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KASGIRDET?
Kas metas perkūnas užmu- 

sza suvirezum 2000 ypatų ant 
svieto. Tai da mažai priligy- 
nant su tuom ka užmusza ame- 
rikoniezki geležinkelei.

Nesirūpinkime, jog ant svie 
to neužilgio bus stekas malku 
Chile republikoje randasi da 
milžiniezkas plotis girriu septi
ni milijonai margu. Teip-gi 
ladijose ir žiemiu-vakarinei 
daliję Azijos. Kanadoi ir va
karu daliję Suv. Steituoeia 
teip-gi randasi milžiniszkos 
girrios kuriu da milijonieriai 
neužgriebe.

Iszpanai mato saule daugiau 
už kitas vie^zpatistes, ba tame 
sklype saule szvieczia 3000 va
landų ant meto. Anglikai 
mato saule tik 1400 valandų 
per meta. O mes czionais Ame- 
rike saules mažai matome, nes 
fabrikines dulkes aptema szvie 
sa saules, už tai “Saule” szvie- 
czia namuosia darbininku per 
visus metus be paliovos.

Pasirodo, jog Italijoj ežiai 
gadineje randasi pustelninkai 
kaip senoviezkoje gadynėje, 
gyvenanti urvosia ir kelnoresia 
kurie “pasiszvente V. Dievui”. 
Toju puetelninku badai ran 
dasi 990 Szeszioleka isz ju 
turi po 95 metus amžiaus, tris 
turi po szimta metu o Jikusie 
suvirszum 50 metu
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Tūlas angliszkas laikrasztis 
isz Smulkino pavieto szeip ra- 
szo: “Pas mus yra papratimu 
terp atejviu, ypatingai jaunu 
žmonių, kurie jungdamiesi in 
luomą moterystes ■ kelia bran
gias ir triuhszmingos svodbas, 
o potam yma neatbūtinai rei
kalingus daigtus ant iszmokes- 
ežiu. Toks pasielgimas yra la
bai blogas. Szliubas visai ne
bus svaibesniu keliant triuksz- 
minga svodba, negu szliubas 
tikiai, be jokiu linksmybių at
liktas. Tos linksmos, triukez- 
mingos svodbos gali būti nau
dojamos ar keliamos tik pas 
tamsuolius. Szliubas privalo 
būti atliekamas su rimtumu ir 
svarba kaipo vienos isz svar
biausiu aktu žmogaus gyveni
me. Kiek tai jaunu vyru pra- 
sigaiezina, paleidžia savo sun
kiai uždirbta ir suezedinta ka- 
pitaleli ant svodbos ir gėrimo, 
o galima kalbėti ant tuszty- 
biu, o isz kurio galima butu 
prtdet gyvenimą neužaidedant 
ant savo sprando sunkenybes, 
kuria kartais labai ylgai rei
kia neeziot — skolas!

Linksmybes arba svodba ne 
padaris gyvenimą laimingu, 
prieszingai, padaris nelaimin
gu ta, kursai retundamas “pi. 
ningo" to visugeriausio priete- 
lio, ypfcz czionais Amerike, 
paleidže jin ant svodbos, ant 
tusztybiu, be ko galima ir pri
valo kožnas iszmintingas žmo 
gus apsiejti. Privalo kožnas 
žmogus atsimint tai, kad po 
tuszcziu linksmybių seka liud- 
nastis ir vargai, kad reike vi
sados būti apsiginklavusiam 
— pinirgo, ydant atsispirt ir 
neužleist ju ant savo sprando.”

Kas-gi daugiau jei ne mes 
Lietuviai elgemes pagal to 
kvailo papruoezio. Rūpinkimės 
jin pamest, ydant nežemintu 
jis mus. Nes kad žemina, 
nieks to neužgins, nes ar kitos 
tautos elgiasi teip per veseiles 
kaip elgiamės mes, pasigeria? 
Pas mus veseile negal atsibūti 
be gėrimo ir musztyniu! — 
Ak, kada-gi mes iszmoksime, 
kada suprasime kas yra geru, 
o kas blogu daigtu?!

Vokietijoj randasi daugiau- 
se bravoru. Isz skaitliaus 51,- 
000 bravoru ka randasi ant 
svieto, 25,000 pripuola ant Vo 
kietijos o likusie ant kitu skly
pu. Matyt — Vokieczei dau
giau “sriaubė” ne kaip mes.

Atgimimus ant lietuviszku 
vaiku, negalima užtylėti apie 
juosius ir apsileidimą tėvu o 
ypatingai kokios motynos turi 
būti del savo vaiku. Tankei 
labai duodasi girdėti paeipy- 
lauczius skundus per motynas 
ant kuningu, mokyklų ir da
raktorių, jog juju vaikai kaip 
reike nemokyna o daugeli ran
dasi tokiu motynu, ka davat- 
kauje ir neturi laiko prižiūrėti 
vaiku. Juk kuningas ne da- 
raktoris su kauszu in galva 
proto neinj ils o ir motyna per 
szeivukia proto neinkveps. 
Reike isz drauges ir tėvams 
prie vaikeliu apszvietimo pri
sidėti. Tėvai privalo prižiūrė
ti, ydant vaikai užduotas lek- 
cijes iszmoktu. Nes pas mus 
teip neyra kaip Džianukas ar 
Mikutis parbėgtas isz moks- 
laines, meta kningas in kam
pa, griebe szmota duonos ir 
cu! ant uliezios ir sugrįžta kol 
nebūna laikas ejti in lova.

Tokia pauksztelis Salamonu 
nebus, ba tokiam mokykla nie 
ko nemaczije, ba kiek per die
na daraktoris ar daraktorka 
prikala in galva, tai vakare ve 
jas iszpuczia.

Del to Lietuvei teip žemai 
nupuola, jog nepaiso apie auk- 
Įėjima ir mokslą savo vaiku. 
Szimtai jaunumenes galėtu 
szendien ateiženklinti geriau, 
kad raustusi prie mokslo ir 
jeezkotu jame spasabo ant to- 
limesnio gyvenimo. Gerai ap
mokamu vieta Amerike yra 
invales del visu iszlavintu 
moksle — ypatingai del lietu- 
viszkos jaunumenes kurie kal
ba kelioms kalboms.

Vietoje mokintis ko naudin
go, tai užsiymineja szokeis, 
valkiojimusi po užkaborius su 
mergomis, muszimu boliu, ka- 
ziravimu, važiavimu ant freitu 
ir t. t., o retai katras moka ge
rai savo pravardė paraszyti, o 
isz visu savo apsiejimu pana- 
szus ant beždžiones, jog tiktai 
ymasi už to, kas civilizavotam 
sviete yra paniekintu. Pripra 
tia esame prie pikio ir driliaus, 
nuo kuriu sunku mums atsi
skirti, o galėtume ta driliu per 
mainyti ant plunksnos ir pui
kiu amatu.

Kada užeis permaina plates
nes žinystos muso jaunumenes 
galvuosia sunku perspėti. Pa
gal tebyr'o pasielgimo greitos 
permainos tikėtis negalima. 
Teip tasai žiedelis atejties, 
kaip rodos ne ižduos geistino 
kvapsnio.

Ana nedelia, patogi ir jau
na motei iszke Julija Grant isz 
8t. Paul, padavė skunda ant 
savo vyro reikalaudama atsi- 
skirymo. Kaipo’priežaste del 
kurios negeidže patogi Julije 
gyvent su savo vyru paduoda 
sekau ežiai: Vyras jos apeipa- 
cziavo su ja, o tuom tarpu my
lėjo ir myli josios motyna, o 
savo uoszve ir slaptomis gyve
na su ana. Užtemino tai pato
gi Julije, o surinkus davadus 
apskundė vyra ir motyna, ku
rį paveržineja nuo jos josiot 
vyro szirdi ir reikalauja, ydant 
sūdąs iszrisztu jaja isz rysziu 
moterystes su Grantiene. Su- 
džia apsvarstęs gerai dalika ir 
persitikrinęs kad Grantas tnri 
“dvi szirdis,” paluosavo Juli
ja.

Ar dabar žentas norės pasi
likt vyru savo uoszves, o tėvu 
savo paezios — nežinia, bet at- 
ejtis parodys.

Musztras vokiszku atletu.

Nesenei Leipcige, Vokietijoi, atsibuvo musztras 17000 
atletu suvažiavusiu isz visu ezaliu Vokiet'jos. Paveikslas pa
rodo musztra tuju iszlaivintu vyru.

5 užinuszti sumiszinie 
straikieriu.

Chico, Cal. — Kruvinoje 
musztyneje terp 500 darbinin
ku dirbaneziu prie rinkimo 
mielių o straikieriu prigulin- 
cziu prie unijos I. W. W. ir 
terp szerifo pagialbininku li
kos szeszios ypatoe užmueztos 
Priežastis sumiezimo yra etrai- 
kas rinkėju mielių o straiklau- 
žiu japoneziku kurie užėmė ju 
vietas priesz kuriuos užprotee- 
tavojo unija Industrial Wor
kers of the World.

Prigėrė acte.
Paris, Ill.— Dvieju metu 

senumo Lesterie David in puo
lė in asztuoniu goreziu puodą 
kuriame buvo actas ir prigėrė 
pakol motyna galėjo jin isz 
tenais isztraukti. Vaikynelis 
inpuole galva pirmyn.

Labai daug randasi moterių 
steite Wieconsine, katros už
baigė mokslus kolegijose ir 
universitetuosia, aplaikydamoe 
moksliszka lipšni pasiliko se- 
nomi mergomi. Keike josios 
isz gylumos szirdies diena, 
katroja užsinorėjo instoti in 
kolegije. Pasirodo, jog nieko 
neženklina mokslas priesz mei
le milemo vyro ir džiaugsmas 
patogo kudykelio!

Ne tiek geluoje bobai moks
las, kiek digtas ir sveikas vy
ras. O velei: juom boba mo- 
kintesne tuom kvailesne.

Ant sajmo katalikiezku 
draugyseziu Redinge, Pa. li
kos nutarta, ydant užprotesta- 
vot prieszais skaitima protes- 
toniszkos Biblijos publikinese 
mokslainese in kurias lankosi 
daugybe katalikiezku vaiku, 
nes tai prieezinasi laisvam isz- 
pažinimui tikybes Suv. Stei
tuosia.

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

Simon Mikulskį.
% Box 232. Du Bois, Pa.

ISZ AMERIKOS.
Nelaimes New Yorke

New York.— Szia nedelia 
automobile! užmueze 28 ypatas 
mieste ir aplinkinėje o 18 nus
kendo maudindamiesi. Priek 
tam pasikorė dvi ypatoe, tris 
likos nužudintos o keli užtroez- 
ko nuo gazo. u

Asztuonios bob- 
palicijantai.

Ch’cago.— Tomis dienomis 
priėmė prisiega 8 bob-palici- 
jautai kuriu privalumai bus 
areeztuoti meilingas poreles 
parkuosią. Yra tai pirmuti
nes bob-palicijantai mieste 
Ch'cage.
Geriau mili szuni ne kaip 

paezia.
Clfcago.— “Ponas sodžiau, 

mano vyras daugiau mili szn- 
ni ir apie jin daugiau rūpinasi 
ne kaip apie mane”. Su to
kiu skundu atėjo Klara Dust 
pas sudže. Užklaustas vyras 
per sudže atsake, jog dirba 
sunkei per diena, o pati nepa- 
velina jam ne stiklo alaus iž- 
gerti ne iszejti in miestą ir nors 
su ezunim turi pasisiaust isz 
nubodumo. Sudže paleido 
Dūsta o paezei davė gera pa
mokinimą.

Tikrai amerikoniszkas 
“biznis”.

Me] ford, Kan. — Kokie tai 
valkata atejae in kromeli Ši
las Perry paregėjo stovinto dė
žė muilo su paraszu “szmotelis 
po viena centą”. Priejas prie 
sztorninko atsiliepe: “Esmių 
be skatiko, bet jago man pa- 
barguosi 25 szmotelius tojo 
muilo tai asz tau užmokėsiu už 
juos in valanda laiko”.

Sztorninkas būdamas miela- 
szirdingu žmogum, tiko ant 
praszitno valkatos ir davė 25 
szmotelius muilo. Valkata 
nuejas prie tuseziu dėžių ku
riuose radosi tabakas, iszeme 
isz ju sidabrines popiereles in 
kurias buvo euviniotas tabakas 
ir apsuko kožna szmoteli in 
žibante popierele. Po tam isz- 
ejo ant kampo uliezios in vidu
rį miesto, atsistojas paszauke: 
“Sztai muilas isz Arabijos, 
gvarantytas suminksztyti kie- 
cziausia barzda kuria galima 
skusti su peiliu o ir užteks il
giau ne kaip kitokis muilas”!

In puse valandos valkata 
iezpardave visa muilą po 25 
centus už szmoteli. Sugrįžęs 
pas sztorninka užmokėjo jam 
25 centus o pale sau pasiliko 
szeszis dolerius pelno. Tas 
valkata buvo tikras biznierius 
ant biznierių.

Skupuolius du kart 
trotije.

Greensburg, N. Y. — Aron 
Roeen kupezius senos geležies 
patrotino “dydeli giszefta” ku 
ris sau net peisus rauje isz gai- 
leeczio. Ana diena atėjo jisai 
pas J. P. Knapp, kuris židui 
pasiūlė pilna baczka geležies 
palikta per koki tai žmogeli 
kurie gyveno kaip pustelnin- 
kae ir nesenei mire. Knapp 
norėjo doleri už sena geleži o 
židas davinėjo tiktai pusiau 
tiek. D.rtdamieei iszverte 
baczka su geleže isz kuriuos 
iszsirito daugeli auksiniu ir si
dabriniu piningu. Po pere- 
kaitimui pasirodė, kad isz viso 
buvo 600 doleriu. Koke bu
vo žido gailestis, tai patis skai
tytoje! gali dasiprast.

Už 10 metu nevalginsiin 
mesutes

Ch:cago.— Preke mesutes 
Amerike teip kilsiu viražu, 
jog 1923 mete tik turtingi 
žmones gales valgyti jiaja. 
Teip pranaszanje J. T. Russell 
prezidentas National Butchers 
Association. Sztai jojo liūd
nas pranaszavimas:

“Giventojei Ameriko neuž
ilgio nežinos kokis smokas 
mėsos, nes in laika trijų metu 
mėsa pakylo nuo 35 lig 50 
procento brangiau. In laika 
deszimts metu mažai žmonių 
ragaus mesa. Štokas gyvuliu 
yra priežaste tokios brangeny
bes o farmeriai nenori augyt 
gyvuliu. Dydesni palivarkai 

1 “ranges”) likos iždalyti ant 
farmu o augintoje! gyvuliu tu
rėjo iezsineszt in kalnus kur 
nesiranda paszaro ir vandens 
gyvuliams”.

fsz Rosij os Lietuvos 
ir Lenkijos.

Odessa pikeziauses mies’as 
ant svieto.

Peterburgas. — “Odessa 
yra pikeziauses miestas ant 
svieto”, teip iszsitare vadas 
czionaitynes palicijos. Mieste 
randasi nemažiau kaip 30 tuke 
taneziu vagiu. Ant dienos 
kaip kada papildo 360 vagys- 
cziu ir insilaužimu in namus. 
Pab’cije mažai aresztavoje pra
sižengėliu nes už vagysta yra 
maža bausme. Dabartės keti
na didesnius prasižengėlius 
siunsti in Siberije.

Uždraudė amerikoniszkai 
vėliavai plėtoti.

Kijevas. — Laike Kijevi- 
nes Svietinee Iszkelmes, poli- 
cije atėjus nakties laike in 
amerikoniszka skyrių persta- 
timo ant kurio plėtojo ameri- 
koniezka vėliava, paliepė per- 
detinui nutraukti vėliava. Per- 
detinie nenorėdamas turėti er
gelio su palicije sutiko ant pa
liepimo, nes tuojaus danesze 
savo konsului apie taji atsiti
kima kurie užprotestavo ran
dui.

Darbininkiszki ergelei 
Kosijoi.

Pitersburgae. — Darbinin- 
kiszkae padėjimas pradeda bū
ti labai pavojingu ir užsinesza 
ant revolucijos panaezios de
szimts metu adgalios. Suvir- 
ezum 150,000 darbininku strai- 
kuoje provincijose Moskva ir 
Vladimire, aplink Petersbur 
ga 70,000 po rugepjutei tris 
kartus tiek sustos dirbti.

Isz tosios priežasties tris 
darbininkiszki laikraszczei: 
Pravda, Lutcz ir Trudavoi 
Golos likos sulaikytais per 
randa už tai, kad turi už dyde- 
le intekme ant darbininku.

Vaisei socializmo.
Clrcago.— William Jchn- 

eonae, politikierius, iezvare isz 
savo namu sena motyna dėlto, 
kad senele nenorėjo susitaikyt 
su mokslu socializmo in kuri 
josios sunūs karsztai tikėjo. 
Sūnūs stengdamas inkvept in 
motyna eocialiezka dvasia, bet 
kad jam nesieeke tame, labai 
tankei barėsi su motyna ir 
plūdo ant senukes. Motyna 
nemažai iszliejo aszaru ant 
klystanczio sunaus, melsdavos 
pas Dieva, bet tuomi nepataise 
jau savo sunaus, kadangi tas 
vėl susibaręs su motyna, iez- 
mete jaja isz namu. Tokiu 
budu padekavojo motynai už 
iszauklejima ir visus josios ru- 
peeczius iszauginime nedoraus 
sūnelio.

Jchnsonas yra karsztu so
cialistu ir kuoaiszkiausiai pa
rodo prie ko žmogų tas socia
lizmas veda, ajszku, jog socia
lizmas grauja ir vaikyna ra- 
mybia ir laime namine.

Caras prastu kareiviu vie
na diena.

Petersburgas. — Caras Ni- 
kalojue, geisdamas pereitik- 
rint pats, koki gyvenimą turi 
jojo prastas kareivis, nesenei 
persirede in prasta kareivi su 
krepsziu maistu, 120 patronu, 
špatu karabinu ir t. t. ir ėjo 
septines miles su kitais karei
viais ant mueztro, atyduoda- 
mas garbe perdetiniame o ne
karta aplaike nuo ju ir panie
kinimus. Niekas caro nepažino, 
kada savo musztra užbaigė ir 
užklausė jojo pravarde ydant 
užtraukt in kningas tai caras 
atsiliepe: “prastas kareivis 
Nihalojus Romanoffas, vedes, 
graikiszko tikėjimo, paejnan- 
czio isz Carskojo Selo”. Per- 
detinis ižgirdes tai, vos neapal
po isz baimes, nes caras moste
lėjąs su ranka sėdo in lauken- 
te briczka nuvažiava in palo- 
ciu.

Miestas Mariev sudegė.
Petersburgas. — Senas isto 

riszkas miestas Makarievas, 
gulintis prie upes Dono kone 
visas iždege. Terp kitu seno- 
yiszku muru sudege teip-gi 
garsingas Kliosztoris pastatytas 
14-tam szimtmet. Miestas susi
deda isz 1500 gyventoju ir ki
tados atsibuvinejo czion dyde- 
lis jomarkas.

Du lekiotojai užsimusze.
Petersburgas, Rosije. — Du 

lekiotoje!, pulkauninkas Poli- 
karpoff ir jojo mekanikas už- 
simusze ant smert per sugadi
nta maszinos arti Krasnoje Se
lo.

ISZ VISU SZAL1U.
23 pražuvo kasiklosia.
Glasgow, Szkotije. — Dvi- 

deezimts tris anglekasiai pra
žuvo kasiklosia Caddor per 
eksplozije gazo. Nelaimingus 
visus ižgavo isz kasikiu.

Senoviszkas skarbas.
Rymas. — Vienas isz dar

bininku kasdamas grabe, per- 
musze sena molini puodą isz 
kurio iszbirejo piningai. Pri
sirinkęs kiszenius pradėjo bėgt 
nes likos suymtu per palicije. 
Iszviso radosi senu piningu 
7600 sztukiu paejnancziu nuo 
2500 metu adgalios. Visus 
nusiuntė in randaviezka muze- 
ju.

8100, 000,000 padotku ant 
bevaikiu.

Parižiue, Erancuzije. — Ja
go užmanimas rando butu pa
sekmingu ir i pereis per parla
menta, tai bevaikes szeimynos 
turės mokėti ant meto szimta 
milijonu doleriu.

Pagal statistika Bertalliono 
tai Francuzijoi randasi 1,350, 
000 vedusiu poru, 1,800,000 
bevaikiu, 2,650,000 poru tu- 
rineziu po du vaikus o 2,400,- 
000 poru su vienu vaiku.

Tieje ka sulauks 45 metus o 
ne turės trijų vaiku tai mokes 
po $6 už kožna vaika jago tu 
res mažiau kaip tris.

Jeszkos $35,000,000 nu- 
skandytu laike kares.
Paryžius. — Susitvėrė czio

nais kompanije, kuriuos tykslu 
bus surasti nuskandytae ekar 
bas dydeleje kareje arti Nava
rino, 1827 mete, kada tai 63 
turkiszki ir egiptiszki laivai li
kos nuskandyti per franeuzus 
ir anglikue.

Ant turkiszku laivu radosi 
varis ąžuolas ir kitokį brangus 
minerolai o ant egiptiszku ra
dosi 10 milijonu doleriu, tk ant 
vieno Paskos laivo radosi $25x- 
000,000. Jau surado 43 lai
vus ir juju vieta paženklino.

Kruvina musztyne su fa
natikais.

Kalkuta, Indije. — Isz 
priežasties sugriuvimo maho- 
metoniszko maldnamio Cawu- 
pare, mine fanatiku atėjo vela 
statyt sugriauta maldnami. 
Palicije davė kelis ezuvius in 
maisztininkus užmuezdama 13 
ant vietas o 35 sužeido. Vienas 
isz palicijantu likos užmusžtas 
o 40 maž daugiau sužeido.

Nelabas vyras.
Berlinas. — Vakarinuoee 

Prūsuose, Sosnavicuose, darbi
ninkas Feliksas Brodzinskas, 
susibaręs su savo paezia, pa
griebė szmota geležies ir musze 
su juom motere in galva tolei, 
pakol neužmusze. Po tam ku 
na nužudintos iszmete per lan
gą nuo treczio augszto laukan 
ant uPczios. Nužudinta mote
re turėjo sulaužytus kaulus 
24-se vietose. Nelabas vyras 
likos areštuotas.

Stebėtinas yra teip-gi pa
sielgimas kitu gyventoju na
mo, kurie nors buvo girdėja 
riksmą nelaimingos aukos, 
bet visai neejo gialbet nuo to 
rakalio.
Milžiniszka ugnis Alber

toje.
Athabasca, Alberta — Ka

nada. — Ugnis kuri prasidė
jo prie Union hotelio, teip 
greitai prasiplatino, jog sude
ge 30 kromu 2 bankos, 2 spaus 
tuves, kelioleka namu, daug 
vagonu ir du hote’ei Blede isz- 
nesza ant $750,000. Szimtas 
ypatų pasiliko be pastoges.

Meile broliszka.
Hamburgas. — Gera dava- 

da broliezkos meiles davė vie
nas jaunas vaikynelis:

Ejdamas Karaliszka uliezia 
paregėjo priesz narna sedinezia 
maža mergaite bovijentiasia su 
lelukia. Prisiartino prie josios 
paklausė mergaites varda ir 
pravarde numara namo ir uli
ezios ir ta viską užrasziae in 
knygute, pagriebė isz ranku 
mergaites lelukia leidosi, bėgt. 
Ant ryksmo mergaites leidosi, 
vyt kelios ypatoe paskui vaiki
na o davija jin paėmė priesz 
sudžia.

Užklaustas ant stacijos del 
ko dasileido prie vagystes, at
sake:

— Ne pavogiau leluke, nes 
norėjau nuneszt jaja mano 
mireztanezei sesutei, kuri ka- 
necz spiresi lelukes, o kad esa
me labai vargingi ir negalime 
jai lelukes nupirkt, paąpiiau 
jaja nog tosios mergaites, nore- 
redamae padaryt jai netikėtina 
džiaugsma. O kad mano tėvai 
kalbėjo jog sesute turės numirt 
paėmiau mergaites adresa, 
idant po smert sesutes gale- 
cziau sugražint jai lelukia. Asz 
ne vagie praszau manias ne 
baust, asz lelukia atyduosiu, 
nes paleiskyte mane, — mel
de su aszaromis vaikinelis.

Klausytojai su aszaromis 
klausė tosios kalbos nuėjo su 
vaikinelu in jojo narna persi- 
kanot teisybes, o vargingai 
szeiminai sudeja piningine au
ka iszejo.

Burtai pas moteris.
Irlandijoje motinos apjuosi- 

neja lopszije savo naujai gimi- 
eius vaikus juosta isz savo loc- 
nu plauku, idant tokiu budu, 
anot ju nuomones, apsaugot 
kūdiki vėlesniam jo ' givenime 
nuo visokiu nelaimiu.

Holandijoje motinos savo 
užgimusiam kudikiuj deda in 
lopszi czesnaka druska duona 
ir ezmecziuka mėsos.

Mat tas turis reikszti, idant 
vaikas butu sveikas, laimingas 
ir sotus savo givenime.

Rumunijoje motinos rieza 
savo gimueiem kūdikiams ko
jas raudonu raikszcziu, idant, 
kaip sako, apsaugot juos nuo 
nelaimes

Valijoj, ir kitose aplinkinė
se Anglijos, motinos deda in 
lopszi kūdikio peili, reples, ir 
kitur kitokius da daiktus, 
idant, kaip tikrina, ueztikrint 
kudikiuj gera givenima, idant 
jokie pavojai givenime nepa
tiktu.

Francuzijoj, provincijoj Ve- 
gozov vaikams, gimusioms lai
ke jaun-menio, spėja didesni 
pasisekimą givenime, tie keti
na būti daug kalbancziaie ir su 
manesniais, negu kitame laike 
gimusiejie, vaikui gi gimusiejie 
pilnaties laike, mažai-kalban- 
cziais, bet iszmintingi.

Kitnr vėl, ipacz franeuzisz- 
koi Bretanijoi kūdiki užgimu 
si prausia, lanksto sąnarius, 
ieztrina galva aliva, potam 
drueziai suvysto, o lupas kū
dikio patepa degtinia. Po to
kiai operacijai kūdikis turis 
iszaugti ant tobulo Bretono.

Graikijoi, pirm negu inde- 
da gimusi kūdiki in lopszi tris 
kartus apsisuka priesz ugna- 
viete ir dainuoja tamtikras 
dainelias.

Turkiszkos motinos kabina 
tuojau po užgimimui kūdikio 
anam ant kaklo amuletus, tai 
ira daiktus szventus, kaip pas 
mumis szkaplieiiai, arba abro 
zeliai. Apart to in karszta van 
deni deda žiupsneli žemes, lie
ja potam kūdikiui ant galvos 
ir daro ant jo įvairius burti- 
ninkiezkus ženklelius.

Iszpanijoi motinos dalipsti- 
neje veido gimusio kūdikio 
agles szakelia, kas anot ju 
nuomones, ketina atneszt kudi 
kiui laime givenime.



Lapszys bu pacziule kaz’rivo, 
Suvis jiai ižgrayt neduodavo, 
Mat, susilaižino kas pragrays, 

Tas pusryczius per nedelia darys!
— Kur ju tarnaite?

/Ąeile PersRyre
/Ąęile Sujupge

Virai nuėjo paskui. Kamba 
ris nors buvo prastas blizgėjo 
puikia szviesa spinduliu, ku 
riuos plėtojo daugelis žvakių, 
pritaisitu ant eglaites gražiai 
pareditos, apkabintos įvairiais, 
gerais daigtais.

— Žiūrėk mano anūkėli — 
kalbėjo senele,— nuo daugelio 
metu mudu neturėjome to sma 
gurno žiūrėt in vaikeliu 
džiaugsma isz Užgimimo 
Vieszpaties Jėzaus. — Szimet 
parengėme medeli ir ketinome 
sukviest kaiminu vaikus, 
idant jie sulinksmintu mus se
nus, bet Dievas atsiuntė mums 
tave; Jis nori kad tu linksmin- 
tumeisi, todėl imk nuo ežio 
medelio tas dovanas Kūdikė
lio Jėzaus ir linksminkis.

Vaikas nenoroms pajautė 
savo skaieczioje gražioje, jau
noje duezioje džiaugima, 
džiaugsma szventa ir nekalta; 
nesuteike jam to džiaugsmo 
dovaneles, smoguriai, vien ge
rumas seneles ir szviesus žva
kių žiburėliai, kurie kaipi kad 
apezviete jo duezia ir spindėjo 
viltim, jog da tęva savo pa- 
matis ir sueilinksmins; puolėsi 
prie seneles, apkabino jos kak
lą ir bucziuodamas jos sena 
veidą, kalbėjo:

— O miela mamite, kaip 
jus geros, kaip jius geros, 
kuom asz jum atsimokėsiu?

Sujudinta senele prispaudė 
prie savo krutinės vaikeli, 
tartum savo locna gera sūneli, 
glostidama jo szviesplauke 
galvele verke isz džiaugsmo 
ir didelo susijudinimo; jautėsi 
neapsakomai laiminga, o du
ezia jos perpildinta buvo di
džiausiu maldingumu.

Vaikas prisiglaudės, kaipi 
prie motiniezkos, krutinės se
neles teipgi susijudinęs verke, 
bet ąszaros jam nebuvo kar- 
czios jau, jautėsi kaipi tevisz- 
koj ir tikrai miela jam buvo 
ta gera seneliu apgloba.

Senelis žiūrintis temingai in 
vaika nenoroms pajautė kokia 
tai nauja mieli, kuri liepe jam 
pasiklaust pravardes vaiko. — 
Ir atsiliepe.

— Kaip vadiniesi, vaikeli?
— Franciezkus Blachaus- 

kas.
Senele nusistebėjus pakele 

vaiko galva augsztin, paėmus 
drebat ežia ranka usz smakro 
ir bežiūrėdama jam in veidą 
nubalo, o jos viras jautėsi ne
ramiu esans ir kaipi neužganė
dintas isz savo uszklausimo ta
re su nenoru:

— O, daug tokiu ira pra
vardžių. Ir musu ta pati, ka 
ir tavo vaikeli, pravarde....

— Kaip vardas tavo tėvo? 
■—klausė nerami senele —kaip 
vardas motinos ?

— Mama vadinasi Ona, tė
vo vardas ira Antanas.

Dabar ir senelio veidas nu
blanko, o lupos smarkiai pra
dėjo drebėti, senele pražudė 
visas spėkas ir, rasi, butu par
puolus, jei nebutu globėjas 
Franuko priszokes prie jos ir 
nepastveres in savo glebi.

— Del Dievo! — szauke nu- 
sistebejes ir persigandęs nepa
žįstamas viras, negalėdamas 
suprast kas ežia darosi, kas da 
ro tokius inspudžius ant sene
liu.— Isztikro, nesuprantu kas

su jumis ira, ko blankatate ir 
drebate, kaipi persigandę ko?.

— Didis Dieve, neieztina- 
mi ira. Tavo nutarimai!— Ah, 
tai musu anūkas!—prabilo se
nele. Ir pradėjo bucziuot teip 
gi nusistebėjusi vaika, potam 
atidavė ji seneliui, kuris pa
ėmė ant ranku, buczevo ir žiu
rėjo in gražu veideli vaiko, 
kaipi stengdamasis pažint ji ir 
sotint savo akis isz kuriu iszsi- 
rito ant jo seno veido du stam 
bus szlakai aszaru—ir sujudin 
tas kalbėjo:

— Teip, tu vaikeli esi mu
su anuku.— Ir potam urnai su 
szuko:

— Motka! Nelauksime trū
kio. Liepiu kinkit arklius ir 
važiuosime, o keliom adinom 
pirma trūkio pasieksime kai. 
ma.

Ir paleidęs vaika, pagriebė 
veik kepure ir skranda ir be
sitikdamas iszejo isz kamba 
rio. Ėjo su tokiu smarkumu ir 
rangumu, nejaustans senatvės 
ant saves, kaipi priesz kelioli
ka metu. Laime ir džiaugsmas 
sustiprino jo pajiegas, ir tari 
turn atjaunino.

Susijudinęs globėjas vaiko 
tuomi tarpu kalbėjo in senele:

— Kaegi tikėjo, kad tas lai
mingas atsitikimas atsitiks? 
Isztikro Dievas valdo žmo
gaus žingsniais, o Jo darbai 
žmogui neieztiriami. Laimin
gas tas kas priima nuo J o duo 
ta jam sunku križiu ir nesza 
ji be murmėjimo, o tikrai gali 
laukt nuo Jo atmokesties. Die 
vas užleidžia ant žmogaus ne
laime, idant potam jo laime ir 
džiaugsmai jam butu branges
niais ir meilesniais.

III.
Ritmetis sekanczios dienos, 

t. i. pirmos dienos kalėdų bu
vo gan szaltas. Saule tekejo 
raudonoj szviesoj, jos spindu
liai pradėjo skverbtis pro usz 
szalusius langelio stiklus in 
prasta nors ezvaru kambarėli 
ir temdint szviesa žiburio, ka- 
banczios mažos lempos. Ant 
prasto stalo stovi dvi bonku- 
tes su giduolem: ant uslano 
prie lovos stovi kibiras su le
dais, o szale jo guli drobiniai 
vistiklai. Ant vienos isz lovų 
matome patalus nesuguletus, 
kas liudija, jog nieks ten nak- 
czia nemiegojo, ant kitos guli 
ligonis su apraisziota galva, 
o priesz lova klupoja jauna 
moteriszke ir apaszarotom aki
mis su didžiu skausmu szirdije 
žiuri in nublankusi veidą ser
gančio. Tas skausmas ir san- 
jausmas atėmė nuo jos žada, 
sielvartas jos neturintis rūbe- 
žiaus kaipi apmarimo ja ir ji 
kenczia nemažiau usz ligoni, 
bet nesiblaezko, nekeikia nie
ko vien jieszko suraminimo
ten kur nėr jokiu kaneziu, mel 
džia pagelbos pas gidintoju. 
Ta, kursai ira visagalingu, ku
riam visokios ligos nėra nepa- 
gidomoms. Ligonis miega, bet 
miega tokiu miegu, kokiu mie 
ga visi kareztlige sergantiejie; 
ramaus miego valandėlės la
bai trumpos, ligonis blaszkos, 
klejoja ir vaitoja, kožnas su 
vaitojimas ligonio kaipi pei
lis varsto moteriszkes krutinę-
—Atidarė jie akis, pažiurėjo in 
klupojanczia prie jo nelaimin
ga moteri, ir sunkiai atsiduso.
Ji viena geriausiai supranta 
jo ta duezios baisa, dekavoja
jam savo ezirdingu pabuozevi-

m u — potam isznaujo apiiiza 
apdeda ledais galva. Szalti le
dai sugražino ligoniui visa at- 
menuma, apsižvelgė aplink, ir 
atsiliepe neramiai, atsidusęs:

— Dar jo nėra?....
— Buk ramus, Antanėli— 

ramina moterie, glostindama 
glamoniai emakra — trūkis 
priesz piet bus ežia, o dabar 
jug dar ritmetie.— Nevargink 
saves rupestim, matisi ji, isztik 
ro matisi ir pasidžiaugsi.

— Kad tik sulaukeziau dar 
ji reget priesz mirsiant.

— Nekalbėk teip, Antanėli 
—atsake moteriszke, kuriai tie 
žodžiai buvo skaudžiausiu 
smūgiu ir surenginejo jos mi- 
lincziai szirdž ai neapsakomus 
sopulius.— Noringai asz mir- 
cziau usz tave, bet turėkime 
vilti Dievuje, jog Jis, kaipo 
nepabaigtinai geras ir miela- 
szirdingas daleis tau pasveik 
ti ir giventi.

Kada teip kalbėjo, iszgirdo 
kad kas tokis klabina duris

Moteriszke iezbego ir tam
sioj priemenėj jos sūnelis me 
tesi jai ant kaklo, bueziuoja 
ja, o ji daugiau jauezia kas ja 
sveikina negu mato. Nemato 
teipgi priesz ja stovineziu dar 
trijų ipatu, menkai girdi, net 
klausimus: “Arda givas?’’

— Givas —atsako, ir nustu
mia nuo saves vaika, kurie 
veržėsi in stuba.— Palauk bis
kuti —tėvas iszvides tave ne 
tikėtinai gal persigaetu — pa
lauk pakol nepaszaukeiu.— Ir 
nuėjo.

— Kas ten? — klausė žin
geidžiai ligonis.— Ar jie?

— O, ne, ne —kaiminas — 
Žinai, pirma kalbejova apie 
musu Franuka. Bijau, idant 
nesueijudintum perdaug, iez- 
vides ji, tas galėtu uezkenkt-

— Nereikalauji to bijot — 
atsake ligonis.

— O je:gii jie atvažiuotu 
pirma, negu laukiame?

— Butu labai gerai to no
riu.

— O jeigu dabar ateitu prie 
tavęs ?

— Troksztu ir laukiu.
Moteriszke tada atidaro du

ris, o Francukas vienu szuoliu 
jau buvo prie tėvo.

— Teveli brangus, teveli 
— suezuko vaikas prieiglaus- 
damae prie tėvo.

Džiaugsmas apsarkino isz- 
bliszkusi veidą ligonio, padėjo 
ranka ant jo galveles, bet susi
judinimas buvo pagal jo pa- 
jiegu perdideliu, ranka jo vėl 
nudribo ant patalo veidas nu
blanko, užmerkė akie ir tilejo 
kaipi miegans. Tas vaika nu- 
gazdino norėjo Jpastvert usz 
kaklo, idant pažadint, bet 
motinos pasarga suturėjo ji 
nuo to. Nusiramino.

Tuotarpu vėl kas tokis bar- 
szkina in duris. Moteriszke su 
nenoru nuėjo atidarit jas. Ati
darius iezvido dar tris sveczius 
kuriu iszkart ne vieno isz prie
žasties menkos szviesos pažint 
negalėjo. Senas žmogus ineida- 
mas pirmiausiai in stuba atsi
liepė, garbindamas Dieva,

Moteriszke nusistebėjo, ka
dangi balsas pasirodė jai lig 
girdėtu lig pažįstamu, o senis 
tuotarpu uszklause:

— Ar nepažisti manes, 
Onuk?

— Teve dangiszkasis! — 
taie Ona. — Tai jus.... 
jus....

— Teip, asz, tėvas Antano, 
tas senas be szirdies tavo gas- 
padorius — atleiskit, szian- 
dien neesmiu jau tuomi, kokiu 
buvau. — Dievas nubaudė ma 
ne usz mano puikibe, neturėjau 
nuo tos valandos ramibes du- 
szioje,ranka Dievo siege mane 
kaipo naszta sunkiausia, su
trins mano kieta szirdi, apie 
ka gali pasakit ir motina — 
baigė senelis savo iszpažinti
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atsikreipdamas in sena žila 
moteriszke kuri klausidama ir 
besižvalgidama po prasta kam 
bareli verke.— Atleiskit mums 
vaikeliai tarė abudu vienbal
siai seneliai.

— Nekalbėkite apie tai te 
vėliai — atsake marti; netu
rime nieko jums atleist, o kas 
buvo kada blogo, seniai pa- 
mirszta, — Dekavojame ka 
atlankėte — ir pabuezevo 
ranka senelio, o potam pradė
jo sveikintis su savo anita.

Papraszius sėstis visu, pati 
nuėjo in miegtuve, idant pa

Kaip žmogus pasikėlė Amerike.

Howard Elliot, 30 metu adgalios iszkeliavo in ‘ Westus” 
kur dirbo už $40 ant menesio Burlingtone. la. Szendien yrs 
prezidentu New York, New Haven and II --nf >rd geležkelio 
aplaikydamas metynia alga $100,000. Jojo tėvai buvo netur
tingi o pats Hvwardas turėjo sunkia pradžia savo gyvenime.

rengt ligoni ant priėmimo nai> 
ju svecziu, arba lankitoju gim 
ditoju, kuriuos jie jau buv< 
pražudęs, bet dabar turės lai
me dar matitis su jais ir rūpes
tinga moteriszke bijojo idant 
susijudinimai ligoniui nebutu 
pavojingais.

Ligonis atidarė akie ir pa- 
žvegle in ineinanezia milima 
moteri, kuri priėjo ir apsakė, 
apie pribuvimą tėvu teip, idant 
žiras nenueistebetu labai.

— Jau dabar galėsiu lai
mingai numirt — tarė atsidu
sęs ligonis Dėkui ir garbe Tau 
dangiezka s:s Teve.... Atvesk 
juos. —

Ona atsitraukė nuo lovos 
idant invest tėvus bet jie jau 
girdėdami žodžius savo sunauf“ 
abudu apsilieje aezaromis patis 
inelo.

Susijudinimas visu buvo di
delis visi verke graudžiai po 
intekmia laimes vienu dž:augs 
mo, kitu liudnastiee Antanas 
jautėsi kaipi kad jau sveiku, 
didele sunkinibe, kuri siege ji 
nuslinko nuo jo duszios, bu 
czevo rankas tėvo ir motinos, 
kuri apezlakste jo nublankusi 
veidą savo aezaromis ir tarsi 
tom savo aszarom sugražino 
dali sunaikitu pajiegu ligo
niui kad ir susijudinimas jo 
neapalpino jo visai kalbėjo ga 
na ilgai aiszkiu balsu.

— Vieszpatie — kalbėjo Ii 
gonis, kaipi kad besime! d-iiras 
— Tu esi nepabaigtinai geras 
ir mielaszirdingae. Tu nenori 
žmogaus pragaiszties vien 
trokszti patraukt ji prie Saves, 
nes ji dideliai numilejai ir net 
savo vienatinio Sunaus del jo 
amžinos laimes paaukaut nesi
gailėjai, Ar žmogus instengs 
Tau usz ta Tavo ne apribuota 
ir nepabaigtina genbe bent at 
sidekavot? Tu užleidai ant ma 
nes nelaime, idant per tai at
kreipi paklidusius ant gero ke 
lio idant sutaikit tuos, ka svie 
tiszki liglaikiniai blizgalai per 
skire....

Pasilsėjęs valandėlė kada 
visi girdintiejie pagrimzdę mas 
tise apsvarstinejo tuos jo žo
džius, kuriuoe gerai suprato 
senas ligonio tėvas ir motina; 
o senas tėvas tikrai gailėjosi 
savo pasielgimo, ligonis trauke 
toliaus:

— Eimiu laimingu, milimas 
teve ir motinėlė, galiu ramiai 
mirti kada žinau, jog jus man 
atleidžiate.

moteriszkes viro, daleido jarr 
■szgiti ir pasveikti, idant laimin
gai giventu ir butu paveizda 
doribeje k:t:ems. Antano spė
kos gi vibes pergalėjo mirti, kn 
ri jau bu -o i-zfraukus in ji sa
vo kaulėtas rankas idant paim
ti savo auka.

Pasveikęs Antanas netrukus 
sugrįžo su savo dora, mi'i na 
žmona ir šuneliu in teviszke ii 
apėmė ūke.

S-ni tėvai nors, kas kas tei- 
eibe, p-reikrauete in paetatita 
nauja jiems nameli vienog gi. 
veno su vaikais kuogražiaueis- 
me sutikime ir meileje kadangi 
doras sūnūs ir marti prderen 
ežiai guodojo ir milejo juos 
Smagu buvo pažiūrėt in ta 
gražu, sujungta meile, sutiki 
mu, guodone ir dievuotiszku 
mu bendra givenima, kokiu 
dabar buvo givenimas Antano 
su jo gera žmona ir senais tė
vais.

Tokia dvasia namuose, tai 
tikrai ira palaima Dievo o ta 
palaima Dievo, visame apsi- 
reiszkineja ir persilieja ant va’ 
ku ir anuku. Laiminga buvo 
visa ezeimina. kurios duszia bu 
vo dora Oaa, ta neturtele mer 
gele materaliszkai, bet turtinga 
dvasiszkai, usz ka Dievas at
mokėjo jai savo malonėmis, ka 
dangi ir žemiszki turtai ju prie 
gero gaspaderiavimo ir 
užlaikimo visame t-ar 
kos, didinosi, nors abudu bu 
vo duosmais ant geradaringu 
reikalu ir pavargėliams nes 
Dievas visame jiems laimino

Laimingais būdami nepa- 
mirszo ir apie ta, kas padėjo 
teipgi akmeni pamatams ju 
tos laimes, arba kas per suredi 
ma Dievo buvo kaipi kad pa 
siuntiniu nuo Dievo paskirtu 
delei sujungimo persiekirusiu 
szeiminu, o ipatingai apie ta 
dora globėja kelionėj Franu
ko, kuris atlodamas vaiko su- 
klidimo, keleves drauge ir nu
vedės Franuka ant nakvines 
pas jo senelius sentėvius. At- 
simok-jo ir jam usz tai. Jis 
teipgi jausdamasis su savo 
szeiminele laimingu garbinda 
vo Dieva ir dažnai kalbėdavo, 
jog Dievas uždedamas ant žmo 
gaus sunku križiu, bando, jo 
doribe, o usz isztverme gausiai 
savo malonėms atmoka vė
liaus.

Introligatorne 
▲PD1HIITUVK KBIGU.

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 molams $2, pusei m. $1 

Užsieniuose metams S3, pusei metų $1.60 

Rašydami laiškus adresuokite 

DRAUGAS PUB. CO. 
2634 W. 67th St. Chicago, UI.

— Niekuomi tu priesz mu
mis neprasižengiai — atsake 
pro verksmus tėvus tacziaus 
asz sziandien gerai suprantu, 
jog esmių kaltas.

— Nekalbėkite apie tai te 
veli — petrauke ligonis — 
vien bukite malonus priimt 
pas save mano gera numileta 
moteri ir sūneli, turėkite glo
boje naszlaiczius, jeigu Dievas 
mane nuo ju atims.

IV.
Dievas vienog susimilejo 

ant visu, npateme nuo doros

Vermonte veseiloi buvau, 
Tai szirdeles s’lki cciu valg'au, 

Aibecze, 
Tai buvo petoycz !

Veselninkai valgyt negavo,
Nevienam nuo bado, pilve 

gurgulav >,
Vos po szmoteli szolderio pa 

ragavo,
Beto, ir po raugy'a agurka 

gavo.
O viena grinorka prie bobų 

prisitaikė,
Ir su juom rudaka lake, 

Tai szirdeles nuo joju ne ėjo, 
Pasigėrė ir ant suolo iezty-a 

gulėjo.
Kiti norėjo va’gyt, tai cibu 

lūs rove, 
Ir in kiszi nius krovė, 

Duonutes pasijeszkojo, 
Ir su cibuleis raaumojo.

Ant veseiliu 1 ma visokiu 
laiku,

O ki r ais su keleis doleriu 
atlaiko, 

Norėtu, kad alkani visi si dėtu, 
O ant rnezlevos daug pinin

gu sudėtu:
Jago norite, kad d mg sudėt', 
Reike gerai li-rielkas pridėti 

» • •
Jus-gi Szenadorio merguže 

les, jago in veseile nureplojete, 
Tai norint juoku nedarykite. 

Nueja grinezioje sėd kyte, 
Po pabulkes nesivaik okyte.

Nemislinkyte, kad naktis, 
nieks nematys,

Tai svietas nežinot ir nieko 
nesakys, 

Vienok tūry te apsisaugot, 
I' Dievo bijot.
Ž uote ir tai: 

Apie giara girdėti toli, 
O apie pikta neklau-yti ne

gali 
Vis’, kaip rodo-i triubije, 

Ant ni-k-zaa eziinis kabinėjo 
Tu virit l.jaiuytiiu nesakisiu, 

Veluk <1 -a s pasiliks u; 
Juk visi a, it tai gali žinoti, 

Jog nereikia ne kalbėti,

Tai-g', jauni visur veseiliu 
lauke,

Nes ir bobeles in veseile 
traukia,

Ž norna, prie linksmybių, 
Atsitaiko ir bjaurybių.

O kas daugiausia iždaro? 
bobos, 

Nelabos!
Žnoma, kaip prisigėrė, 

Bile ka, kaip tik prigriebe, 
O ka daugiau daro, nutylėsiu, 

Del savias pasiliksiu.
Dvasiszkieje nauda padarytu, 
Už nemoraliszkuma apgarsytu, 

Tai-gi namieje savo vyrus 
uždaro, 

Nuėjusios in veseile h-cue 
iždaro.

Tokiu begėdžiu visur rasime, 
Kur tiktai pasisuksime.

* *
Puikios bobeles vaikyne,

Tam garsingam Brooklyne, 
Grinczes kaip tvartus užlaiko, 
Bu dingieriu daugybe laiko 
Grincziu niekad ncezluoje, 

Ir da ant vyru loję, 
Lovos baisei iszrcdo — ne

kietos, 
Blakių ant lovų traukia rotas, 

Nežino žmogelis ar gulti, 
Ar kur ant aslos pulti, 

Jago vyrai skundžesi, tai ne 
klauso, 

Ir da tycze lovų netaiso. 
Kaip menesis suejna, 

Su szturmu ant žmogaus už- 
ejna, 

Piningu už kvatiera provinasi, 
Ir da su kumszcze grasinasi.
Sunkus buvimas vaikino, 
Ka turi daryti, nežino, 

Ne pamesti, ne būti, 
Turi nebagelei pakutavoti.

/yeidirba senofi maldaknyges istorien 
natos ir laikraszcaei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagia Draugas, Tėvynė k Lt. 
Prisiunsdami knygas apmokė kyte paeito ar 
ekspreso kasstua Adresas:

LIthaaniaa Bindery.
114 W. fyraea. Mehaney (lt*.

h Skiltai Kada Laikraštį "LIETUVI?” 

Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina Jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčja ir pądįjpga 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 So. Halsted SI., CHICAGO. ILL.

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.

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti
Preke — lOo,

...Tikriausia Burykla...
Budėjo Cigonka isz Egipto 

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D.T.B

Preke — lOo

...Tikriauses Kabalas...
Alba atidengimas paslapczia ateities 

—su pagialba K a žiru—
Pagal Gareingiauai Chaldiakn 

Pereiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

Priaiuskite 25o. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paczta.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.Soalk Al; M.Euo, Cit, P

K&SriHHEISSEiZSBSnHBB

•^DAINOSAy _ __ _
W SURINKTOS ISZ LIETUVOS

Yra tai rinkimas gražia Dainelių.
* 78 pus. 6x9 col. dyd. Preke 25c.

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

į A. OLSZEWSKIO BANKA
T
X Chicago, Illinois
X PRIIMA pinigus taupinimui nuo $1.00 ir augščiau ir moka 3 pro-
X centą už padėtus pinigus. i
X SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų ir štorų Chicagoje. • 
-į- SIUNČIA pinigus į visas dalis svieto ir parduoda šifkortes ant vi- ; 
| sų linijų. į
❖ IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant • 
X ruskų.
į Turint kokius nors reikalus Į Banką rašykit šiuom adresu: J

x A. OLSZEWSKI BANK
Ž 3252 So. Halsted St. CHICAGO, ILL. Į

1 1 0 14 1410-IO-IO101 O I 01e IO 101010101 O i O I'<4\

Lietuviška AGENTŪRA IR EONTDRAS BATO
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo loonam name vertes $12,000,00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siunoziu piningus in
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko* 
niszku pagal teisinga kursą, Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius . 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite szitsip 
A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton. Ohio.

...ISTORIJE SZVENTA...

SENOJO IR NAUJO INSTATYMO.
Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Viszpatis užgimimui lyg Paskatinio Sodo.

PARASZE

V1SKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS 
SU 50 PAVE1KSLELU.

110 Puslapiu, 6įx9į Coliu Dydupio. Preke Tiktai 35c. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

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



Ižpažintis moteries 4-ris 
kartus viruotos.

Jokioi szalii, jokiame krasz ' 
te neira teip lengvu daigtu ap 
siveeti ir pasimesti vėl, kaip 
Amerikoi. Teisibe, niekur se- 1 
noi Europoi vaitas, ne koke 1 
kitas svietiškas uredninkae 
szliubo negal duoti, kaip ežia 
ira, todėl ir nestebetina, kad 
labai dažnai atsitaiko net ir 
teip, jog sziandien jaunave
džiai laužo savo prižadejima, 
kuri vakar davė vienas kitam.

Szitai paduosime ežia iezpa 
žinti tūlos jaunos, gražios ir 
turtingos Amerikonkos, kuri 
jau vienog net keturis kartus 
eme ezliuba ir bandė giventi 
jau su keturiais, viraie, bet 
kad ne vienas isz ju jai nepati 
ko su visais paėmė ekirsena, 
(persiekirima).

Datirimus savo ingitus kaez 
tu keturiu viru neuszelepe, bet 
noringai pasidalino jais su 
visom “gumakramtem”.

Pagarsino mat ta savo moks 
liszka datirima laikrasztije 
“New York.Journal”, po ant 
galviu “Mastis separatkos (at- 
siskirusios) kuri keturis kartus 
eme ezliuba”. Autora pasira 
sze visom keturiom poviro 
pravardem: Julia Tuttle,
Wright, Havens, Clarke. Prie
žastis, kurios liepe jai keturis 
kartus laužit prieiega, kaip pa 
ti raezo ira ežios:

“Numeris 1-mas, o Tuttle, 
bankos direktorius Pittsburge, 
usz kurio užtekėjau buvo jau 
sena", o todėl visai neatsakan
tis septiniolikos metu senumo 
numiletiniai; buvo man toks 
sza'tas ir abejodus, kad turėjau 
pasirūpint skireenos su juom, 
nes givent su senu neema 
gi-

Numeris 2 ras buvo visai 
kitokį jaunas, puikus, pato- 
gas, simpatiezkae, linksmas, 
turtingas - žedžiu sakant bu 
vo idealiszku viru. Bet ant ne
laimes P. Wnghtas praezvilpee 
savo turtą pradėjo leist ant vė
jo paczios turtą. Reikėjo gel
bėtis idant neinpult in var
gs ...

Numeris 3 ežias, p. Haven 
e’as buvo dideliu prieteliumi 
ir miletojumi kudikiezku die
nu. Perstatinejau sau, kad tai 
meile - raezo jo ex-pati - bet 
apsirikau, kadangi jis milejo 
tik mintis kudikistes. Turėjau 
neatbūtinai pertraukt risziue, 
riezanezius mane su juom.

Blogiausiu vienog buvo nu 
meris 4-tas, p Clarke nes bu 
vo melagis, apgavikas, palai
dūnas, liustauninkas ir paikin 
tojas moteriszkiu, kurias mo 
ka raganaut”.— Matomai ir 
paezia autorka apraganavęs ir 
apdumes akis savo nueit zipso 
jimais ir melagistemie, bet 
kad ta apsižiūrėjo apskundė 
vira, reikalaudama, idant sū
dąs iszliuosuotu ja isz po val
džios nekeneziamo viro.

Mano nepasisekimai apeivi 
ravime daugelo mane pamoki 
no- iezpažista p. Julia-o 
pirm vieko persitikrinau, jog 
prajautimas moteriszkes ira Il
giai teisingu neapsirinkaneziu, 
kaip instinktas szuniee. Mote- 
riszke visados privalo klausi- 
ti balso pirmutiniu inspudžiu 
itzszaukto, o saugotis jausmu, 
kurie po pirmam inspudžiui 
seka; jei pajauezia tuoj neno
rą ir neapikanta prie ko, ne
privalo stengtis pergalet tu 
jausmu, kitom mislimie”,

Tolaus ta jauna moteriszke 
negalinti atrasti sau jokio vi
ro, kursai butu jos idealu, mo
kina dukras, Jievoe, kad anos 
butu savmilems givenime luo 
moi moteristes. Juo daugiau 
kas kaeztuoja, juo sunkesniu 
ira del ingijimo, tuo labiau 
reik branginti - kalba iji — 
Viras daugiau paiso ant bran
gaus arklio, negu pigaus, teip 
pat ira ir su moteiezkia.

Niekad nereikia eakiti virui, 
jog ji mili — mokina p. Julia 
— tegul jis turi visados ne
tvirtumą ir abejone tikėjime 
in moteriszkes meile, tegul ko
voja ir stengiasi pergalet prie- 
fzinibiae. Jei, mat, viras patirs 
jog tave uszkariavo, eis toliaus 
jieszkot nauju lobiu. Mote 
riszke gi privalo būti gudri ir 
nedaleist virui nusiminti: pri
valo neuszgesint jo vilties; vi-

*r kankinti teip kad to

nesuprastu. — Ne visos tur to
kias tironiszkas szirdis, kaip p. 
Julia ir tegul nesivili, jog vi
som jos pamokinimas patiks. 
— Netisek virui — tvirtina 
toliaus p. Julia — jeigu jis 
tau daug žada, arba ginasi, 
jog jokios kitos moteriszkes ne 
milejo ir nemili, apart tavęs. 
Pasireng ant to, kad busi Lie
ki prigaudinėta per vira, o ne- 
datirsi kartibee. Teisingumas 
ir atvirumas moteriszkes virui 
teipgi ir vodingas — tikrina 
p. Julija del to matomai, kad 
pati nebuvo teisinga ir atviri 
ne vienam isz savo keturiu vi
ru. — Saugokis insimilejimo 
in savo vira, kadangi tokiame 
karte protas moteries paliauja 
normaliszkai veikes, pameta 
ligsvariba, arba norma. Mote
riszke norinti turėt szirdi viro, 
t. i. kad viras ja vis teisingai 
miletu, privalo stengtis intikti 
jam; daugelis moteriszkiu 
priesz szliuba, tai ira mergau- 
damos stengiasi kaip gali gro- 
žinti save, keret savo grožibia 
virus, bet isztekejus apsilei
džia visai ir jau jom nerupi 
tas, kas rūpėjo priesz iszteke- 
jima. Tokia moteriszke negal 
turėt smagaus givenimo, nes 
vienam virui tuoj nusibosta, 
kito nepritraukineja.

Na, na, labai iezmintingai ir 
moraliezkai mokina p. Julia! 
Tiekto! Toks moraliszkas pa
mokslas, p. J ulijos tegul ran
da vieta vien szirdise panesziu 
jai moteriszkiu betikibiszkai 
iszaukletu. Isz tokios paczios 
kokia turi būti pagal teorijos 
p. Julijos ne vienas viras ne
galėtu būti užganėdintas, ne- 
gut tas, kurs ne viru, o boba 
nori būti.

Pavojus Norvegu impedžiui.

Jaunas impedžius karalbzko sosto Norvegijos yra pavoju
je nužudinimo o motyna karaliene isz dydelio nerimarczio ke
tina apleisti Norvegije.

i Moteriszke turi visame 
pirmibe.

Baigia savo pamokslą p. Ju
lia sekaneziais žodžiais: Nie
kados netekek usz tokio viro, 
kuris nekarta pažadino tavo 
szirdije užvidejimo jausmus 
per merginimasi su kita, nes 
jis neisztikimas. — Taigi p. 
Julija reikalauja teisingos isz- 
tikimistes nuo viro nevedusio, 
o moteriszkiai neliepia but tei
singai isztikima net tam virui, 
kuriam prižada meile ir isztiki 
miete.... Geras teisingumas 
tu moteriszkiu! — Netekek 
teip gi usz seno viro — per- 
sergsti toliaus graži Julija — 
nes senas inkirus, nuobodus. 
Teipgi netekek usz viro ap
sunkinto visokiais reikalais, 
“bizniais”, nes ant visados bu
na susiraukęs ir užimtas mieli- 
mis tik apie reikalus, o mote
rie turi nuobodžiaut ir krims
tis. Beturtis viras nors butu 
geras, bet nebus dėkingu mo
teriukei usz tai, kad iji jam 
davė turtą ieztekedama usz jo. 
— Taigi ežia aiszkiai iezrodo, 
p. Julija savo savmisliete, kuri 
nedaleidžia ne biskeli nusiže
mini prieez vira, tacziaus nori 
kad viras butu nužemintu jos 
tarnu, kas prieszingu ira net 
gamtos tiesoms, o no tokios pa 
ežios apsaugok Dieve kiekvie
na vira. Antgalo da sako p. 
Julija: “Stengkis pažint bu
sianti savo vira da priesz isz- 
tekejima usz jo, bet saves pa
žint niekados jam nedaleiek.” 
Turbut p. Julija, matomai pa
ti turėdama nedidelia iezminti 
laiko virus usz žmones labiau 
aprubežinto proto, negu mote- 
riszkes. Kodelgi iszmintingas 
viras negalėtu pažint pabudžio 
moteriszkes? ^landing tas ira 
labai lengvu daigtu, o teipgi 
reikia uszteminti, kad viras 
kurs neinstengia pažint duszios 
sau apsiskirtos neprivalo vesti 
jos, pasijieszkot sau tokios, ku 
ri neslėps nuo jo savo duszios. 
Bet p. Julija perdaug pasitiki 
turbut ant savo grožibes, vie- 
nog blcgai daro kad savo “pa
mokinime” iezrodo visas bjau- 
ribias duszios....

Isztikro paklausta moterisz 
ke, kuriai nepatinka būti pa- 
donka viro -kur teip ira! 
Kurgi ira tas kraeztas, ta sza- 
lis, kur moteriszke vieszpatau 
ja ant viro? Jug ir tarp lauki 
niu žmonių nelaiminga mote- 
riszke turi būti viro, tarnaitia, 
kada jis buna jos ponu. Del 
suraminimo tu nelaimingu mo 
teriszkiu, kurioms sunkus jun
gas civilizuotu viru, parodi- 
sime ta szali ir pasakisime kaip 
laimingos ten moteris.. — Szi- 
tai ta ezalis randasi net Afri
koje ir vadinasi Sachara, o 
moters ten tikrai turi visame 
pirmibe. Pagal studijų Demon 
lin’o kursai aprasze ta, gal 
daugumui moteriszkiu “gera 
szah” ir būdas giyenimo toj 
begalinėj pūslinėj žmonių, vi
ras ten givena kaip “amžinas 
židas”, kurie neturi, apsirinkęs 
jokios givenimui vietos. Mo
ters gi paėmė in savo rankas 
valdžia, be kongresu, be 
triukezmu, be peticijų, be uni
versitetu ir egzaminu atsiekė 
virszinibe. Pasinaudodamos 
isz savo laisves, kurios nevar
žo virai, nereikalaudamas 
ti viru pėdomis, givena 
aprinktu sau vietų, arba 
vertuose valczuose, redo 
ežios savais ir valstiezkais
kalais ir turi tokia persvara 
ant viru, apie kokia drąsiau
sia feministka ne svajot nebe 
gali. Givena sauredingai ir sa- 
vistovingai, kaip sako Ang
las “Self governement”, 
sos no visokios viriszkos 
troles, veikia paczios kas 
patinka, darbuojasi del
savo szeiminoe ir draugijos. 
Paczios apsidirba pagal senu 
savo tradicijų, ūkias, ir paczios 
naudojasi lobiais, kokius šutei 
kia joms ju darbas, visai ne. 
reikalaudamos dalitis su vi- 
rais.

Oazuose Sacharos galima 
rast du skirius savasties; vie
nas skirius savasties vadinasi 
“teisi savastis” antras “pleszi- 
mae.” Pirmutines savasties lo
bis ira suteikiamas moterių 
darbo, ingitas rupeetim ir tei
singa pastanga moteriszkes, 
antras lobis savasties suteikia
mas viru darbo, kurie uszsiima 
vien tik pleszimaie, arba va- 
gistemie. Ir teip savastis ingita 
viro rupestiu ir pastanga pri
guli visuomenei, kuomet sa 
yastie ingita darbu moteriszkes 
priguli tik tikrai savininkei, 

. arba ira iždividualiszka savas
tim. Tokiu budu

- būdama savininkia 
> stovi draugijoje no 
t ira kulektviatu.
i Prie tos pirmos
: del kurios moteriszke Sacha- 
i roj turi pirmibe ir virszinibe 
i ant viro, priduot reikia da vie- 
i na, kuri ira mažesnes svaribos 
i reikaluose tu draugijos oazu. 
i Bzitai ten virai nepildo savo

sek
ant 
sut 
pa- 
rei-

liuo- 
kon- 
jom 
labo

Ar negeriau padaritu tokia 
p. Julija ir jos pasekėjos, vie
ton jieszkotis sau viru pasilik
tu senom panom ? Tokiame 
karte nereikalautu nueižeminet 
priesz vira, nes tie kvailiai vis 
klupszcziuotu ir dusautu priesz 
jas trokezdami numiletoeios 
szirdiee.... Bet kas ? nežinia 
kaip ilgai tas butu!....- Taigi 
beda! Aį, ta nemilaezirdinga 
gamta, kodėl iji teip negerai 
euredel..._ _

silpnos lities, arba moteriszkiu, 
o kuri tai role ira svarbiausiu 
privalumu viro civilizuotame 
sviete. Giventojai tu neapribuo 
tu tiruliu, pustiniu, roditusi 
daugiau negu kokios nebūk 
kitos szalies svieto reikalautu 
apginejo, nes niekur negalima 
pritaikit teip žodžiu “beda vie 
nam”. kaip tuose smiltinu ti- 
ruliuose, kame giventojams, 
tarsi, isz visu pusiu nuolat 
grumo baisus pavojus. Tuom- 
laik teip neira. Moters givena 
neatskiriurn, o kaimeluose ir 
redo paczios savo valscziais, 
kadangi virai neiezvaduoja ju 
ir tame. Viras tenais tai kaip 
kad praeivis, kuri mažai szei 
mina pažįsta. Moteris nesiklau 
šia visai jokios rodos, jokio pa 
tarimo, jis in nieką nesikieza, 
jokie reikalai szeiminiszki, ne 
auklėjimas vaiku visai jam ne
rupi, givena kaip tranas pas 
bitias. Rūpinas jis tik pleszimu 
draugijiszku lobiu, bet dau 
giau niekuomi.

Stebėtina, kad tokioi nuož 
mioi tautoi, nepažmanezioje jo 
kios apezvietos ir civilizacijos 
moteriszkiai pripažinta visas 
tiesas, kokiu iji atsiekt visai 
negali po jungu “civilzuotu 
viru”.

Bet nesinori tikėt, idant ei 
vilizuto svieto moteriszke no 
retu tokiose sanligose giveni- 
mo būti. J ai jau daug geriau 
būti po “jungu” bet ir protek 
cija viro, negu givent be vi 
riezkos globos.

Ah kaip butu gsrai, kad 
butu galima in ten isztremt vi 
sas tas piktas moteriezkias ne- 
norinezias nelaisvei civilizuo
to viro givent, o kurias civili 
zuotas svietas praminė “ Nanti 
pom”. Tada jau butu smagus 
givenimas.

Laimingas žmogus.

Ira žmogus gilukningiausiu 
ant svieto, jagu atsitikus nelai
mei didelei nesirūpina. Bet 
sunku toki žmogų surasti, ku
ris neturėtu jauslos ant to, kas 
jin apsiaubineje, o vienok yra 
tokiu ir api tai apsakisiu.

Senas farmeris Ohajui laikia 
praeito tvano jis sau spakai- 
niausia sėdėjo ant stogo savo 
stubos ir pipkia ruki.... Pri
plaukė prie jiojo su vaite, 
idant gelbet jin.... o jisai pa- 
szauki.

— Gelbėkite pirmiause ma
no kaiminus, tiejej labai bijosi, 
o man ne skubu, palauksiu, 
kolei pipkes neiszrukinsiu.

— Del ko tu seni tokis ne- 
jauslus,- paszauki žmones isz 
valtes,- juk vanduo paemi tau 
visa turteli ir tavo visztas su 
būda....

— Ne teip szlektai,- atsake 
farmeris,- mano antis ir žases 
nenuskendo, žiūrėkite plauki
nėje aplinkui grinczele.

— Nes vanduo tau iszvartė 
medžius picziu.

— Tai nieko szimet piezes 
neužderejo. . .

— Nes vanduo jau per lan
gus in grincze ineitineje...

— Ir tas nieko ne kenke 
langai buvo apterazti ir jau 
senei reikėjo mazgoti,- atšaki, 
szipsodamasis ir dūme savo 
pipkute.

KUR BUNA
Mano brolis Kazimieras Jokubinas 

paeina isz Suvalkų gub., Sejnu pav., 
Seireju gmino., praszau atsiszaukt 
ant adreso. (-^.g oą)

Wik. Kelmeniute.
345 3 avė Homestead Pa.

Petrone Onaicziute su kuria kelia
vau in Amerika persiskyrem Tilžėje, 
ji važevo in Elizabethport pas dede, 
teip-gi pajieszkau Igno Kazilaiczio, 
jie pats ar kas kitas praszau duot ži- 
ne ant adreso. (’^g o;)

S. Onaicziute.
Box 313. Munhall, Pa.

“PRAKEIKTA

202

MEILINGAS 
KRIMINALISZKAS 

APRASZIMAS

Verte D. T. ir F. W.BOCZKAUSKAS

Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
DALIS I.

MOTERE BE SZIRDIES.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

moteriszke 
augszcziau 
viro kursai

priežasties

''^\\,tx638 Penu Avė.
Pittsburgh, Pa-

Dr. Kole; garsinasi savo tikra pravarde ir tori 
tavq paveikslą Siame laikraštyje. Dr. Koler yra 
ffimęa ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti* 
Dials metale prieš išvažiuojant i Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduole 6o6, dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlich pęieš sifilį. Jeigu 
kenti išbėrimus ant vi$p kūno; gedimų burnoje 
arba gerklelę, Sekimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, O uisiVįetrljimas kraujo sustos ir neatsikar 
(os (avyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
UŽkrSsi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPERI 
ir kt. išgydau į io dienų, q jei ne. tai pinigui 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales paei 
nanČias iš SAUŽAGySTES prašalinu j sH dienas 
Ar jautiesi mažu m, jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kgd vėl galėtum 
būti vyru,

STRJKTUKĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau | 2i dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydai 
| 30 minutų be operacijos.

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

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugai 
Bakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas 
odos ligas, paeinančias iš užaivietrįnimo krauje 
išgydau trumpami Ui k a Ir" ligoni ųi neteik per 
traukt savo dąrbp

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryt* iki 8:30 
Pėtnyčiomis iki 5 poplti. Nedėliomls iki J 

popieL Ateikit tuojaus.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Su v. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.

9-ad. ryte lig 3 popiet 
Subatomis 9 lig 12-ad.

HARRISON BALL, Prezidentas.
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
W. H. KOHLER, Kaaierius.

MM

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

Sveikata Brangiausia Žmogaus Turtas.
Jau nuo keliolikos metų Brookiyne-New York jryvuoja Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APT1EKA 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 metų prityrimu išrado daugybę specljallškų gyduolių, 

Sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligos.
Tarpo kitų aptiekos sandėlyje sukrautos Ir gaunamos sekančios gyduolės: »

“SAVIZROLAS”
Juokingas

Apraszymas
45 pus. 6x9 col. dydumo. Preke 15c.

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

MALDAKNYGES

Aukso Altorius, senas ir 
naujas arba Didžiausias 
Skarbas del Krikszczioniszku 
Dusziu, su pridėjimu visokiu 
maldų. Didele knyga 1000 
pus; drueziai ir puikiai apdar. 
in juoda audima, auksuotas 
kryžius ir paraszas, raudoni 
krasztai. Preke tik $1.00.

Didelis Szaltinis; Dangisz 
ku Skarbu; naujausis spau
dimas pagal tikra 10 ir 6 
sulyginime pagal naujiji 
Szaltins pirmo spaudimo; 
puiki didele knyga 1000 pus; 
puikiai ir drueziai apdar. su 
auksiniu kryžių ir paraszu; 
apvali krasztai su auk. kabute 
minkszti juodi skurini apdar, 
Preke szitos puikios knygos 
•tiktai - - $2.50.

Balsas Balandėlis arba 
mažas szaltinis, 711 pus; 
apdaryta in juoda audima; 
auksuotas kryžius ir paraszas 
raudoni krasztai. Preke 75c;

Bolsas Balandėlis; naujau- 
sis spaudimas, puiki knygele 
drueziai apdaryta in skūra; 
apvalais kampais; auksuotas 
kryžius; paraszas ir krasztai 
su auksuota kabute; labai 
puiki knygele; Preke $2.00,

Szaltinelis; 600 puslapiu; 
apdaryta in juoda audima; 
auksuotas kryžius ir paraszas 
raudoni krasztai; Preke 75c.

Garbe Dievui, ant Auk- 
sztybes ir Szlove Szv. P: 
Marijai ant žemes, paranki 
knygute 640 pus; apd. in 
juoda audima; auksuotas 
kryžius ir paraszas; raudoni 
krasztai: - Preke 75o.

Aniolas Sargas, smagi 
malda knygute spaudinta 
“Saules” spaustuvėje, 350 
puslapiu, visos reikalingos 
maldos, stacijos,' graudus 
verksmai ir t. t. apdaryta iu 
tamsei rusva audima; auk
suoti krasztai. Preke 50c.

Apiolas Sargas, ta pati 
knygele kaip virsz minėta 
bet apdaryta in juoda skūra 
apvali auksuoti krasztai 
Preke - • 75c.

Mažas Naująs Aukso 
Altorius; Prancuziszkos 
skurdės minksztais apdarais; 
apvalais kampais, auksuotas 
kryžius, paraszai ir krasztai 
385 puslapiu. Preke $1.25.

Mažas Naujas Aukso 
Altorėlis, Praneuziszko 
skureles minksztais juodais 
apdarais; apvalais kampais; 
auksuotis kvietkos, kryžius, 
parassai ir krasztai; 384 pus. 
su kabute, vidurije apdariu 
yra uždėta auksuota mukele 
ant celuloido kryželio; labai 
graži knygele: Preke $1.50.

Vainikėlis,mažiausia Liet, 
maldu-knygele, tik 8x3Jcol‘ 
ir puse colio storumoj juodą 
audima, auksuotas kryžius 
ir paraszas, Preke - 50q.

Vainikėlis, ta pati knygele 
apdaryta in skūra = 75c!

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

L '
ANT KRASZTO PRAPULTIES.

Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamažėl i ir Mikolas, 
bu pluosztu,popieru po pažaste, 
inejo smagei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nepakajum in 
veidą kasijeriaus.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniczios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
užsidunksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku kas priguli, nes 
sunkei labai eina; tenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, stekas mums 
szimta tukstaneziu franku!

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame

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

Kraujo Valytojas ........................ 81.00
Gyvasties Balsamas................... 75o
Nervų Stiprintojas.......... 50c ir $1.00
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir81.00 
Nuo kosulio......................25c. ir 50c
Nuo gerkles skaudėjimo 25c. ir 50c 
Skilvines proškn® ........................81.00
Pigulkos del k« i..................... 25o
Nuo galvos ska ,rno .................25c
Nuo kojų nuos| u.... 10c. ir 25c
Nuo dantų gėlir. '.......................... 10c
Nuo peršalimo ...................... 25c
Plaukų stiprintoj .... 25c. ir 50c 
Linimentas arba lolioris 
Anatharynas ploviniui........ .
Nuo kirmėlių..........................

25c
25c
,25c

Del išvarymo soliterio.......... 83.00
Del lytiškiį ligiį 50c. ir 81.00 
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir81.00 
Nuo kojų prakaitavimo........25o
Gydanti mostis....................... 50c
AntisoptiSkas muilas.............25c
Antiseptiška mostis...................25c
Nuo dusulio............................ 50o
Proškos del dantų .................... 25c
Nuo kosulio del vaikų.........25c
Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25c
Nuo viduriavimo.................... 25c
Kraujo Stiprintojas................ 50c
Gumbo Lašai..............50c ir 81.00
.Nuo plaukų žilimo............... .. 50c
Blakių Naikintojas................ 10c
Karpų Naikintojas.....'.........10c

Spocijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Dovynorios 25o 
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknĮs irt. t., kokios 

tik yni žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prlsiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Kreipiantiemsiems per laiškus nrba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

fe VINCAS J DAUNORA
APTIEKORIUS

229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietavixzkai

D. T. BOCZKAUSKAS.

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame,

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

BISCHOFF’S
287 Broadway 

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

I PUIKUS SKAITYMAI'
NAUJOS KNYGOSo

o

o

o

o

o

O

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas.* Worth 2822,

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

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

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis’’ “Lozorius” “Narai 
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- 
2 tras ir krepesius” “Kampelis 
o duonos” “Isz ko dideli ponai” 
o Preke szios knygos tik 25o

o 
X o

a o 
X

o 
X o

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m,

Pinigus siunozime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo, 
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų 1b ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujenoziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes. padarome pigiai ir vilas kitas rejentallszkas Poperas su 

paliudytam Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisingiausiai.

— i Del vygados Taunwcziu laikome atydaryta >- 
Subatoje iki 8 ad. vakaro. Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad. 

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per hlsska ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greioiian—i, tois&ngiauoei, ir 
pigiausei galite atlikti.

g 8 istorijos, 122 puslapiu apie 
o “Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
o “Kodėl neleido Baltraus in dan
■ gu” “Bausmeeuž szyksztuma” 
X “Mažo sziaucziaus dideli reika- 
K lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
£ “Netobulas žmogus” Szitos 
o knygos preke tik 25o,
g Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
“ apraszimas isz pirmutines puses
■ szimtmeozio, iszimta isz Lietu-
g viszku užlieku, parodo kaip 
2 senoviszkos laikose Lietuviai 
o gyveno, puiki apisaka su pa- 
o veikslais. 177 puslapiu tik 25o 
2 4 istorijos, 196 puslapiu apie
o “Urvą užkeikto” “Panaszus” 
o “Lorenas” “Sermėga mužiko” 
J “Su kuom kas kariauja, nog to 
M dingsta” Preke knygos 25o

o 
V
o

o

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

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

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

W. D. FOCZKOWSKI-CO.
Mahmoy City, Pa.

o

i

sveikata fluoa!
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASBT SĖKLĄ; kuri gra
žiai sudygsta, puikiai auga Ir gausius vaisius at
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS, pažysta gerai ligQ, pritaiko atsakan
čiai liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
Ilgų, užmezga Išgydymų, sugrųžlna pajiegas ir Iš
augina puikių sveikatų ir drūtumų, kas suteikia 
žmogui laimg ir linksmybę. PH1LADELPH1OS 
M. KLINIKAS be( daktarai tūkstančius žmonių 
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
kių ligų,

SVEIKATA1 1 11 SVEIKATOS NĖRA LAI
MES NE LINKSMYBES ANT SVIETO.

PhiL M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro experamentu ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotąs. To
kiam jau tik galima tikėti.

Privatiškoj LABARATORIJOJ Pb. M. KUnlko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos, 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių.

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmonės rašo:
GARBINGAS PU. M. CLINICI Pranešu, lead liekarstas subaigėm ir esame labai užga

nėdinti už tikrų pagalbų; greitų ir gerų išgydymų. Mano moteris telpat jau yra sveika už kų 
siunčia širdingiausių padėkavong. Jūsų pamačlyvų ir teisingų būdų gero gydymo, skelbslm 
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavoda- 
misų moterie A. An t o niekas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.

Mrs, K- Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dėkavoja, už 
Išgydymų nno ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjuslos ir suiru
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St, 
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 806 Cen
ter St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne- 
gallma sutalpinti.
įSlTEMYKlT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada. 
. KAD ESI NESVEIKAS bbt nori pastoti sveiku * V C.1IWAO, |R LAlmlNau, tad atsilankyk,
©jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų ąvelkatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi Ir dėka
voja, nes čionai Išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip Ir užslsenė- 
jusias ligas nno skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų: išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedlrbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ilgų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio bo pjaustymo-be operacijos, bet su llekarstonre, kuriofl 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių Visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pageltos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adreso:

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

VALANDOS: nuo 10 13 ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. Ir Pūtny- 
Clomls nuo 6 iki 8 vok. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai Ir skaitykit knygą „Daktaras .

£

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRUS—

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

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
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 Piningus ant paezedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro



W. RYNKEWICZIUS
.. N0TARIU8ZAS..

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

.......PO PRIZUBA 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
mpinu.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkoroziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greicziause 
ir pigiause.

RUPTURA
Per Mano Spasaba-Iszgydyti Ant Visados 

Be Operacijų.
Neriu pnaikalbet su .kožna ypata ka turi 

Ruptura. Noriu iszaiszkyt jiems apie mano isz- 
gydima. Asz jau 20 meta kaip gydau Ruptura 
ir iszgydau ant visados tukstanezius ypatus, per 
tai turiu gera pažinti apie Ruptura ir už tai esmu 
Rupturo* Specialistas.
NEUŽMIRSZKITE kad asz esmių iszradejas spasa-

— bo gydimo Rupturos be skau
smo ir daug randasi pamegzdetoju nog katrų tu
rite szalintis kadangi bus be pasekmes.

Kroniszkos, Kraujo ir 
Nerviszkos Lygos 

Iszgydoini.

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

DEKYTE PININGUS
...IN...

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

TADA TURĖSITE PRIETEL1 KADA BUS REIKALINGA.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA,

Tai užeikite in
J JETUVISZKA

JUOZAS OKINSK
(LOCNININKAS)

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill
Ten busite sveitingai priimti. ( 
pavalgyti ir galima pernakvot

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.

VYRIU LYGOS.
Jaigu turite striktura, kraujo užtrucioima, silpnybe,patrotinta pajėga, kraujo 
ir Inkstu arba kitokia Liga tai ateikite apie tai slaptingai pasikalbėsime. 
RASZYKITE ja’gu negalima ateiti. Viską užlaikau slaptybėje ir atsakimus 
. siuneziu prastose kopertuose. Raszykite ir klauskite kad
prisiunstau knygute su paveikslais kur apsiskato apie Ruptura, Hydrocele, 
ir Varikooele, Prisiuskite už 2c. marke.

DR. ALEX. O’MALLEY
Ofisia 158 South Washington St , Wilkes-Barre, Pa.
JrŽT Kur galima susiraszyti arba pasikalbėti Lietuviszkai. (W)

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų* in ir sz I ietuvoa. Siunczia 
Piningus in v sas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisin2R

Kas nori atgabent isz Lietuvos 
savo gymines ar pižinstamus tai ra- 
szykite pas mane kadangi dabar turi 
laoai pigias prekes Szipkorcziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. R szant prisiu- 
skite už 2o. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu ta voru ir Buezerne.
Fr. Petraitis - 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.

No. €
Nusipirkite bzo 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriaosia Arielka 

Mieste. Tik $1 už 
Teipgi ežia gausite ir 
kitu gėrimo. Ateikyh 
prieki laika, duokit 
orderi o bos joms pr

S. Uw
408 West IhhHf

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 j peržiureti o jaigu pirksite tai busite 
užganedyti.

Žinios Vietines.
— Szendien Sanger’o Gir- 

kum.
— Žmonių privažiavo iez 

viso pavieto.
— Malszumas pradeda už- 

žydet terp pasikeleliu.
— Jau laikas ydant Maha- 

nojeczei susiprastu ir paduotu 
broliezkus delnus vieni ki
tiems.

— įsa priežasties raupu ap
linkinėje Aehlandoligonbutes, 
daugiau ne bus inleidžeme 
sveczei in ligonbute lig vėles
niam pavelinimui.

— Arti Tamakves vienas 
isz darbininku atrado lavona 
naujei gymusio kudykio. Ba
dai motyna kudykio paejna 
iez geru tėvu.

— Tegul visi eanarei drau
gystes Szv. Ludviko susirenka 
Nedelos diena, pirma valanda 
po piet ant ekstra susirinkimo 
paprasto! vietoi, ant kurio bus 
svarbus nusprendimai.

— Vincas Žerdeckae apėmė 
agentūra Athlando alaus in 
vieta p. Sabastijono Mockai- 
ežio kuris apleidže Ms h anoj u 
o kraustosi in Mount Garmus 
apimti ealuna.

— Szendien rodys du per 
statimus Sanger’o dydelis cir- 
kusas West parke. Veskyte 
vaikus . pažiūrėti zisokiu žvė
rių, nes tai ' dydžiause geogra- 
fije del mažiuleliu, priek tam 
ne tik vaikai bet ir suaugueie 
iez to turės mokslą. Ant cir- 
kueo matisyte visokiu žmonių 
iez vien daliu svieto ir kitu ne 
paprastu regėjimu kokiu ne- 
tankei atsitinka proga matyti

— Szi vakara bus laikomas 
susirinkimas visu komitetu 
vietinu Mainieriu Unijos Loka 
lu. Bus apsvarstyti dalykai 
kas link jarodes per “Labor 
Day” ir daug kitokiu daliku 
Susirinkimas bus 7 adyna va
kare pas Humane Fire Co 
Hose House.

J<hn Stremba, Pres.
— Utarninke suvažiavo in 

Hazle parka, Hazletona, su- 
virszum 6000 ypatų iez visu 
daliu pavieto. Iez miesto iez- 
važiavo 10 vagonu.

— Saugokytee neteisingos 
deezimtines bumaezkos kuri 
pasklido po aplinkine, Metas 
1900, gerai padirbta ir ižduo- 
ta ant Burlington and Billing
ton National Banko, Steite 
Washington.

— Turi but tuojaus par
duota namas ant dvieju famili- 
ju, namas kuriame talpynaei 
drukarne ir kalviu szapae. 
Farsiduos už neperbrangia 
preke. Dasižinokite po nu
manu 101 W, Pine St.

— Dr. M. J. Petrikas, lie- 
tuviszkas medecinos ir chirur
gijos 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. (•$ •;)

Ant Pardavimo.
Namas geroi vietoi po No. 

51 N. Main St. Mahanoy City. 
Lotas 25 per 105 pėdu dyde- 
mo Dasižinokite po No. 51 N.

Apgarsinimas.
Nauja bažnytine paszalpine 

draugyste katra susitvėrė ne- 
delioj 27 Liepos, laikys savo 
antra susirinkimą ateinanezia 
Nedelia pirma adyna popiet 
Boczkausku saleje. Nauja 
draugyste jau turi 114 sąna
riu, norintieji prigulet tegul 
ateina ant virszmineto susi 
rinkimo Komitetas

Atyda.
Iez priežasties raupu ligos 

katra dar siauezia aplinkinėj, 
yra uždrausta lankyti Mineriu 
Szpitole Athlande, Pa. lig tp 
limesniam laike. Visi ligonei 
kurie atvažuoja in szpitole 
imti gyduoles turi pristatyt 
daktaro paliudijimą. Per pa
liepimą Board c f Trustees.

K. D. Heaton.
(99 o;) Sekretorius.

Sziupinis.
— Didžaufe blake ant evie 

to randasi Venezuelo Svėrė 
viena puse svaro.

— Tigrisas ira drūtesnis už 
leva. Leva gali ingalet 5, o ti 
grisa 9 viari.

— Saint Louis ira didžiausi 
ant svieto fabrikai tabako.

— Mete 1883 Japonijo bu 
vo visokiu fabriku 83, o mete 
1912 buvo |J,163.

— Didžiausiu namu teatri 
niu ira Grand Opera Parižuja 
ba užima 3 akerius (margus) 
žemes.

— Ant kaires rankos grei 
eziau nagai auga negu ant 
desznes.

— Obuolini alų dabar la 
biause naudoja Valstijo Mai 
ne.

— Jagu Londono visas ul- 
ezias sudurt in viena, tai testu 
si igi Peterburgo.

Kasikla gi aukso Eureka 
Gal, 2,290 pėdu gilo kasykla 
sidabro Carson City, Ntw, tu 
ri gilo 3, 300 pėdu gilo.

DIDELIS PIKNIKAS
Kuri Iszkele Lietuviszka 

DRAUGYSTE SZV. LUDVIKO 
Isz Mahanoy City, Pa.

Atsibus Petnyczioj 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 liuosa 
lail a ant szito puikaus kalno, 
Ateikite visi, seni ir jauni, ne 
tik isz Mihanojaus bet isz vi
su apelinkiniu apygardų, drau
gyste padėjo daug storones 
padaryti szita pikniką viena 
iez smagiausiu szi-met, todėl 
ateikite o nesigailesite.

Ant pardavimo.
Mcckaiczio ealunas su namais 

Mahanoy City, Pa Apgyventas 
Lietuviais ir neper arti kitu sa 
lunu. Geroi vietoi prie gero 
trakto. Ant kito galo loto ran
dasi namai ant dvieju familiju, 
ir keletą geru tvartu.
Apie daugiaus dasižinosite pas 
Wm. Mcckaitis, 23 D Street, 
Mahanoy City, Pa. ( j -į)

Ant pardavimo.
Namas ant puses loto f o 

No 1412 E. Center St. Meha- 
uojuje. Galima tuojaus insi- 
kraustyt. Dasižinokite pas.

Wm. Morgan.
16 N. Main St.

(79 oU Mahanoy City, Pa
Ant Pardavimo.

Trijų piontru naujas medi
nis namas 60X70 pėdu dydu- 
mo, kuriame randasi groserne, 
buezerne, balbierne, didele sa
le, krutanti paveikslai, kren- 
gelne. Parsiduos už neper- 
brange preke. Atsiszaukite 
pas. ( 08 °!)

P. J. Niroski.
Ntw Philadelphia, Pa.

Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

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

Gratis Specialists 9.
Box 106 Sta W. Williamsburg 

Rr/v»lrlvm M V.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietaviszkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. Boczkow8ki-Co. 
Mahanoy City, Ea.L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVaistu.

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

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

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

Kruvinosios...............................75c.
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo (3.60. 
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos 

skaudėjimo...............  10c.
Laszai nuo Dantų....................   10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavin o

Kojų................................  25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto................. 15c.
Gyd. nno Grippo...................... (1.25.
Plauku apsaugotojas.................... 50c.
Muilas del Plauku......... .............10c.
Milteliai nuo Kepenų.......... ........ 35c.
Rožes Balsamas...................  25c.
Kinder Balsamas.......................... 25c.
Bobriaos Laszai............................60c.
Sivelnintoj as..................................35c.
Kraujo valytojas........................(2.00.
Nervu Ramintojas.................... (1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................ (1.25.
Pleisteris (K asz ta volo)................ 25c.
Pamada Plaukams........................25c.
Gyd. nno skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Riemens..................50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu------ 15c.
Inkstu Vaistas.............. 26c. ir (1.00.
Akines Dulkeles........ . .................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai skausmo ir skarbutis (1.25.
Gyd. nno Parka ir Niežu........ (2.00.
Gyd. nao Dedervines...... . ......... (2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos (5.00.

Geras uždarbis.
Reikalauname gabiu vyru 

kožnam mieste ir ant farmu 
kurie norėtu užsiimtie parda- 
vinet musu tavora gali tiktai 
vakarais arba teip luošame 
laike nog darbo padarytie no 
20 lig 50 doleriu per nedelia, 
prisiusk už 10 centu stempu 
tai aplaikysi imformacijas ir 
iliustrac-jae musu tavoro.

(99 oi)
K. J. Krauchelun Co.

120 Grand St..
Brooklyn, N. Y

SVEIKATA LIGONIU
PATIEKA SERGANCZIUJU 

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

iszradejas sekanoziu gyduolių nog 
dusulio nog rumatizmo, 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:

Prajlek Kupczyste.
Gal sutilpte visi Amerikos Lietuvei 

in Kupczyste(in biznis). Žmogaus 
laime yra—bet mokslo nereike; 
stanezei nemoka raszite ir kupezyste- 
je uždirba dydelius pinigus, bet kiti 
iszeje keletą universitetu ir vertelgi- 
stes kolegijes ir negal turete pat-iseki- 
mo; reike bute pirkimo tavorii sppci- 
jelistu ir nemokete virsz preke kurs 
galima gaute už puse prekes arba 
už treczdali. Mes pasiriszome iszmo- 
kite DYKAI kaip pardarite dydelius 
pinigus! Nedirpkyte (kaip mulai); 
Milijonai žmonių kupezysteje czionai, 
keno laime-tas pastoje milijoneriumi, 
bet pinigai yra kraujas kupezystes; 
teip kaip kraujas pas žmogų del 
gyvasties. I’rasideke kupezyst**, da- 
rykte .pinigus del saves, ne del bosu, 
siusk postkarte ar groniata su už
klausimu kaip kupczyste užveste ga
lima desetkais invarumu, pastokite 
neprigulintis padarikyte daugel pini
gu ant sikio. Parduo'c v’sems per- 
kanezius re kalvimus uždyrbanezius 
po 300 procento arba po §12 iki §25 
diena arba vakarais. Adresą vok:
R. S. H. Dist ibuters, Box 9, Sta.W. 
Kings Co , Brooklyn, N. Y.

Kožnas gal iszmokti boti Ba) bėriu m 
tiumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu. Raszykite apie daugiaus pas
Nossokoff's Barber College12

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

Chicago, I’ll.

Ant pardavimo
Salimas su namais Miners

ville. Pa, Biznis geras, geroi 
vietoj ant d.tižiausios uliezios. 
Parsiduoda neperbrangiai už 
tai kad locnininkas nori apleist 
miestą ir nori greit parduot. 
Teipgi turiu ant Pottsville ant 
teturiu familiju parduosiu už 
§35C0, randos atnesza $33 
ant menesio. A. Versotskie, 
Minersville, Pa, (79 -oj)

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knygv 
palytinti daug isz Lietuviu praeitos 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10c 

Gaunama pirkt tik pas:
T, Astramski, 943 S. 2nd. St., Pblla. Pi.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauses ir didžiausias suma* 

piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, laivose ir 1.1. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ai 
atmeta. Rodą duodu dykai,

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

DR.J.W.ZIGMAND
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

Pabaigęs Mokslą Medlco-C'lilrurirlcal 
Kolegija Philadelphia, Pa.

PRIIMA LIGONIUS...
8 LIG 10 AD. PRIESZ PIET.
2 LIG 4 POPIET.
6 LIG S VAKARE.

TIK VYRAMS.
1 mano Tautiečius:

J ii s ir jūsų draugai esate nuo* 
širdžiai užkviečiami aplankyti 
mano Liuosa Mokslo Galerija, 
461 Sixth Avenue, arti 28tos 
Gatvės, New Yorke, N. Y., kuras 
laikau parodą dailės Ir skulp* 
turos darbu, kurios padarė Lie
tuvos artistai, su isvalzdlnimu 
švairlų kūno dalių kaip sveikų 
taip Ir sergančiu.

Jus čia galite studiuoti žmo
nijos giminės kilmę ir išsllanks- 
tymą nuo lopšio iki grabui, Ir 

matyti indomiauslus gamtos išgamas; taipgi 
navatnumus ir pabaisuollus.________________

Viena valandą praleisti tarpe grupjų šitų 
pastebėtinų Lietuviškų modelių, yra verta 
sudėti kaipo turtą į galvą člelam gyvenymuį.

Jus čia galite studiuoti pasekmes ligų ir 
Ištvirkimo darbų, perstatomų žmogaus didu
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris 
nuolatos vedžioja svečius Ir išrodiočja bei 
atsakinėja ant bile kokių klausimu. vAtvira 
kasdieną podraug su Nedėldleniais ir Šventa
dieniais, nuo 8-nių iš ryto iki Vidurnakčiui.

JŽANOA UŽDYKA.
461 Sixth Avenue, near 28th Streep

____ V—

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

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

LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
Pirkt ziegorelius, lencuge- 

lius, szliubinius ir kitokius 
žiedus, szipkorte®, davierna- 
ste®, siųst in lietuva pinigus 

. visokiu knygų, popieras 
; gromatoms raszyti irt. t.
Jau per 19 metu viską isz- 
pilde teisingai tai reiszke 
gerai. Eikite pas:

I lacmanta G S.Waslilngton, Cor.F.MarketSt., 
J. Jcbllldllld H llkes-Barre, Penna.

LABAI GERA GYDUOLE
Dr. Gibowitch’io 25 Laszn hzgydymas.

Nuo Meszlingio, 
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

Raudonosios,
Priepuolio.

5 G vara ntuotas kad 
B iszgydys arba 

pinigai atgal.
PREKE 25c.

I Sudaryta...
Dr. W. Gibowitch’o Iri 
TlaskolIJOH. Vienatine 
Agentūra Pennsylvania

A. G. CRAVENAS, P. H. G.
FIRST WARD DRUG STORC 
221 E CENTRE ST., SHENANDOAH, PA.

Helkalaujame Agentu ir duodame 
gera nuOKzlintl.

...DIREKTORIAI...

D. J. Graliam, 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, PA.

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 budu 
galima pigiau pirkti ir jumis suezedi- 
nam pinigą parduodami pigiai negu 
kiti.

f \ n Mahanoy City, Shenandoah, LjrUinan s- Mt.Carmel, Landsford.

Polithania State Bank
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suczedinimu, 
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 rodau kelionei. Iszdirbam visokius Kejentalnusdokumentus.Lietuvai 
reikaluose j asu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

■1

Garbus Tautecziai:
Laikau už garl»e praneszti jums, kad 

jau arznesu daugiau nelocniniku nevirszininku,ne darbiniku 
‘•All Nations Lankoje ant 12-tos. gatves’’ ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujoi vietoi

Kan/pas 22-nd. & Carson Streets
(10 blokp nuo mano buvusios senos vietos)

Reikaluosia me’dz.iu kreiptis prie'savo seno pažistamo ] 
tokiu adreso*

PAUL V. OB1ECLNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; 8.8. Pittsburgh, Pa.

!>o

Pigus Iszpardavimas ";,u
Idant padaryti vietos del rudeniniu ir žeminiu tavom, 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 veikiu, 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.

ni»l<» ( I3TFas mus dirba Lietuvaites. ihRk OM ] 122 W. Center Str. 
I11UU1UUU l Mahanov City, Pa

MAHANOY CITY, PA.
PETNYCZIOJ, 8 AUGUSTO 1913

SANGER’S 
DIDELIS EUROPINIS 
CIRKUSAS
IR SURINKIMAS VISOKIU NAVATNU ŽVĖRIŲ. 
Didžiausias Cirkusas ka sziniet rodysis Mahanojuje. 
PULKAS Ml'ZlKALISZK11 STONIU - ‘"'"'s’.’S’.’si'iHe'“'1’'1“

■ a ■ ■ i i M-i-i'

L Dr. Jonas C. Miller
1 (LIETUVISZKAS DAKTARAS)
1 ...OFISAS...

į 224 South Main Street.
Į Shenandoah, Pa.
į PRIIMA j

■ LIGONIUS ( T 1K.1 S VAKAR.

■ BELL TKLBPHONAJ

■ . c-a-a-

B RAGAŽJNSKi

Sziomis dienomis muso tinti 
B Ragažinskas pargabeno viso 
gėrimu, Amerikoniszku ir Import! 
Galima gaut visokiu Arielka,, Vy 
Arako, Kimelio, Dziniu irt, t 
Teipgi skambanotio Alans ir Pork

Duokyte dabar orderi • bus jm 
pristatyta ia lamus.

54-56 N. Main St, 
Mnhanov Citv

J^IETUVISZKApp OTOGRAFIST.

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy Cit] 
Puik ei ir pigei nutraukė vieokt 
Fotografijas. Padaro dideJusFot 
grafijas isz mažių ir indeda in. reimo

Indeda Fotografijas in Spilki 
Kompasas ir 1.1. Poikel nutraukia ji 
PoBt-Kzrtes, Parduoda Ruimas irti

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

4-GRAB0RIUS+

Laidoja Kimus Numirusio. Flilidl 
Riginus ir Vežimus del Pasivalindiiri 
Krausto Daigtus ir L L ViskiBtlidl h 
nogeriause ir puikiuose. 8o virw miifh 
reikalais kreipkitės pas jin o biriu vili 
'ižpanedintjds.

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
Laivai plauke tiesog tarne Rusijos ir 
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgre- 
ieziausi Rusiszki Imperaliszki Paeita- 
vi, nauji dubeltavi szrubiuei laivai. 
RuHHia, 16,000 tonu. Kursk, 13,500 ten.

Ciar, 13.000 tonu.
In Hotterdama in *J dlenuN be penrihM. 

11 dienu he persedlmo In Llbatk.
IN ROTTERDAM • IN LIBAVA 

$31.00 TrecxIOR KIukoh $33.00 
$45.00 Antros KIusor £50.00 
$65.00 Pirmos Klam $75.00

Laivai iezeina kas antra Su bate, apie din- 
glaus informacijos kreipki tęs pas 
A. K. Johnson, General P.Agi. 2. Broilnf 
New York. N.T. arba nas vietiniui agent* 
ItusNlan American Line—Plrr 3ht.Street

R-•3 S» o B 
s J? ®

B ?'

KARAI.EI AUKSZCZIO DRATOJ

wealistr' Battle Scene ’w Herd of li'.eohanls.

FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

Naujas Iszradlmu 
Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pati 
iszsigydyti be daktaro visokias ligu 

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

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o 
Nuo Kornu užtrinu tik 5o. Msi 
turime apie puse milijono laiszku su 
padėkavonemi8 nuo žmonių visokio 
tautysoziu. Raszykite tnojaui ui 
adreso pas Specialistas:

Drs. Brundza & Go.
B’dwav & So. 8-th. Brookbll-

SZITA Banka yra 
seniausia banka 
Mahanojuje.

Musu tykslas yra idant 
paisot apie gerove 
musu kostumeriu, da
ryt ta viską idant juos 
visame i 
prieszviska 
Sauga ant

Seniansia
Mahanoy City, Penna.

užganedyt, 
turėti ap- 
ju pinigu.

i Banka

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

WALKAHAWA - KAKALlSŽKI YEDDO 
Pulkas Japonių.

Ansdiies Garsingi JuodymaiTUK ORTONS
500 ŽMONIŲ -—- 250 ARKLIU

3..KAPELIJOS MUZIKES...3
20—EUROPINEI AKTAI—20 25—JUOKDAREI—25

VISOKIU NAVATANTU Ž VEDI U...
R1M0NISZKA aARALISZKA lilPPODROMAS.

Didele Puiki Paroda - - - - 10 ad. priesz piet. 

perštatTmai - 2 
nPIFT — 8 AD. VAKARE

2

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozlu ant geriausio L<ir0 • 

in Lietuva ir atgal. Teipgi sionoda 
piningus až žemiaase preke ir greita! 
ne vienos dienos nelaikau pas 
svetima pininga paskirta siuntimolj 
viskas dirbasl teisingai nes esmio po 
kauoije, taigi meldžiu viso Lietūs® 
atsilankitie arba atsiszaoktie per 
laiszka bu minėtais reikalaii.

Sn godoti

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Ava

Mahanoy City,f*.




