiam, kaip 
prezidentui TaLui veltas žmo
gui, nepatiko, kadangi sulaikė 
arkli ir vaika ir davė enarglini 
gera pamokinimą, kaip priva
lo in vireenius žmones atsi
liepti.

Kaežin, ar smagu buvo tada 
gimditojams rako?.... Ta 
ju geda tegul bus pamokini
mu jiems ir kitiems kaip pri
valo vaikus mokinti mandagu
mo ir paguodones kitu.

Tėvai, kurie savo vaiku ne
mokina guodot kitus, ipacz vi- 
resnias žmones, negal tikėtis 
no ju paguodones teipgi, netu
rės iez kūdikio niekad džiaugė 
mo, jei jo neiezmokino guodoti 
kitas, guodoti juos paežius, t 
i. savo gimditojus, o kas ne- 
gnodoja kita tas nebūna guo- 
dojamas žmonių, žmogus be 
gero vardo, neturintis garbes, 
o kas apie savo gera varda ne
paiso tos ir apie nieką, kas ira 
geru ir ezventu ne paieie.

...Moraliszka Kabala...
Katra iradeda žmogaus ateiti 

Preke — 10c.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isz Egipto 

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo aut Lietuviazko D.T.B

Preke — 10c

...Tikriauses Kabalas...
Alba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garaingiauai Chaldiszka

Peniszku, Graikišku, Atabiszku ir 
Cigoniazku Burtininku.

Preke — 10c.

Prisiuskite 25c. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paczta.
Kasstus nusiuntimo mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co.
W.SMtk Al; lUfew, Qty,h.

Pirmi giventojai Euro
pos.

Priesz n* s-iniai amerikoi is 
kas etnologas Otie T. Maso 
n’as pagarsino labai orignaliez 
ka teorija apie esanezia ant 
salos Yezo’s (-žiauriuose Japo 
nij s) tauta Ainiu. Otie T. 
Mtson’ae tikrina kad Ainiai 
t iri prigulėti prie tos tautos 
žmonių, kuri givenuei prieez 
tuki-tanczius metu pietinėse 
szalise Europos, kuri tai tauta 
iezniko nepalikusi net jokiu 
liekanų, apart olų, kuriose gi- 
vmo žmones ir iezdraiskitu 
kaulu Autorius toliaus raszu, 
kad tauta Ainiu uszplaukue 
ant E įropos stipreaniai tautai 
arba kelioms negalėdama at 
atspirtį turėjo trauktis azalin 
in ritu azali, teip, kad antgalo 
pasiekė Azija o iez ten vėl isz 
tremta likosi net ant paluoti- 
nes Japonijes. Czia turbut bu
vo iezsibarste Ainiai po visas 
salas Aichipelago, bet ir iez 
czia tremiami per stipresnius 
žmones japoniezkos rasos turė
jo da tolesniai trauktis in ritus 
ir apsigiveno, kur ir sziandien 
jn gentkarte givena, ant salos 
Yezos.

Legendariszka istorijao iez 
laiku emigracijos Japoniecziu 
apsako kad ueztike jie plau
kuotus žmones givenanezius 
olose žemes ir vadinosi “kariau 
tojai žemiszki”, No atėjusio 
nevidono narsiai ginesi akme- 
nais, akmeniniais kirviais ir 
szaude isz lanku viliczioms.

Pavidalas kaukuoles, koki 
be plauku ir kiti kūno ženklai 
liudija anot etnologo, kad Ai- 
niai paeina isz europiezkos 
žmonių rasos, o ne isz azijatisz 
kos. Iszveiza veido reguliariez- 
ka, visai nepaneezi in Japonic 
ežio, Kinieczio, arba kitu azi 
jatiszku žmonių, plaukai ezvel 
nūs ir minkezti, oda kūno ta- 
cziau tamsi, negu gelsva kakta 
plati ir proporcionaliszka, pe
tingi ir stipraus sudėjimo 
kūno, barzdos ir ūsai pae virus 
auga, kaipo ir pas europieti. 
Po atžvilgiu apželimo plau
kais, Ainiai primena pirmuo
sius giventojue olų. Nekune 
iez ju teip plaukais apžėlė, 
kad plaukai kaip kad drapa 
na apsaugoja no szalczio. Plau 
kai ant galvos ir barzdos auga 
jieme labai, smarkiai, neker
pa ju, ne szukuoja niekad. Di
deli susiraitė plaukai pas jno- 
sue buna grožibia ir kuo bui- 
niaueiai apželes too daugiau 
didžiuojasi.

Priesz ne seniai ir czia Ai
niai giveno olose, žemiai isz- 
kastose, bet dabar jei ne visi, 
tai didesne dalis ju givena sze- 
truose, arba būdose, o net ir 
pavidale etubose insteigtose 
bakūžėlėse. Ainiu skaitlius ir 
ant salos Yezos smarkiai mąž
ta, todėl neabejotinai su laiku 
jei visai isznikse. Pagal viso
kios tepanaezistee prie toli 
užengistes jie ne tike, per daug 
szimtu metu Ainiai no Japonic 
ežiu nieko nebeiszmoko. Labai 
tiki in burtus ir neišeina nie
kad isz savo butu be tūlo 
skaitliaus “diew-lazdu” — 
paprastinu puszinu pagaliu, 
kurie perstato jiems dievus, 
kurie saugoja juos no pavojaus 
(?) Idant savo dievams intikti 
prider daug gerti rižines ariel
kos. — Todėl beveik visi vi. 
rai paprasti girtuokliai. Mo 
terš Ainiu nepažysta iždidyste 
— nužemintos ir savo virams 
labai paklusnios, jos niekad ne 
geria degtine isz tižiu, kadangi 
tas gėralas jom per brangus 
moters triūsia tik apie namine 
ugnaviete. Puodus tur dažniau 
šiai japoniszkus katilėlius ku 
riose verda valgi. In uszkaista 
puodą deda viską sikiu, žuvis 
mėsa žvėrių, kaipo ir žemes 
vaisius. Valgo potam medineis 
szauksztais. Senes moteris pas 
Ainius dideliam paniekinime 
ir apleidime buna, net turi 
miegot atskirtuose szetuose.

Daugpatiste tarp Ainiu, kas 
teisibe, neita draudžiama, bet 
ir neprasiplatinas, kadangi vi 
rams sunku maitinti didelias 
szeiminas.

Kaimai Ainiu guli tik pa- 
kraszcziuose juriu, kur leng 
viaus jiems ingiti kasdienine 
duona, žvejoja jurese ir žuvi
mis daugiausiai ir maitinasi. 
Kelioa kolonijom Ainiu randui

te pgi paupij upes, kuri teks 
per ju szali. Vidurij szalies 
randasi dideles girios, kame 
givena daug žvėrių, o tarp ki
tu daugu dideliu meszku. Ai
niai me-zkas tas palaiko us? 
dievus, bet medžioja ir ant ju. 
Dirva bloga ir vaisiai jos men
ki, o klimatas teip a*ztrus kad 
tik nedaug rižiaus už auga, 
bet ir ta paima no ju Japonie- 
cziai.

Ainiai virai labai drąsus ir 
narsus, medžioja ant meszku 
su pastebėtina drąsą, muszda- 
mi anas savo akmeniniais kir 
viais ir vii ežiomis isz lanku 
leidžiamoms Aszmenis vilicziu 
merkina paežiu pritaisituose 
isz invairiu žolių nuoduose, 
kuriu ipatibes teip galingos, 
kad meszkiuaa pataikintas už 
nuodinta viliczia nudvėsta po 
keliu minute laiko.

Tipiszka grinezia Ainiu ira 
keturkampe, stogas lendrėmis 
dengtas, nėra visai langu, 
apart duriu pro kur ineina in 
vidų žmones ir szviesa. Ant 
sienų kabo Tukintos žuvis ir 
žvėrių mesa kaipo ir kailiai, 
isz kuriu, ipacz pas turtinges
nius iszklotos gultos, arba lo
vos. Svecziui visados tiesia 
ant žemes nauja kaura, arba 
meszkos kaili. Ant vidurio 
grinezios stovi kakalis isz ak
menų ir molio padarita", kur 
dega visados ugnis. Vakarais 
žibina žibintias, kurias darosi 
eau isz muezliniu dėžių; mede- 
ga žibinimui naudoja tarpin
ius žvėrių taukus, arba trona.

Grožibia pas Ainiu moteriez 
ke buna raudonos placzios lu
pos. Moteriszkes, ipacz mergi
nos da neviruotos veidus nu 
dažineja dažais ir tatuoja. Ta- 
tuojimas atsibuna budu labai 
skausmingu, t- i. kad darimas 
tokio veido papuoeziu reika
lauja negirdėtos kantribes; 
mat idant tie žirniai ant veido 
pasiliktu amžinais, reikia isz- 
pjaustinet giliai, bruožt, kuna 
ir degint mkaitintais virbalais, 
ka ne visi gal daturet ir mirsz 
ta no žaiduliu.

Japonijos valdže uždraudė 
Ainiam tatuotis, vienog visai 
to savo paproezio, kaipo sentė
viu Ainiai nemeta ir dabar da.

Ainiai neturi jokio raezto, o 
per tai ir literatūros, o net ir 
ju padavimai, arba pasakos 
kartojamos tik lupomis visai 
neturtingi. Vienatiniu muzi- 
kaliszku instrumentu pas Ai- 
nius ira isz nendrių padaritos 
vamzdeles ir birbinės bambu" 
sines.

Szeiminiszkos ir tikibiszkos 
apeigos teipgi prastos. Rudeni 
je buna szveneziama iszkilmin- 
gai diena paszvesta permeldi- 
mui meszku szeiminos, usz už- 
muszima traukije metu anos 
sąnariu, po kam užmuszineja 
da viena, da jauna meszkute, 
tamtiezia namieje auginta ir 
visi kaiminai, valgo mesa ir 
geria kraujus, o kaukuole usz- 
kisza ant augszto smaigo ir 
pastato vidurije savo kaimelio, 
kaipo tolizmana.

Mokintas amerikonas tvirti
na, kad ir musu pranokėjai to
ki pat vede givenima ant že
mes Europos, kad Ainiai tai 
dalis tautos kuri pirmiausiai 
giveno priesz tukstanezius me
tu Europoj.

Kasžin, ar nebus jie mums 
Lietuviams artimiausiais?....

Pasikalbėjimas dvieju 
vyru.

— Ar žinai, meno pati, 
nuolatos minavoja savo na 
baszninka vira.

— Tai vaikine mano da nie
kesne, ba nuolatos kalba apie 
ta, su kuriuom po mano smert 
apsiviruos.

Atmine.
Jaunikis:— O tu mano žu

vele! tu ne žinai ir atmint ne 
gali no kaip senei asz tave mi
lini

Ijje:— Kur-gi nežinosiu: 
no tada kada mano teta gas- 
padoriste užraeze.

Ruoszus tėvelis-
Sudžia in sena vagi:— Pas

kutini karta prižadėjai man 
jog daugiau ne vogsi.

Vagie:— Teip, ponas sū
džiau, prižadėjau, nes tiktai 
tada galiu tai padariti, kada 
mano sūnūs paaugs ir gales 
mania užvaduoti!

KUR BUNA
Mano tikra sesuo Katrie Maciejaus 

kiute asztuoni metai adgalios gyveno 
Coal Dale Pa, ir buvo girdėt kad isz 
važiavo in Brooklyna. Tegul ji pati 
ar kas kitas apie jia maloningai da- 
nesza ant adreso: (j-y *oą)

Mrs. Ona Bernotienie
Box 284 Girardville, Pa,

Mano draugas Alfonsas Jankauokas 
apie 8 metai adgalios gyveno Ohijos 
valstijoje dar nežioe kur. Paeina isz 
Suvalkų gub. Mariampoles pavieto, 
Veiveriu gmino, Skriaudžiu kaimo ir 
parapijos. Tegul atsiszauke ant ad 
reso: (f į o1))

And. Kudirka, 
606 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa,

Mano tėvas Jonas Kevezas paeina 
isz Suvalkų gub., Starapoles pav . 
Mikaliszkio gmino, Tabariszkiu kai
mo, 20 m. kaip Amerike, apie 50 m. 
amžiaus, iszgyveno visada apie mai
nas pavasari gyveno Fayette City, Pa. 
o dabar nežinau kur jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso.

(•01 o»)
Mrs. Mary Masoniene.

9 Middle St Lawrence Mass.

Franas Kemezas paeina isz Suval- 
gub., Panemunes gmino, Mariampo- 
les pav., Marciniku kaimo, 5 pėdu 
augszczio, Szviesi geltoni plaukai, 
apie 2 m. kaip amerike apie 23 m. 
amžiaus, kas apie jin danesz aplaikys 
nagrados §10 dol. (g-[ -o^)

Jos. Rutkauskas
Box 78 Sugar Notch Pa.

Mano Barbora Patinckiute po vy
ru Natulkevioziene paeina isz Vil
niaus gub., Traku pav , Alaves gmi
no , 9 m. kaip Amerike pirmiau gy
veno Trentone o dabar nežinau kur 
ji pati ar kas kitas praszau duot žine 
ant adrese. ( jj o;)

Miss Autose Patinskiute.
Box 254, Coyne, Pa.

Mano brolis Kazimieras Palubius 
kas paeina isz Kauno gub., Vilka- 
viszkio pav., Aniou para., du metai 
adgal gyveno Philadelphijoj o dabar 
nežinau kur, jis pats ar kas kitas 
paaszau duot žine aut adreso. 

Ant Palubinskas.
20 Kuokly st. Hoosiok Falls N. Y

J. Kunkuleviczius paeina isz Kau
no gub., Sziauliu pav. pirmiau gyve 
no Chioagoi praszau atsiszaukt ant 
adreso,

J. Semenovicz
N, Weymouth Mass

Bandymas su cukraus ga
balėliu.

Jei sveikas padėsi cukraus 
gabalėli in indą, kuriame tru
putis vandens inpilta, tai tuo
jau pastebėsi, kad vanduo 
cukrumi ims kilti augeztyn ir 
visa jin suvilgys.

Szis apsireiszkimas— taipo
gi plaukiszkumas. Vanduo 
kila tarpais cukraus dadeliu, 
kaip plauko triubelese.

Lempai degant, žibalas to- 
kiuo pat bodu knateliu kila 
augeztyn. Ta pat galima sa
kyti ir apie praeiplatinima 

maisto syvų po medžio ka
mieną ir apie daugybe kitu 
daiktu.

Biskupas ir pastoris.

Tūlam katalikiszkam bis- 
kupui Amerike, pastipo ark
tis ant kuriuo atlikinėjo kolo
ne pas kuningus ant Westu ir 
dabar likos priverstu se.-ti m 
picitinia karieta, kur jau sė
dėjo angliszkas liuteroniszkas 
pastoris. Pastoris geisdamas 
pasijuokti ir nužeminti bisku- 
pa prieez kitus pasažierius už
klausė jo szaipidamas:

— Aha! kaip man rodos, 
juso ekselencije Biskupas teip- 
gi myli keliauti ant minksztu 
paduezku. Kas atsitiko su 
juso arkliu ?

— Paliovė gyvuot, — atsa
ke biskupas malszei ir nusiže- 
minanczei.

— Vargingas gyvulis, — 
trauke toliaus pastoris, — juso 
ekselencije biskupas gal nepae- 
pejai jam duoti paskutiniu 
Sakramentu ?

— Ne tamieta, — atsake 
pralotas, ezaipydamas su pik
tumu.

— O tai del ko ?
— Del to kad buvo tokio 

pat tikėjimo ka ir tu esi.
Isz teip iszmintingo atšaki- 

mo — biskupo, visi pasažierei 
szirdingai nusijuokė, o pasto
ris nuleidęs akis isz sarmatos 
daugiau jau neatsilepe in bis- 
kupa. F.

Bandymas su stikline 
triubele.

Paimkite laibute stikline 
triubele (kaip laipsnininka) 
ir inkiszkite jos viena gala 
vandenin. Sveikas pastebėsi, 
kad vanduo triubeleje augsz- 
cziau pakila, negu vandens 
inde.

Szis apsireiszkimas vadinasi 
plaukiszkimu, nes pastebimas 
visose laibose, kaip plaukas, 
triubelese; paaiezkinama tai 
pritraukimu vandens daleliu 
kietomis stiklo dalelėmis (su 
vilgymas).

h NAUJA KNYGA |
•PO VARDU-

PRIEJGIAUSES f

MOKSLAS
Š; ANGLISZKO I

LIEŽUVIO BE * 
PAGIALBOS KITO. | 

( Yra tai praktiozniause Knyga X 
' kokios lig sziol Lietuvei turėjo. X 
!Ir teip sudėta, jog ka tiktai ® 

pribuvias Grinorius isz Lietuvos S 
gali in trumpa laika pats per $ 
save iszmokti Angelskai sziek 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druozel apdarita S 
in Franouaini raudona audime X 
ir kasztuoje tiktai J J e Kautos X 
nusiuntimo mes apmokame, Z 
SAULE Mahanoy City { 
-------------- ----------------------------J

Kalbanti krutanti paveikslai.
Ne tik Edisonas turi garbe už iszradima kalbancziu kiu- 

t taneziu paveikslu bet ir E H. Amet isz Berkely, Gal. kuris 
jteip-gi iszrado ir pagerino iezradima kalbamu krutaneziu pa- 
Į veikslu. Ant paveikslo matome jin savo dirbtuvėje o žemiau 
nutraukė paveikslus ejnanczio stritkario ir payma m fonogra

ma jo baisa. >

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.
IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.

Katalikas yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas 
geriausių redaktorių. *

Katalikas netarnauja jokioms atskiroms partijoms a r ba_ luo
mams, bet lietuvių visuomenei.

Katalikas nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
kinantis lietuvius išeivius.

Katalikas talpina visokias žinias iš visos LietuvoSi Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.

Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.

Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šįaur. Amer.: metams $2, pusei-metq_$1 
Kanadoj, i r Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.

Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.
Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.

Rašykite tuojaiis, o gausite vieną “Kataliko” numeri pamatyti veltui.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderi"arba pinigus registruotam laiške, adresu:

J. M. TANANEVICZ, 
3249-53 S- MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway Kampas Reade Ulicze

New York, N. Y Tclefonat: ^orth^2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi y.
Bankini

Narna "■ <£ 
Uždėta 1848m.

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

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kehaujenoziu in Kraju pastarajame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas 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.

ISZGYDYTAS
Isz I O-tipes /Ąetipes Ruptaros

John E. Evens sunkei dirbantys kalvis isz Wapwallopen, Pa. 
Fabrike parako, apsakineje historije kuri užims visns akivus:

Perejo penki metai Apriluje s.m. kada atsiszaukiau pas Daktara O’Malley in 
Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau ant dubeltavos Ruptnros, padeymaa mano buvo 
payoyngas o su didele nebegale galėjau baigt savo darba. Gidytojai kurie mane 
priesz tai gydė: jog tai yra didele kvailiste mislint jog Runtura duosis iszsigidynt 
oe operacijos [at«z e^mu pneszingas tokiu operacijų. | Po perekaitimui 
apgarsinimo laikra^-ztije Berwick. Pa., apie gidima Rupturos per Daktara 
O’Malley, nusidaviau in oftisa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos kur man 
Dr. O’Malley pasakė jog iszgidins mane isz kenteymu.ne norėjau in tai intiket.

Nes dabar nežinau kaip iszre'kszt savo dekinguna už tai, jog eemn dabar 
suvisai sveikas be jokios operacijos. No keturiu metu ne^nesziojau jokiu diržu 
norint gana sunkei dirbu, už ka pirmiause padekavoju Dievui o po tam 
Daktarui O’Malley už jo iszgidima. Jaucziuosiu jog tai yra mano privalumu 
duot rodą kožnam kuris keneze ant Rupturos idant nusiduot pas Dr. O’Malley.

JOHN EVANS, WapwaUopan, Pe.

Dirželei niekad neižgidyns Rupturos. Kožnas vyras motere 
ar kūdikis gali būti iszgydint nog Rupturos (kuilo) be 
skausmo ir p-rszkados per mano Kemiszka-Elektro Methoda. 
Asz esmu vienatinis Specialistas ir galu gvarantyti 1'og tave 
iszgjdinsu isz Rupturos. Mano spasabas gidymo Rupturos 
užtikrina kožnam iszgydima apie ka szimtai ypatų jau 
persitikrin per ka turi pilna tvirtybia prie manes. Atsiunsk 
2c. marke o gausi knygute su abrozeleis apraszant mano būda 
gidymo Rupturos Rodą dikaj. Kas ne gali ant kart užmokėt, 
tai duodu ant iszn.okesczio. Preke užganadidante.
Prisiuskpacztine marke už2c. o aplaikysi Daktariraka knygute su Bbrozelais už dyka.

Dr.A.O’Malley 158 S. WASHINGTON ST.
WILKES-BARRE, PA
Czl> raitoma ir kalbama Lietuviukai ir Lenkfiikal.
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W. RYNKEWICZIUS
233-235 W. CFNTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
—O—

Notariuszas.DidžiauseLitf””- «jzka
Agentūra Pardavimo Szipkorcziu 
ir Siuntimo Pininga in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause.
Visi tie kurie per mv s siuntė apie tai geria žino Iszduoda Dostovierne ■ 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti Del Draugyscziu į 
pristatau puikes^zarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t. ° 
Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu, Piningus irt.t., raszykite c 
pas mane o aplaikysite teisinga atsakymas.

OMOtaOla01BOta01BOMOMOlB01aoaiOtaCOMOM01BOMOMtaOMOMOMC9llOi|OMOMOl|3

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotM 

Varszavoje, kuris turi suvirsi 15 meta iszbandima, 
gydime visokia ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isa 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinos Trotimoa 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gyd> 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gyaimaa 
Užsisenenjasias Ligas, Nervu, Ramatizma, Plaacak 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraajo NabeginM, 
Utaūmejasias Li^as kad ir pajinanozios nog Teva«

Reikale raszykite ant adreso
HB rm EB 638 Feu Av*., Pittabwt, Fa. 

klUfl JUtoMiUM* oAm

iszsiunoziu 
niszku 
marke

Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 
turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo loonam name vertes $12,000.00 

Parduodu laiva-kortes ant geriausia ir 
greioziausiu laivą. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

Iszmainau Rusiezkus piningus ant ameriko* 
kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 

t. Viską padarau kanoteisingiause. Adresą  vokite sziteip:
A. J. KEYDOSZ1US, 202TroySt. Dayton, Ohio.



PARDAVIMAS
PER 15 DIENU!

Ydant padaryti vietos dėl nauju 
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pasta- 
navijome iszparduoti visa tavora musu 

sztore už labai nužemintas prekes.
Szitas ta voras susideda isZ Vyru ir 

Vaiku visokiu Siutu, Apredimu ir t.t.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu 

Apredimu, tai dar turita proga pirkti už 
labai pigia preke o ir galesite suczedinti 
pininga ant kožno pirkino. Pasiskubinkite 
ba szitas pigus pardavimas tesis

TIK PER 15 DIENIU!!!
Ateikyte peržiureti Tavora o ir patis 

galesites persitikrinti kaip pigiai galesite 
viską pirkti.

DVMI/CU/IP7IA 233-235 W. CENTRE UL1CZE 
n T URL H lu£ln MAHANOY CITY.
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Žinios Vietines.
— Sniegas.
— Malszu, žmonis truputi 

susilaikė nuo visko.
— Juozas Macziulonis, li

kos sužeistas Vulkano kasi- 
klosia in. koja.

— Nuo vakar pradėjo 
szvilpt devinta valanda Ma- 
hanoy City brokeris kaipo žen
klas ydant visi vaikai ejtu na
mo.

— Vaszkelei vela pakele 
varda Lietuviu kada galva na
mo sugrižo isz kalėjimo. Pa- 
cziule jin pasveikino kaip m- 
dukusi kate, jog nabagėlis 
turėjo glaustis po sparnais ap- 
globejo burmistro. Burmistras 
su pagialba keliu vyru innto 
girta motere in koza.

— Vaiku siuteliai ir over- 
kotai už beveik puse prekes 
pas Refaviczia 138 W. Centre 
St. (’Si o))

f Isz rupesties apie savo 
liga kuria negreitai apleidinejo 
Aleksa Budeli gyvenanti po 
No. 410 W. Mahanoy Avė. 
nutarė užbaigti szi gyvenimą 
ant szio aszaru pakalnes per 
perpjovima sau gerkles. Szei- 
myna jin užtiko pusgyvi pa
griuvusi kraujuose onorints jin 
nugabeno ir Aehlando ligonbu 
te bet tenais po kelolekos va
landų mirė.

Paėjo isz Savalku gub. 
Kapcziamiesto gmino, Liepa- 
lanczio parapijos, Lipnininiu 
kaimo. Likos palaidotas Pa- 
nedelio ryta kasztais Szv. Lud- 
viko draugystes. Laidotuvėms 
užsiėmė p. Traskauskas.

— Pas Refaviczia galima 
pirkti $16 vertes overkoti už 
$9, overkotai vertes $10 už $6 
Neužmirszkite vietos 188 W. 
Centre St. ('9 Į <4)

f Nedelioj 4 adyna popiet 
atsibuvo laidotuves Ad. Ba- 
loniu 3} m. senumo sūnelio 
Juc zuko. Graborius p. Tras- 
kauckas užsiėmė laidotuvėms.

— Piuszas Macziokas salu- 
ninkas nog W. Centre uly- 
ežios, kuris per keletą dienu 
iszdirbinejo visokias “fones” 
likos praeita subata nugaben
tas in Sknlkill Haven bepro
čiu narna. ‘.Tenaitinei dakta
rai sako kad in keletą dienu 
gales grižti namon.

t Nedėlios ryta atsibuvo 
laidotuves Jos. Jenoziaucku 
2į metu senumo dukrukes 
Marijonos katra mirė praeita 
Petnyczia. Graborius p. Tras- 
kauckas užsiėmė laidotuvėms.

— Juozas Jankauckas drei- 
vens likos suspautas terp va
gonu kasiklosia Vulkan.

— Tūlas Mahanojaus žan
daras valkiojęs! po lietuvisz- 
kas karczemas, baugindamas 
saluninkus uždarimu jiu biz
niu, jago jam neinkisz kelis 
dorelius in delną. Paymkite 
žandareli už kalnieriaus ir 
iszmeskyte per duris jago ateis 
su panaszium pareikalavimu. 
Už toki pasielgimą galite pa- 
tis jin paduoti in snda.

— Visi žmones kalba apie 
Refaviczio dideli pigu parda- 
vima ir jiu sztoras kas diena 
pilnas kostumeriu. Ten gausi
te pirkti $14 vertes siutą ar 
overkoti už $7.48. Neužmirsz
kite vietos 138 W, Centre St 

fcl ©O

SHENANDOAH, PA.
— Kasis Abraitis ir Jurgis 

Balūkas, dirbanti William 
Penn kasiklosia likos apdegin
ti per eksplozije gazo.

— Ugnis sunaikino narna 
ant kampo Main ir Centre uli- 
czios prigulinti prie Kristijono 
Szmito, kuriame talpinos! pul- 
ruimis Juozo Birsztono. Ugnis 
tęsęsi per dvi valandas. Birsz- 
tonas aplaike bledes ant $1.- 
200.

Spring Valley, 111.— Dar 
bai slobnai eina.

— Oras gražus.
— 4 d. patiko baisi nelaime 

Dominika Balsiavicziu kuris 
nukrito nuo antro laipto gy
venimo, o in antra d. potam 
atsiskyrė su szuom svietu, ve
lionis paeina iszKauno gub- 
25 m. pergyveno amerike, 10 
m. pergyveno Chicage, turi 75 
m. amžiaus, paliko dideleme 
nuludime vaikus, 6 d. Vasario 
likosi palaidotas ant lietuviez- 
ku kapiniu su bažnytinėm ap
eigom.

Aklvos žinutes.
— San Franciske randasi 

1032 drukoriai priklausanti 
prie unijos,

— Anglija szimet statys 22 
naujus vajaunus laivus.

— Mieste Detroit, Mich, 
statys nauja narna kuris bus 
44 lubn augszczio.

— Amerike randasi 51 tuks 
tancziu geležinkeliniu inžaju 
(lokamotivu).

— Alaskoje praeita meta 
iszkase visokiu miniralu vertes 
ant 207 milijonu doleriu.

— Amerikoniszki geležiu 
£elei traukija vieno meto par
gabena viena bilijoną tonu 
visokio tavoro.

— Kasdien isz amerikos 
buna iszsiusta in Kanada ta
voro vertes ant vieno milijono 
doleriu.

— Daugiausia bursztinio 
iszima isz mariu Prūsuose.

— Praeita meta amerike 
likos iszkasta 1,249,000 svaru 
vario vertes 200 milijonu do
leriu.

— Mieste Clevelande ma. 
loriai reikalauja 500 ant ady- 
nos ir dirbt tik puse dienos 
Subatomis.

Ant pardavimo.
Puikus selunas geroi vietoi 

ant kampo Washington ir Car
bon ulicziu, biznis gerai eina 
Sutaisytos visos vigados, par- 
siduos pigiai isz priežasties ne
sveikatos o nėra kam prižiūrėt 
namus jagu kas nori tegul ra- 
szo arba atvažuoja asabiszkai 
pasižiūrėt. (ęi 'O})

Mrs. M. Grakauskas
302 Washington & Carbon str.

Freeland Pa.

Prasarga iszsiteisinimo
Yra duota žinia per žemiaus 

pasirasziusius Komisierius 
Schuylkill pavieto kad iszsitei- 
sinimai moketojiai taksu ir 
locnininkai propercziu, turės 
proga iszsiteisint kas-link 
assessmentu už 1913 meta ir 
kad Komisoriai tokius iezklau- 
eis Pottsvilles sude tarpe 9 ad. 
ryte lig 4 ad. popiet ir iszklau- 
sis iszsiteisinimus isz sekancziu 
miestu paskirtuose dienose:

Auburn Borough, East 
Brunswick, Hnbley ir North 
Manheim Townships, Panedeli 
February 24to 1913.

Pine, Grove, Middleport, 
Gordon, Tower City, ir Mt. 
Carbon Boroughs ir Pine 
Grove Township, Utarninke 
February 25to 1913.
Foster, Frailey, Delano, 
Branch ir Barry Townships, 
Seredoj, February 26to 1913.

Port Clinton, Port Carbon ir 
New Ringgold Boroughs, ir 
Porter ir New Castle Town
ships, Ketverge, February 27 
to, 1913.

Mahanoy, Kline ir Tremont 
Townships, Petnyczioj, Febru
ary 28to 1913.

Norwegian, East Norwe
gian, Eldred, Rahn ir Schuyl
kill Townships, Panedeli, 
March 3 1913.

St. Clair Borough, ir West 
Mahanoy ir North Unon 
Townsh’ps, Utarninke, March 
4to 1913.

Ashland Borough ir Ryan 
Township, Seredoj, March 5to 
1913.

West Brunswick, Washing
ton, South Manheim ir Blythe 
Townships, Ketverge, March 
6to 1913.

Girardville ir Gilberton Bo
roughs, Petnyczioj, March 7to 
1913.

McAdoo ir Minersville Bo
roughs, Panedeli, March lOto 
1913.

Tremont Borough ir Reilly 
Township, Utarninke, March 
lito. 1913.

Pottsville Borough, Seredoj, 
March 12to. 1913.

Mahanoy City ir Shenan
doah Borough*, Ketverge, 
March 18to 1913.

Cressona ir Landingville Bo 
roughs, ir Wayne, Walker ir 
West Penn Townships, Petny
czioj, March, 14to 1913.

Ringtown Borough, Rush, 
Union, Mahantongo, Butler, 
Cass ir East Union 'townships, 
Panedeli, March 17to 1913.

Coal Dale ir Frackville Bo 
roughs ir Hegins Township, 
Utarninke, March, 18to. 1913

Tamaqua Borough, Seredoj, 
March 19 1913.

New Philadelphia, Orwigs
burg, Palo Alto ir Schuylkill 
Haven Boroughs, Ketverge, 
March 20 1913.

Visos ypatos kurie mielina 
kad yra neateakancziai assesa- 
voti ypatiszkai ar turtiszkai 
gales pribūti ant paskirtu die
nu kaip virszaus parodo ir pa 
duoti skunda arba iezsiteieini- 
ma, kadangi po paskirtu die
nu negalima bus ta padaryti, 
kaip tik jaigu butu jiu praper- 
tes sunaikintos.

B. J. Smith, 
E C. Brobst 
P. J. Boyle 
Komiss'.soriai

Attestas:
Paul W. Houck Comissisoriu 
Klerkas Komissisoriu Ofise, 
Pottsville, Pa.

February 3rd. 1913.

Ant pardavimo.
Trijų piontru biznavas ir 

gyvenimo namas. Geriausia 
vieta del buezernes ar groser- 
sztoro. Galima pertaieyt narna 
del daugelio ezeiminu. Atsi
szaukite po No. 138 W. Ma
hanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Lccnininkas nori pamesti biz
ni už tai parduos už neperban- 
gia preke. (gy o?)

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu 
piningos už žemiause preae 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 pei 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa.

SUCZEDINIMO KLOBAS.
—o--

Szitas tikietas yra duodamas del prigulinozia prie Series D. Deszimtu- 
kiniu soozedinima. Galima dėti po 10c. ir daugiaus teip kaip jumis geri- 
ause iszpuola. Kada tikietas buna iszpidintas tada duodame kita tikieta ir 
Bankava Knygute. ________________________________

Ant pardavimo.
Namai ant vienos familijos 

ant loto 38 per 150 pėdu dy- 
dumo, po No. 27 Beach uly- 
czios Girardville, Pa. tuojaus 
užpakalije lietuviu kuningo 
klebonijos. Atsiszaukite pas:

(ii oi)
Wm. Patilauckas,

Box 411 Girardville, Pa.

B. RAGAŽINSKAS

Prasarga.
Mano pati mane pamėtė, 

todėl praneszu visiems kad 
asz nebusiu atsakantis už kasz- 
tus per jia padarytus.

Vincas Kritchin
(91 °?)

Sziomis dienomis muso tautieti* 
B Ragažinskas pargabeno visokio 
gėrimu, Amerikoniszlcu ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielka,. Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterh 

Dūokyte dabar orderi o bus'jumi’ 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main SU 
Mahanoy City.

10c.
10c.
10c.
10c.
10c.
10c.

10c.

6

DIME SAVING ACCOUNT
Pay to the order

A A When this Card shows FIFTY Deposits 
AdaVV herein specified

and interest. Į). F. GUINAN, Treas.
Merchants Banking Trust Company

10c.
10c.
10c.
10c.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES i 
COURTS.

Geriauses ir didžiausias samu 
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gels- 
žinkeluose, 1 aivose ir t.t. lazlaimeji 
provas kurios kiti advokatai atsako u 
atmeta. Rodą duoda dykai. 

Adresą vokite:

B. S. YANKAUS 
154 Nassau Street 

New York, N.Y.

S j<3

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

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D.F.Guinan, Kasljerius.
M. Gavula.
W. J. Milee.

Merchants Banking Trust Co
MAHANOY CITY, PA.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS, 

Garsiu Lleturlszku-LeDklszkuVilsti.

h
Star 
dali 
nim 
liift

Parsiduoda Namai.
Vietoj kur dar daugiause 

Mahanojaus Lietuviai yra ap
sigyvenę. Tuojaus arti Baž- 
nyczios, Mokslaines, Boczkauc- 
ku sales ir 1.1. Namai kurie 
parsiduoda randasi po No 513 
•W. Mahanoy St. ir 510-512 
W, Pine St. Apie daugiaus 
dasižinosite “Saules” ofise ir 
pas. (j 1)

Ch. Parmley.
—- 238 W. Center St. 

Mahanoy City, Pa.

Ant Pardavimo.
Duonkepe apgyventoje vie

toje per lietuvius Philadelf bi
joję, parsiduos pigei isz prie
žasties ligos. Isznaudoja 30 
baczku miltu per nedela. Par
siduos drauge ir namai ar be 
namu. Du arklei, du vežimai. 
Atsiszaukite pas. (-cį oį) 

L. Vojciechowicz.
2631 E. Madison St.

Philadelphia, Pa.

Ant pardavimo.
Puikus didelis salunas ant 

East Centre 8t. Mahanoy, Ci
ty, Pa. Nepriguli prie bravoro 
galima pirkti tavora nog bile 
kokio bravoro. Parsiduos ne
brangiai ba locnininkas pirko 
saluna su namais Luzerne pa
viete ir nori kagreicziause in 
tenais iszsikraustit, biznis ge
rai eina randa neperbrangi. 
Atsiszaukite in “Saules” ofisą.

AR KALBI ANGELSKA1???
Jeigu ne, tai dabar laikai mokintis!

Labai lengvu ir pigiu badu gali 
pats iszmokti Angelskai gerai kalbėti 
ir raszyti, su pagelba geru Rankve- 
ožiu ir Žodynu kuruos pas mane 
galima gauti, szuos:
1. ANGELSKOS KALBOS VADOVĖLIS, šutai se

J. Laukis, pus. 94. - - - - 25 c.
2. K1SZEN1NIS ŽODYNĖLIS, Lietnviukai-Angli-

szko» ir Angliizkai-Lietuviizkoe Kalba, su
rinkti visi reikalingiausi žodžiai, paran 
kus nesziotis kiszenuje. audimo apdaru, 
pusi. 151 - 50c. Tas pats, grąžuose 
skaros aplamose ----- 75c.

3. KAIP RASZYTI LAISZKUS, Lietuvi.koje ir
Angliszkoje kalbose, sutaisė J. Laukis, 
labai paranki ir kiekvienam reikalinga 
knyga, 293 puslapiu, stora knyga 75c. 
Ta pati drūtais audimo apdarais - $1.

4. RANKVED1S ANGELSKOS KALBOS, prakti-
fzkas būdas iszsiin ik.nimui angelskos 
kalbos, pagal Ollendorfa, Harvey ir 
kitus, parasze J. Laukis, ketvirto spau
dimo, 310 puslapiu - $1.25.
Tas pats drutu audimo apdaru - $1.50.

5. ŽODYNAS,Lietnviszkai-Angli»xko» ir Anglisz-
kai-Lietuviizkoi kalbu, paratze A. Lali» 
Dv ejose dalise. gyažuose ir tviruo e 
apdaruose. Puslapiu I dalis turi 139, 
II dalis 835, viso 1274 pus. -. $6.00.

Šteino jaut knygas, kartu 
reikia prisiųsti ir pinigus, pri- 
siuntimo leszas asz apmoku.

—ADRESAS—

M. J. DAMIJONAITIS
812-814 W. 33rd. St., Chicago, Ill.

Peczei Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas.
Jaigu peozius nekeps tada sugražiname piningus 
arba permainom peoziu.
Be baimes galite pirkti musu Keystone Pecziu.
Geriausias peczius už tuos piningus.
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.

Suvirszum 8,000 tu Peoziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.

Mahanoy City, Shenandoah, 
VJrUlllcin S Mt.Carinel, Landsford.W. TRASKAUCKAS

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir t. t. Viską atlieka ka 
□ogtriause ir puikiause. Su virsz minėtus 
reikalais kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa

Žmogus Su Piningais Banke 
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

Sudėti piningai banke yra apsauga 
prieszais beda, o teipgi da atnesza 
procentą. Mes mokame giara 
procentą ant sudėtu piningu musu 
banke. Pradek czedyt szendien.

Atidek doleri ar du ant nedėlios.
Suma teip priaugs kad stebesisi.

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

Naujas Žerrn’n's Tavoras
pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 
Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 

" ’ ’ " ’ Ceikio
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 

Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
gausite geriause pirkti.
lebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaicziu.

Kiekvienas Liettznsikas Sztorninku 
teipgi privalo užlaikyti visada mum 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
DCtoruose ant pardavimo, kad^masa 
tautieczei reikalaudami galėtu,Dūži- 
pirkti ir nereikalautu uidaoti 
piningus dovanai kokiems non apn- 
vikams tose apielinkeee. SztornmLu

les, nes geras uždarbis; parduokite 
musu tyras Lietuviszkas Gyduolei, 
kurias mes gvarantuoj ame.

Egiutero No.l... ........................
Egintero No.2... ...........................
Zuujecznik..... ..25c., 50c. ir 11.00.
Gumbo Laszai... ........................... 35c.
Meszkos Mostis.. .............................36c.

T 
ttlb 
lic«

tant isz visu

Sudekite bile kokius 
numerius nog 1 lig 9 
rutukuose, kad skai-

pusu iszeitu 
ligei 20 ir tada 
mums prisiusi 
ir bus gera 
sudėta tad* 
gausite czeki 
vertes $15 ku
ris yra geras
del nupirkimo musu auksinus 15metu 
gvarantytus ziegorelius (vyriszka ar 
moteriszka) Mes teipgi prisiusime 
kataloga isz katro galima iszrinkti 
ziegoreli, lencugeli ir kompapa. Szita 
oferta tik ant trumpo laiko todėl 
raszykite tuojaus ir prisiuskite už 2c 
marke ant szito adreso:

HOME CREDIT CO.
502 E. 16 St. Dept, 24. New York

Del Visokiu
Pasilinksminimu

Reikalaujate GERU Gėrimu. 
Pirkite nog savo Tautieczio 
kuris teisingai jus užganedis. 
Atsiųskite adresa o gausite 
kataloga dykai.

Fr. Strawinskas
1807 Carson St., Pittsburg, Pa.

Ka tik j 
Moterių, o 
pirkti negu kitur. Dabar galėsite sau nusipirkti gražio 
del Szlebes ant Rudens.
Andaroku, Jekiu ir t. t. 
krikszto, pas mus g 
Gatavu Szliubiniu Szlebu. VifiįoJ „
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.
HL . ftl-L- ( Pas mus dirba Lietuvaites.

IMIlIlt I

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

No. 6
Nusipirkite sau 
Buteliu

NORKEVICZIAUS
’Geriausia Arielka
Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi czis gausite ir visokii 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
prieše laika, duokite ėav< 
orderi o bus jums pristatyt’

keleti

NO. 8
Visan

S. Norkewicz
408 Wist Mabanov Avi

Dr. Jonas C. Miller
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

Tręjanka............................................25c.
Linimentas vaikams..................... ,25c.
Gyduoles nuo Kosulio..................25c
Liepiu Balsamas............................25c.
Anty-Lakson del vaiku............. 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 85c. 
Vanduo nuo Akiu........................ ,25c.
Ugniatraukis................. . ................ 25c.
Skilvio Laszai.................................25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios................................ 76c.
TJicure’ 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 60c. 
Vaistas nuo Papauto.................. 16c.
Gyd. nuo Grippo...... .................$1.25.
Plauku apsaugotoje.................. 50c.
Muilas del Plauku...................... 10c.

..86c. 

..25c. 

..25c.
______    ..60o.
Bzvelnintojas...................................35c.
Kraujo valytojas.......................$100.
Nervu Ramintoje.................. |L00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................ $1.26.
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
Pamada Plaukams........................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Riemens....... -........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu.... .15c. 
Inkstu Vaistas............... 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.............................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai skausmo ir akarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu........$200.
Gyd. nuo Dedervines................$200,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

Rožes Balsamas...
Kinder Balsamas.
Bobriaus Laszai..

fihdr Kožnas gal iszmokti būti Balberiuiu 
tiumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu. Raszykite apie daugiaus pas 

Nossokoff's Barber College 12piuX“Jh,cr“a'

SERGANCZOMS MOTERIMS!
SESUTE:

Asz esmu moteria. 
žinau kiek moteris turi 
iszkenteti. Jaigu kenti 
nuo baltųjų ant drapa- 
niu, nupuolimo arba 
atrukimo motes, esi ne
vaisinga, turi t-kausmin 
gas ir ne naturaliszkus

periodus, reumatika ar kitokios ligas. Pa- 
megit, mano namini gydymąsi, kuriuo isz- 
sigydysi pati namie, ir visai pigiai. Tuojaus 
raszyk, apraszydama savo skausmus; gausi 
žinia. Indek 2c. marke atšakimuj. 
MRS. A. S. H0N so.Vn’.Š’.M,.

I
Užsiraszykite ant 1913m, T 

—: Geriausi:— T
Juoku, Kritikos, Muzikos ir ? 
Dailės Paveiksluota Laikraszti X

“TARKA” į 
Eina kas menesis; 16 puslapiu, ? 
su v'rszeliais. I

i Metams tik S'.OO į 
PREKE Pusei metu 60 Centu .t

( Vienas No. 10 Centu i 
Pinigams ir laiszkaius siusti adresas: T 
HTADkA” P.O.BOX 108 J

1 AlyIX./A LAWRENCE, MASS. į

Tik už 81,26 per 40 dienu.
Biblija — tai yra visas szventas 

raeztas seno ir naujo testamento, 
lietuviszka kalba paraszytas ir isz 
naujo peržiuretas (lotyniszkoms rai
dėmis) Berline 1908 m., pusi, 848 ir 
279, viso 1127.

Aplaikiau isz Europos labai daug 
knygų, bet del stokos vietos nėra 
kur su talpinti. Todėl pasiryžau isz
parduoti Biblija po $1*25 nors ji 
kasztuoja $3.10 Už taip pigia kaina, 
bus parduoda tiktai per trumpa lai
ka, vėliaus gi bus brangesne. Mulo 
nekit pasiskubint nusipirkti Adre
suoki: (gj :o;)

K, J. Intas,
P. O. Box N, JT

Parduoda Szipkortes ant geriausiu 
linijų’ in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in visas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai.

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar pažinstamus tai ra- 
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkorcziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. Raszant prisiu
skite už 2c. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu tavoru ir Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

Lietuvei ir vėl mjena!!

VISU ATYDAI.
Pirma kartu Lietuvlszkeja! Rekordui 

Amerikoje pridainota.
Kad asz jojau, Tekejo Saulele, Jieva, 

Tėvynė, Sahyezius, Kur bakūže samanota, 
Sukruskime Broliai, Žvirblelis, Tolka nuo 
Rucdos, Strunbriszkiu Polka.

Tas visas Daineles ir kavalku galima 
gauti pas mus.

Dabar geriausia pro«a nusipirkti GRA- 
MAFONA, nes mes parduodame už $19.50 
kur pirmiau prekiavo š>35.

Teipgi visokios ruszes ir didumo Gra- 
mafonu galima gauti ant iszmokeszczio po 
•50 centu ant sanvaites.

Kreipkitės laiszku arba ypatiszkai

GREATER NEW YORK PHONOGRAPH CO. 
308-310 Grand Street 

NEW Y0RK,N. Y.

Povilus V. Obiccunas, 22 nd.&Carson Sts; SS.Pittsburgh.Pa.

Gaibus Tautecsiai:
Laikau už gurbe praneszti jums, 

kad jau asz nesu daugiau ne locnmiKU ne virszininku, ne 
darbiniku “All Nations Lankoje ant 12-tos. gatves” 
ir knd dabar atidariau ofisą mano naujoi vietoi

Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)

Reikaluosia nie’džiu kreiptis prie savo seno pažistamo po 
tokiu adreso-

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suczedjnimu, 
pradedant nuo Ji.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai 
reikaluose j asu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviškos Lankos virst paminėtu adresu.

Asz užlaikau Culumbijos Grafofo- 
nus su Lietuviszkom dainom, kurias 
iszgieda labai garsei ir aiszkei. Ant 
abieju pusiu yra po kitokia dainelia, 
rekordui yra padariti gana druezei 
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas 
rekordas prekiuoja tik 75o.

Jaigu ne turi mano katalogu tai 
prisiusk už 2c. pacztinia markia o 
apturėsi didelipuiku katalogu kuria- 
mia rasi visokiu geriasiu Armonikų, 
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu 
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku 
ir Malda knygių kokiu tik randasi 
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru 
gromatu raszimui su puikeuseis ap- 
skaitiniais ir dainomis su drukuotais 
aplink konvertais, tuzinas 25c. penki 
už $1. Sztornikams, agentnins ir 
fiedliorems parduodu visokius ta vorus 
abai pigei. Reikalaukitia visokio ta

voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus 
pas ta vorus, adresas:

W.Waidelis111

BELL TELEPHONAS

WILKINSONO NAME
Kampas Main ir Uoyd Sts. Shenandoah, Pa.

PPTIVI t ( IKI 10 AD. RYTE 
T T«nXHT<? ’ IKI 4 POPIET LlOOMl b i , IK1 8 vakauk

E. p 3

Naujas Iszradltnai 
Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas 

Plauku puolimą ir užsiau^inima. 
Nežali, Papuozkus, Pleiskanoj 
ir kitas panaszias ligas. s

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20c. 
Nuo Komu užtrinu tik lOo. Mes 
turime apie puse milijono laiszku sq 
padėkavonenrs nuo žmonių visokiu 
tautysoziu. Raszykite tuojaus ant 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Go.
B’dway & So. 8-th. BrooklyitN.Polithania State Bank

Corner 22-nd. & Carson SIreets S. S. Pittsburgh, Pa. ‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriška Knyp 

palytinti daug isz Lietuviu prasitęs 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu 
bu 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis bu 60 pus. lOo J 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramskl, 943 S. 2nd. St„ Phlli. Ph

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
-PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR CBK1CZ1AUB1 GARLAIVAI- 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu peratojimu. 
PUIKI GARLAIVAI: CZAR - KIRSK — RUSSIA

In Rotterdama 8 Dlenae. In Libawa 11 Dienu. I ( Birma — 17, Vasario (Feb)138 Treczla Klasa i85 tezNewYor^ ” ”
145 Antra Klaaa |5O iezMewlorao
|60 Pirma Klasa >70 j Apie daugiaus dasižinosite pas muao agentus arta
A. E. JOHNSON & CO., (Geoaral Paaaenger Agt».) 27 Broadway, New York, N.Y.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
J JETUVISZKA OTELI

JUOZĄ SOKINSKASj
(LOCNININKAS)

N. East Cor. I3*th. Ir Callowhill SM.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite 
pavalgyti ir galima pernakvoti.

Vakacijos ir Szvent-dieninei (Holiday) Klobai
ER praszima daugybe musu prieteliu ir kostu- 
meriu, First National banka pastanavijo uždėti 

keletą Vakacijos ir Szventa-dieniniu (Holiday) 
klobu. Szitie klobai prasidės 20 Sausio. Iszli- 
gos tinkamos visiems. Ateikite in Banka o bus 
viskas iszaiszkinta Mes žinome kad prisidėsite 
kada iszgirsite muso plana. Yra tai lengvas

būdas suczedint piningo del vakacijos ir iszvažiavimo vasaros 
laike. Apie daugiaus dasižinosite

First National Banke,
MAHANOY CITY, PA, j

Dr. IG. STANKUS
Lietuviškas gydytojas, gydo visokias ligas 

▼yra, motoru, valku ir daro operacijų.
OFISO VALANDOS:

iŠ ryto nuo 9 iki 11, nuo 2 iki -1 po plet 
Ir nuo 7 iki 8 vak. Nedaliomis nuo 9 iki 

11 ir noo 1 iki 3 po pieta.
1210 So. Broad st., 

Philadelphia, Pa.

^lETUVISZKAS -< OTOČBAFI8TAS

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St.y Mahanoy City.
Puikei ir pigei nutraukė visokes 
FotogrEfijas. Padaro didelua Foto
grafijas isz mažių ir indeda in reimos.

▼ j ------ jn Špilkas,Indeda Fotografijas in Špilkas, 
Kompasas ir t.t. Paikai a atrankinėj* 

! Port-Kamiaa. Parduoda RelmMlrM
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