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Ne tik Pennsylvanijoi, bet ir 

Wiskonsino eteite perejo tiesos 
ydant kandidatai in stoną mo
terystes paeidavinetu drūtam 
egzaminui ar yra tinkami ant 
ap-iporavimo ir tiktai tiejei ap 
laikys ‘ laisnus” poruotis, kat
ras vyras ar merga yra be jo
kio felerio.
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Sarburge, Vokietijoi, mirė 
naezle Ernatiene, gyvendama 
isz ubagavimo ir dydeliam var 
ge. Po josios mirimui nusiste
bėjo rodaszirdingi kaimynai, 
kada palicije padare pas jaja 
krata rasdami lovoje 10 tuk- 
starcziu markiu aukse ir 30 
tilksta; ežiu popieruosia.

Sudas Ganioje uždraudė 
tūlai uoszvei atlankimo žento 
po rustai bausme. Badai tasai 
žentelis isz džiaugsmo pradėjo 
vaikszcziot ant galvos.

Ant dydeliu pasažieriniu 
laivu kurie plauke in E iropa, 
kompanijos intaise krutaneziu 
paveikslu teatrelius del pasi
linksminimo pasažieriu laike 
keliones. Keleivei isz to yra 
labai užganadinti,

Lztekink isz žmogaus krau- 
je, o iszeis ir gyvata isz jojo; 
isztekink isz tautos kalba, o 
dinge tautos gyvata. Tauta lig 
tol gyvena, kol kalba josios 
gyvuoje; be tautiszkos kalbos, 
pražūva tauta ant visados.

Geri laikai, — niekas nede- 
juoje, T»i ir gerai, ba jau 
žmonelei pradėjo dasigriebt 
gerbūvio. — Ir mes nebeda- 
vojeme, ba kas diena pribuvi- 
neje “Saulei” daugybe nauju 
skaitytoju o ir grąžei visi už
simoka. “Linksma Valanda” 
teip-gi keliauje in platu svie
tą, — ekspreemonas iszv<ža 
pilna vežimą ant paczto.

Laivines kompanijos per 
Atlantika daro puiku bizni. 
Sztai flamburgine kompanija 
praejta meta uždirbo $13 500,- 
000 North German Lloyd 
uždirbo $12 250,000.

Menyczioje (dirbtuvėje) pi- 
ningu Suv. Steitu in metus 
laiko likos iszmuszta 186,626,- 
871 piningu kuriu verte iszne- 
ezi ant $37,496 630. Isz to 
skaitliaus auksiniu piningu 
iezmusze už $30,058,288; si
dabriniu $3'448 200, variniu 
ir nikeliniu už $3,940,102 Kas 
tuo, piningus tebyriam laike 
turi? Pas lietuviszkus redak
torius da tuju piningu nepri- 
buyo.

žinios isz Meksiko skelbe, 
buk terp pasikeleliu o randa- 
viszko vaieko musztineje pra
žuvo du tukstanezei kareiviu. 
Panasziu daneszimu nuo keliu 
metu buvo daug, o jago visi 
hutu teisingi tai szendien Mek
sike pasiliktu tik saujele gy
ventoju.

O kad “Žolines” pripuola 
ezimet petnyczioje, Popiežius 
davė pavelinima valgyt mesa 
petnyczioje.

Ant katalikiszko seimo ku
ris atsibuvo Milwaukee, kar
dinolas Gibbonsas isz Balti- 
mores kalbėjo: “moteres už- 
yma sostą namie ir neprivalo 
jeszkoti kito, aez esmių prie- 
szingu snfragiseziu, kožna mo 
tere privalo rūpintis namineis 
veikalais o nesimaiszyt in po
litika ir trankytis po uliczes su 
vyrais.”— Kardynolas turi ta
me tiesa.

Lenkiszkas susivienijimas 
‘ Zw’iįzek Narodowy jau susi
laukė 100 tukstaneziu sąnariu. 
Yra tai dydžiause lenkiezka 
organizsc’je ant svieto. Prie 
josios priguli ir daug Lietuviu

Pagal naujausia randavisz- 
ka surasza, tai Rosijoi randasi 
171 milijonu gyventoju. Rusu 
randasi 65 procentas, Turku ir 
Totorių 10.6, Lenku 6 2, Fm- 
landu 4 6, Žydu 3.9, Lietuviu 
2.4, Vokūcziu 1 6 ir t. t. Dar
bininku kurie dirba fabrikuo
sią randasi 2,068,032. Ant 
tukstanezio gyventoju yra tik 
229 kurie moka skaityt ir ra- 
Bzyt. Padotkai isznesza 16 rub 
liu ant meto ant kožnos ypa- 
tos. Mete 1912 likos už viso
kius prasižengimus nubausta 
82.837 ypatų (daugiause už 
vagyatas — 24,140). Už poli- 
tikiszkus prasižengimus nu
baudė 4283 ypatas.

Amerikonai dejuoje ant 
daugybes lietuviszku salunu 
Skulkino paviete, buk Lietu
vei dydžiausi girtuoklei, ba 
daugiause yra lietuviszku sa
lunu. Salunu mažai pasidau
gino, ba tiejei salunai ka per
ejo in Lietuviu rankas, tai li
kosi nupirkti nuo amerikonu 
ir airiszu o skaitlii salunu ko- 
nonia tas pats. Tegul lietu- 
viszkiems biznieriams ejna biz
nis kanopasekmingiause ir te 
gul galūninis monopolus visas 
gaunasi in rankas Lietuviu, tai 
ne tiktai Lietuvei nes ir kitau- 
czei praleis piningus lietuvisz 
kuosia salunuosia. O velei, 
teisybe pasakius, Lietuvei ne 
yra geležinei, ydant per kelio- 
leka metu sunkei dirbtu ir ne
galėtu kiek pasilsėti per užsi 
dėjimą saluno. Uždėti kitokį 
bizni reike nemažai kapitolo o 
ir galvos sukimo ir kupcziszko 
praktiko, nes salune nereike 
dydeles f ilozof i jos, byle žmoge
lis gali tuom bizniu užsiym- 
ti Del togi tegul nevienas 
ant salunu nekariauje, o jagu 
kiek turi spasabo ant pirkimo 
saluno, tegul perka; tegul po 
sunkiam darbui ant senatvės 
pasilsi, ba už ko kito ynasis? 
Salune vis truputi lengviau 
negu po žeme, tegul veluk kit- 
tauezei nesza piningus pas Lie 
tuvius, ne kaip Lietuvei pas 
juosius. Kožname luome ga
li būti laimingas _o ir salunin 
kai priguli prie žmonių ir da 
inteligentu žmonių ir grei 
cziause už savo tautieti užstos 
negu kittautis.

Naujausias Iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

kornus ant kojų, tai gausi po 
5^ gyduole. Jaigu nepagelbe- 
tu bus sugražinti piningai. 
Teip-gi iezsius placzes infor
macijas no ko plaukai slenka 
ir plinka, pleiskanų atsirady- 
mas ir nupuczkave veidai. 
Tukstanezei dekavoja už dyka 
rodą. — Raszyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialists 9.
Box 106 Sta. W. Williamsburg

Brooklyn, N. Y.

Aut pardavimo
Salunas su namais Miners

ville. Pa, Biznis geras, geroi 
vietoj ant didžiausios uliczios. 
Parsiduoda neperbrangiai už 
tai kad locnininkas nori apleist 
miestą ir nori greit parduot. 
Teipgi turiu ant Pottsville ant 
keturiu familiju parduosiu už 
$3500, randos atnesza $33 
ant menesio. A. Versotskie, 
Minersville, Pa, (2,9 o))

ISZ” AMERIKOS.
Apkeliavo svietą iu 35 

dienas.
Ntw York. — Greicziausia 

kelione aplink svietą padare 
J. II Mears isz Ch:cagos. 
Iszkeliavo jisai isz New Yorko,
2 diena Liepos per Parižiu 
Dirbina, Yokoh ima ir Van
couver, kuria atliko in 35 die
nas, 21 valandas ir 35 minu- 
tas.

Daugiause, iždave kelionėje 
kada keliavo ant Transibirsko 
geležkelio, nes turėjo inbrukt 
in delną rusiszkam inžinieriui 
szimta rubliu ydant paskubin 
tu begi lokomotivas.
K o in pan I j e u žasek u r a voj o 

savo darbininkus ant 
81,000,000.

New York. — Kompanije 
Standard Oil Cloth Company, 
iszeme ana diena asekuracije 
ant vieno milijono doleiiu, ku
ri apsaugos visus darbininkus. 
Tai yra, atsitikyme mirties, 
likusi szeimyna darbininko 
aplaižys visa metinia alga ko
kia darbininkas uždirbdavo, 
bet tuma negali pervirszint
3 000 doleriu. Toji kompa
nije turi krautuves Atkesia, 
N. J., Youngstown, Ohio, 
Akron, Ohio. Rock Island, 
111., ir Bvchanan, N. Y.

Darbininkams toji asekura
cije ne kasztuos ne skatiko, 
kompanije pati panesza visus 
karztus.
Moterc pasirėdžius in 
vyra, dirbo ant brokerio.
Scranton, Pa.— Laike piet, 

kada vaikai siautė ant broke
rio, vienas isz vaiku, numėtė 
savo draugui kepure nuo gal
vos ir paregėjo kassa ylgu 
plauku. Bosas dažinojas apie 
tai, priejas prie “vaikyno” pri- 
kiszo jam, buk yra motere, 
“vaikynas” nesigynė ir likos 
nuo darbo praszalintas. To
linus iszsidave, jog tai tikrai 
buvo motere 40 metu senumo 
italijonka, turinti paliegusi 
vyra ir du vaikus. Dirbo jie- 
je po žeme keturiolika dienu, 
nes tasai darbas buvo jiai per 
sunkus, per ka nusidavė ant 
brekerio, kur dirbo dvi nede- 
lias.

Szuo nukando uosi.
Beaver, Pa.— Jonas Dinko, 

ejdamas nakties laike namo, 
likos užkluptas per “buldogą” 
kuris szoko jam ant veido ir 
atkando nosi. Palicije jiesz- 
ko žmogedžio szunio.
Dvase tėvo neduoda atsilsi 

savo dukterei.
Danville, Pa. — Augustas 

Mirskis turėjo iszsikraustyt isz 
namo isz priežasties “szpuka- 
vimo” numirusio tėvo savo pa
czios. Mirskis tvirtina, jog 
per tris nedelias, name davėsi 
girdėt baladojimai o durie 
miegstubes atsidaridavo ir už- 
sidaridavo su trenksmu. Mirs- 
kiene kalba, jog josios tėvas, 
tris metai adgalios atėmė sau 
gyvaste isz priežasties, jog jie- 
je neisztekejo už tojo vyro, už 
katro josios tėvas geide jaja 
apviruoti ir per tai josios tėvas 
po smert neduoda jiai atsilsio. 
Poteriai ižgialbejo ligoniu 

nuo smert.
Warsaw, N. Y. — Miss 

Elsie Sandring sirgdama ant 
uždegimo plaucziu ligonbute- 
je, pasveiko per pagialba po
teriu. Josios pastoris Re v. 
Dr. Dempsey, laike pamaldų 
atkalbėjo poterius su parapijo- 
nais ant josios intencijos, ydant 
pana Sandring pasveiktu. 
Tame paežiam laike ligonbu- 
teje gydintojei apreiszke, jog 
jieje pasveiko isz savo ligos.

Dydžiauses kariszkas laivas ant svieto.

Republika Argentina neužilgio aplaikys savo nauja laiva 
kuri užbaiga dirbtuve laivu Qiiocy, Maes. Tojo laivo vardas 
yra ‘‘Rivadavia”, ilgio turi 577,5 pėdu, ploczio 95 pėdas, 
27,500 tonu ir turės 12 armotu p<v!2 coliu. Pirmas baudimas 
atsibuvo 12 ežio menesio Rocklande, Me.

Prisius lavono kojas ant 
gyvo žmogaus.

New York.— Daktaras A. 
L. Sorosi kuris per daugeli 
metu praktikavojo ant szuniu 
kurie netekdavo kojos o pri
siūdamas užmusztuju szuniu 
ant gyvųjų, ta pati daris dabar 
ant žmonių. Jojo būdas yra 
tokis: jago žmogus buna stai- 
gai užmusztu, tai nupjauna 
jam koja o prisiuva .gyvam 
žmogui.

Dr. Soresi kalbėjo: “Nese- 
nei nupjoviau koja baltam 
szuniui kuris likos užmusztas 
ant geležinkelio. Tuojaus nu
pjoviau jam koja o prisiuvau 
rudam szuniui kuriam koja 
nupjovė teip-gi ant geležinke
lio ir dabar rudis bėginėja 
sveikas su balta koja, ta pati 
būda naudosiu ir ant žmonių”.
Brooklyn© tiltui grasina 

pavojus
Brooklyn. — Gyventoje! 

yra perymti baime isz pavo
jaus kuris grasina griuvimu 
Brooklyniszko tilto, dydžiau
ses pavojus grasina valando
mis rytmetinėse ir vakarinėse. 
Likos paskirta tam specialisz- 
ka komisije, kuri isztirines, ar 
tiltas tikrai da yra drūtas ir ar 
ant tikro ketina sugriut.

Barnumo cirkusas 
nelaimėje

Omaha, Nebr. — Trileka 
ypatų, visi darbininkai prie 
Barnumo cirkuso, likos mirti
nai sužeisti laike susidūrimo 
pasažierinio trūkio su cirkusi- 
niu trukiu ir visi likos nuga
benti in Omahos ligonbuti o 
29 kiti, mažiau sužeisti, likos 
nugabenti in kitas ligonbutes. 
Cirkusas aplaike milžiniszkas 
bledes.

Motere liepsnuosia
Columbia, S. C. — Szimtas 

ypatų mate kaip kokia tai se
nuke bego uliezia visa lieps
noje, baisei klikdama, pakol 
nepnbego prie josios kelioleka 
vyru ir su pagialba surdotu 
užgesino liepsna, bet motere in 
kėlės valandas mirė ligonbute- 
je. Motere vadinasi Ada 
Smith, 78 metu senuke. Szle- 
bes užsidegė nuo karasininio 
pecziaus.

Užmusze mieganezia 
paezia su dvinukais.

Keyport, N. J, — George 
Nicholas atejas namon girtas, 
isztrauke revolveri o pridejas 
jin prie galvos savo miegan 
ežios paczios, prie kurios gulė
jo nesenei gymus dvinukai, 
szove in jaja du kartus, už- 
muszdamas ant kart. Kada 
kaimynai subėgo, Nicholas pri- 
dejas revolveri prie savo kru
tinės, atėmė sau gyvaste.

16 metu lauke imp ėdžio 
Ir sulaukė du ant 

kart.
Sellinsgrove, Md. — Per 

szesziolika metu kantrei lauke 
Povylas Ynukersas ydant jam 
garnys atnesztu in jo narna 
impedi.

Po teip ylgam laukimui 
pribuvo netikėtinai net du 
drūti sunelei isz kuriu tėvas 
negali atsidžiaugt. Vaikuczei 
yra drūti ir puikei auga.

Apjako rūkydamas x 
paperosus-’

Pottsville, Pa. — William 
Henderson 19 metu senumo 
apjako suvis ir turėjo būti nu
gabentas in Filadelfijos ligon
buti. Kada jin gydintojei 
apžiurėjo, persitikrino, buk 
priežastis apjakimo yra, nuo
latinis rukimas paperosu, no- 
rints buvo jam apie tai per- 
sergeta, nes neklause savo tėvu 
ir prieteliu, per ka in laika su
vis apjako.

Kas yra gyvenimas del 
tokiu žmonių?

Brooklyn, N, Y.— Du gy
ventoje! — ubagai tojo gar
singo miesto mirė szia nedelia. 
Visi buvo tosios nuomones, jog 
ne skatiko prie duszios netu
rėjo, nes ubagavo nuo ryto lig 
vakarui. Kada perkrate juju 
grinezes pas viena rado 14,000 
o pas kita 2,400 doleriu, priek 
tam pasirodė jog turėjo kelio
leka namu.

ISZ VISU SZALIU.
Struso pilvas

London. — Nepersenei li
kos atvesta in miestiszka ligon
buti 10 metu senumo mergiu
ke iszdžiuvus ir labai iszbalus. 
Liga mergaites buvo del gidin 
toju užduote. Staigus apslobi- 
mae ir vėmimai pakasinejo jos 
sveikata ir teip per ilgesni lai
ka suvis buvo nuvargintas 
tuom organizmas mergaites 
Gidintojei lauži sau galvas ne 
gah darni suprasti navatnos Ii 
gos, o ir atrasti atsakane.i 1 ant 
to giduolu — net vien kart isz 
ryto mergaiti iszmeti isz saves 
vini kone dvieju eolu ilgio pra 
dėjo tada apžiūrinei ir pasiro 
di, jog tokiu vinių da pilve tu 
ri 5. Daktarai ne mielindami 
ilgai pastanavijo dariti opera- 
cije ant mergaites. Keturi gi
dintojei apeiemi tai iezpildit ir 
iezimti isz viduriu mergaites 
42 vinis, misinginiu ir geleži
niu nitu 93 ilgio vieno eolo,
12 didelu vinių, kelee vines su 
misinginėm galvutėm, 3 knip- 
kuczius prie užsegimo kalnie- 
riaue ir daugeli adatų. Ne ga
na da to. In diena po operaci- 
jei isz meti isz saves mergaite 
velei kėlės vines ir nitu, ant 
treczios dienos plunksna, no 
raszimo ir teip traukije viso 
menesio iszmeti isz 'saves 30 
vinių 8 nitus ir viena plunks
na. Mergaite nurijo visus tuos 
daigtus traukije asztuoniu me
nesiu. Visas atsitikimas ant 
tiek da ira akivas, jog mer
gaite norint savo viduriuose 
turėjo tokius pavojingus daig 
tus, kurie tik galėjo perdurt 
žarna ir butu jau galas jos gi- 
venimo, pasveiko. Pagal nuo
mone gidintoju ira tai vienati
nis atsitikimas, , kad tiek daig- 
tu atrasta pilve žmogaus ir tai
10 metu senumo mergaites. Vi 
si tie nuriti daigtai likosi sudė
ti in stikline skrinele ir patal
pinti vienam isz gidtntojiszku 
muzeu Londone.

Kraujo lietus.
Neapolus, Italije. — Gy

ventoje! yra persieme dydele 
baime isz priežasties nupuo
limo lietaus suvis panaszu in 
krauja. Pranaszauje, jog 
trumpam laike atlankys juos 
dydele nelaime, ba kada tik 
toks lietus nupuola, tai kožna 
karta gyventoje! turėjo dyde 
les nelaimes.
13 užniuszti prie Pana

mos kanalo.
Colon. — Trileka darbi

ninku likos užmusztais per ne- 
t’ketina nuslidyma kalno prie 
P ortobelle, kuris užgriuvo ke
lis garinius sziupelius ir darbi
ninkus. Terp darbininku ra
dosi tik vienas amerikonas var
du Charles Nyland.
Francuzije sugražino Ro- 

sijei varpa.
Parižius. — Francuzije ana 

diena sugražino Rosijei dyde-
11 bonzini varpa kuri francu- 
zai paėmė isz Sebastapoliaus 
katedros laike Krimo kaies. 
Nuo to laiko tasai milžiniszkas 
varpas (svėrė tris tonus) kabo
jo Notre Dame katedroje. 
Vokieczei myli szunienia

Berlinas. — Vokieczei labai 
pamilejo szuniene kaip pasiro
do isz sekau ežio skaitliaus. 
Mete 1912 gotlibai suvalgė 81- 
32 szunis, nepriskaitant prie 
to skaitliaus kiek suvalgė žmo
nis szuniu ant kaimu. Paczioi 
Saksonijoi gotlibai suvalgė 42- 
88 szuniu. Prusuosia suvalgė 
2630 Tegul buna gotlibams 
ant sveikatos szuniena o jago 
juju neužteks meldžeme pribū
ti m Amerika o czion tosios 
mesutes randasi užtektinai.

Angliszkas karalus su karaliene atlankys Suv. 
Steitus.

Yra tai naujauses paveikslas angliszko karaliaus Jurgio 
ir jojo paczios Marijos. Karalius Jurgis ketina szimet atlankyt 
Kanada, isz tenais tiesiog in Washingtona. Tasai atsilankimas 
angliszko karaliaus in Suv. Steitus butu labai svarbus isz 
priežasties nesupratimo Anglijos apie Panamos kanala.

49 sužeisti sumisžime 
teatre.

Valercia, Iszpanije. — Lai 
ke nereikalingo sumiszimo krn 
tancziu paveikslu teatrelije 
mieste Gandia, provincijoi 
Valensija, ketures deszimte 
ypatų likos sužeistais, isz tu 14 
mirtinai ir kaip rodos mirs. 
Daugiause sumindžiojo vaiku 
ir moterių, kada insibaidus 
myne bego per duris.

20 iaivoriu apszutintu
L’Orient, Francuzije. — 

Per trūkimą garinio katilo ant 
kariszko laivo Courbet dvi- 
deszimts Iaivoriu likos baisei 
apszutintu. Nekurie mane buk 
parako magazinas truko ir ezo- 
ko in mares.

Baisi tragedije.
Budapeszt. — Priesz tris ne 

deles apsirgo Felso-Ghereg’e 
trejetas vaiku tenaitinio locni- 
niko dvaru Aleksandro Do- 
vid’o ant difterijos. Norint gi- 
dintojei norėjo užbėgt ligai 
vienok pagelba nieko neprigel 
bėjo ir visi tris skaitantis 7, 9 
ir 10 metu amžiaus numirė 
Ant szventes Kalėdų isz Vied- 
niaus kur atsilankinejo m 
mokslaines du viriausi sūnūs, 
vienas metu, kitas 17 metu se
numo, atvaževo pas tėvus; in 
antra diena po pribuvimui abu 
du apsirgo ant szkarletinos o 
po dvejų dienu ligos abudu ko 
ne vienlaikei atsiskire su 
sziuom svietu Teipgi ponstva 
Dovidai neteko viso 5 to savo 
vaiku in laika dvieju nedelu. 
Motina isz rupeszczio ir gai- 
leszczio in kėlės dienas po 
palaidojimui savo vaiku, tei- 
po-gi numirė, o ant galo li
kusia vienas ponas Dovid’as 
didžiausem smutke ir nerima- 
steje nuvargintas baisej smut 
ku nukankintas skausmu ezir- 
des isz priežastes patrotijimo 
vaiku”ir paczios milemos, nu
ėjo dienoje Nauju metu ant 
kapo savo paczios ir ten atsi
gulęs jau daugiau nekeli ir ne
sitraukė no jos ba szuviu in 
szirdi atemj sav givasti.

Trumpos žinios.

— Karūna, arba flagas ame 
rikoniszkas.tai ira Suvienitu 
Valdibu susideda itz žvaigž
džių ir raudonu su baltom juos 
tum, turi Bekancze pradže. Ve 
nas isz pirmutiniu kongresu 
amerikoninu susirinkęs ant 
sejmo po iszsimuszimui isz po 
jungo Anglijos ir po atgavi
mui luosibes ir neprigulmistes 
pastanavijo, idant per dekin- 
giste, del savo vadovo Jurgio 
Washingtono, sklipas priimtu 
jio herbą už savo locna Žvai 
gždžiu sidabriniu tuiejo būtie 
13 kiek buvo valdibu. Dabar 
blizga jiu keturesdeszimt-ke- 
turios ant melino dugno.

. — Irlandskas astronomas 
Monck apskaitė, jog saule be 
ga savo kėlu teip smarkei jog 
daro ant vienos sekundos 16- 
20 kilometru pritraukinedama 
su savim visas planietas ir jiu 
draugus menulus, o nevet ir 
nekures kometas.
t — Didžiausiu kapininu ant 
svieto ira Bockwood Austra
lijoje, užima-gi ploti žemes 
2000 akieriu, kas liginasi 3,- 
500 margu. Lig sziam laikui 
naudojema ira vos trecze dalis 
to ploto ant kurio palajdota 
100, 000 visokios tautos žmo
nių.
— Ilgiausiu metu isz visu me 

tu buvo 47 priesz užgimimą 
Kristaus skaite-gi jis dienu 
445. Likos jos daduotos isz pa 
liepimo Juliuszo Cezaro, kuris 
perdirbo reforma kalendoriaus.

— Turtingiause diecezije 
sviete ira biskupiste New 
Yorko; turtus jos apskaito ant 
20 milijonu doreliu.

— Pirmutine angelska gazie 
ta vadinosi “English Mercu
ry “ir buvo iždavineta laikuo 
se vieszpatavimo . karalienes 
Elzbietos buvo labai mažam 
formate.

Didžiause produkciszka for
ma randasi pietinei - vakaru 
kamputije Valdibos Louisiana 
prignlenti prie syndikato isz 
sziaurines dalies sklipo. Užima 
ije ploti po 100 milu in sziau 
rius ir pietų szali. Didelis tas 
plotis ira padalitas.



Garsingas Haos Wagner grajotas boles musza bole kuria 
meta jojo draugas. Suraskyte kur yra jojo draugas?

laiko Z nojo ji isz dasiproteji 
mo, kad vira jos pagadino 
blogi dra’ gai, nes kaegi kitas 
atitrauktu ji nuo jos. Girdėjo 
ji nuo Ž irblienes, kad M ko
las su eandravgais etdi karcze- 
moje ir ten kaziruoja; dabar 
aiszkino sau, kad viras jos 
kalbėdamas apie pagerinimą 
būvio viliojosi iszlaimesiant 
piningu kaziruodamas. Tas 
jos visai nelinkimino tacziaus 
nuliudino dar labiau“, nes 
tvirta buvo, jog karta inpra- 
tes in kaziravima neatsipras 
ir vis besiviliodamas, jog lai
mes, praloszes visus pinin
gus, arba ir sveikata prakisz, 
nes, žinomas dalikas kazirnin- 
kai be barniu ir musztiniu ne 
apsieina. Tas dabar labai ja 
neramino.

Mažas Pranukas beeiglaus- 
damas prie motinos tik didino 
jos motiniszkos szirdies skaue
mus....

Atėjo kaiminka Žvirbliene

Ne visi užmanimai 
yra geri.

Apraszimas isz kasdieninio 
gyvenimo.

Labai dažnai lankėsi ji pas 
Mikolus, milejo maža, gražiai 
auginama Pranuką, o ir dora 
Mikoliene.

Viktorija paliko rakta pas 
ja, viliodamas!, jog viras ne 
trukus sugriž, todėl prasze 
kad jam rakta paduotu. Vie- 
nog po misziu ir po pamoks
lui sugrižusi moteriszke isz 
bažniczios dar nerado viro. 
.Netrukus parėjo ir pareikala
vo pietų. Moteriszke kenteda 
ma dideli skausmą savo du- 
szioje, kuri vienog stengėsi 
slept nuo viro, iszpilde reika- 
avima. Nieko nekalbėdamas 

sėdo prie valgio. Isztikro gal 
butu visai ne neatsiliepes, jei
gu nebutu vaikas, kuris dar 
niekad nematęs teip nelinks
mo ir apsiniaukusio tėvo, pra
dėjęs verkt. Tada tėvas pri 
glaudė valka prie saves ir nu
ramino.

Po piet nieko nesakęs pasi
ėmė skribele ir iszeidamas pra
kalbėjo.

— Pasilikkit sveiki! Szian- 
dien niekur su jumis negaliu 
eiti: daug reikalu tunu.

— Ir iszejo.
Viktorija triusesi apsiver

kus, mislidama ir negalėdama 
sau iszaiszkint besielgimo vi
ro.

Tuomtarpu inejo Žvirblie
ne, ir pasakė, kad jeigu nori 
eit, ant miezparu, vaika pas ja 
gali palikti. Viktorija nesi
skundė kaiminkai ant savo 
viro, nors ta visaip mėgino 
paragint ja prie to. Dora m o 
teriezke tik vienam Dievui 
troszko atidarit savo szirdi 
pilna karcziausiu jausmu ir 
Dievuje jieszkot sau suramini 
mo. Taigi Žvirbliene su nie
ku turėjo iszeit, bet negalėjo 
pikt ant Viktorijos, kadangi 
ta neužgavo jos ne mažiausiu 
žodeliu, o kad priesz ja neap- 
skelbe savo viro Žvirbliene 
nedaug stebėjosi mažai žinoda
ma apie Mikolu szeiminiszkae 
sanligas, apie persikeitimą Mi- 

kolo.
Palikus vaika pas Žvirblie

ne, Viktorija nuėjo in bažni- 
czia, kur meldėsi teip kaip dar 
niekad savo givenime nesi 
meldžiusi; ten Dievui, kursai 
viską geriausiai žino, skundėsi 
ir melde jo susimilejimo.

Netrukus sugrįžo Mikolas 
namon, o neradęs moteries tik 
Žvirbliene su vaiku, pasi
klausė piktai kur pati, gavės 
atsakima, jog nuėjo in bažni 
ežia, suszipe piktai pro dantie:

— Jai tik ta bažniezia rupi 
Kagi ji ten gauna, kvaila bo 
ba!....

Tai tarės nuėjo in kita kam
barį ir bandė atidarit skrinele 
kur Viktorija, turėjo padėtus 
suezeditus piningus, bet ta bu
vo užrakinta; jieszkojo raktu, 
bet negalėdamas ju rast pra
dėjo krest skrinele, mani- 
damas atpleszes spina, bet 
nenusisekus, uszsiruke isz pik- 
tibes pipke, iszejo vėl in kam
barį kur buvo kaiminka, ir 
atsiliepe:

— Galite eit namon, aez 
pats pabusiu kol pati nesu- 
grižsz.

Moteriszke, nebūdama ežia 
reikalinga iezi-jo.

Mikolas vaikeztinejo po 
kambari rakindamas pipke ir 
visai nepaieejo ant vaiko ku
ris tūnodamas kamputije se
kiojo akutėms paskui rūstin
ga tęva, neiszdrisdamas atsi
liepti.

Sugrižusi namon isz bažni- 
czios Viktorija iszpradžiu nu
sidžiaugė iezvidus vira namie 
jie, bet tas džiaugsmas jos bu
vo trumpas, kadangi Migolas 
tuojaus pradėjo plūst ir keikt 
moteri kad nesedi namiejie, 
kad paėmė su savim raktus. 
Pareikalavo piningu.

Tas pareikalavimas jo vėl 
kaip naujas peilis pervere jos 
szirdi. Atidavė jai mažesne 
puse uždarbio, o jau didesne 
puse praleidęs nežinia ant ko, 
reikalauja daugiau.

— Jug neuszteks mum ant 
maisto, jeigu ir isz tu imi? — 
atsiliepe moteris.

— Mane tas neapeina! —at
kirto szarpiai viras.—Pasisko
linau kelis dolerius nuo prie- 
teliaus ir turiu jam atiduot.

— O Mikole!— tarė skaus
mingu balsu moteriszke.— Ta 
ve neapeina pati ir vaikas! 
Kuomigi jie tau nusikalto? 
Jeigu jie tau neapeina, tai usz 
kagi bent tau maisto nupirk
siu?

— Turi usz ka, nereikalau
ji sielvartauk Jug turi dar su 
czeditu piningu.

— Teip? Jau prie to da- 
ejai?—atsake moteriszke ir 
nuėjus atidarė skrinele ir ati
davė piningus.

Atidavus piningus, pati pas
lėpė veidą in delnus ir puolė 
ant kėdės kaipi pražudžius vi
sas pajiegas, kaipi nusiminus 
visai, pražudžius paskutini 
spinduli vilties.... Isz jos kru 
tines iezsiverže skausmingas su 
vaitojimas. Mikolas, matida- 
mas ta scena, žinodamas, jog 
jie padare teip nelaiminga ta 
moteriszke, kuri ji teip labai 
milejo ir teip gera iki sziol 
jam buvo, susijudino. Priėjo 
prie jos, atplesze rankas nuo 
ve’do ir spausdamas jas ra
mino:

— Nusiramink, Viktutė! 
Neimu visu tavo piningu; 
tie keli doleriai tai kaip nie
ko; uždirbsiu daugiau; tu ne 
supranti delei kokiu reikalu 
praleidžiu; tikėk kad gal ne
trukus szimteriopai man su 
grižsz tie piningai. Buk rami, 
asz rūpinuos musu givenimo 
reikalais ir nemislik, kad jau 
tavęs nemiliu —tik mat reika
lai givenimo biski mane ati
traukė. ... Bet jug usz tai ne
privalai rustintis.— Buk ra
mi, tuojaus sugrižsiu.— Bukit 
sveiki.

Ir vela iszejo.
— Kagi jis kalba?— klau

sė pati saves dabar moterisz- 
ke.— O Dieve! nedaleisk jam 
iszkripti isz kelio doros, sau
gok ji nuo pragaiszties. Teip 
kalbėdama iszskete rankas, 
tartum savo krutinia norėjo 
sulaikit ta, kurie teip geru jai 
pirma buvęs, kuri mili ir da- 
bar, jos akis ir szirdis melde 
pagelboe nuo Dievo, nes pati 
jautėsi silpna. Pažiurėjo pro 
langa, bet jau viro nemate, 
isztiese rankas kaip kad mels
dama, idant jis sugrįžtu prie 
jos, idant nejieezkotu didesnes 
laimes, kadangi pražudo ta, 
kokioje giveno iki paskutinio

ir radus Viktorija beverkian- 
czia, tuojaus supratus priežas- 
te; pradėjo skunet vira ir ru- 
goti ant jo nedoribes.

— Teip, teip, izirdeles, jis 
paklausė nelabu žmonių, da
bar jau nenor pabūti namieje, 
nes traukia ji in karezema ka 
ziros: pati maeziau kdp kazi- 
ruodamas plūdosi.— Ak, koke 
tai buvo žmogus, pirma, o 
in ka pavirto jis dabar? 
Būdavo namie sėdi ezvento- 
mis dienomis ir vakarais, o da
bar, žiūrėk, tai, paszmakezt. 
tai ir skuodžia in karezema, o 
ežia palieka viena—nors tu gs- 
la gauk.

— Nekalbėkite teip, Žvir
bliene; man jis geras ir namon 
girtas nepareina. Man tik 
baisu kad jo pikti žmones ne- 
iszvestu vetu isz doros kelio; 
Kaip kur elgiasi aez nežinau.

— Taigi, taigi, mano rūtele 
— pradėjo Žvirbliene — kad 
tik tie pikti žmones neiezves 
tu, ka jau ir daro, isz kelio do 
ribee. —' Pradėjo ramint Mi
koliene kaip mokėjo, bet ta ne 
galėjo nusiramint, prajaueda- 
ma ka blogo, nes jos szirdi 
kaipi koks akmuo sunkiausias 
siege.

Tikrai moteriszkee szirdis 
jaute, kad Mikolas artinasi 
prie ko tai baisaus. Mikolas 
tikrai pateko m kilpas gundi 
tojo nekokio Ernesto Coller’o, 
kuris priesz neseniai pribuvo 
in fabriką ir ten gavo darba; 
buvo vienog jis vienu isz pa
vojingiausiu ir negeietiniau- 
siu darbininku dirbtuvėje; bu
vo tai žmogus, kuriam nieko 
nėra szvento, [kuris apart stik
lelio nieko nemoka garbinti ir 
guodot; buvo karsztas kaip sa 
kesi socialistas kuriu idėja, ar
ba veidmaniszku garsinimu ira 
ligibe žmonių, o vienog pats 
tas karsztas idėjos pasekėjas 
turtu savo pasidalit su vargszu 
nenorėjo, o kaziruodamas pik- 
tadariszkai isznaudojo ne tik 
savo artima, bet ir sandrauga 
darbininką.

Buvęs jis apszviestu arba 
bent usz toki save palaikinejo. 
Redidavos, ar dėvėdavo visa
dos gerai ir visai nejausdavee 
noro pasidalit kuom su apipli- 
sziusiu vargszu, su tuom varg- 
szu nuo kurio su pagelba kazi- 
ru iszplesze nekarta ano kru
vina proce.

Mckejo vienog savo gudru 
mu pritraukinet prie saves dar 
bininkus. Apsakinėjo apie 
liūdna padėjimą darbininkisz- 
kos kliasos žmonių draugijos 
inveizdinejo jiems busianti 
draugijos stovi, apie koopera 
tiviszka ir kolektiviszka drau
gija del geresnio darbininku 
būvio kurie nesuprasdami ge
rai ka reiszkia tokie tvirtini
mai, visai neprotestavo tacziaus 
pritaidavo kada Ernestas tvir
tino jog gamtiszki turtai vi
siems žmonėms priklauso ka da 
bar pasisavima tik kapitalistai 
Rods gamtos turtai visiems žmo 
nems priklauso ir visa žmonija 
jais naudojas, tvirtinimai buk 
jais pasidalina tik kelios ipa- 
tos neturi pamato, arba toks 
tvirtinimas ira neteisingu. Kad 
kapitalistai didesne nauda tu
ri isz tu gamtiszku turtu, ne
gu darbininkas, darbininkas 
negal rugot ant neteisibes jei
gu jie neprisidėjo prie tu, ku 
rie pramane isznaudot gamtiez 
kus turtus ir tas pramanimae 
jug teipgi nemažai kasztavo

Juozas E. Willard, amerikoniszkas ministeris in 
Iszpanije.

ir darbo reikalavo; jeigu nebu 
tu pramane kapitalistai, jug 
darbininkas negalėtu isznaudot 
neturėdamas tam titru prietais 
miu ir kaszto.

Teip nekurie protingesni 
protavo ir mate jog sccialietisz 
ki užmanimai niekad nebus 
iszpilditi kaip niekad nebus 
ligibes tarpe sąnariu draugi
jos.

Ernestas vienog mokėjo su
prast, kad jo tvirtinimus tūli 
palaiko usz kvailas svajones, 
bet podraug mokėjo bukliai 
isztrenkt ginklą isz ranku prie 
szo. gudriai daridamas kvai
liais tuos, kurie blaiviau pro
tavo, kalbėdamas:

— Žinoma kiekvienam, jog 
to, ko kitados suaugės žmogus 
negalėjo suprast sziandien kū
dikis supranta. Amžiams be 
gant ir protas žmogaus pradė
jo tobulintis; žmogus pradėjo 
lirineti, kaip dabartinis jo gi- 
venimas sureditas; persitikrino 
kad sutaisimas, arba suredi- 
mas sanligu žmonių nėra ge
ras, kad žmones ligiai apdova 
noti gamtos protu kalba ir ki
toms žmogaus ipatibemis kaip 
vienas teip kitas, negal but vie 
ni ponais o kiti ju vergais; bo- 
gi tie kuriems tukstareziai žmo 
niu o net ir milijonai nekarta 
tarnauja, savo darbu maitina 
ir lobius krauna, ira kuomi ne 
buk isz prigimimo tobules
niais? Ar jiems gamta daugiau 
ka davė kaip ir kiekvienam 
darbinkui, kaip kiekvienam 
žmogui? Žmones ligus visame 
turi būti. Delei ko žmogus tu 
ri aukaut savo spėkas ir givas- 
ti delei labo kokiu ten karalių 
ciesorių, o net ir kitu tinginiu 
— tranu, kokiais ira kapitalis 
tai ir kuningai, Darbininkiez- 
kos draugijos žmonių skirius 
galingas. Darbininku ’ranko- 
mis svietiszki “stebuklai” su
tvertu be darbininkiszku ran
ku kasgi butu sziandien pašau 
leje, o vienog darbininką žemi 
na toks nelabas niekuomi ne- 
geresnis usz pleszika kapitalis
tais ir jam panaszus kuningas. 
Darbininkams reikia vienibes, 
sccializmo, idant sujungtom 
pajiegom iszmest isz draugijos 
tuos trakus, kaip bites iszmeta 
isz savo avilio tranus, idant 
anie nesinaudotu ju sunesztu 
lobiu. Darbininkai labai daug 
gali padarit, tik dar trūksta 
jiems supritimo ir vienibes, 
idant pataisit turedima draugi 
jos ir pataisiti sau būvi.

Mikolas kelis kartus girdė
jo tokias Ernesto kalbas ir 
klausė ju iszpradžiu abejoda
mas, bet vėliaus jau ir tikeda 
mas in teip giriama socialistu 
idėja. Gal but kad Mikolas 
buvo kiecziausiu prie intikeji- 
mo; liepdavo jam vis dar abe 
jot apie ligibe žmonių, kad 
nekiekvienas nors ligiai gam 
tos kaip ir kitas apdovanotas 
nevienuoda tur paszaukima; 
kad ir tie kuriuos Ernestas va
dina tranais sunkiai darbuojasi 
jei ne fiziszkai tai dvasiszkai 
del labo žmonijos ir draugijos,

kad be ju draugija apsieit ne
galėtu. Teisibe, karalius ga 
lima vadint tranais — tvirti
no dažnai M.kolas — nes jug 
ra vieszpaii-teB kur nėr kara 

liu ir ten žmones laisvia kvė
puoja, 1 et be kapatalistu ir 
kuningu j kis szalis negalėtu 
apsieit’, k; d j:e vieni del ma- 
terialbzko. kiti d-1 d/asiszko 
labo būtinai reikalingi. Be ka- 
pitolo jokios pramon stes nega 
Įima pradėti; užgriebi jau eean 
cz’a iezsivi; cz.iusia pramoniste, 
jug butu didžiausia neteieingis 
tia kadangi tai ira pii-risavini 
mas svetimo turto Kuningai 
teipgi reikalingi, bet t iube 
pasakius, tai apsieit butu gali 
ma be ju — maste Mikolas. Ti 
kibą, jug pramanyta kaip sako 
tas iezmintingas v ras: tirnau- 
ja jiems laikidami žmones tam 
sibeje gazdindami savo sutver
tu pragaru, idant žmones butu 
nevalninkais ju ir karalių.

— Ar jiegi ka gero padaro? 
— klausdavo pats saves, o kad 
ir padaro tai labai mažai, Ž no 
gus vargdienis turi jiem mokė 
ti utz patarnavin.8, nore ku 
ningae piningais apsikrovęs.

Jo neapikanta prie kuningu 
sukurta Ernesto apdrebineji- 
mais purvais net ir szventue 
ju darbus pradėjo kaskart aug 
ti, kad galutinai patsai pasil’- 
ko prieszu kuningijos ir jau 
neatsiliepdavo apie kuninga ki 
taip kaip pravardžiuojant ir 
apsmeižinejant. Prarado pa 
gucdone visokius valdžios, ku
riais turėjo usz varžimus žmo
nių laisves, o podraug mete ir 
religija, nepildind imas jos n 
statiniu.

Teip isz doro, pasiliko be
dieviu priesz vieko kas ira 
szventu krikszczioniui.

Gudrus E-neetas, kuris daž
nai mate, jog Mikolas jo kalbu 
klauso su abjutnumu, mažai 
jas guodoja dabar mate, jog 
pažvelgas jo visai perkeite, ir 
pradėjo draugaut su juotn. M 
kolas noringai priėmė Ernesto 
draugiete, kidaugi palaike sau 
usz garbe draugaut su tokiu 
“iezmintingu” viru, kas dalei- 
d nėjo ir jam turėt save usz 
"apezviesta ir iezmintinga” vi
ra.

Pi i i to draugavimo Ernes
tas patraukė M kola sekanezinie 
žodžiais,

(Tolaus bus).
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SURINKTofiŠZ LIETUVOS
Yra tai rinkimai gražio Dainelių. 
78 pm. 6x9 col. dyd. Preke 25c.

W.D.Boczkowski-Co., Mahanoy City, Pa.

Ir Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVI?” 

Gal nežinai kur Ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 motus 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 motų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
3252 So. Halstad St., CHICAGO, ILL.

Kriaucziu kaime,

Liesus pasaka. Žodžei teisibes

Badai Ilinojuje, 
Tenaie pusėtinai Lietuviu 

gy vena, 
Nes juju bobos, tai jau gana.

Sarmatos jokios neturi,* 
Suvis ant nieko nežiūri,

L:g pueiaunaktu po miestą 
valkiojęs!, 

Visus in karezemas vedasi, 
Kad užpundytu, 

Ir linksmai laika praleistu, 
Netiki in nieką,

Ba kaip in darba nuejna, 
Bobeles ant visos dienos isz 

eina.
O jagu vyras in miestą už

eina,
O poros buteliu ne parce’za 

kaip pareina, 
Tada kele vaidus, 
Klykdo vaikus, 

Vyra savo suį ikyna, 
Tasai bu kumszte malszyna. 
Ant ryt bėga pas skvajera, 

Gabena ant provos savo vyra, 
Boba iez džiaugsmo szoka, 

Kaip vyras bausme užmoka.
Tada ant tu patycziu, 

Dirba triksus ant ul’czin, 
Praejgiue juokina, 

Tfu, bus apie tai gana. 
» «*

Katros mamutes su dukre
lėms bedavoje, 

Tegul daug gere ir neiezsi- 
psgyrioje, 

Dukrelėms reike duoti užsi
ėmimą, 

Tada neužkat ys vaikyna;
Niekyste nei u peš,

Kaip szioki toki darbi ran- 
kosia turės.

Aluczio mamyte invales turi!
Kaip jau dukrele ant mer 

gos ie>ž uri, 
Mamutei rankeles bi cziuoje, 

Abi su dmerkem neszioje. 
Mamyl-* tanVy va augina, 
Dukrele- nuo )i o negyna, i 

O kad tu prasmegtum,
Kad tu giardama už^pringtum 

Nh y’gai džiaugeiesi, 
Ne ylgai ^girkszuosi,

Kojų nepavilkei, 
Aut lovos raivye’eii;

Baisei stenėsi, 
Kauro duonos neturėsi, 

L’ežuvi kramtysi, 
A»zarom troizkuli gepy-’! 
Tu mielini, jog kaip dukre

le isztekes,
Tai ant tavei jieje ir žentą“ 

žiūrės?
O ne, turėsi begkt, 
In ta ezali nežiūrėt,

Kur žentas duktere proto 
mokys,

Už kudlu po žeme tasy-! 
Kam pati dukreles nesaugojai, 
Ant vieko per pireztue žiurejei-

* • *
Jago virukai būtumėt kitokį, 

Tai mergynos ejtu eu jumie 
ezokt',

Reike apie tai apsižiūrėti, 
Smoka burnoje turėti.

Ž noma, mergina, 
Su pruseleis gie’cziau szokti 

eina, 
Ba prūselis mandagesnis, 

Ir prie mergynu lagadneenis 
Kaip mandagumo iezmokeyte. 
Tada ir su mi rgynom szokeite, 

Ant to rodos ne turiu,
Ir peikti už tai merginu ne 

galiu.
* * * 

Niudžeržeje balus buvo, 
Ir pora mergynu pribuvo, 

Vienas vaikynas susipsž no, 
Na ir kendžiu užpundino.

O kad susikalbėti negalėjo, 
Tai tlumccziu paymti turėjo, 

Mat, kad kendžiu nupirktu, 
Ir mergynome padalytu.

* * * 
Nii.fdee bobeles, susilaikykite, 

Girtuokliauto paliaukite, 
Burdingieriai net svaiguli 

gavo, 
yiea kuna nusibrazdavo;

Lovas apžiurekyte, 
Blakes iszvaikykite, 

Neviena iezpurpue kaip bv 
rabanas, 

R dos kad eksplodavos z> ras, 
Tai ne ezpoeas kas diena laka. I

Tai jau szirdeles ka-ka! I 
Pasibaigs alutis, na-na, 

Užbaigsiu, jau . bus gana!

Turtingas vertelga (kup 
ežius) grižo viena karta rajtas 
iez jomarko, turėdamas su sa
vim labai daug piningu; tuo 
met audra užspėjo jin keluja 
ir netrukus litus pradėjo 
plaukti kaip isz viedro ir visa 
jin permerke iki panagiu. Ne 
turėdamas kur pasislėpti no 
lietaus, suszlapes ir perezales 
ir murmėjo ant D evo, kad to
ki lietu dalejdo, kursaj ana 
teip labai nuvargino kelaujen- 
ti. Kad teip neiezmintingai 
kaltino Apveizda Dievo, in jio 
jas in tanku miszka, eztaj maž 
ne numirė iez baimes, regėda
mas iezlendanti isz tankuminu 
už akiu jio razbainika su pucz- 
ka rankose, kure k id isztiese 
ant jio, norėdamas jin perezau 
ti. Bet parakas skliute pucz- 
kos to razbainiko suezlapo no 
lietaus, teip kad dovanaj nore 
du kartus mėgino ezauti, ne
galėjo vienok padegti parako, 
o tuo tarpu prekejas užkirto 
smarkej žirgą, ir pabėgo no to 
razbainiko; o kad atviko ant 
vietos pakajingos, atsikvotejo 
ir dėka- ojo Dievui už iezgel- 
bejima iez tos nelajmee kalbe 
damas savep: aj kaip-gi asz 
buvau neiezmintingae, kad 
kantrej nenukeneziau litaue, 
kursai buvo del n anes geribe 
apveizdos, jeigu butu buvęs 
oras gražus ir blaivas bueziau 
jau dabar negivae, ir isztikro 
ezito valando bueziau jau pisi 
likęs perezautu, o moteriszke 
mano ir maži kudikei butu 
paeibke sieratoni', laukdami 
do.vanai eugrižtant mane; mur
mėjau neiezmanelis ant lietaus, 
kursaj mane szlapino. o tuom 
tarpu jau kaltas esu už apeau- 
gojima givastes ir viso turto 
mano. Kiek tai kartu žmones 
murma ant menko kokio nors 
ikiraue da’gto, ne atmindami 
jogei tas gal būti del ju užvis 
g-riause g-*radejiste?

— Jagu nori būti laiming 
turėki mažai prietelu. 0 jag 
nori būti nelaimingu, pasin 
pink daug prieteliu.

— Jagu nori būti palaikit 
už teisinga, dora ir pabažai 
niekad ne atsakinėti ant ui 
klausimo tavo szirdingo prietf 
lauš.

— Jagu nori turėti prietsli 
turi gretintis prie savo ueprie 
telu.

— Jagu nori būti palaiki 
tas už razumna, “tai draugauk 
su kvailesneis už save; o ka. 
da tame užkalbins razumnes- 
nis, tai ižsikalbineki nesvei- 
kurnu — ir pabėk nog jio.

— Jagu nori būti didelėj 
iszmintingu tai niekados ne tu 
rėki biekuti su pus-galveis ir 
idejotais, arba su paleietuveie.

— Gaili kis kožno, nes ne- 
atsitikek kožnam.

— Su kriaucziutn kalbėt 
api drabuži, su eziaiicziumap- 
siavijima su skalbeje apiakai- 
bima, su mainierium api drilu 
— piki — skvipa ir dūli, su 
kožnu amatninku api jiojo ama 
ta; ba jagu su balberiu kalbė
si api aetronomije, su sziau- 
czium api fizika, eu saluninku 
api tikėjimą, tada tave palaikis 
už kvaili ir pridirbsi sau neti
kėtinai neprieteli!.

— Jagu ejni tada, saugokis 
idant ne prapultum, jagu t-joi 
per smiltina, žengk pamaželi 
ir lengvai, tai ne, pailsi kada 
kalbi su staigu žmogum, kai 
bėk atsargei, idant ne gautom 
per nosi; su praseziokelu kai 
bėk labai atsargei, idant jiojo 
nesupiktintum, su aūlu nesi- 
girezik, ne in disputas ne e j k, 
ba pate pasiliksi asilu.

Ar matei kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, pusei m. $1 

Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.60 

Rašydami laiškus adresuokite
DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, III.

Lietuviszka AGENTŪRA
Asz esmia po kaucija Ohio valstijoje 

tzą r p'turiu dideli agentūra ir kontora bankini
f,/ • M'.'vrV '--wl savo locnam name vertes $12,000.00

Parduodu laiva-kortes ant geriausia ir 
•?- greieziausiu laivu. Siunoziu piningos in

visas dalis svieto, nelaikydamas piningas 
1 pas save nei vienos dienos, bet taojaas 

iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip
A. J. KEVDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, Ohia.

...ISTORIJE SZVENTA...SS:
SENOJO IR NAUJO INSTATYMO

Ndo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Viszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.

PARASZE
1 VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS 

SU 50 PAVEIKSLELU.

_______________ _____ TVANAS.

110 Puslapiu. 6 j.x9.| Coliu Dydumo. Preke Tiktai 35c. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
- 

___ _________________________________



Ko mokina 
mergaites lele?

Ž-'no kiekviena motina, kad 
lele mergaitei ira geriausia zo 
bova, kad niekuomi teip no- 
ringai neeibovie mergaite, kaip 
lelia, bet vargiai katra iez mo
tinu pamielijo apie tai kokia 
intekmia turi lele ant mergai
tes. Lele tuomtarpu mergaite 
mokina daug gero, kaipo ir 
daug blogo. Smagu žiūrėti, 
kaip maža mergiuke nuduoda
ma motina auklėja savo lele, 
perstatinėdama sau save kaipo 
suauguse, rimta, (žinoma nusi- 
žiundama ant motinos) žmona, 
o savo lele, kaipo giva, jaus- 
tanczia buiti. Gal ne vienas 
sau pamislis kad atkreipinet 
ant to savo atidos visai nebe
reikia, nes kagi gali apeiti 
rimta žmogų kudikiszkos zo- 
bovos, bet kas teip mano — 
klista. Prider atkreipti, ypacz 
motinoms auklejanczioms ma 
žas dukrelias ant to daliko, 
kadangi ta mergaites zobova 
pasilieka su pasekmėmis ge
roms, arba blogoms. Taigi pa
kalbėsime apie ta dalika.

Vienkart matidamas tūla 
pažįstama man maža mergiuke 
besibovijancz:a su savo lelia, 
pradėjau teminti atidžiai. 
Mergiuke laike rankose, pasi- 
staczius pnesz savo akie lele, 
paredita pagal paskutines ma
dos. Ant galvos turėjo pritai- 
situs, gražiai euezukuotus ir 
sngarbiniuotue plaukus, ant 
kojų czeverikaicziue, apvilkta 
pasiūtom gražiai ezlebukeme, 
taritum tikras givas žmogisz- 
kas sutvėrimas. Bet žvilgtelė
jus in digta veidą lelee, neno
rams reik nusijuokti. (Dideles 
stiklines akis žibėjo apvestos 
aplink brukezniu juodo dažo, 
parstatinejanczios kaip kad 
juodus ratelius ant raudono 
veido lelee, lupos po maža bal
ta noeukia kaip karmazinas 
raudonos, indubueios giliai 
tarp iszpuetu veidu.

Kada norėjau dasilitet tuo 
tikrai juokingo stabuko, mer 
giuke pradėjo rėkt. Mat ta le
le perstatė jei ideala grožibee, 
turėjo prie jos didžiauee sim
patija ir insimilejima. Mergai
te su gemanczia gilibej szir- 
dies moteriezkee iszdidietia žiū
rėdama in ta savo ideala groži
bee perstato ateiti savo, mato 
joje save pan a ežia in ta savo 
lele, kada iszaugs ir gales su 
pagelba blanszu, krosku ir pu
dra nudažiti savo veidą teip, 
idant perstatinėtu jai ta ideala, 
kurie ineiezaknijo jos szirdije 
nuo kudikistes.

Taigi lele visupirmiausiar 
mergaitei suteikia estetiezka 
eupratima, mokina perdirbinet 
isz raižą veido, aplipdinet ji 
dažais ir baltiniais, kas ira la
bai vodingu uodai, o net ir 
sveikatai, kadangi pro užlipin
tus porus, arba skilutias uodoj 
prakaitas, negal iez kimo iezei- 
ti ir atgabena liga, antra, spal
va, arba cera uodoe tuoj pa
gelsta ir mergina eziandien 
pripratusi tept savo veidą, la
bai veik pražidi, nes turėdama 
da vos apie dvideszimts metu, 
jei nesikvarbuotu iszžiuretu 
suvitueia, pasenusia, ir iezblisz- 
knsia.

Tai ira pasekmes bovijimoei 
mergaites kudikietej “puikia 
lelia”, nupirkta krautuvėj pa
gal paskutines mados intaieita.

Neviskas da ant to, ne vien 
tik tos buna blogos pasekmes, 
da ira blogesnes.

Žinome kad nupirkta inreng 
ta visiszkai lele, nereikalauja 
nuo savo auklejos jokiu rupes- 
cziu. Auklėjai nerupi visai 
kad savo mihma lele gražiau 
panditi, ka-nors jos drabužij 
pataisiti. Turi smagumą kasz- 
tu kitu. Lele visai nemokina 
meigaites triūso del savo nau
dos, neiszvistineja jos sumanu 
md ir inciativu, jokiu, tacziaus 
daigina jos duszioje tinginistei 
norą givent kesztu kitu, ipacz 
vėlesniame givenime kasztu 
viro, nuo kurio reikalauja, 
idant jai viską gatava prista
tau.

Taigi lele kaip matome turi 
didele intekme ant mažos mer
gaites, o tos intekmes pasek
mes vėlesniame givenime buna 
blogos.

Bet lėlės teipgi ir tobulina 
charakteri busianczios moterisz 
kės, suteikia daug gero.

Tegul tik sau kožna motina, 
auginanti ežia maža dukre 
le, primena savo kudikistes 
dienas ir pasiklausia, ar jai jos 
motina pirkinėjo tas “puikias” 
lelias krautuvėse? Galiu atsa- 
kiti nesisvarstidamas “ne!” — 
Pati sau taisė jas ir rede, ne
karta visai net galvutes parce- 
lianines neturėdama, kuria tu
rėjo pasidariti iez ekarulelio!

Atsimena gerai tuos laikus 
ne viena isz jusu, ir žinau kad 
piitars man jog daug daugiau 
džiaugėsi savo locnom rankom 
paredita lelia, negu dabar mu
su mažos dukreles nupirktom 
puikiom lėlėm.

Mergaite rūpindavos reika
lais savo lėlės, taritum tikra 
motina reikalais savo kūdikio; 
glamonėjo, nesziojo ir cziuczia 
vo.

Priegtam pati ta “maža mo
tina” buvo iezradeja, siuveez- 
ka ir dabintoja: kiekvienas 
sklipelis gražesnio ekarulelio, 
arba raiezczio būdavo med»ga 
paredalame lelee.

Kaip smagu būdavo žiūrint 
in maža mergiuke, kuri savo 
mažais pirsztukais knaibo ir 
siuvo pramanita lelei pareda- 
la! Triūsia su tikru paeiezven 
timu, idant tik pagal savo ku 
dikiezkoe fantazijos, arba nuo
mones intikti lelei, idant ana 
butu užganėdinta isz savo glo 
bejos. Kaipgi tai gražus ira pa 
sielgimae tokios mergiukes, 
kaip daug gero perstato ant 
ateites. Matome jau kūdikys
tei insimilejima in triūsa, in 
darba, iezeivietinejima suma
numo. Lele ira visados buitis 
vireznaturaliezka, pagal noro 
savo valdonkos karalienia, ar
ba vargezia, bet pasilieka tū
lam atskirime fantazijos, esti 
pragumu, kuris iezvisto ima 
ginacija, pereistatinejima, api- 
rege kūdikio jausmus mote- 
riezko jauslumo ir globos du
szioje mažos mamos - mergiu
kes.

Klistame labai manidami, 
jog kūdikiui patinka viskas 
tas kas pagal suaugusiu žmo
nių pažiūru puikiai iszžiuri. 
Kūdikis prie savo prigimto 
prastumo, prie megimo svajo 
niu ir gražiu jam daigiu, ku
riais instinktiezkai puoszia sa
vo imaginacija, noringiau pa
ims zobova, kuri jam patinka, 
negu ta, kuri kaipo tikrai gra
ži patinka vireeniems. Prieg 
tam kūdikis visados linkės ne 
patinkanti jam daigta perdirbt 
pagal savo noro. Motinos ipacz 
mažom mergiukėm niekad ne
privalo draust jokio darbo, ta- 
cziau paraginet prie kiekvieno 
triūso, jei tik anas nebūna pik 
tadaristia.

Nereikia to niekad pamirsz- 
ti kad inspudžiai jaunistoji ku 
dikio velesnsiame givenime jo 
iszdils isz omenes. Kas insi- 
szaknija duszioje kūdikio tas 
pasilieka beveik ant viso jo 
givenimo. Vėlesnis auklėji
mas ir mokinimas kūdikio, 
idant pažintu kas ira tikrai pa 
togiu ir gražiu neiszdildo de
mes pirmutines jo korupcijos, 
neiszravi tu piktžolių, kurios 
tapo pasėtoms in kūdikio du- 
szia jaunistoi.

Taigi kaip daug reik paise- 
ti ant to idant nedaleist prigiti 
jokioms piktžolėms kūdikio 
duszioi, nes gana gerai žino
mu ira tas visiem jog “piktas” 
daug veikiau paisiima, negu 
“geras”, kaip labai reik dabo
ti duszia kūdikio nuo tu pikto 
bakterijų, kurios gimdo kūdi
kio duszioje korupcija, arba 
puvėsi, kuris pikto svieto at- 
mosferoi smarkiai plaunasi ir 
veik iez sveikos kūdikio du- 
szios gali padarit supuvusia.

Bet ar paisome mes ant to, 
idant duszios musu vaiku bu 
tu sveikos ir neuszkrestos liga 
“pikto”?

Gana tik pažvelgt in pir
mesnes geresnes 4-5 metu se
numo mergaites pasielgimą, 
nekalbant apie vaikus “uli- 
czioe” auginimus, idant persi- 
tikrint kaip ežia musu moti
noms rupi sveikata kūdikio 
duszios kaip vėliaus tėvams 
rupi vaiku mokslas teipgi rė
kia su kartibia pripažint kad 
visai mažai.

Apszvietos mums da daug, 
daug reikia, idant tėvai galė
tu suprast gerai savo privalės 
idant isz musu busianczios 
gentkartes galima butu tike- 
tiesi daug geru žmonių, pra
kilniu viru ir geru moterių.

Nedarinkta Pora
Ana diena apsipaeziavo W. S. Grant Jr. (vyriauses sūnūs 

buvusio prezidento Suv. Steitu) 60 metu senumo su 35 metu 
senumo mergyna kuriai priesz suriszima užrasze suvirszum mi
lijoną doleriu. Well! galima dasiprast kad isztekejo už seno 
maiszo isz kurio piningai iszbirejo o jieje juos surinko.

Žodelis tėvams.
Czia keliais žodžiais nori pa 

taikinti tėvu szirdysna Juk la
bai daug tėvams priseina gal
vot ir kankinties su klausmu 
apie savo vaiku gera pasielgi
mą gražu apsiejima ir dora. 
Tai yra amžinas klausimas ir 
jis taip senas, kaip kad pati 
žeme, kaip pati žmonija. Kaip 
tik tėvai sulaukia vaiku tai 
pirmas ju rūpestis - kad vai
kus gerais, dorais ir prakilniais 
žmonėmis iszauginus O juk 
labai prastas yra daigtas dai
liai iszaugino vaikus. Nori val
ka dailiai iezaugint— kad jie 
isz mažens ingautu kaip ir pri
gimimą prie vieko, kas dailu, 
tai duok jiam, kad jis ta gera 
pažintu, o pažines — pamyle 
tu. Gal yra sunku? visai ne! 
Kiekviena szeimyna nore vie
nam isz savo vaiku iszsigaletu 
suteikti o ezis jau da rytu szei 
mynoje intekme ant kitu. Kas- 
gi reikia duoti vaikams iszma- 
žens? Duok mokslą ir vieką, 
kas dailu. O dailu tai sztai 
kas: — muzika pirmoje vieto
je t. y. dainavimas, griežimas 
ant styginiu instrumentu skarn 
binimas ant piano, pūtimas vi
sokiu kitu muzikos instrumen
tu, o toliau - pieszimas, tapy
mas, skaptavimas ir t t. Taigi 
vaikas augdamas jau pripras 
ne tik kad dirbt ka nors gero, 
bet jie ingaue gerus jausmus ir 
norą but prakilnesniu žmogum 
suprantaneziu doros ir dailės 
dėsnius. Tada jis turės sau at 
sakaneziu pasismaginimu ir ži
nos kur ir kaip sunaudot liuo- 
sa laika. Tėvams mažiau bus 
vargo saugot savo sūnelius, 
kad tie nesilenktu pries Bachu 
so aukura, kurie daugiausiai 
stumia musu jaunuomene žmo
nijos marmalinen, kur žmones 
kunu ir dvasia jau pražuvę ir 
sau ir visuomenei. Su mergai
tėm!, be abejo, dar blogiau pa 
sidaro, jei jos lieka be priežiū
ros ir tam tinkamo auklėjimo 
O mergaite gerai pridabojus 
yra daug lengviau geru ir pra
kilniu žmogum iezauginti. Už 
tai, tėvai, mokykit savo vaikus 
abelnai o muzika tegul bus 
jusu vaiku gera auklėtoja do
roje, skiepijanczia jiems gera 
skoni pamylėjimui viso to, kas 
dailu ir pasibiaurejimu vi- 
suomi, kas szyksztu ir biauru. 
Tėvai, suteikkit savo vaikams 
tokia proga, kad jie galėtu 
mokytis muzikos, per ka jie 
suszvelnintu savo jausmus ir 
geidulius. Jusu vaikai tuomet 
ingaus geresni būda ir pastovu 
ma. Be tu dalyku žmogaus 
gyvenimo takai buna labai 
sunkus ir žmogus lyg bailys po 
juos klaidžioja nes jis nesijau- 
czia esąs valdonas pasaulyje- 
Gamta tankiai žmogui suteikia 
stebėtinus gabumus, kuriais ro 
dos jis galėtu pasinaudoti ir 
amžinai gereties patsai ir pir- 
duoti smagumą kitiems bet kas 
isz to kad tie gabumai neranda

sau geros dirvos arba kad ta dir 
va lieka neapdirbta, o tankiai 
net sudarkyta—■ tada jie 
neiszduoda gero vaisiaus, jie 
dingsta. Taigi tėvu pareiga, 
pirm negu prasiszalinus isz 
šzios pasaulės viską ta padary
ti naujai kartai, savo vaikams 
kad jie butu stiprus kunu ir 
dvasia ir laimingi gyvenime, 
kad jie galėtu visur ir visad at 
sispirti priesz įvairiausius, lyg 
tyczia žmogui pataisytus slas
tus ir netikusias pagundas.

Antras tėvams pasidžiaugi- 
mas bus tas, kad jaunimas su
siejęs liuosan susirinkiman, ne 
sistengs, kaip dabar kas yra, 
jieszkot ko “mudrus” pasakius 
o tas visas “mudriau” pasa
kius, o tas visas “mudrus” pa
sakymas remiasi ant to kad 
stengiamasi pasakyt ka nore ne 
doro negražaus. Kuomet jauni 
mas bus auklėjęs dailėje jis su 
sejes dailiai padainuos pažais 
ir ne tik save apsaugos nuo in- 
tekmes negeistinųjų susierzini
mu bet ir paszaliniams padarys 
dideli smagumą. Kad-gi jauni 
mas bus tikrai auklėjamas dai 
leje, jam jau nereikes alaus 
baczkutes, kaip kad ant kiek 
vieno žingen'o daroma dabar, 
kad tik laika kaip nors užmu- 
szus. Mus lietuviai iki szam, 
laikui, ypacz vyrai dainuoja 
tik tuomet, kuomet, geria, o 
jau kaip viską ižgeria, tai 
kuodus viens kitam rauna 
ir po rovyniu traukia “pa
ilsiu” o paskui džiaugias taip 
paūžė. Rodos, reiketu to viso 
earmatytiee, turėtu ir kiti to
kius žmones pertarti ir nuro
dyti jiems blogus ju daibus 
bei papreežius, jog doru žmo
nių yra nemažai; bet vis kiek
vienas lyg jaueziasi gyvenime 
iszsinesziojas ir ant visko blogo 
atsiliepia tyla, o gero taipgi ne 
daro. Teip neturi but!.. Taigi, 
tėvai, pirmueziausiai rūpinki
tės savo vaikais, o visi kiti dori 
žmones taisykit silpnus visuo
menes narius. Juk kiekvieno 
doro žmogaus pareiga yra ne
tik paežiam gerai manyt ir 
veikt, bet ir kitus nuo blogo 
apsaugot ir tuom daryt visuo
mene garbin-ga.

Oraus
Didele knyga api 1300 pnslapu 
Visos 6 dalis d riteriai ir puikei 
apdaryta. Kantus nusiuntimo 
mee apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Bocxkowiki-C«.

MAHANOY CITY. PA

Introligatorne
APD1BBTUVK KSTGU.

Aysidirba senos maldaknyges istorisn 
natos ir laikrasxciei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagis Draugas, Tėvynė ir Lt. 
Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kantus. Adresas:

LlthaanlaM Bladary.
114 W. f prašo. Aahiaiy City,

KUR BŪNA
Mano brolis Andrius Siatwaitis 

pirm keturiu metu gyveno Blooms 
field, N, Y, o dabar nežinau kur tu
riu svarbn reikalą jis pats ar kas ki
tas praszau atsiszaukt ant adreso.

J. Szatwaitis.
('89 °1) 1414 New York Avė.

Sheboygan Wis.

Franas Urboną apie 18 metu se
numo atkeliavo in Amerika priesz 
Sekmines in Shenandoah, tris nedė
lios adgalios iszdume kur apie 
Scrantus. Jisai mane apskraude pa 
imdamas du ziegorelius, lenciugeli ir 
keletą kitokiu daigtu. Apskrito 
veido, melinos akis, nemoka nei vie
no žodžio angelskai, Jaigu kas jin 
pamatys tegul duoda žinia ant adre. 
so gaus $5 nagrados.

Jonas Pratakas.
302 E Center St, Shenandoah, Pa.

Mano gimine Pranciszkus Tiszkus 
3 m. kaip Amerike paeina isz Kauno 
gub., Szauliu pav., Viekszniu para., 
jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso.

A. Jezdauskas.
Box 65, W. Frankfort, Ill,

Mano pusbrolis Antanas Mikna 
apie 10 m. adgal gyveno Clinton, 
Ind, o dabar nežinau kur, jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so.

J. J. Tvanauckas.
Box 604, Connelville Ohio

Aleksandra Paslawiczius ir Juozas 
Praniula paeina isz Kauno gub , Pa
nevėžio pav., Maguožioniu sodžiaus 
turiu svarbu reikalą jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso: 

B. Jasiunas.
Box 41. East Hampton L* S. N. Y.

Mano teta Ona Szulgauskiene po 
tėvais Silickiute paeina isz Suvalkų 
gub., Suvalkų paw, Mockavos gmi- 
no pirmiau gyveno Kingston, Pa. 
o dabar nežinau kur ji pati ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso.

Ona Dubikiene
Box 41 Krebs, Okla t

Mano brolis Jurgis Kondrota pa
eina isz Vilniaus gob.. Traku pav. 
Krunio volost. 4 metai adgal gyveno 
Boston Mass, o dabar nežinau kur jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso. (q^ ‘o;)

W. Kondrot
Brattleboro Ver.

Mano pussesere Jule Mazlisicze 
po vyru Urmoniene teipgi ir Anta
nas Zukauokas, ir Juozas Kankule 
visi paeina isz Kauno gub., Szauliu 
pav., girdėjau gyvena Philadelphi- 
jojo jie pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso.

R. Kricawskas
943—34 th. st. Morgin Chicago, 111.

Mano pusbrolis Juozas Petraitis 
paeina isz Kauno gub,, Raseinių 
pav., Viduklės para. 10 m. kaip 
amerike pirmiau gyveno Ellsworth, 
Pa. o dabar nežinau kur jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so.

P. Petraitis
931 W. 34 th st. Chicago Ill.

Mano 16 metu senumo sū
nūs Franas Mikulskas pavogė 
nuo manes $100, Liepos 30 ir 
pabėgo in nežinoma szali. 
Kas ji pamatys, meldžiu jin 
aresztuoti ir duoti man žine 
o asz kasztus sugražinsiu. 
Adresavokite eziteip ( 99 oį) 

Simon Mikulskį.

GERIAUSIAS KONCERTINKAS Ir Armonikas 
gausi pas mane, taipgi visokius muzik. 
Instrumentus ir lietuviškas knygas. 
Rašyk man Katalogo reikalaudams, kurį 
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:

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

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

638 Penn Ave. 
Pittsburgh, Pa.

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir tori 
savo paveiksi.^ šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
Rimęs ir mokinęsis Varšuvoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti' 
niais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvo 
litronbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri' 
fališkas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrėst savo liga.

Nenatnrališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI 
ir kt. išgydau į 10 dienų, o jei ne, tai pinigus 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negalei paei
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu į 18 dienas 
Ar jautiesi mažum. jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau į 21 dieną ir lai be skaudėjimo.

UYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
į 30 minutų be operacijos.

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

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

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30 vakift 
Pėdnyčiomis Iki 5 popiet Nedaliomis Iki j 

popiet Ateikit luoįaus.

HOKOKOKORoatoRoiteįioKoitoKOilo

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviizlau

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
PREKE $1. 

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame,

W. D. BoczkowskLCo. 
Mahanoy City, Ea.
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I PUIKUS SKAITYMAI ’
NAUJOS KNYGOSo

o
o 9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
J “Kas yra Kristus” “Priesz tei- 
M sybe nekalbėk” “Senas žmogus
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pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
ratas čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi
tos knygos preke tiktai 25o.

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

o
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i UNION NATIONAL BANK i
MAHANOY CITY, PA.

! CAPITOL STOCK 1125,000. SUBPLUS IB PBOFITS $300,000.
Suv. ValsL Bandas turi musu banke sudėtu piningu.

! Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
■ prie jueu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesnose, nepaisant
! ar ntneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
! turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

! HARRISON BALL, Preridentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet
; F. J. NOONAN, Vice-Preridentas. Subatomis B lig 12-ad.
■ W. H. KOHLER, Kamerini.  .

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

Visokių ligų Ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų melų prityrimu išrado daugybę specijaliSkų gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių Ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpo kitų aptiekos sandelyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduoles: »

Kraujo Valytojas ........................ $1.00
Gyvasties Baisumas....................75c
Nervų Stiprintojas.......... 50c ir $1.00
Vaisias nuo vidurių .... 50c. ir $1.00 
Nuo kosulio........................25c. ir 50c
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c 
Skilviuos proško* ......................$1.00
Pigulkos del k1 i.................. 25c
Nuo galvos sk: no ................25c
Nuo kojų nuosi .... 10c. ir25o 
Nuo dantų gėlii ......................10c
Nuo peršalimo ...................... 25c
Plaukų stiprinto., .... 25c. ir 50c
Linimentas arba >elloris .... 25c 
Anatharynas plovimui....................25c
Nuo kirmėlių....................................25c

Del išvarymo soliterio............ $3.00
Del lytiškų ligų........ 50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00 
Nuo kojų prakaitavimo............25o
Gydanti mostis........................... 50o
Antįseptiškas muilas................ 25c
Antiseptiška mostis...................25c
Nuo dusulio................................50c
Proškos del dantų .................... 25c
Nuo kosulio del vaikų.............25c
Kastorija del vaikų ... .10o. ir 25c 
Nuo viduriavimo........................25c
Kraujo Stiprintojas.................... 50c
Gumbo Lašai..............50c ir $1.00
Nuo plaukų žilįmo...................  50c
Blakių Naikintojas.................... 10c
Karpų Naikintojas............. 10c

bpocijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Dovynerios 25c
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknįs Ir t."t., kokios 

lik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Įltt" Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Kreipianliemsieins per laišk us nrba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus Ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu |ums brangi yra |usq sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA 

^VINCAS J. DAUNORA^h
APTIEKORIUS

229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE 
2S7 Broadway Kampas Reade Ulicze 

JVew ForA, A. F. Telefono*; Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Pinigus siunozime in Kraja kuo grelczianseL
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausia Gaylaivta viaa Linija in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kėliaujenoziu in Kraja pastarajame nerelkalaadami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir viiaa kitai rejontaUazkaa Paperai ia 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Dalia atlieka teisingiausiai.

— i Del vygados Tauraezln laikome atydaryta >— 
Subatoje iki 8 ad. vakare, Nedėlioja nuo 10 iki 12 ad. 

Užpraszome atlankitl mumis asabiszkai ar per kinka ir persitikrinti 
jog pas mas visai minėtus reikalus gretozbusd* tatai a gi triad, ir 
pigiauaai galite atlikti.

J

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

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

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

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

S zitos

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

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

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

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus’’ “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o
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Skaitykite!
gaus 5 isz v\rsz-minetu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paozta ir 
apmokame visas kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. F 0CZK0WSKI-C0.
Mahinoy Gty, Pa.
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Sveikata fluaal l 
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į J 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASĖT SBKLĄ; kuri gra- f 
žlal sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at- 
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS ta 
DAKTARAS, pažysta gerai Ilgį, pritaiko atsakau- 1 
čia! lickarstas prie visokių nesveikumų, silpny- > 
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina ■ 
Ilgį, užmezga Išgydymį, sugrįžina pajiegas Ir iš- • 
augina pulklį sveikutį ir drutumį, kas sutelkia a 
žmogui laimę ir llificsmybę. PH1LADELPHIOS M 
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių W 
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso- 
kių ligų
CWEII/HTII YRA TAI didžiausias 1 JsVt l\n I n turtas žmogaus, BE fY L. 1111 1 1 11 SVEIKATOS NĖRA LAI f 
MBS NE LINKSMYBES ANT SVIETO. *

Phll. M. Klinikos, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam * 
laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro experamentu ant sergan- 1 
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžiį, net medaliu apdovanotąs. To- U 
kiam jau tik galima tikėti. <

Privatlško] LABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusioms sutaiso kiekvienam S 
llekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 1 
tik aukščiausias mokslas Išrado pagelbal žmonių, 2

Iš daugybės išgydytų štai ką patįs žmonės rašo: >
GARBINGAS PH. M. CLINIOl Pranešu, kad nekarštas subaigėm ir Csame labai užga- * 

nėdlnti už tikrį pagelbį; greitų ir gėrį Išgydymų. Mano moteris telpat jau yra sveika už kų i 
siunčia širdingiausių padūkavonę. Jūsų pamnčlyvų ir teisingų būdų gero gydymo, skelbslm M 
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dūkavoda- ■ 
ml su moterla A. Antonlckas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.' *

Mrs. K. Jurevičienė, Box 220, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais Įtartų dūkavoja, už 'j 
Išgydymį nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjusios ir šulnį- J 
s los sveikatos — telpat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth SL, v 
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 800 Cen- į 
ter St., Freeland. Pa. Telpat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne- 5 
galiniu_sutalpinti. į
ĮS1TEMYK1T, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada. J 

K" A n FQI NF'SVFIK'AS bbt nori pastoti sveiku f ’ 1TC.OV IR LAIMINGU, tad atsilankyk, J,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savollgų bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, • 
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi Ir dėka- 1 
voja, nes čionai Išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo Išgydyti kaip šviežias teip ir užslscnė- V 
justas ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal- V 
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo Ir nečysto kraujo, nuo saužagystūs sėklos nubėgi- 5 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai- I 
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink* 
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, neini- W 
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstomB, kurios 
tuksiančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių Ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ Ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pageltos A 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC, k
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. j

VALANDOS: nuo 10 iš ryto Iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 Iki 3. Utarn. Ir Pėtny- 
čiomis nuo 0 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai Ir skaitykit knygą „Daktaras *. v

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
— LAIVAKORCZIU SKYRUS—

P. v. OBIECUNAS IR KOMPANIA
Cor. 12-th. & Carson. St., S.8.Pittsburg, Pa-

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietaviszka 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose na. 
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,

Priima Piningas ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalia Svieto 
greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakorles ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K, Varaszaaa 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovrenastis ir visokias Dokumentus satinkanozias 
ea tiesomis Rassijos.



tos

W. RYNKEW1CZIUS
.. NOTARIUSZA.S..

233-235 W. CENTRE ST., MAHANOY CITY, PA.
PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU

...... PO FRIZŪRA BANDOS.......

Mano Privatiszka Banka yra po 
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir 
pinigiszkus reikalus galima pas mane 
be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujanoziu pa
rūpina.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greioziause 
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 

Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, 

Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus 

ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma. 
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

MUSU DRAPANŲ KROME randai visokiu Drapanų 
ir Apredimu del vyru ir vaiku. Sziame laike ka tik 
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir pra- 
szome ateiti ir. peržiureti o jaigu pirksite tai busite 
užganedyti.

NEDELINE EKSKURCIJA

— Assesorei isz visu vardu 
vaikezezioja po namus ir klau- 
s neja balsuotoju už koki ti 
kieta balsuos laike at-dnaueziu 
nominac ju. Yra tai naujos tie 
sos kurios perėjo per Pennsyl- 
vanijos randa Harrisburge. 
Jaigu nepasakysite assesoriuj 
už kokia paitija balsuosite ta 
da laike nominac'jos negalėsi 
t: balsuot1.

— Dr. M. J. Petrikas, lie- 
tuviszkas medecinos ir chirur
guos ligonbutes specialistas 
priima ligonius kasdien nog 
10 lig 12 ad. priesz piet. nog 
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 
vakare. Kazuno aptiekoje 
237 W. Center St. fj •;)

— Ntdelioj bus ekskutc'ja 
in Wilkes-B-rre ir Htrveys 
Lake ant L h į. h Valles giD- 
žiokelio. Tikietas in ten ir ad- 
galios tik $1 25 Spi cialiezkas 
treinas apleis Mthmoju 7:05 
ryte.

Iszdirbu
Kontraktus,

Dovernastis, 
ir Visokius

Dokumentus in 
Lietuva ir patvirtimi pas 
Generaliszka Russijos 
Konsulinei norite parduo
ti ar pirkti žeme ar narna 
Lietuvoj o norite padirbti 
teisingus Duokumentus 
kreipkitės pas mane.
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MAUCH CHUNK, GLEN 0N0K0, 
ALLENTOWN, SO. BETHLEHAM, 

EASTON, PHILLIPSBURG.

■■ ...In ten ir atgalios...

L t) 24 Rugpjuczio {Aug}
...SPECIALISZKAS TREINAS...

Apleis Mahanoy City - - - • 7:20 ad. ryte.
Grįžtant apleis Phillipsburg 6:25 vakare. Isz Easton 
6:30. vak. Isz So. Bethlehem 6:50 vak. Isz Allentown 
7:0. Isz Mauch Chunk 7:58. Glen Onoko 8:03 vak.

į Lehigli Nalley
Ąpie daugiaus dasižinosite ant L.V.R.R. Stacijų.

Žinios Vietines.

“Moose” tegul 
jog szendien bus 
ant Kolumbus

— Žolines.
— In Dangų ėmimas Szv. 

P. M.
— Sztorai bus uždaryti po 

piet.
— Szendien yra diena “Tag 

Day’’ arba kitaip iszajszkinus 
“Esi pagautas.” Jago kokia 
mergyna tau prikabys cedeli 
ant surduto tai bukie sportu 
ir paaukauk kelis centus ant 
“Old Home Week”.

— Brownsville naujės bre 
keris jau kone pusiau užbaig
tas. Tuneli kasa ant trijų szip- 
tu ir neužilgio darbas bus už 
baigtas.

— Brolei 
neužmirszta, 
susirinkimas 
sales.

— Lietuviszkas Benas isz 
Szenadorio po vadovysta pro
fesoriaus Guimso davė puiku 
koncertą prie Mansion hote- 
lio. Amerikonai negali atsi
gėrėt, jog Lietuviszkas Benas 
teip puikei grayna.

— Lehigh Valles ir Redin- 
go kasiklos nedirbs lig panede 
lui.

— Ka-gi darytu tokia mo- 
tere, kuri iszkeliavus ant keliu 
dienu pas savo gymines, su
grįžtu namon ir rastu stuboje 
kita szeimyna naudojent visus 
rakandus ir da būti iszmesta 
iszstubos? Toki giluki tu 
rejo Juze Delasino, gyvenante 
ant East Centre uliezios, kuri 
apleido savo vyra ant keliu 
dienu o kada nesugrįžo in pa
skirta laika vyras pardavė vi
sus rakandus kitai szeimynai 
ir iszsineeze kitur. Pacziule 
sugrižo už vėlai o be plauku 
rovimo neapsiejo terp mote
rių.

— Kas tokis isz Mahano- 
jaus parasze angliszkai groma- 
ta apjuodinante viena isz mo
terių ir indejo kelioleka mar
kiu už patalpinima ir “Saule” 
ir da padėjo neteisia pravarde 
tosios moteres vyro, buk tai jis 
pats paduoda in laikraszti. 
Y ra tai dydžiause latryste isz 
szalies raižytojos, kuri drysta 
ant tosios moteres tokius bru- 
dus raszyti. Isz to galima

dasiprasti, jog raszytoja yra 
daug niekesne negu toji moto
re ant kuriuos tokius budus 
raeze. Taisės markes sunau
dojome ant nusiuntimo tosios 
apjuodinan ežios gromatos in 
paczto departamenta in Wa
shingtons.

— Komitetas “Old Home 
Week” apvaikszcziojimo pa
samdė visus Benus Mahanoju
je ant visos nedėlios, todėl 
draugystes kurios eis ant paro
dos, neturės jokiu kasztu del 
pasamdimo muzikes. Lig 
sziam laikuj da neviena lietu- 
viszka draugyste nenutare dali 
vauti paroduose, kitos visai at 
sisake dalivauti, tas isz lietu 
viu, puses ne kaip iszrodo. Bu 
kite vyrais, suszaukite extra 
mitingus, nutarkite dalivautie 
parodose, jokiu kasztu nebus, 
duokite komitetui žine o benai 
ateis tiesiog prie sales paimti 
draugystes.

— Szimet nominacijos kan
didatu ant pavietavu ir mies- 
tiszku urėdu atsibus 16 diena 
Septemberio. Kandidatai ant 
pavietavu urėdu rinksis Szeri- 
pas, Džiuri kamisoris, Pavietą 
vas inžinieris (Surveyor) ir 
Kasikiu Lnspektons. Mahano
juje rinksis Burmistras, Du 
Mokyklų Direktorei, Taksu 
Kolektoris, Du Auditorei ir 
Supervaizorei. Apricz to pir
mam varde rinksis Konszta- 
belis, Du Konselmonai, Sudžia 
Rinkimu, Du Lnspektorei, As- 
sesoris. Antram varde Konsz- 
tabelis, du Konselmonai, Su
džia Rinkimu, Du Lnspektorei 
ir Assesoris. Trecziam varde 
Koneztabelis, Du Konselmo
nai, Sudžia Rinkimu, Du In
spektorei ir Assesoris. Ketvir
tam varde Konsztabelis, Du 
Koncelmonai, Sudžia Rinki
mu, Du Lnspektorei ir Asseso- 
ris. Penktam varde Konezta- 
belis, Du Koncelmonai, Sudžia 
Rinkimu, Du Lnspektorei ir 
Assesoris. Szimet teipgi invy- 
ko nauja prova kas-link bal
savimo ant nominacijos, jaigu 
norite balsuoti ant nominacijos 
tai tunte priesz laika pasakyti 
assesoriuj už kokia partija bal
suosite jeigu to nepadarysite 
tai laike nominacijos negalėsi
te balsuoti. Apie szita neuž- 
mirszkite!

DEKYTE PININGUS
...IN...

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
...BANKA...

TADA TURĖSITE PRIETELI KADA BUS REIKALINGA.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in 
IETUVISZKA OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNIN1NKA8)

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite 
pavalgyti ir galima pernakvoti.

visokias Proves isz 
Lietuvos ir duodu 
teisingus patarimus. 
Turėdami koki reikalą, 
kreipkytes per laiszka 
indedami marke už 2c. 
arba ypatiszkai, adresas:

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant guriausiu 

linijų' in ir sz I ietuvos. Siunczia 
Piningus in v sae dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisin ra

Kas nori atgabeni isz Lietuvos 
savo gymines ar p.žinslamus tai ra
ižykite pas mane kadanoi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkorcziu ir 
galima dar pirkti Szipkories už labai 
nužemintas prekes. R szant prisiu
site už 2o. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu tavoru ir Buozerne.
Fr. I’etriiitis - Clymer, Pa.

Szita Banka visada yra geras draugas savo 

depositorams. Pagialbsta jiems pirkti pra- 
pertes. Skolina piningus ant lengvu iszlygu. 
Moka procentą ant sudėtu piningu. Buvo 
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo 
mokėt Procentą ant sudėtu piningu. Yra tai 
sargi vieta laikyti savo piningus. Kasierius 
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslainiu Maha- 
nojaus distrikte laiko piningus szitam banke 
Yra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.

keleli

NO. I.
Visam

No. 6
Nusipirkite sau 
Bateliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buleli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duokite saro 
orderi o bus jums pristatyt!

S. Norkewicz
’SEži.L'Š^ *0* Wirt Ihhioi In.

Trumpi Telegramai.
§ Harrisburg, Pa. — Szi- 

met likos ižduota 85 000 lais- 
nu ant varimo automobiliu 
Pelnas isz to pasidaro $750,- 
000 kurs ejna in Penniylvan - 
jos kasa.

§ Port Carbon, Pa. — Ug
nis sunaikino namus Alekso 
Dajnovskio o artimi namai 
Jurgio Oszkelio ir J. S Plop- 
lio ir apdege.

FR. KIBORT
4611 S. PAULINA ST., 

CHICAGO ,ILL.

[AR NORIS
ĮGYTI TURTUS IR LAIMĘ?

Tūkstančiai žmonių į^ijo 
turtus, milijonai žmonių su
rado Bimę, pakilo iš vargo, 
skurdo ir nelaimių. Ir tamsta įgysi 
laimę ir gerovę, jaigu nusipirksi 
musų ką-tik išleistas dvi knygeles: 
“Kaipo žmogus mansto”ir “Ift šir
dies”. Turinys šitų knygelių per
keis tamstos gyvenimų, padsrys 
gražesniu ir tobulesniu. Jos vertos 
šimtus,tūkstančius tiems, kurie no
ri būti gyvenime pasekmingais ir 
laimingais. Pasiskubink parsitrau
kti- Kaina kiekvienos 16c, abi 30c.

J. ILGAUDAS 
1841 S. Halstod St. Chicago.

...DIREKTORIAI...

D. J. Graham, Prezidentas. C. E. Adams, Vice-Prezidentas.
D. F. Guinan, Kasijerius.

W. Rynkiewiczia. A. Daniszewiczia. M. Gavula.
J. Hornsby. L. Eckert. W. J. Miles.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, FA.

Dr. Jonas C. Milleris
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

...OFISAS...

224 South Main Street. 
Shenandoah, Pa.

IKI 10 AD. HTTB 
2 IKI t l’OPlKT 
7 IKI 8 VAKAKK

PRIIMA 
LIGONIUS

BELL TELEPUONA8

TIK VYRAMS.
I mano Tautiečius:

Jus ir jusli draugai esate nuo
širdžiai užkviečlaml aplankyti 
mano Lluosa Mokslo Galerija, 
461 Sixth Avenue, arti 28tos 
Gatves, New Yorke, N. Y., kuras 
laikau parodu dailės ir skulp- 

įjl'turos darbi;, kurios padarė Lie
tuvos artistai, su išvaizdlnimu 
švalrių kūno dalių kaip sveikų 
taip Ir sergančiu.

Jus čia galite studiuotl žmo
nijos giminės kilmę ir išsilanks- 
tymą nuo lopšio iki grabui, ir 

matyti indomiausius gamtos išgamas; taipgi 
navatnumus ir pabaisuolius.

Vieną valandą praleisti tarpe grupjų šitų 
pastebėtinų Lietuviškų modelių, yra verta 
sudėt i kaipo turtą j galvą čielam~ gyvenymuj.

Jus čia galite studiuotl pasekmes ligų ir 
Ištvirkimo darbų, perstatomų žmogaus didu
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris 
□uolatos vedžioja svečius ir Išrodiočja bei 
atsakinėja ant bile kokių klausimu. vAtvira 
kasdieną podraug su Nedeldienlals Ir Šventa-

Ant Pardavimo.
Puiki farms Barnesville, Pa 

apie 17 akieriu iszdirbtos že
mes, biski girrios ir visokiu 
vaisingu medžiu, tuojaus neto
li geležinkelis eta c:jos. Van 
duo stuboj Geras namas, 
tvartas ir 1.1. Parsiduos drau
ge ir arklis, karve, zežimai vi- 
s ys reikalingos masz’nerijos podraug ,,šventi I 
ir t. t. Szita f irma tarpe M I- I dieniais, nuo 8-hIiį IS ryto Iki Vidurnakčiui. | 

hanojaus ir Tamakves parsi- 
duos už neperbrangia preke.

Mrs Mary Hondgets 
( gį o}) R. F. D B< x 4.

Barnesvil le, Pa

Atyda.
Isz priežasties raupu ligos 

katra dar siauezia aplinkinėj, 
yra uždrausta lankyti Mineriu 
Szpitole Athlande, Pa. lig to 
Ūmesniam laike. Visi ligonei 
kurie atvažuoja in szpitole 
imti gyduoles turi pristatyt 
daktaro paliudijimą. L*er pa
liepimą Board < f Trustees.

R. D. Heaton.
( 99 o}) Sekretorius.

DIDELIS PIKNIKAS
Kuri Iszkele Lietuviszka

DRAUGYSTE SZV. LUDVIKO 
Isz Mahanoy City, Pa.

Atsibus Petuyczioj 15 Augusto 
ant Plėšant Hill kalno. Pik- 
ninkas prasidės 10 adyna 
priesz piet. Muzike bus kuo- 
puikiause griesz lietuviszkas ir 
svetimtautiezkus szokius. 
Kožnam bus smagu pasilinks
minti ir grąžei praleist liuesą 
laika ant szito puikaus kalno, 
Ateikite visi, seni ir jauni, ne 
tik isz Mrhanojaus bet isz vi
su apelinkiniu apygardų, drau
gyste padėjo daug storones 
padaryti szita pikniką viena 
isz smagiausiu szi-met, todėl 
ateikite o nesigailesite.

Philadelphijos Moterims.
Vienatine Mokyta Diploniota 

Lietnviszka Aukuszerka
PhiladelphijoJ

Ona Vidikiene
Baigusi Akuszerijos Mokslą garsiame 
Scranton International Collegeyj of 
Midwifery ir turi turėjusi puikia pra
ktika viename to miesto geriausiame 
gimdymo ligonbutyje, priima kudi 
kius ir savo moksliszku patarnavimu 
palaguose apsaugoje palagininkus 
nuo visokiu ligų ir uždyka 
duoda geriausia rodą neszczioius, 
žindanczioms ir ligotoms moterims 
o taipog iir mažiems kūdikiams.
aukuszerka ONA VIDIKIENE
329 Wharton St., Philadelphia, Pa.

Telefonas Lombard 2U53-A.

SVEIKATA LIGONIU 
PATIEKA SERGANCZIUJU 

VIERA, VILTIES IR NODIEJUS.
Prof. C. P. HERMA, garsingas 

iszradejas sekanoziu gyduolių nog 
dusulio nog rumatizmoj galite gaut 
pagalbos kokioj nebūk liga sergi, 
vyrai teipgi ir moteres galite gaut 
visokius patarimus. Paraszykite savo 
kalboje, kaip mokate keletą žodžiu 
apie savo liga irmenesio varda kuri
ame jus esate gimė, diena nekaneoz- 
nei reike. Adresą vokite:

PROF. C. P. HERMA, R.P.
1606 S, Wabash Ave.

Chicago, I’ll,

B RAOAZINSKAS

DR. J. W.ZIGMAND
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

Pabalcea Mokais Mediro-Clilriirgiral 
Kolegija Philadelphia, Pa.

PRIIMA LIGONIUS...
S LIG 10 Al). PRIESZ PIET.

LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
I’iik zi*-g<>r liūs, lencuge- 

lius, >z i biui/s ir kitokius 
žiedus,szi|>!-i-. le-, daviema- 
Me', sii.hl in lietuvi! pin’gus 
visokiu knygu impieras 
groniatoms rx žyli iri. t. 
Jau per 19 metu viską isz- 
pildė teisingai tai reiszke 
gerai. Eikite pas:

KARPETAI Parduodam Karpetusnog 10c. lig 25c. 
ant masto pigiau negu karpetu sztorai. 
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku. 
Mes perkam teip pigiai kaip ir 
didžiausi “Wholesalerei” ir tokiu Liudu 
galima pigiau pirkti ir jumis suezedi- 
nam pinigą parduodami pigiai negu 
kiti.

f A > y . a ’r- Mahanoy City, Shenandoah, 
LrllinaU S Mt.Cainiel, Landsford

Polithania State Bank
Corner 22-nd. A ( arson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

Szlomls dienomis muso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokia 

gėrimu, Amerikoniszku ir Importita 
Galima gaut visokiu Arielka,, Vynia 
Arako, Kimclio, Dzinia irt. t
T*dpgi skambanozio Alaus ir Porterio

Duokyte dabar orderi a bus jumia 
oristatyta ia namas,

54-56 Ji. Main SU 
Mahanov (litv -

B

JŽANGA UŽDYKA.

461 Sixth Avenue, near 28th Street* 
New York.

Ant Pardavimo.
Namas geroi vietoi po No 

51 N. Main St Mahmoy City. 
Lotas 25 per 105 pėdu dydu- 
mo Dasižinokite po No. 51 N 
Main St. (99 oi)
loT- Kožnas gal iszmokti būti Balberium 
tiumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu. Raszykite apie daugiaus pas 
Nossokoff's Barber College ,!Vnub.‘4b"r.'

START business, make money for yourself, 
not for bosses; send postal for 20 ways to 

independence and begin making money at 
once. Sell marketable specialties paying 
300 per cent, $12 to $25 daily. Address 
Reliable Distributors, Box 9, Station W. 
Brooklyn, N. Y.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Sarsiu LIetuvlszku-LenkIszku Vaistu.

,26c.
,50c.

Kiekvienas Lietnvifizkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduolee savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad, musu 
tautieczei reikalaudami galetu.nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. 8ztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvaran tuoj ame.
Egiutero No.l.
Egiutero No.2.t..........................
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................... 35c.
Meszkos Mostis.
Trejanka.......... ............ . ............
Linimentas vaikams......................25c.
Gyduoles nuo Kosulio..................25c
Liepiu Balsamas........................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu........................ '^C1
Ugniatraukis.
Skilvio Laszai............................... 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

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

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

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

.25c. 
25c.

,25c.

,35c.
.25c.
,25c.
,50c.
,35c.Sxvelnintojas............. ........

Kraujo valytojas........................$2.00.
Nervu Ramintojas.......... . ........$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

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

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

J. Jesmanta

Vienintele Lietuviszka Banka )>o priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
pribkaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbaiu visokius Rejentalnus dokunientus.Lietuvai 
reikaluose ju-u, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Laukos virsz paminėtu adresu.Iįtinu.

A. G. GAVĖNAS, P. H. G.
FIRST WARD DRUG STORE 
221 E CENTRE ST., SHENANDOAH, PA. 
Cfy- llelkalaujanic Agentu Ir duodame 
gera nuoRzlintl.

LABAI GERA GYDUOLE
Dr. Gibowitch’io 25 Laszu Iszgydymai.

J )ieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

Raudonosios, 
Priepuolio. 
G vara ntuotas kad 
iszgydys arba 
pinigai atgal.

PREKE 25c.
Sudaryta...
Dr. W. (ilbOHIteli’o Iri 
MaskolIJoN. Vienatine 
Agentūra Pennaylvania

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Tankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauses ir didžiausias sumab 

piningo iszlaimeja provose už pa 
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimejs 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

B.S.YANKAUS
154 Nassau Street 

New York, N.Y.
Aut pardavimo

Namas ant puses loto po 
No 1412 E Ci-nter St M;ha- 
uojuje. Galima tuojaus insi- 
kraustyt. Dasižinokite pas

Wm. Morgan.
16 N. Main St.

( 2,9 op) Mahanoy City, Pa.

FIRST 
NATIONAL BANK

MAHANOY CITY, PĄ. ; .

SZITA Banka yra 
seniausia banka 
Mahanojuje.

Musu tykslasyra idant 
paiset apie gerove 
musu kostumeriu, da
ryt ta viską idant juos 
visame
prieszviska turėti ap
sauga ant ju pinigu.

Seniausia Banka 
Mahanoy City, Penna.

užganedyt,

INTEREST. PAID ON SAVINGS
& CE RTIFIC ATES OF DE POSIT

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti iums, kad 

jau ufz nesu daugiau ne locmniku nevirszininku,ne darbiniku 
‘ All Nations Įlankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujoi vietoi

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

Reikaluosia meldžiu kreiptis prie^savo seno pažistamo ] 
tokiu adreso*

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; S.S. Pittsburgh, Pa.

JjIETUVIHZKAS J? OTOCI RA FINTAS

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City, 
Raikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelusFoto 
grafijas isz mažių ir indeda in reimus

Indeda Fotografijas in Špilkas 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukiu* ja 
Post-K artės, Parduoda Ruimus ir t.t

po W, TRASKMJCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

4-graborius^Pigus Iszpardavimas “uu
Idant padaryti vietos del rudeniniu ir žeminiu tavoru, tai 

pastanavijom padaryti dideli iszpardavima viso muso vasarino 
tavoro kokis dar randasi musu sztore. Szitas tavoras susideda 
isz visokiu gatavu vasarinu szlebiu del moterių, merginu ir 
mergaieziu, visokiu vasarinu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir 
trumpu kotu ir šutu, žodžiu sakant; visas vasarinis tavoras 
bus iszparduotas už labai numažintas prekes. Nepraleiskite 
szitos progos bet ateikite tuojaus kolei yra isz ko pasirinkti.

P I.. 1L_ ( Pas mus dirba Lietuvaites.fi S L hp. 1 122 W. Center Str.
I UU UIUUU I Mahannv City. Pc

RUPTURA
Per Mano

Laidoja Kimus Numirusia, Tanpdc 
Rigiuus ir Vežimus del Pasivažinriimo 
Krausto Daigtus ir t. L Viską atliek• ki 
nogeriause ir puikianse. Su vim miarii 
reikalais kreipkitės pas jin c buria vi'iv 
užsaned Intais

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA 
Laivai plauke tiej-og tarpe Bosijus ir 
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgre- 
ieziausi Rusiszki Imperaliszki Paczta- 
vi, nauji dubeltavi sznibinei laivai. 
RuHHla, 16,000 tonu. Knnk, 13,500 tono. 

Ciar, 13,000 tonu.
In Rotterdauiu in 0 dienas be persėdimo. 

11 dienu be pervedimo In l.lbara.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA 

S31.00 TreczloH Klaaos 833.00 
$45.00 Antros KlasoH $50.00 
$65.00 Biriu os KIbhon $75.00

Laivai lazelna kas antra Subata.apie dau- 
glaus informacijos kreipkite*! paa 
A.E.Johnson,GeneralP.AgL 27Broadway 
New York, N.Y. arba uaa vietiniu* agentus. 
KuNHlan American Line—Pler 31st. Street

e s-ę
Dr. Alex. O’Malley, (Specialistas)
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Kroniszkos, Kraujo ir 
Nerviszkos Lygos 

Iszgydomi.
Spasaba--Iszgydyti Ant Visados 

Be Operacija.
pasikalbėt su kožna ypata ka turi 
Noriu iszaiszkyt jiems apie mano iez-

Noriu
Ruptura.
gydimą. Asz jau 20 metu kaip gydau Ruptura 
ir it-zgydau ant visados tukstanezius ypatas, per 
tai turiu gera pažinti ap:e Ruptura ir už tai esmu 
Rupturo’ Specialistas.
NEUŽMIRSZKITE kad asz esmių iszradejas spasa- 
--------------- --- ----  5o gydidmo Uupturosbe skali 
smo ir daug randasi pamegzeto ju nog katrų tu
rite szalintis kadangi bus be pasekmes.

Files (Iszsikiszusi raudonoji gisla)—ir kitokios pana- 
szios ligos iszgydu su pagelba mano spasabo, nenaudoju 
peilo nei kitokiu barbariszku budu del iszgydimo virsz ligų.

,VYRIU LYGOS.
Jaigu turite striktura, kraujo užtrucinima, silpnybe,patrotinta pajoga, kraujo 
ir Inkstu arba kitokia Liga tai ateikite apie tai slaptingai pasikalbėsime. 
RASZYKITE ju’gu negalima ateiti. Viską užlaikau slaptybėje ir atsakimus 
----------------  siuneziu prastose kepertuose. Raszykite ir klauskite kad 
prieiunstau knygute su paveikslais kur apsiskuto apie Ruptura, Hydrocele, 
ir Varikocele. Prisiuskite už 2o. marke.

DR. ALEX. O’MALLEY
Ofisia 158 South Washington St , Wilkes=Barre, Pa.

Kur galima susiraszyti arba pasikalbėti Lietuviszkai, ( lJJ)

$1.25 WILKES;BARRE
In ten ir atgalios. HARVEYS LAKE

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

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

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o 
Nuo Kornu užtrinu tik 5o. Mes 
turime apie puse milijono laiszku sa 
padekavonemis nuo žmonių visokia 
tautysoziu. Raszykite tuojaas aii 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brund/a & Go.
B’dwa; & So. 84h. Brooklyn.^.

NEDEGIOJ 
17RUGPJUCZIO (AUG)

...SPECIALISZKAS TREINAS...
Apleis Mahanoy City - . . .
Gryžtant apleis Harveys Lake
Wilkes-Barre

7:05 ryte.
6:00 vakare.
7:00 vakare.

Lrehigh Valley 
Railroad

Apie daugiaus dasižinosite ant L V. R. R. Stacijos.

' jietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi sianozia 
piningus už žemkase preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimai, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžia visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktle per 
laiszka su minėtais reikalai!.

Su godoia

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mabanov City. F*.____




