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KAS GIRDĖT? 1SZ AMERIKOS. Moteres nepasiduoda vyrams. AkivosZinois isz Lietuvos.
Tula amerikonka isz Bosto

no mano uždėti “rojų be Ado
mo”, arba kolonije kurioje ra 
sis tik vienos moteres. Yra tai 
geras iszmanimas, bet ne ylgai 
tasai “rojus” pasislėps nuo 
“Adomu”, kurie stengsis visom 
pajėgom “vesti in pagundini- 
ma Jevas.”

Lt high Vallee angline kom 
panije praejta menesi iszkase 
anglių 1,011,987 tonus, Rūdin
go 902,763, Lakavana 861,- 
607, Central 775,550, Erie 
682,161, Delaware ant Hud
son 589,912, Penneylvanias 
439,912, Ntw York Ontario 
213,213 tonu. Lz viso iszeiuue- 
ta iez Pennsylvanijos kietųjų 

- anglių praejta menesi 5,487,- 
852.

Darbai anglinesia kasiklo- 
sia darkosi ir kaip rodos lig 
rudenio vis teip bus. Žinoma 
dirbs kas nedelia po kėlės die
nas nes ne visas, tai vis nes 
bus bėdos, ba ant maisto kož- 
nas užsidirbs.

Bukyte ateargeie su mokė
jimu už byle laikraezczius, ba 
ir laikraszczei ne yra ligeis: 
vieni tarnauje del visuomenes, 
kiti del biznio, kad tiktai nu
tvert žvirblius ant pelu, ba 
tankiause po iszleidimui keliu 
numariu savo trumpa gyvata 
pabaigė

Dydesniuosia nekuriuose 
miestuosia valdže miestiezka 
uždarinėje salunus ba paeku- 
tiniuosia laikuosia nekuriuo- 
sia karczemuosia dydžiausia 
latryste invyko. Wilkes-Barre, 
Pa. sūdąs uždare ezeszes kar- 
czemas, buk tosia atsiburinejo 
baisios orgijos o jaunos mer
gaites iszvedinejo iez doraus 
kelio. Visi paezalines “entres” 
likos uždraustos.

Kaip dabar lig darbai tru
puti susimažino tai kas diena 
del “Saules” pribuna nauju 
skaitytoju. Juk jau Lietuvei 
persitikrino, jog be įkaitimo 
sunku žmogui gyventi, O 
kaip be valgio sunku būti, 
teip ir be skaitinio negali ap- 
siejt. Valgis užlaiko kuna, 
o skaitimas lobina iszminte.

Užiiraizykite “Saule” o be
darbe ne bus sunki ir daug 
piningo užs:czedinsit.

Netrukus pribus in czion 
daugybe lietuviezku inteligen
tu — cicilistu. Visi dūmina in 
užrubeži jeezkoti amerikonisz- 
ku doleriu. Tokiu budu gal su 
sitters czionais sziokia tokia 
karalyste lietuviezka. — Juk 
bėdos czion neturės, lietuvei 
piningu sudės. Tada Lietu
va gaivys, kaip dykaduoniu 
privys.

Kriksrczioniszkos tiesos pri
sako mylėti artima savo kaipo 
pats save. Pas Lietuvius 
apie taja meile kitaip supranta 
vokii czei, žydai ir t.t. tai ne 
ai tymai!. Beto, da geriausi 
artimai del lietuviu prisiskai 
to žydai — sztorninkai. Žy- 
diszkus sztorninkus užlaikytu 
ir mylėtu, o savo tautieczius 
pragaiszytu.

Czionais Amerike ne tiktai 
žmonis pasidalima ant partijų 
nes ir dvasiszkiejai. O tuom 
laik žmonis nežino katra par- 
tije geresne, ar križiokai ar 
barbarai, ar be dusziai ar dvi- 
buezei, ar pliki ar kaltunuoti! 
žiūrint isz fzalies visas jomar- 
kas juokingai iszrodo.

Sapnas paczios iszsipilde.
Connertown, Pa.— Patrikas 

McCarren, anglekasis kanecz 
spyrėsi ejti in darba, norints 
pati jin nuo to sulaikinejo kaip 
galėdama, kalbėdama jam, jog 
praejta nakti sapnavo buk jam 
atsitiko nelaime.

In tris valandas McCarren 
likos atvežtas namon iez ka
sikiu baisei sumankiotas per 
puolantis anglis. — Paczioe 
sapnas iszsipilde.

“Puikus szposas”.
Kenosha, Wis.— Keli far- 

meriai del “szposo” pakorė 
keliaunanti perloriu žydą 
Herszeli isz Kenoiha, o kada 
mane, jog jau gana pabaidė 
žydeli, nuleido su virve že
myn. Bet ant dydeles ju bai
mes, žydas buvo jau negyvas.

Baisus atkersziniinas 
meksikouiszkos 

moteries.
Austin, Tex.— Isz Guada- 

lajaro, Meksiko danesza sekan- 
czei:

Priesz kėlės dienas gyvento
je! labai sujudo baisia žudins 
ta, kuri likos papildinta ant 
turtingo kupcziaus Antonio 
Nevaro, kurio kuna rado arti
moje girraiteje. Turėjo visas 
brangenybes ant saves ir tiktai 
stokavo jam liežuvio, akiu ir 
ranku....

Valdže ant tuszczio stengėsi 
atrasti žudintojus bet tik ežio
mis dienomis virezininkas poli
cijos aplaike gromata kurioje 
iszskaite, ydant nusiduotu 
svarbiam reikale in narna po 
paduotu adresu ir tai tuojaus. 
Nuejae po adresu, radosi na
me “raganes” moteres vardu 
Beatla.

“Buvau pa ežia Nevaro —ta
rė in palicijanta. Kada tas 
stojo ant slenksczio — o szitai 
atmintie po juom, Tai kalbė
dama atydare ktfara, kuriame 
buvo akie, liežuvis ir rankos 
nužudinto.

Nedora motere likos aresz- 
tavota. Kaip tirynejimai pa
rodo, tai motere kente ant su- 
maiszyto proto. Ar neteko 
proto po papildymui žudinstoe 
ir tokio nelabo darbo iez prie
žasties iezmetinejimo eavžinee 
ar priesz papiktima tos žudins
toe užsidegė neapikanta ir pa- 
vidumu, tai pasiliks slaptybėj.

Kuningas supjudė 
szeimyua.

St. Louis, Mo.— Kun. P R. 
Pawlikcwskis, buvusis bimba- 
zelis neprigulmingos parapijos 
ant ll-tos ir Chambers uli- 
cziu, likos apskurdetas per 
W. Biysia ant 10 000 doleriu 
už užvertima galvos jojo pa
ežiai.

Skundas likos inneeztas ana 
diena ir Biysiai nuo tos dienos 
negyvena su savim. Brysius 
kalba, jog mate savo paezia 
bueziuojent paveiksią kun. P. 
o ki da jiai apie tai užminė, to
ji atsake,'jog veluk bueziuot 
kuningelio paveiksią ne kaip 
savo vyra. Viena diena sugū
žiąs isz darbo vėlybam laike, 
užtiko savo paeziule sėdint ant 
kuningelio keliu.

Kada bimbazelis P. iszvažia- 
vo in Durya, Pa. rasze pas 
Brysiene kėlės gromatas. 
Brysius tvirtina buk tai buvo 
meilingos gromatos o pati tai 
užgyna buk tai buvo papras
tos gromatos.... del isztikia- 
mos parapijonkos palinksmin
damas josios (roszkinanczia 
duszia nubudime....

Nekurie tvirtina, buk moteres netinka prie nieko, bet kelios 
moteries isz Tompkinsvilles, N. Y. parode vyrams ka gali, 
Užsideja melinas kelnes, paėmė kelis gorezius kvarbos apma- 
lavojo savo klubo narna be pagialbos vyru.

Bausme Dievo už apsive- 
dima su pus-sesere.

Philadelphia,— Childrens 
Ilomeopatlrc ligonbuteje ran 
dasi dvinai Paulinos ir Antano 
Amato serganti nepaprasta li
ga kuria daktarai pramynė 
“pseudolukemia”.

Dvinai teip pajuodo kaip 
rodos butu nigeru vaikai o ju
ju galvos iezaugo nepaprasto 
dydumo. Tolesni isztiryneji- 
mai parodo buk Paulina yra 
Antano pus-sesere ir turi da 
penketą vaiku. — Bažnycze 
užgyna toki susivienijimą 
mazgu moterystes ir ne turi 
jokios laimes gyvenime.

Dytleli karszczei 
Westuosia.

Kansas City, Mo.— Steituo- 
sia Oklahoma, Kansas Missou
ri ir kitur vieszpatauje dydeli 
karszczei. Szulinei ir upes 
iždžiuvo o vandeni gabena isz 
kitur. Isz Pittsburgo nusiun
tė in Kansus 30 vagonu vande
nio.

Miestelije Alma, Kansas, 
tula motere szmožino kiauszi- 
nius ant indegusiu per saule 
akmenų.

Spindulei saules uždege na
rna Dr. Kroeth iez Enterprise, 
Kan.

Missourije farmeriai iszpjo- 
ve pusiau užaugta kornus 
ydant iezgialbet nuo sudegimo. 
Daugeluosia vietuosia termo- 
meteris iszkyla lig 100 ir su- 
virszum laipsniu,

Brandonville, Pa.
— Praeita menesi, , tai yra; 
23 d. Liepos, du lietuviai An
tanas Sardauckas ir Petras 
Kaminskas užėjo in saluna ir 
papraeze ka užsikast, gave po
ra “sandvieziu” nežine iez ko
kiose priežasties iszejo salunin 
kas isz užbaręs ir trenke^ Sar- 
dauckui per galva, tas sunkei 
puolė ant cimentiniu grindų 
pramuezdamas sau galva. Ne
laimingas vyras likos nugaben 
tas in Skuylkill Haven ligon- 
buti kur in keletą dienu mirė 
ir likos nežine kur palaidotas. 
Yra sakyta kad nabaszninkas 
Sardauckas paliko tėvus ir gy- 
minee apie Wilkes-Barre, to
dėl jaigu kas norėtu daugiaus 
apie szita dasižinokite tegul 
atsiezaukia ant adreso

August Bankes
Brandonville, Pa.

ISZ VISU SZALIU.
Baisi tragedije.

Budapeezt.— Vadkerte" Ven 
grijoje giveno turtingas loc- 
ninikas žemiizku turtu Miko
las Tentu’ae, paeziuotas no aez 
tuoniu metu su motere labai 
patoga nes, Turėjo jedu tame 
laike jau ketvertą vaiku. Po 
daugelo scenų naminiu atsibu
vusiu tarp poros, Tentusai 
gavo pavelinima persiskirimo. 
Jis paemi su savim du vaikus, 
o ijje dvi mergiukes. No laiko 
apleidimo viriszko namo Ten- 
tusieni nu puolinėjo kas kart 
gilau in purvus nedoribes ir 
nemoraliszkuma grimzdama. 
Tada tėvas gailėdamasis vaiku 
atemi mergiukes per suda no 
motinos.

No to laiko, Tentusieni, ku
ri, nors buvo pabludus, bet vai 
kus savo milejo nuolatos suki
no aplink nrfma buvusio savo 
viro - net nesenei vaikai pare
gėjo motina ir sudžiaugsmingu 
klikemu bego ant ulieziu pas 
jaje. Ijje nutverus juos visus 
nubėgo in savo bute.

Ten glamonėjo juos ir bu- 
czevo. Po tam, žinodama kad 
vaikai bus paieszkoti per tęva 
pakorė visus ant vinių inkal- 
tu in siena ir pati ant galo pa. 
sikore. Kada po dvieju adinu 
laiko jeszkotojei inpuole in na 
ma josos ir rado jau tiktai la 
vonus ir laiszka ant stalo, kū
rėme kalbėjo, kad persiskiri- 
mas su viru ir geda galėjo at- 
laikit ir nukenst bet persiski- 
rimo su vaikais niekados ne 
galėtu atlaikiti ir ejna su jejs 
isz ežio svieto

Kiek Prūsuose kataliku.
Sulig vyriausybe aprokavi- 

mu, Prusnose dabar esą kata
liku 14 milijonu 581 tukst 829 
žmones, daugiau negu priesz 
penkeris metus kad buvo — 
1 milijonu 229 tukst. 275 žmo
nes: tiek, mat per tuos metus 
kataliku tenai padaugėjo.

* Apskaito, jog kas metas 
užgema 63 milijonai vaiku.

* Statistikai iezrado, jog 
traukije praeito szimtmeczio 
pražuvo visokiose Vainose 19 
milijonu žmonių.

Kalvarija
Suv. g. pas mus buvo atvy

kusi “szundaktare”, kuri nema 
žai isz žmonių iezviliojo pini
gu už stebuklingus gydymus. 
Vis tai isznaudojimas žmonių 
tamsybes, nes “szundaktare” 
moka prie žmonių prisigretinti 
ir ima “viską”, ka tik kas duo
di.

Laižuva.
K. g. Nesenai musu mieste

lio aptiekos magazine užsidegė 
pūdas benzino, nuo kurio spro 
gimo langai iszbirejo ir sienos 
iižddege. Tik subėgus žmo
nėms ugnis tapo užgesinta. 
Skaudžiai apdege to magazino 
savininkai (2 žydai), kurie ta
po iszveszti in Ryga gydyti.

Salocziai.
K. g. Netoli Salocziu Žadei- 

konu kaime, ūkininko Papini- 
gio 3-jn metu mergaite įkrito 
in kubilą karszto vandens ir 
nore tuojaus tapo iszimta, bet 
po 12 vai. baisiausiose kan- 
cziose pasimirė. Taip-gi tame 
paeziame kaime, birželio 27 d. 
perkūnija trenke in kelia ro
danti stulpą, kuri in skevel
dras sutrupino: Laime, kad 
nepataike in triobas, kurios už 
50 žingsniu nuo to stulpo sto
vėjo.

Žeimelis.
K. g. Birželio 28 d. per mu

su apielinke perejo baisi aud
ra su griaustinu, kuris sudegi
no Mikoliszkiu Pakelczio dar
žine ir Ploneno dvaro daržine 
su garine kuliamąja maszina, 
Pažeimes dvaro lauke užmusze 
arkli ir Balienės kalvėje nu
trenkė 3 žmones: 2 iez ju atsi
gavo, o vienas — pasimirė.

Žagare.
K. g. Liepos 14 d. pas mus 

buvo gegužine, kuria surengė 
Žagarės ugnagesiu Draugija. 
Buvo lietuviszki gaišiai ir ra
teliu ėjimai, nore tam evecziai 
latviai buvo prieezingi. Pa- 
peiktina, kad buvo bufetas su 
svaiginaneziais gėralais, tad 
kaikurie pasigėrė, susipeeze, 
kas padare visiems negražu
mą. But malonu, kad kitąkart 
panaszus vakarai be svaigi- 
naneziu gėrimu invyktu.

Panevėžys.
K. g. Liepos 9 d. pae mus 

atsitiko 3 baisus atsitikimai: 
1) Keletas vaikinu iez kerezto 
suriezo 17 metu mergaite ir in 
mete in Neveži, bet ant laimes, 
žmogus nors toli ezienauda- 
mas, mate, jog ka tai toki at
vilko prie upes, mete ir nuėjo 
sau; žingeidus žmogus atėjo 
pažiūrėti, ka ten inmete ir ra
do bebaigiar ežia gargaliuoti 
mergaite, kuri tapo iezgelbeta, 
ir daktaru atgaivinta, iezdave 
piktadarius. 2) Vakare užside
gė kinenatografas “Modera”, 
žmonių buvo nenažai prieikim- 
eze, tad pakilo didžiausias, 
trukszmae, bet ant laimes, bu 
žmonėms nelaimingu atsitiki
mu nebuvo; gaisras kilęs tuo
jaus tapo užgesintas; uždegęs 
vaikas su degtuku. 3) Miesto 
pirties vandentraukyje atrado 
1 metu kūdiki ikiszta ir pri
girdyta. Dabar jeszkoma jo 
motinos. Tai tokios naujeneles 
pas mus!

Szakinava.
K. g. Pas mus pasiutęs szuo 

apriejo 3 žmones, kurie tapo 
nuvežti in Vilnių gydyti. Szis 
pas mus atsitikimas nepirmu- 
tinis. Reiktu abelnai visiems 
žmonėms in tai atkreipti atyda 
ir apsisaugoti nuo tokio bai
saus pavojaus: szunis laikyti 
tiktai pririsztus ir su jais netu
rėti jokio artimo susineszimo.

Isz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.
Szventvagysta.

Kaime Žerzne, gmine Zago- 
dže, paviete varszaviniam, neži 
nomi pleszikai insigavo in vie- 
tinia bažnyczia paymdami pa
auksinta sidabrini kielika ir 
apie 30 rubliu isz dėžutės.

Suradimas skarbo.
Kijevas. — Laike kasimo 

ant turto prof. Sikorskio, dar
bininkai rado dydeli misingi
ni katila, kuriame radosi 25 
svarai visokiu sidabriniu pi
ningu. Terp tu buvo ir ara- 
biszku piningu ir 6 auksinei 
kareiviszki papuoszai. Pinin
gai paejna iez 7 ir 9 szimtme
czio. Taji skarba sudėjo m 
randaviszka banka, ant tuom 
kartinio užlaikimo.
Maiszatis primals žydus

I->z Parczevo danesza, buk 
Nedeloje pribuvo pas žydiszka 
fe’czeri krikezczioniszka mote
re su dviem vaikais del cziepi- 
nimo ranku. Kada falczeris 
cziepino viena isz vaiku, kitas 
dingo nežine kur. Motere pa
kele laruma, nes paleido pas
kala buk žydai pavogė kita 
vaika ant ritualiszku mieriu. 
lezto sukylo dydelis sumiezi 
mas, krikezezionis mėtėsi ant 
žydiszku namu ir kone vieue 
sugriovė. Viena žydelka sun
kei sužeido o daug maždau- 
giau apkūlė. Vaikas tosios mo 
teries neatsirado.

Baisi griausmo auka.
Lenku žemeje, Miechovo 

apskrityje, szioks buvo szimet 
baisus, bet ir retas atsitikimas. 
Užėjo audra. Vienas valstietis 
Antanas Paruba nenorėdamas 
eiti per lietu, sustojo po dide
liu, topoliu. Urnai trenke to
poliu griausmas ir užmusze 
valstieti. Po audrai važiuoja 
tuo keliu jo kaimynas Motiejus 
Mikula. Pamatęs stovinti po 
topoliu kaimyną — sziaukia 
pas save drauge važiuoti. At
sakymo nesulaukęs, prieina 
Mikula prie Parubos ir patrau 
kia už peties — eiksz, sako. 
Czia Paruba subirėjo in dul
kes. Mikula baisiai persigan
do. Tuojau davė žinia kaiman 
kilo sujudimas. Tik vietinis 
klebonas, iszaiszkines dalyka 
nuramino žmones. Reikia mat 
žinoti, kad griausmo ugnis taip 
yra karezta, kr d jeigu nupuo
la žemen, tai ir smėlys sutirps
ta: iez to sutirpusio emelio- 
žemee, paskiau atauszusios, ir 
pasidaro vadinamos “griausmo 
strielos”, kurios randamos 
laukuose. Todėl ir žmogus, 
jeigu ji visa pereme žaibo ug
nis — turėjo sudegti in dul
kes.

Audros ir potvinial.
Kauno gubernijoje nuo per

daug dideliu lietu pasidarė di
deli potviniai. Daug ezieno ta
po vandenyje apmerkta, kuris 
net pradeda gesti. Taip-gi ne
mažai bulviu ir kitu augalu ta
po prigirdyta. Puszaloto apie 
linkeje perkūnija žmogų nu
trenkė, o Rozalino parapijoje 
daržine sudegino.

Trumpi Telegramai.
§ New York. — Ant laivo 

France, atplaukė caro szvoge- 
ris kuningaiksztis Aleksandras 
Michaelevicz. Pabus czion kė
lės nedelias.

§ Reedsburg, Wis. — Devi 
nios karves suede 18 szmotu 
dinamito kuri paliko darbinin
kai prie kelio. Visos pastipo 
nuo užsitrveinimo.

Milžiniszkas stovylas.

Ciesorius Vilhelmas padovanojo milžiniszka stovyla Nar- 
vegijoi isz priežasties 25 metinio atsilankimo in taji sklypą. 
Stovylas turi 40 pėdu dydžio ir galima dasiprast kaip yra 
dydelis, priskyrent stovinezius vaikus prie kojų tojo milžino.

Svecziu keliones planas.

16 d. rugpjuczio
17 d. rugpjuczio 
19 d. rugpjuczio 
21 d. rugpjuczio
23 d. rugpjuczio
24 d. rugpjuczio
26 d. rugpjuczio
27 d. rugpjuczio
28 d. rugpjuczio

30 d. rugpjuczio
31 d. rugpjuczio 
31 d. rugpjuczio

1 d. rugsėjo 
3 d. rugsėjo 
5 d. rugsėjo
7 d. rugsėjo 

nuo 9 iki 15 d. rugsėjo 
16 d. rugsėjo
18 d. rugsėjo
19 d. rugsėjo 
21d. rugsėjo

Aplinkybes privertė sziek-tiek pakeisti pirmiatis pagar- 
sinta gerb. svecziu — Dr. J. Basanavicziaus ir atstovo Yczo 
— keliones plana.

Daugelyje mažesniu vietų, ir prie geriausiu noru, svecziai 
atsilankyti negales, nes jiems pritruks laiko. Todėl aplinkiniu 
mažesniu'vietu lietuviai lai nepraleidžia progos ir atsilanko in 
jiems artmiausias, czia pagarsintas vietas, pažymėtomis dieno
mis.

Prakalbos atsibus sekaneziai:
Indiana Harbor, Ind.
Rockford, Ill,
South Chicago, Ill.
North Side, Circago, Ill.
Melrose Park, III.
Westville, Ill.
Springfield, Ill.
East St. Louis, Ill.
Collinsville, Ill.
Sugriž in Clr’cago, kur atsibus bankietas svecziu

iszleidimui
Waukegan, Ill., apie 3 vai. po piet
Kenoiha, Wis., apie 8 vai. vakare 
Racine, Wis. ir Spring Valley, 111. 
Grand Rapids, Mich.
Detroit, Mich.
Cleveland, Ohio.
Pittsburg, Pa. ir apielinkese
Rochester, N. Y.
Amsterdam, N. Y.
Schenectady, N. Y.
Boston, Mass.
Bostono apielinkese ir New England valstijose

nuo 21 d. pugsejo iki 5 d. spalio 
Philadelphia, Pa. 5 d. spalio.

Pittsburgo apielinkems iszdirbs marszutos plana vietinis 
Pittsburgo komitetas. Apie Bostoną ir New England valsti
jose marszruta sutaisys Bostono komitetas.

Pennsylvanijos valstijoj, kaip lyginai tokiuose miestuose, 
kaip Baltimore ir aplink New Yorka, menama praleisti visa 
likusi laika nuo 5 d. spalio net iki 31 d. Spalio.

1 odei Pennsylvanijos valstijos komitetas ir yra meldžia
mas, prisitaikius prie to laiko, sutaisyti marszruta.

Spalio 10, II ir 12 d. atsibus Shenandoah, Pa., Lietuviu 
laikrasztininku IV-as susivažiavimas, kuriame dalyvaus ir ger 
biami svecziai iez Lietuvos.

In tai praezoma Pennsylvanijos komiteto atkreipti atyda 
kad jo sutaisyta marszruta sutiktu su gerb. svecziu noru daly, 
vauti laikrasztininku susivažiavime.

Visose czia paminėtose vietose gerbiamos draugystes ir 
vietiniai veikėjai teiksis prisiruoezti prie gerbiamu svecziu 
priėmimo ir parūpinti svetaines prakalboms. Rodos, nei ne- 
reik kalbėti apie tai, kad rengime szitu iszkilmiu visi lietuviai 
privalo eiti iszvien, be jokiu skirtumu pažvalgose.

Tai yra bendras visos lietuviu tautos reikalas, taigi ir visi 
lietuviai sutikime turi juomi rūpintis.

Clr’cagos Marszruto Komitetas. 
Su įvairiomis žiniomis galima kreiptisper “Lietuvos” redakcija.

Labai daug Lietuviu, ypa
tingai Pennsylvanijos nusida- 
vineja ant farmu ir visi katrie 
iszkeliavo, darbus gavo ir turi 
gera uždarbi.

* 43 žmonis New Yorke tu 
ri turto sudėjus in krūva 676 
milijonus dol. - o tukstanezei 
givena varge ir bade.



Elute su Ona in Atlantik City nuvažiavo, 
Ten emagei laika savo praleisdavo, 

Elute in szalis kreipėsi, jaunikio jeszkojo.
Ona pasislėpus si dnjo szale prie Jono. ■

— Kur Ona?

o nežinodama, kas tai tie so 
cialistai uezklause viro:

— Nežinau ka tu kalbi; se
niai jau turbut ant j u atiduo
di savo uždaibi ir jeigu visi 
darbininkai teip daro, tai aisž- 
kial gali suprast ir pats kad 
jie tik in nelaime gramzdina, 
o nepataiso darbininku būvio

Mikolas nenorėdamas prisi 
pažint k'.d piningus prageria 
ir prakaiiruoja, atsake.

— Kas nori važiuot, turi 
szmeruot. Svc’alittai ira patis 
darbininkai ir geri ja priete 
liai mokinti virai, kurie mato 
neteisingumą tarpe žmonių, ne 
lemta draug'jos euredim* sten 
giasi pataisit suligint darbiniu 
ka su kapitalistu.

— Visai in tai net ku — ta- 
le moteriezk , nes tas but nie 
kad negali.

— Kodelgi negali ? — usz 
klausė grait Mikolas.

— Jeigu turtai, kuriais da
bar naudojasi tik kapitalistai

Ne visi užmarimai 
yra geri.

Apraszimas isz kasdieninio 
gyvenimo.

■— Stebiuosiu, kad tamistos 
niekad nebematau jokiose suei 
gose. Bogi esi po pantapliu 
paczios; nore kas teisibe, nela 
bai noriu tikėt kad butumiai 
pasidavęs valdžiai moterisz- 
kes.

— Ha, ha,— nusijuokė Mi
kolas.— Argi mane tamista ga 
lėtai ligint prie tu, kurie ne
verti virais vadintis? — Rods, 
nemėgstu aez per daug būti 
užnamije, kadangi moteriszke 
mano tai aniuolas.— Nenieki
nu asz sueigomis, guodoju ta- 
mistos užmanimus suriezt in vie 
nibe darbininkus, bet ar delei 
to būtinai reikia po karcze- 
mae trakintis?

— Man rodos supranti, kad 
kitokios vietos suejgom ežia 
nėra. Tik karezemoje galima 
gerai pasikalbėt apie musu 
sunku padėjimą ir reikalus. 
Kurgi kitur galima tai pada- 
rit. Gailaus karezema neyra jo 
kia latru vieta; ten žmogus 
gali bent pamirszt savo var 
gus ir rupesezius suėjus su 
draugais....

— Teip, bet tas teipgi kasz- 
tuoja, o darbininko būvis sun
kus ir be to, kas, jeigu dar 
pradėsi girt? — Vargas uz 
tūps ant sprando, kad ir nepa- 
neszi.

— Kaip sau nori; bet man 
ding gali suprast kad reikia 
gintis, kad reikia kovot delei 
geresnio būvio, delei apsisau 
gojimo nuo vargo; kiekviena 
kova ima aukas, pergales ne 
ingisi be jokiu pasiszventimu.

Mikolas nenorėdamas, idant 
butu nekeneziamu nuo drau
gu, intikedamas vėl Ernestui 
pradėjo kaskart dažniau bu
voti draugistej draugu. Isz 
pradžių saugojos! dideliu isz- 
leidimu, bet idant nebūti že
minamu per draugus galiaus 
jau nepaisejo visai ant savo 
sunkiai uždirbto skatiko. 
Idant nejaust savo iszejgu, 
pradėjo, kaip sako, bandyt lai
mes; kaziros vienog daug dau
giau nuneszdavo, negu jam at 
gabendavo; bledis kokia dare 
jam kaziros ir viltis iszlaime- 
jimo privertinejo ji prie loszi- 
mo ir juo daugiau pralosze, 
tuo daugiau losze, tuo inir- 
cziau ir akliau losze, idant at- 
siligint bledi, kas labai retai 
atsitiko, negut tada kada lo 
sze ne su gudru mokaneziu vi
sokiais budais apsukti Ernes
ta.

Persitikrino jis gerai, jog 
tos ju karezemines sueigos ta- 
cziau bledingos ne naudingos 
darbininkam; ten apart plūdi
mu, apšmeižimu ir juodinimo 
darbdaviu nieko daugiau ne 
kalbėta, ne veikta. Nekarta 
jaute jis norą pamest tas suei
gas, pamest tuos piktus drau
gus, kurie atėmė nuo jo du 
szios ramibe, kurie instume ji 
ant kelio vedanezio prie pra- 
gaiszties, prie vargo, prie ko 
tokio, kas pažadinėjo szurpu- 
lius ant jo kūno, bet jau pada- 
rit negalėjo, kadangi buvo in 
kliuvęs in kilpas: ne teip bai
si jam buvo piktibe draugu, 
kaip nužeminimas jo ambici

jos, jo saumilistes, kokio turė
tu anot jo protavimo datirti 
padarius tai, ko troszko ir kas 
reikėjo padarit, idant nestumt 
in kapus tos, kuria milejo ir 
mili, kuri ji teip isztikimai mi
ll nors jis ja skriaudžia savo 
negeru pasielgimu. Bet teip 
mislijo jie tik tada kada buvo 
blaivas, kada buvo namiejie, 
bet kada tik inejo m kareze
ma, kada tik suėjo tuos, kurie 
tapo jo moraliszkais nepriete
liais, pamirezdavo apie viską; 
girtas nepaisejo ir nežinojo ka 
daro.

Vienkart laike tokios suei
gos darbininkai kalbinami Er
nesto, tarėsi visi pamest dar
bą, arba padarit “straika”. Ka 
da Ernestas pasakė Mikolui 
apie tai, tas nusistebėjo ir at
sake:

— Delei kokio reikalo ? Ar 
delei to, idant visi badumi pas 
tiptume.

— Ah, kad tu vis prieezin- 
gas! — pertrauke Ernestas. — 
Nesupranti, kad tas gal iezeit 
ant musu naudos? Gal gausi 
me pagazdine darbdavį dides
ne mokesti. Rods neskriaudžia 
jis musu, nes tai žmogus nesz- 
lekcziausias, nežiūrint ant 
jo virezininku ir pagelbinin- 
ku, bet vis kapitalistas, give- 
na ir tunka musu darbu. Jo 
turtai vis auga, o mes jokio 
palengvinimo nebeturime. Tai 
gi privalome susitarė visi 
mest darba, idant “užnuodint” 
jam bent kelias givenimo va
landas; žinok kad didžtureziui 
prarast skatiką daug skaud
žiau negu mum; jis pertai 
daug prarastu, ko vengdamas 
pakels mum mokesti.

Mikolas iszkart netiko pri
gulei prie sanriezio sutarties 
bet galiaus, pamatęs, jog visi 
tinka, noroms-nenoroms priža
dėjo.

Nežinojo apie tai nelaimin
ga moteriszke. V iras retai ka
da buvo namiejie; parėjės isz 
darbo, nusiprausęs, pavalgęs 
ir apsirengęs iszeidavo, o pa
reidavo vėlai naktije. Vikto
rija kantrei kente, uszsidare 
savije ir tik vienam Dievui 
jos szirdis buvo atidara, vie
nas Dievas žinojo jos jausmus 
iji Jame turėjo vilti, iji mel
de Jo pagelbos ir kantribes, 
idant neszant sunku križiu, ko 
ki ant jos uždėjo nemurmetu 
ir nekeiktu, o nesztu kantriai 
idant trimfuot vėliaus, arba 
atsiimt užmokesti usz savo isz 
tverme.

Kada vienkart Mikolas ku
ris jau visai isz savo uždarbio 
nieko nedavinėjo moteriszkei 
ant reikalu, pareikalavo nuo 
jos vėl idant duotu jam isz sn- 
czedintu, ta negalėdama jau 
ilgiau slept savo skausmo siel 
vartiniu balsu suriko:

— O Mikole! Ar užmirszai 
jau visai isz kur imsi maista 
ir užlaikima. Pats žinai kad 
jau nuo seniai neduodi ant 
nieko ne skatiko; jau baigiasi 
tie, kurios buvova suezedi- 
ne, kas bus kaip pasibaigs?

— Nesirūpink!— atsake Mi 
kolas raminan ežiai.— Gal neil 
gai varge skesime. Socialistai 
turi sziandien didele galibe ir 
perkeis nelemta draugijos su- 
redima; darbininkas bus dau
giau guodojamu ir neturės 
varge skėsti, kaip dabar'

Moteriszke menkai tikėjo in 
tai ka jai dabar viras pasakė

prigulės darbininkam — tai 
jau ir ligas su jais bus.

— Isztikro nesuprantu ta 
vo pasakos. Turtus nuo kapi- 
talistu 8cc:aįjstai atims ir pasi 
dalis, tarpe saves; taigi kapi
talistus padaris vargszais, o 
patis taps tureziais. Darbinin
kas pastojęs turtingu, bogi no
rės būti darbininku ? J eigų vi
si bus ponais kas reikalus at
liks, kas darbus daria?

— Tu matai nesupranti — 
daleisk man paaiszkint. Žmo
nis negema ponais, o kiti muži 
kais, gema visi ligus ir ligus 
pagal tiesas gamtos turi būti; 
prasiminusie ponais vargina 
savo sanbrolius, laike nevalio
je iki sziol, bet dvasia laiko 
daro atmainas; žmogaus protas 
tobulinasi ir jis suprato, jog 
žmones turi but ligus ir ligiai 
naudotiesi gamtos dovanoms.

Naudojasi dabar tik vieni 
kapitalistai, o daibininkas nie
ko nebeturi. Sosialistu idėja 
arba siekiu ira nedaleist už 
griebinet kapitalistam to, kas 
darbinmkiszkai žmonių klia- 
sai priklauso.

— Kaip gali jiems priklau- 
sit svetimas turtas? Jug darbi
ninkai neprisidėjo prie inkuri 
mo pramonistes, prie pastatidi 
nimo dirbtuvių, ne nenupirko 
visokiu maszinu; jeigu kapita 
lietai dėjo kaszta, jug turi ir 
dabar naudotiee isz jo vaisiu; 
darbininkai usz savo darba ap 
laiko užmokesti ir kaip gali 
reikalauti daugiau ko?

— Ira iszmintengesni, negu 
tavo moteriszkae protas ir jie 
žino tiesas, geriau negu mes, o 
vienog tikrina jog tas dalikas 
nėra teisingu ir reikia ji patai 
šit. Tvirtino viras nors pate 
nedaugiau mokėjo suprast, ne 
gu moteriszke.

— Gerai, pasakik man da
bar ka tu sakitum ant to, jei
gu davės kraueziui ceiki ir vi
sa medega, idant ^tau paeiuvtu 
drapanas. Tu turi kelias ei- 
lias, kraucziue gi neturtingas, 
vaikezezioja apipleszee. Tada 
kraueziai susitarė nuspręstu 
tokias pat tiesas, kad drapanas 
kurias jie pasiuva kitiem turi 
tiesa jas naudot sau, t. i. dalitis 
vaisiu savo iezdarbistes; argi 
daleietumiai sau nuo sprando 
nulupt locuas drapanas krau
eziui del to, jog jie jas pasiu 
vo?

— Žinoma ne — atsake vi 
ras uezsiergeliavee kadangi 
toks moteriezkes darodimas bu 
vo teisingas ir atsakimae, ar 
ba iezriszimas klausimo jam 
buvo nelengvas. Sumanumas 
moteriezkes padare ant jo m 
spūdi, kaipi kad iezginklavo 
ir nežinojo pate usz ko stvertis 
idant moteriszkes teorija su- 
muszt. Po valandai maetimo, 
galutinai atsake:

— Matai ežia kitoks dali 
kas. Tavo davedžiojimas la
bai geras bet matai neilgios 
esti savastis; kapitalistu savas
tis neira tokia savastim kaip 
tu nori darodit; kapitalistai 
ima medega isz gamtos, kaip 
antai kasiklose anglies, rudos 
ir kitokiu isznangiu, ar sza’- 
tinius nafto arba keroeino isz 
naudoja nemokėdami už mede 
ga-

— Bet ar visi ?
— Hum! — Nevisi.
— Pripažitti patsai, kad ne 

visi. Paveizdan musu darbda- 
vie, kuri jus vadinat teipgi ka- 

1 pitalistu, ar semia medega isz

ganto, skaitiniu, ar nepirk i 
geleži ir neperdarbineja su pa 
gelba darbininku ir savo ki- 
szeniaus ant iszdarbitcziu ?

— Teip ira! — patikrino 
par galėtas viras.

— Taigi ko jieszkote, ko 
norite ?

— Padidinimo mokesties!
— Teip, padidinimą, nes 

tos kaziruojant ir geriant per- 
mažai. Pamielik, ar nebuvo 
pakaktina ji, kada negeriai ir 
vengdavai piktu draugis- 
cziu?....

— Tili? Supranti dabar ge 
rai, jog kalbu teisibe. Netik 
jos uaztektinai buvo ant musu 
reikalu, bet dar ir scczedit ga- 
lejome, o kaip ira 'dabar ?....

— M kol- ! gana jau mano 
kantribes! Tilejau, keneziau ir 
laukiau besiviliodama j >g kar 
ta su-u prasi, bet tu bridi kas
kart giliau in pragaiezti apja 
kintas piktais geismais iszves- 
tas isz doros kelio per piktus 
draugus. Atsimink, jog esą 
me jau ant pat kraszto ir tu 
nesiliauji stūmės Jau pasibai
gė suezedinti pirma piningai, 
kagi darisime dabar; jeigu tu 
neatmainiei savo pasielgimo? 
Nesigailiu eaves, bet gaila man 
tavęs, o labiausiai kūdikio ku 
ris jau ir ttip silpnu būdamas 
varga atjauezia labai ir nema 
tau budo gelbet ji, jeigu nepa 
liausi metes kruvinai uždirbto 
savo skatiko ant vėjo d Jei 
naudos piktu agitatorių, kaip 
vadini gunditojue.

Ta kalba moteriezkes dide- 
Ii inepudi padare ant mikolo 
Jau nereikalavo piningu, tik 
sėdėjo prie stalo paremes gal
va ant ranku ir apsiniaukęs 
mislijo. Po valandai paszoko 
trenkdamas su kumszczia in 
etala ir kalbėjo szipdamas isz 
piktumo pro dantie:

— Prakeiktas givenima-! 
ezuniszkae givenimas geresnis 
negu darbininko! Kada kit> 
karietas važinėja naudojasi vi 
šokiais emagumynais, Jiustau 
ja, ežia, žmogus bada ir vargs 
kęsk. Ne turi tas pasibaigt.

— Mikole pasibaigs jeigu 
pamesi ta kelia, kuriuom eit 
pradėjai. Nekentiai bado n> 
vargo kaip jau sakiau kada 
vediai kitokį givenima negu 
dabar. Teisibe nors nevažine 
jova karietose, bet reikalinga* 
prastam žmogui patinkamibei 
turėjome. Kasgi kaltas je’gu 
ju dabar jau neturime, jug 
man rodos, kad vis tiek uždu 
bi, kaipi uždirbdavai. Kodėl 
pirma buvom laimingais, o 
dabar ne laimingais, nors Die
vas jokiu priepuoliu musu lai- 
mes nesunaikino, vien.... Tu, 
kaip iszsitariai pradėjai szu- 
niszka givenima vesti.

— Taigi visados vargk žmo 
gus ir jokiu smagumu neturak 
— usztemijo vira, neturėda
mas ka atsakiti.

— Man rods turėdavai ju 
pakaktinai kaip pats nekarta 
tikrindavai. Atsimink. . Abe
joju, idant karezemoje turetu- 
miai ju daugiau. Būdavai 
linksmas visados, o dabar kas 
tave mato linksma? Kur dėjo 
si tavo ramumas, koksai pir 
ma buvo pas tave? Ar neatė
mė nuo tavęs tie draugai ku
rie in praga'szti tave stu
mia ? Tave turėjau visados usz 
žmogų iszmintinga ir dora, to
dėl dabar neapsakomu man 
skaudu, jog apsirinku, jog tu 
blusdamas seki pėdomis neisz- 
maneliu, piktu žmonių kurie 
oragaiszino jau musu laime, 
intraukdami tave in savo pik 
ta draug:ste, kurios jei nepa
mesi, žudai man“, pat< save ir 
kūdiki.
k — Ne, tas but negali sakau 
turi kart* viskas pas'biig*; 
turtai bis ligiai p; dalinti ir ta 
da nereikalausime ke«t varga 
Tuom t k ramino moteriszke 
negil <1 imas į ržpd-it jai savo 
pataisos, nes pertoli jau buvo 
nubridęs.

— Neiszmane'i! — suriko 
moteriszke — kas darosi ta 
vo galvoje, kaipi gali tikėt in 
ta kvailu žmonių svajone? Pi*, 
alkiausiai visokiu g rtnokliu, 
tingio u kvailu tvirtinimu ir 
pikta d'-as-a grind r tave tikėt 
d.nt t k pragai rintumiai sa 
ve ant amž u Savo pasielgi 
mu dared u kuogeriansiai jog 
prie to irieji: sziandien nereik 
tau jau l ažn es-os nereik t- 
vu tiklbos, vu n karezemos ir 
piktu užman m i. Nuo amžių 
'ruvo turtingi ir bet-.,rėžiai ir 
per amžius bus D evrszkus su 
red mus žmogus neperdirbo ir 
neper d rb ; kas dorai gi vena 
tam Dievas laimina, kaip lai
mino ir tau kol dorai givenai, 
kr d jeigi nebutumiai sukli- 
dės, sziar d en jau nėr liktu tau 
atboti ateities nes butume ga
lėję eusicztd t jau pusi t na ka 
p taleli ir butumiai turtingu 
o tavo tuitrs butu tau branges 
nių ir mielesnių ka dangi ingi 
tas doru teisingu budo Nes 
tebetina, ki d degtine ira mo
tina visu grieku visu piktibiu, 
tai gali per=itikrint ir pats kuo 
geriausiai, jeigu dar nepraž i 
diai proto Daleiskime kad ii 
teip taptų kaipi jus svajojat, 
ar d dele nauda atnesztu, ne
kalbant jau 'irai žmonijai, vi 
sai draugijai, bet ir patiems 
darbininkams? Kur tau! Pats 
protas pan d >, jog ne! Ar gra
žu tau viru esant klausit isz- 
guld nrjimu moteriszkes?

(Tolaus bus).

Kaip girdėti, tai prasta mer- 
gyna,

Greicziau gauna vaikina, 
Negu toji, ka augeztai riecze 

nosį, 
Tai prie tuju vyrai nekabi 

naši, 
Tiktai prasta mergyna,
Gauna eztant vaikyta, 
Ir ylgai nemergauna, 
Tuojaus vyra gauna.

Musu vyrai, ž noma usuoti 
vyrai,

Tiejei yra sveiki, piningu 
turi gerai, 

milžinai.
ūsai užraityti, 
bobų, tyrais 

palaikyti,
Ba kas usu neturi, 
Szlik^ztai iezžiuri, 

Ir gamtai priesz naši, 
Katras lupa skutasi, 

Del ko skutasi?
Del to, kad taksu nemokėti, 

B* taksoris ne gal metus at 
minti.

Mat, ant to nežiur',
Kad usu neturi,

Tai ne užkabina — paleidžia, 
O ir in baž-iycze be pining ■ 

inleidže.

Drūti kaip 
Veidai skaistus, 

Atiižim nuo

Veseile Skulkine atsibuvo, 
Ant kuriuos daugybe pribuvo, 

Dzūkelei ir gudai, 
Na ir kalakutai.

Kada guze-i iuvales prirauke, 
Tuojaus innsgius ižsitrauke, 
Už mergina susini j cziavo, 
Džnkelei penki kalakutą

pagavo;
Norėjo gerai kaili iszlest, 
O paskui pusgyvi laukan 

vzmest.
B it kalakutas,

Ne kokiai balamuta0, 
Antdzuku užklupo, 
Terlas gerai aptaise, 

Nieko nepaisė, 
Norint ir pamet.-- kepure, 

Be kepure. n*un-*n parkure, 
O dzi k 1 u e • nez u. paliko, 

B id.l k ■•Ii n-a su ....

Zenkliva sufragiste.

Kuningaikeztiene Marlborough (amerikonka vardu po 
tėvu Consuelo Vanderbilt) yra užeikietejusia sufragiste, bet 
ne isz tuju ka degina namus ir daro visokes bledes. Tyki in 
luosybe ir kad moteres apturėtu urėdus.

DR. KOLER, LIETUVIS G Y Dl TOJ AS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotaa 

Varszavoje, kuris turi suvirsi 15 metu ♦iszbandima, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant iai 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinua Trotimua 
Sekios, Sy filis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydą 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozk 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Krauje Nubegiae 
U žaiaa ėjusias Ligas kad ir pajinanozioa nog Tavu,

Reikale raszykite ant adrese
na rai rn At*-» Fittakarg, Fa.

?

i UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

:: CAPITOL PTOCK $125,000. SURPLUS IR PPvOFITS $300,000.
** Suv. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.

* J Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
*■ prie jūsų pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 

ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim* kad ir jus
** turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis,

'I HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet
F. J. NOONAN, V ice-Prezidentas. Su balomis 9 lig 12-ad.

• I W. H. KOHLER, Kasierius.
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A. OLSZEWSKIO BANKA I
Chicago, Illinois t

PRIIMA pinigus taupinimui nuo $1.00 ir augščiau ir moka 3 pro- į 
centą už padėtus pinigus. Y

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namą ir štonj Chicagoje. X
SIUNČIA pinigus į visas dalis svieto ir parduoda šifkortes ant vi- ? 

sų linijų. X
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant f 

ruskų. Ž

Turint kokius nors reikalus į Banką rašykit šiuom adresu: X

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

Uetuvisska AGENTŪRA IREDNTORASBAmiF
Asz esmia po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes $12,000.00 

Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

iszsiur ožiu 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. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton. Ohio.

MMiawiriiini ———

Naudinga ir kiekvienam reikalinga užsisakyti Į
Viruczei, jago gūžinės 

provinejete,
Tai tors mandagei apsiejkite.
Kaip laukynei neklikaukyte.
Ir nuo peszfyniu sueilaikyte.

Dahb >k kaip laukinei apsi 
ejnate, 

Ant niek nepaisote,
Juk laikas sarmata t ireti, 

Piemeniszka paprotį pamesti
Anglikai isz visu juokėsi, 

Ir piktynasi,
Ar ž'note, jog ant to pareis,
Jog L:etuviu in Amerika 

neinlei*.
O katrie pilnu popieru ne

turės,
Tai gyventi czion negales, 

I'Z varys, 
Nelaikys.

Ir tai vyruezei teip bus, 
Jago pataisas ne bus,

Aez tefcybi sakau, paklau
sykite,

Tas ne melas, paraitysite.

at

Ar žinote, jago kaziruo«yte, 
Tai prie kaziru prieteliu ne

turėsite, 
Geriauses tavo prietelie, 

I<z tavęs paezydis.
Kaip kilis dolerius praloszi, 

I • da sue'muszi,
D* in kaili gausi, 
l'gai padejuosi,

Sėdo keli loszt ir losze net 
lig Nedele', 

Il.zletone po pede .
Pralosze deeetkus kelis, 

O ar maitele da kaili ne in
kų z?

Suteriojo, 
Supasziojo,
Apdraskė,

Su kraujeis,
Ir skrepleia,

Mat, po visa asla valkiojo, 
Tai ir iszvolojo,

Na matotia, argi nelaimėjo? 
Ir da lovoje pagulėjo,

Ir stenėjo;
Ir daktaiui gerai užmokeic, 

Kada galva susiuvinejo.
Jau tas gal ejnikio netrauks, 

Bi kitokį protą gaus,
O kur su krumpleis bar-zkina, 

Ten ir susikruvina. I 
Jago ne krumplus, tai galva, 

Teip būna visada.

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

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.

yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas 
geriausių redaktorių.
netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
mams, bet lietuvių visuomenei.
nt’-a laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
kinantis lietuvius išeivius.
talpina visokias žinias iš visos Lietuvos^ Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.
turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.

Katalikas

Katalikas

Katalikas

Katalikas

Katalikas

Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2, pusei metų $1 
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.

Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei motų $1.50.

Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri pamatyti veltui. 
Užsirašant “Kataliką" reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pašto 

Money Orderi arba pinigus registruotam laiško, adresu.*

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

...ISTORIJE SZVENTA...®^
SENOJO IR NAUJO INSTATYMO 

Nuo SutverimoJPasaules iki Kriitans Viszpatis užgimimui lyg Paikutiuio Sūdo. 

PARASZE

MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS 
50 PAVEIKSLELU.

VISKUPAS 
su

TVANAS.

110 Puslapio. 6įx9{ Colio Dydumo. Preke Tiktai 35c. 
Nosiontimo kasztus mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
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Kas vaiku kalba gadina.

Viena iez Najorko gazietu, 
pasiremdama ant etatietikoe, 
raszo kad skaitlius vaiku mik- 
eziojancziu smarkiai didinasi.

Autorius artikulo darodit 
stengiasi, jog priežastimi to ira 
blogas pasielgimas motinu, 
auklejancziu vaikus. Kad jo 
tvirtinime ira labai daug tei- 
sibes, nieks, rasi, nenorės uaz- 
ginczit.

Kiekvienas isz skaititojn 
szio straipsnio, neabejotinai ne 
karta buvo įjiudintojum moti
nos pasielgimo, t. i. nekarta te 
ko matiti kaip blogai ir neisz 
mintingai motina apsieina su 
kūdikiu, ko pasekmėmis buna 
negera kūdikio kalba. Motina 
niekad neprivalo supikus ant 
kūdikio muszt ana su kumsz- 
ctia in “sprandą.” O ar mažai 
turime tokiu motinu, kurios ne 
tik nesisaugoja muszimo kū
dikio su kutmzezia in tarpu- 
P'-te, bet musza aklai net tuom 
ka nustvėrė uszsidegus pikti- 
bia, kaip antai czeveiika, pa
gali ir kitokius pabūklus. Ar
gi tokia motina turi iszminti, 
ar apsvarsto ka daro ir kokios 
pasekime gali but tokio visai 
nežmoniezko pasielgimo? Jei
gu nenuskriaudžia labai kū
dikio sveikatos tokiu savo pa
sielgimu ir nemokėjimu suval- 
dit savo piktibee, tai neabejo 
tinai pagadina kūdikio kalba. 
Buna ir kitos pasekmes kudi- 
kije neiszmanaus pasielgimo 
motinu. Kita priežastim mik- 
cziojimo vaikukas labai daž 
nai pasilieka ir vėlesniame ju 
givenime ira ne muszimai mo
tinu, bet spirimas prie prisipa
žinimo prie kaltes. Motina to
kiame karte grūmodama ir 
keikdama, arba rėkdama lie
pia pasakiti kodėl negerai pa
dare, arba liepia prisipažint 
prie kaltes po gramzda “už- 
muezimo,” ko žinoma niekad 
nepadaris ir tokiu nonsensu 
niekad protinga motina nesa- 
kis, bet daugumas musu moti
nu, kaip gi rai mums žinoma 
rėkia ant kūdikio: “eakik tu 
szioks ir toks — ba tave užmu 
ežiu 1” Ar-gi gali būti dides
nis nonsensas, arba kvailumas 
grūmoti už nepasakima ko už- 
mnfzimu? Kūdikis užrėktas, 
persigandęs motinos, kuri tari- 
tum nuožmus liūtas stovi 
prieez kūdiki su. kumezczia, ar 
ba su tokiu inrankiu, kokiu 
protingi žmones ir givulio ne- 
musza, pastoja bežado, verczia 
mas prievarta pndeda stengtis 
ka paeakit, bet baime sprangi
na ji ir vieton aiezkiai pradt da 
suduritas pate nežinans ka mik 
czioti — ir galutinai pradeda 
kas kart labiau mikczioti; ne- 
gal ilgainiu visai be mikczioji- 
mo kalbėti, net ir tada, kada

•‘Kokia mote, tokia duktė”. 
Bet ka maczis raszimas ir pa 
tarinejimas, kaip turi motinos 
auklet savo vaikus! Vistiek 
iszmintinga rodą neturi vietos 
pas kvaila. Pasakik įnirtusiai 
motinai, muszancziai “kuom 
nustvėrė” kūdiki kad elgiasi 
beprotiszkai - ka tau atsakie ? 
Jeigu ne gausi: “Savo liežiu- 
vi insikiszk... tai be abejones 
paeakis: O-a! da ežia eisiu 
jieszkot diržo, ar riksztes?....
Mat jos szirdije dega tokia pra 
keikta piktibe, kad nedalei- 
džia ne ant valandėlės nvsira 
mint, idant pasijieszkot neesan 
ežio “po ranka” botago; iji no 
ri tuojaus iszliet savo piktibe 
ant kūdikio.... O kiekgi turi 
potam graudintis! Jug žmogus 
piktibei uszsidegus praranda 
protą ir pastoja pasiutusiu. 
Ka padaro piktibia degdamas, 
niekados nepadaritu tame lai
ke, kada apmauda neatiminejo 
nuo jo proto. Kas ira branges
niu motinai usz kūdiki? O jeigu 
kūdikis ira brangus, privalo 
ir brangini ji, brangini usz 
viską labiau jo sveisata. Mo
tina privalo nemirezt to, kad 
usz kūdiki turės iszduot rokun 
da prieez Ta, kuris padare ja 
globėja kadikio, kursai apdo
vanojo ja ta brangmene. Moti 
na privalo iezauklet kūdiki 
sveika kuniezkai ir protiezkai, 
saugotis būti priežastim jo ne 
laimingo givenimo; kas gali 
būti skaudžiau moliniai usz ne 
laiminga givenima kūdikio? 
O vienog kiek motinu pa ežios 
padaro savo kūdiki nelai 
mingu?

J us gi motinos, kurioms ira 
brangus kūdikis, jeigu esate 
staigaus budo, veik uszsirusti- 
naneziom rūpinkitės auklejime 
kūdikio vengti piktibee, buki 
te rimtom, iezmintingom, kaip 
dera būti motinoms kūdiki 
reikia mokint gražia paveizda, 
o ne savo piktibe, ko pasek
mes buna labia blogos.

Mažus mikcziojatcziuB vai
kus, jeigu mikeziojimas nepa
eina isz blogumo gerkliniu or
ganu, galima atpratit nuo mik 
cziojimo. Reikia tik kantribes, 
niekados nepriverstinet kūdi
kio prie pasiek ubinimo su pa
sakiniu, o duot jam laisve 
laukt kantriai ir ramiai jo žo
džio, kalbėt ir ragint gražumu 
prie isztarinejimo žodžiu be 
mikeziojimu, pagirt jeigu gra
žiai, be mikcz:ojimo laiba, 
nuptikt, bet tik be rustibes, ka 
da mikezioja skubindamas žo 
di isztart. Tokiu tik pasielgi 
mu galima inpratusi mikeziot 
kūdiki atpratint nuo to. Prieez 
vieką iszmintinga motina pri
valo saugotis muszt kūdiki 
su kurni ežia in epranda, ka
dangi tas kaip jau minėta la
bai kenkia kūdikio silpnam 
organizmui. Pratint prie isz

Juokingas atsitikimas 
isz senesniu laiku.

Prieez szimta metu, giveno 
Lietuvoje garsus musu kunin- 
gaikeztis Rodzvila, kuris su 
lenkėjo ir lenkiszkai kalbėda
vęs, o priežodi turėjo turėda
vęs “Panie-kcchanku”. Tur
tu vargiai kas ne tik vi
soj Lenkijoje ir Lietuvoje, 
bet ir užrubežese, galėjo su 
juom ligintis, buvo turtingas 
kaip nieke kitas! Bet ir buvo 
geras, kaip nieks kitas: labai 
buvo labdaringu ir duosnum, 
ir nekarta būdavo kad buvęs 
pasirengęs paskutinius marsz- 
kinius atiduot reikalaujan- 
cziam. Buvo jie labai links
mas ir didelis juokdaris, mėgo 
jis labiausiai darit szposus 
“vokiecziam”, o vokiecziu 
anuomet pas mumis vadinta 
visus tuos, kas tik buvo isz 
užrubežes. Vieezindaves jis 
savo šviežius labai puikiai, 
bet “vokietuke” jau neaplei
do jo rumu nedatiree kokio di
delio nesmagumo, ponas namo 
neiszleido tokio šviežio nepa
daręs jam koki szposa, isz ko 
visi turėjo prisijuokt ik’ so- 
cziai!

Laike jis savo dvare daug 
meszku, izemokintu tarnietoe. 
Jeigu koks svetimtautis atva
žiuodavo, ponas norėdamas pa- 
darit szposa, liepdavo visiems 
tarnams sustatit in savo vietas 
meszkae, o patiems pasislėpt. 
Tada sveczias atsilankantis 
vieton tarnu pasitikdavo vi
sur meezkas ir buvo didžiau
siam ergelije, jeigu persigan
dęs, nebėgdavo szalin. Atsiti
ko vienkart, kad kuningaiksz- 
tis uszsipraeze pas save in sve- 
czius koki tai garsinga dakta
rą Valaka; mat nuo seniai jau 
žinomas buvo priežodis: “Kas 
Valakas — tai daktaras, kas 
vokietis, tai kupezius.” Vala
kas, kurs niekad nematęs mesz 
ku, vos nenumirė iszvides prie 
vartų meezkas, stovinezias ant 
pasturgaliniu kojų su lazdo
mis. Bet kad meszkinai ra
miai stovėjo patinžo važiuot 
toliaus. Ir eztai ant kiemo, 
kaip nuo bromo lig gonku isz- 
vido kaip kad kareivius in gli
tą sustatitas meezkas. Žmonių 
niekur, ne givos dvasios! Bai
mes paimtas eina drebėdamas 
in rumus, bet ant gonku vėl 
pasitinka su tais baisiais tar
nais, karitorije teip pat, durise 
prieez pakajo teip-gi! Jau to 
buvo per daug! Žmonių nie
kur “daktaras” mane esane 
uezkeiktam dvare, ar žverin 
cziuje, ar pragare. Jau nežino
jo in kur žengt, ir, rasi, butu 
puolės apalpęs ;iez baimes, bet 
ant jo laimes pasirodė priesz- 
pakaji kuniugaiksztis ir mati- 
damas “daktaro” baime pradė

Ncrukikit paperosu.

Vienam isz vokiszku gidin 
tojiszku rasztu “Deutsche Med 
Stg”, patalpino ne senei Dr. 
Breitling’ae akiva i-ztirineta 
žine apie szkadlivuma rukimo 
poperosu. Vadina jis pa 
perosus arsziause true zna del 
szirdies, ba rukimas poperosu 
iszszaukineje neilgu ir ne pri- 
gulenti plakimą szirdies, nusilp 
nina jaje ir atiminėja norą ant 
valgio, gadina sutrovijima 
(malima) majsto, tolaus šutei 
kineje bemiegiste, o ir visokiu 
kitu ligų burniniu ir nosiniu. 
Ligos panaszios pas rukinto- 
jus cigaru atsitinka labai retai 
ir ne teip szkadlivos, jago ir 
atsitinka, nevat pas tuos, ku
rie ruko cigarus tikrai hava- 
niszkus, bet ir tas tiktai tada, 
kada jau gavo pradže no ruki 
mo poperosu. Ipatingai apsi- 
reiszkineje [szkadlivumas ruki 
mo poperosu laike gavimo li
gos influenzijos. Liga toji ir 
teip tankei szirdi užpuolineje 
- ipatom-gi kurios ruko pope- 
rosus ir gavo jau nusilpnima 
szirdes infiuenzije ira daug 
szkadlivesni, tankei pavojum 
grasina o nevat ir smereze. Įpa 
tis kurios-gi kenti ant inf luen 
z’jos neatbūtinai turi saugotis 
labai no rukimo poperosu, ne 
mažiau-gi privalo saugotis visi 
tie, kurie keneze ant gerkles, 
arba pas kuriuos randasi koke 
nors liga szirdies. Motinos ir 
tėvai, turi isz favo privalumo 
draust rukimo poperosu savo 
vaikam labai ir nedavineti 
centu ant jiu prapulties ir vie
toje savo privalumo paisint 
apie gera iszauginima ir jiu 
sveikata mislindami kad tai 
daro gerai del savo vaiku kad 
per tai juos lepina ira jiu ne 
prieteleis, ba spendže ant jiu 
gi vatos.

KURBUNA
Mano brolis Jurgis Ko n d rota pa

eina isz Vilniaus gnb.. 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 brolis Andrius Szatwaitis 
pirm keturiu metu gyveno Blooms- 
field, N. Y, o dabar nežinau kur tu
riu svarbu reikalą jis pats ar kas ki
tas praszau atsiszaukt ant adreso, 

J. Szatwaitis.
('89 °0 1414 New York Avė, 

Sheboygan Wis.

Mano giminaieziai Stasis ir Bolesio 
Szarkszniu paeina isz Ciwoneliu kai
mo abudu sykiu buvome kariumenej, 
abudu pirmiau gyvenom Chicago ji
sai isz ten iszvaževo in Pittsburga o 
dabar nežinau kur praszau atsiszaukt 
ant adreso:

P Qwinski,
1483 S. Viktoria St, Waukegan Ill.

Justinas Malinauskas paeina isz 
Waiwadu kaimo, 20 m. kaip Ameri
ke turiu svarbu reikalą praszau atsi
szaukt ant adreso.

A Zapolskis.
100 E Wilson St. Batavia Ill.

g Mano pusbrolis Tamoszius Puod- 
zunas 5 m. kaip Amerike paeina isz 
Suvalkų gub., Vilkaviszkio pav., 
Kaupiszkiu gmino., Papiszkiu kaimo 
apie du metai adgal gyveno New 
Yorko aplinkinėj jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso.

G. Madeleski.
4308 S. 9 Ave. Seattle Wash.

i

nemato, ir nejau ežia jokios 
baimes, t. i. ir ramus bebūda
mas pirm negu užtaria žodi tu 
ri kelis kartus, arba keliolika 
eikiu isztait sanbalse litara 
“m”, arba “vai”, “vai”, “vai”.. 
Nekarta buna ir teip, kad 
mikczicdamas kūdikis inirtina 
pikta savo motina ir kada anas 
tori jai ka tokio pasalit, iji 
iezrekantrinta suraumoja ant 
kūdikio, idant sakitu grai- 
cziau, o ne mikeziotu. Ar kū
diki tokiu budu atpratis nuo 
mikeziojimo — reikia abejot. 
Kiekviena motina auklejime 
kūdikio privalo būti iszmintin-
ga, rimta, kantri ir saugotis
karsztos rustibes.

Prasikalto kūdikis — reikia
ji pabaust, bet visai neteip 
kaip baudžia daugelis musu 
motinu; ne muszimu su kumsz 
ežia, arba kuom kitu in spran
dą, kas labai kenkia visam
kūdikio organizmui, ne keik
smu ir piktžodžiavimu, o rim
tai, jei reikia — su rustibia, 
let ne piktibia, nubaust tuom, 
kas nenaikina kūdikio sveika
toj nelaužo kaulu — ir tai tik 
esant būtinam reikalui; usz 
mažesni prasikaltima pabart 
ir pagiumot bausmia, bet savo 
ž di visados iszteset idant kū
dikis žinotu, jog motinos žo
dis, arba tėvo — nėra juokais, 
idant žinotu, jog tėvas ir moti
na nieko nesako “ant tuszczio”. 
Ar nežinoma, kad nuo tėvu 
ima paveizda kūdikis, i >acz 
pasielgimas motinos pasilieka 
atmintije pas dukterį ir retai 
buna nepanaszi budu in moti
na. Neveltu sako priežodis:

reiezkinejimo mielių visados 
rimtai iezmintingai o teip be
sielgiant ir beauklejant kūdi
ki, bus jis iszmintingu ir 
motina turės ramia sanžine 
kad neira priežastim nesveika 
tos kūdikio, kad savo pasiun 
tinietes pareigas ir privalumus 
atlieka pridereneziai. Motina 
kuri savo privalumus ir pa
reigas iszpildo - ira laiminga.

Moteriszke kuri teisingai sa 
vo pasiuntinistes pareigas pil
do, kuri rūpinasi vien savo 
szeimini les labu, doru ir geru 
iszauklejimu savo vaikeliu, 
ira kaip kad dangiszku pasiun
tiniu, kaip kad aniuolu ant že
mes, o podraug szaltiniu tau
tos, isz kurios czirszkia tautos
givibe. Tik dora ir iszmintin- 
ga motina iszaugina savo vai 
kelius naudingais Dievui ir 
tautai. Ta tauta, kuri tur daug 
“geru” motinu - niekad 
nemirs,

DIDELIS 
LIETUVISZKAS 

DA1NORIUS

SUSIDEDANTI ISZ

...390...
DAINIU

368 Pus. 6x9 col.Dydmno

PREKE S 1.00
Nusiuntimo kasztus 

mes apmokame.

W. D. Boczko*skl-Co.
Mibinoy City, Pa.

Žmogus ir velnias.

Viena karta ubage gulėjo 
ant pecziauB, o senelis gulėjo 
lovoi. Tas senelis eme ir su 
cziaude. Už lango ižgirdia kad 
kas žin kas atsake “ant svei
katos” - ten buvo velnes. Ta 
ubage iszejo o senelis už trijų 
dienu pasikorė. Mat niekas ne 
atšakia “ant sveikatos”, ten 
velnias atsake ir perdirbo me
trikus.

P. Dievas sako kožnam pas 
kire ilga givenima, ir užrasze 
ant kningos, ten kur cziaudis 
o niekas neatsakis “ant svei
katos”, ir ne persižegnoji, ten 
velnes nueina, ant knigos ki
taip užraszo žmogaus giveni
ma, ir tas žmogus numirszta 
nesava, P. Dievo paskirta 
smerti. Isz senu žmonių apsa 
kimu.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAFVAKORCZIU SKYRUS—

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

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszku 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose 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 kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russijos.

■tOROROItOROROBCOltOBtOBtOatoatOltr

I PUIKUS SKAITYMAI j
NAUJOS KNYGOS £o

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

?

o

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

c 
1 
o 
X o 
X o 
X o
o 
X o 
X o

jo garsiai juoktis. Valakas 
puolėsi tartum kūdikis prie 
motinas prie jo, idant gelbėtis 
nors meszkinai visai nieko jam 
nebedare vien žiurėjo stovėda
mi stati. — Atitokęs isz bai
mes, daktaras sėdo su kunin- 
gaikezeziu valgiti prie stalo, ir 
bevalgant apsakinet savo bai
me, kokios datire, isz ko ku- 
ningaiksztis ir kiti namiszkiai 
nemažai prisijuokė.

Kad reikėjo imtis prie kito
kio valgio, “daktaras” nemati- 
damas prie saves torielkos ki
tos pradėjo biski nerimti, ne
drįsdamas prasziti, ka supratęs 
kuningaiksztis Radzvila, pra- 
szo mandagiai paimt torielka 
nuo stovinezio uszpakalije tar
no. Daktaras atsigrįžta in usz- 
pakali — o gi ežia prie jo sto
vi baisus kųdlotas meszkinas, 
laikantis torielka po pažastis 
“Daktaras” tik kojoms pasi
spardė ir bumpt ant aslos ne- 
givas! Tarnai nemažai turėjo 
darbo, ir gerai iszmaude dak
tarą szaltam vandenije, pako) 
adgaivino. Valakas uszsižadejo 
kol givas daugiau neatlankit 
rumu kunirgaikezezio Radzvi- 
los, kurie baisesni jam buvo 
negu pats pragaras.

Kaip atprast nog rukimo 
tabako.

Daug spasabu likos iszrasta 
nog atpratimo rukimo o la
biausia paperosu, nes ne vie
nas isz tu spa“abu koki atra
do vienas vokietys Dobbelin.

Planas jojo yra idant atprast 
po valei. Raikė sau paskyrt 
ant dienos paženklinta skaitlį 
paperosu sakant, 15 ant dienos 
ir surūkyt ant paženklintos 
adynos ir laiko. Teip reike da
ryt per penkes dienas, ne ati 
mant ne nedadant daugiau. To 
liaus sumažyt taji skaitlį kas 
diena: 14,13,15,12,10. Ant 8 
susilaikyt ilgiaus, ant 7 da il- 
giaus; po viena paperosa surū
kyt per dvi nedelias. Po tam 
tik po puse, po czverti o ant 
galo sutot suvisai.

Autoras tojo recepto, yra 
persitikrinias, jog pagal jojo 
sistema galima suvisai atprast 
nog rukimo be mažiausio er
gelio. Nes užmirszo tiktai tiek, 
jog prie iszpildymo tojo recep
to reike kanecz turėti vokiszka 
kantrybia.

Mano pati Mikase Zukaitiene, ku
ri mane apleido 22 d. July su Augus 
tu Paliszaioziu kuris vadinasi August 
Szmith. jijie 5 pėdu 4 coliu, tam
siai geltoni plaukai, ant noses yra 
ženklas, svėrė 135 svarus, vyjas juo- 
dais plaukais, rudono veido, svėrė 
168 svarus, 5 pėdu 8 coliu, kas apie 
juos pranesz aplaikys 10 dol, nagra- 
dos jagu ji pati sugrįžtu tai bus vis* 
kas dovanota ji pati ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso: (ąo* Q(j) 

St, Zukaitis
318 Franklin st.

Port Washington Wis.

Kada uždedinejo kolonijos 
Amerike pietinėm, randas ang 
liszkas davė žemes ant kuriu 
velau likos subudavoto Broad 
way ir F, fili A venų gražiau 
sios uliezios miesto New Yorko 
Tos žemes viertos dabar 22 mi 
lijonu ir atneeza 400, 000 dole 
riu metines ateigos. kurios ej- 
na ant užlaikimo universiteto 
Columbia.

o

o 
■ o

o

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, I1L

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 o 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” o 
“Iszreiksztas razbainikas” “Zy- q 
dai kaimose” “Nevydonas” ■ 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o X

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

Mano pusbrolis Antanas Snapaus- 
kas paeina isz Suvalkų ’gub, pir
miau gyeno N. Andover, Mass, 
o dabar nežinau kur jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso.

M, Kudzus
Box 640 Donora Pa.

Mano draugas Petras Szaltis 10 
m. kaip amerike paeina isz Kauno 
gub, Skirsnemunis para., turiu svar
bu reikalą praszau atsiszaukt ant 
adreso. (89 <4)

D, Gurzdis
5 Vine st, N, Walpole N. II.

Dominikas Szakinis paeina isz 
Kauno gub., Vilkmergės pav,, szvie- 
saus raudona veido, apie 28 metu 
senumo, geltoni plaukai, 19 July 
prasiszalino isz Pittsfield, Mass, neuž 
mokėdamas už 5 menesius burda, ir 
buezeriu ir da no draugu prisižiezi- 
no ir iždume nežine kur, jagu kas 
ji patemys tegul duoda žine ant ad
reso.

Ant. Gasiunas
310 Dewy avė. Pittsfield Mass,

Juo@ kai
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8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausmeauž szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25c,

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

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

W. D. F OCZKOWSKI-CO.

Mahinoy City, Pa.

loaoHOMoiioMoaaoiaoMoliolaoMofe
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“PRAKEIKTA”
MEILINGAS 

KRIMINALI8ZKA8 
APRA8ZIMA8

Verte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS
202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo

DALIS I.
MOTERE BE SZIRDIES.

L
ANT KRASZTO PRAPULTIES.
Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamaželi ir Mikolas, 
su 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 prieez Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
užsidunksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinjku Kas priguli, nes 
sunkei labai eina; lenais kur 
ant tikro mielinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, stokas mums « 
szimta tukstaneziu frankui

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame 

W. D. Boczkowski-Co.
Malt nnoy City, l’a.

Teisingas atsisakimas.
A. - Ar ne būtumei brolau

teip gerae paskolinti man....
B. - Ne, tav ne galu pasko

linti! Kam paskui žmonis turi 
isz manias juoktis!

A. - O tai del ko ?
B. - Ba visi sako, jog reike 

būti didelu kvailu, idant tav 
piningu paskolinti.

Krautuvėje anglu.
— Ei ponas Kupcziau, ang 

les nupuoli.
— Ka tu tauziji, ne gali bu 

ti!
— Nupuoli kaip pora veži

mu ant galvos pono tevuj, 
kuris guli kaip negivas........

— O jej, tai mane ižgasdinai, 
ba mielinau iszpradžios, jog 
anglu preke nupuoli.

Po sugrįžimui isz valsko.
Bug mir Moisze, — ka jum 

darote su tam karabinais ?
— Szaudome.
— Ar garsei szaudote?
— Garsei.
— Irnakti szaudote?
— Ir nakti.
— A. klok! juk tamsumose, 

gali kam in aki pataikiti.

Sveikata fluoal 
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į 
TINKANČIU DIRVĄ PASHT SĖKLĄ; kuri gra
žini sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at- 
neža, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS, pažysta gerai Ilgį, pritaiko atsakan
čiai liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
Ilgį, užmezga iSgydymį, sugrųžlna pajlegas ir iš
augina pulklį sveikatų ir drūtumų, kas sutelkia 
žmogui lai mg ir linksmybg. PH1LADELPHIOS 
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius*žmonių 
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
kių ligų

YRA TAI.DIDŽIAUSIAS 
rSVr l\H n TURTAS ŽMOGAUS, BB

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

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

Privątiškoj LABAR?TEORIJOJ Ph. M. Kllniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas iš šviežių gvaruntuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagalbai žmonių.

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmones rašo:
GARBINGAS PU. M. CLINIC! Pranešu, kad liekarstas subaigėm ir esame labai užga

nėdinti už tikrų pagelbų; greitų ir gerų išgydymų. Mano moteris toipat jau yra sveika užkų 
siunčia širdingiausių padėkavong. Jūsų pamačlyvų ir teisingų būdų gero gydymo, skelbsim 
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms Ūmaujate. Pasiliekame dūkavoda- 
ini su moteria A. Antonlckas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.

Mrs. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y.,teipat šimtais kartų dėknvoja.už 
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjusios 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, 306 Cen
ter St., Freeland. Pa. Telpat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne
gali ina_sutal pint 1.
ĮSITEMYKIT, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada. 
4h KAD ESI NESVEIKAS BET nori pastoti sveiku V jR LAIMINGU, tnd atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligų bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dūka- 
voja, nes čionai Išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenė- 
jusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krutinėję strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečyslo kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedlrbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet bu liekarstoins, kurios 
tūkstančius išgydė. Telpat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pagalbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

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

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. Ir Pėtny- 
čiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanailr skaitykit knygų „Daktaras .

SKAITYKITE

SAULE
BISCHOFF’S BANKING HOUSE

287 Broadway Kampas Reade Ulicze
New York, N, Y. Telefoncu: Worth 2822.

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

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 184Sm.

Pinigus siunezime ir Kraju kuo greiczianseL
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal k urs a.
pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodamę ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir Isz 

Krajaus už pigiause preke,
Paszportus de) keliaujenoziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir viiaa kitas rejentaliazkas Poperas an 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisingiausiai.

— t Del vygados Tauceoziu laikome atydaryta - 
Subatoje iki 8 ad. vakare, Nedėlioja nuo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszk&i ar per Iniszka Ir persitikrinti x 
jog pas mus visus minėtus reikalus grelcziausei, teisuagiauoek h 
pigiausei galite atlikti.

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

t

i

Stejtaa

50,000
KNYGŲ

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 
neprotiugi dasileida perviršumą— vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio. katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keiy 

vyrai kurie tur Užnuodljima kraujo, arba syflll. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpnelma, Abel- 
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu llgasr gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, privalai ir slapta, su ma-. 
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atrrava sava tobulą sveikatą, spėkas 
Ir stiprumą per paąelbą tuos knypros. Ji ira krautuvė ži-^ 
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
"inotL Netrotikict sava piningu moklcdaml už prastus, 
bevertes, vaistus iki kolaik neporskaitisti šitą knygrą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galot galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama V YSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir paeta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užlnteresuotas jusu pasiullminul dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiuštumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardėDYKAI DIEL VYRU
Ad resna



W. RYNKEWICZIUS
.. NOTARIUSZAS..

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
rūpinu.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greieziause 
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 1.1., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma. 
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

MUSU DRAPANŲ KBOME 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 pirkaite tai busite 
užganedyti.

Žinios Vietines.
— “Tag Day” nusidavė pa

sekmingai. Mergaites surinko 
antram varde $301,46, tre- 
ežiam $109,61, ketvirtam 
$215,90, penktam $125,74 isz 
pirmo da neaplaike skaitliaus

— Szv. Ludviko draugystes 
pikninkas nusidavė pasekmin
gai. Papelnino gerai.

— Boczkausku sale jau už
baigta. Scena ženklivai likos 
padydinta, kaipo ir sale likos 
paylginta 30 pėdas 
Yra tai dabar viena 
giausiu ir puikiausiu 
sam mieste su visais 
gaiš invedimais ir 
skiepu del valgiu,gėrimu ir tt.

— Panedeli atsibuvo laido 
tuves naszles Magd. Labutie- 
nes 58 metu senumo kuri mirė 
ketvergo diena. Paliko jau su
augusia szeimyna.

— 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. (•] •;)

Apgarsinimas.
Nauja bažnytine paszalpine 

draugyste laikys savo treczia 
susirinkimą ateinanezia Nede- 
lia 24 Augusto|pirma adyna 
popiet Boczkausku saleje. 
Nauja draugyste jau turi 150 
sąnariu, norintieji prigulei te
gul ateina ant vinzmineto su
sirinkimo (gg oi)

Komitetas

daugiau, 
isz sma- 
salu vi- 
reikalin- 
puikum

trumpa, tai mes 
pražiūrėti nei va- 
Imperatoriue Na- 
eake: ‘‘Kiekviena 

valandėlė sutei- 
nelaimei”. Tiktai

SHENANDOAH, PA.
— Szimet Shenandorije bus 

rinkimai ant burmistro, Skva 
jeno, Taksu Kolektoriaus, Du 
Auditorei ir Du Mokyklų Di
rektoriai. Apricz to kiekvie
nam varde rinksis nauji Kon- 
selmonai, sudžiai Rinkimu, 
Inspektorei ir Assesoriai.

.Kiekviena valandėle.
Ksdangi žmogaus gyvata 

yra taip 
neturime 
landeles. 
poleonas 
pražiūrėta 
kia proga
kelioms valandėlėms jus ga
lite nepaisyti gamtos insta- 
tymais, ar tai neprisilaiky- 
mu valgyj, ar gerime, arba 
kitu nenuosaikumu ir baus
me tuoj seka — nerviszku- 
mas! nusilpnėjimas. Tokiuo
se atsitikimuose Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine suteiks greita ir tik
ra palengvinimą iszvalant vi
dupius ir sustiprinant juos. 
Szis vaistas yra rekomen
duojamas pilvo ir viduriu 
ligose, ypacz kuomet pacien
tas kenezia nuo užkietėjimo, 
apetito netekimo, galvos 
skaudėjimo ir nusilpnėjimo. 
Aptiekose. Jos Triner, 1333- 
39 So. Ashland Ave., Chica
go, Ill. Raumenų ir sąnariu 
ligose pavartok karta Tri- 
ners, linimenta ir nuo to 
karto visuomet ji laikysi sa
vo namuose.

P. W. Minersville, Pa. — 
Ant tamistos užklausimo apie 
žiedą:

Da labai senei priesz užgy- 
mima Christaus, nevalninkai, 
kuriem ju vieszpaczei dovano
davo valnysta, aplaikydavo 
nuo ju geležini žiedą ant at
minties nevalos, o kuris buvo 
padarytas isz geležiniu paneziu 
kurios nevaloje nesziojo ant 
savo ranku ir kojų. Paprasti
nai žiedas nesziojesi ant ket
virto pirszto nuo nykszczio 
kaires rankos, o tai del to, jog 
žmones tvirtino sau, kad tame 
pirszte randasi gysla, kuri ve
da tiesiog net in szirdi. Vė
liaus pradėjo daryt žiedus isz 
brangiu metaliu, kaip: aukso 
sidabro ir kitokiu, kaip ir szio- 
je gadynėje. Pradėjo mainy
tis žiedais jaunikis su savo bu
žu duotima arba milema ant 
ženklo drūtas ir isztikimystes 
vienas kitam. Žydiezkam tal- 
mude paraszyta, jog Adomas 
turėjo du žiedus, vienas “už- 
mirszimo”, o kitas “atminties”.

Kato turėjo žiedą ant kurio 
buvo iszrežti szie žodžei: “vie
no prietelio o jokio nepriete- 
liaus” Ciesorius Rymo badai 
net uždėjo dydele bausme ant 
tu, kurie negucdotu žiedo. 
Teip kaip senovybeje žiedas 
ženklino gera velinima, tvir
tybe, meile ir isztikymista, 
teip pat ir szendien ežioje ga
dynėje žiedas ta pati ženklina 
ir yra ženklu sueiriezimo vyro 
su motere, del to—gi, kas duo
da savo žiedą, kaip vyras mo- 
terei ar motere vyrui, su tuom 
atyduoda ir pats eave del viens 
kito.

F. Z. Panna, III.— Atsaky
ti per laikrai zti tokiu klausi
mu negalima. Koresponden- 
cije netalpinome, nes isz jos 
tik pats tamista pasinaudotum 
o kitiems butu tik “skaudėji
mas pilvo” (paežiam redakto
riui pasidarė bloga skaityda
mas tavo daneszima) ir kano- 
greieziause atydavem muso ge
ram draugui p. Gurbui.

Trupinėliai

* Užlaikomas sultono paežiu, 
kasztuoje ant meto viena mili
joną doleriu.

* Klondike (Alaskoje) pra 
ejta meta] iszeksplodavo aukso 
ant 20 milijonu vertes.

* Nekurose gubernijose Ru 
sijoje kas 10-12 metu viesz- 
patauje badas.

* Japoninei gidintojei no 
biednuju ligoniu neima suvis 
piningu. Ira tenais priežodis, 
ka sziteip skamba:

Kas paimtu pininga no bied 
no žmogaus.

Tasai varda plesziko” ir ra- 
kalo” gaus.
ANT BURGISO BALSUOKITE UŽ

E. F. McATEE
Demokratiszkos Partijos

Ant Konselmano Pirmo Vordo
Mike Gavula

Demokratu Partijos

Ant Konselmano Pirmo Vordo
W. D. Boczkowski

Demokratu Partijos

Ant Pardavimo.
Puiki farma Barnesville, Pa 

ap'e 17 akieriu iszdirbtos že
mes, biski girrios ir visokiu 
vaisingu medžiu, tuojaus neto
li geležinkelis stsc'jos. Van 
duo stuboj. Geras namas, 
tvartas ir 1.1. Parsiduos drau
ge ir arklis, karve, vežimai vi- 
s >8 reikalingos maszinerijos 
irt. t. Szita farma tarpe Ma- 
hanojaus ir Tamakves parsi- 
duos už neperbrangia preke.

Mrs Mary II indgets 
( °1) R. F- D Box 4.

Barnesville, Pa

Ant 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, raudos atnesza $33 
ant menesio. A. Versotekie, 
Mineisville, Pa, (£9 oi)

Laukti yra pavojus.
Inkstu ligos yra per pavojingi del 

žmonių atydeti.

Mrs. E. Reese, 1135 E. Centre St. 
Mahanoy City, Pa. sako: Per koki 
laika kentėjau neg skaudėjimo pe- 
czuose. Neturėjau daug pajėgos ir 
sunku buvo man kvėpuoti. Kaip tik 
pradėjau vartot Doans Kidney Pi. 
gulkas, ėjau drutyn ir sveikyn ir ne- 
užilgio visiszkai man palengvino. 
Doans Kidney Pigulkos veike kaipo 
sudrutintojus ir pagelbėjo man visa
me. Keletą kartu pasakojau kaip 
Doans^Kidney Pigulkos man pagel
bėjo, dabar su džiaugsmu paantrinu 
kad visiszkai esmių iszgydyta.

Jaigu turite skausmą peczuose, 
jaigu inkstai negerai veike, tada pir
kite Doans Kidney Pigulku teip 
kaip Mrs. Reese padare o rasite gera 
gyduole.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
50o. baksukas. Nepamirszkite varda 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- 
Milburn Co. Buffalo, N. Y, parda
vėjai del Suv. Valstija.

Iszdirbu
Ant Pardavimo.

Trijų piontru naujas medi
nis namas 60X70 pėdu dydu- 
mo, kuriame randasi groserne, 
buezerne, balbierne, didele sa
le, krutanti paveikslai, kren- 
gelne. ~ 
brange preke. Atsiszaukite 
pas.

Parsidnos nž neper-

(08
P. J. Niroski.

Ntw Philadelphia, Pa.

Kelkalingas vyras.
Reikalingas vyras mokantys 

kalbėt lietuviszkai ir anglisz- 
kai dirpt in buezerne turi but 
nor pora metu dirbės prie to 
darbo ir rekomenduotas, dar
bas ant visados ir alga gera 
del atsakanezio. (69 o;) 

J. P. 448 S. Main St.
Pittston, Pa

Pradek Kupczyste.
Gal sutilpte visi Amerikos Lietuvei 

in Kupczyste(in biznis). žmogaus 
laime yra—bet mokslo nereike; tuk- 
stanezei nemoka raszite ir kupozyste- 
je uždirba dydelius pinigus, bet kiti 
iszeje keletą universitetu ir vertelgi- 
stes kolegijes ir negal turete pasiseki
mo; reike bute pirkimo tavoru speci- 
jelistu ir nemokete virsz preke kurs 
galima gante už puse prekes arba 
už treczdali. Mes pasiriszome iszmo- 
kite DYKAI kaip pardarite dydelius 
pinigus! Nedirpkyte (kaip mulai); 
Milijonai žmonių kupezysteje czionai, 
keno laimė tas pastoje milijoneriumi, 
bet pinigai yra kraujas kupezystes; 
teip kaip kraujas pas žmogų del 
gyvasties. Prasideke kupczyste, da- 
rykte pinigus del saves, ne del bosu, 
siusk postkarte ar gromata su už
klausimu kaip kupczyste užveste ga
lima desetkais invarumu, pastokite 
neprigulintis padarikyte daugel pini
gu ant sikio. Parduok visems per- 
kanozius reikalvimus uždyrbanezius 
po 300 procento arba po §12 iki §25 
diena arba vakarais. Adresą vok:
R. S. II. Distributers, Box 9, Sta.W. 
Kings Co., Brooklyn, N. Y.

gyvenimas™ SZVENTU
Didele knyga api 1300 puslapu 
Visos 6 dalis drueziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Bocxkowtki-Co.

MAHANOY CITY. PA.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Letnvitzkai

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.

27m. SENAS LAIKKASZTI8 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZEINA KAS SEREDA BROOKLYN,N. Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia iszLietuvos gyvenimo 
ir paozios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žin^eidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA 
Metams - - - §2.00. 
Pusei Metu - - $1.00. 
Užrubežin - - - $3.00.

Užsiraszyti galima visada **^5 
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiūrėjimai 
siunoziame dovanai, raszik toi.

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

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

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų" in ir :sz I ietuvos. Siunezia 
Piningus in v sas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymi nes ar pižinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes • Szipkorcziu ir 
galima dar pirkti Szipkorles už labai 
nužemintas prekes. R szant prisiu- 
skite už 2c. stempa o gausite greita 
atsakimą.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu ta voru ir Buezerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

DEKYTE PININGUS
...IN...

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

TADA TURĖSITE PRIETELI KADA BUS REIKALINGA.

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.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
J^IETUVISZKA OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

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

S. Norkewicz
401 Witt Mihm All.

No. 6
Nusipirkite sau 
Batelio
NORKEVICZIAUS
Geriausi* Arielka 

Mieste. Tik $1 už Bateli. 
Teipgi ežia gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duokite rtvo 
orderi o bus jums pristatyta

keletą

NO. i.
Virto

B RAGAŽINSKAS

Kontraktus,
Dovernastis, 

ir Visokius
Dokumentus in 

Lietuva ir patvirtinu pas 
Generaliszka Russijos 
Konsulinei norite parduo
ti ar pirkti žeme ar narna 
Lietuvoj o norite padirbti 
teisingus Duokumentus 
kreipkitės pas mane.

AR NORI
ĮGYTI TURTUS IR LAIMĘ?

Tūkstančiai žmonių įgijo 
turtus, milijonai žmonių su
rado laimę, pakilo iš vargo, 
skurdo ir nelaimių. Ir tamsta jgysi 
laimę ir gerovę, jaigu nusipirksi 
musų ką-tik išleistas dvi knygeles: 
“Kaipo žmogus mansto"ir“lA ėir- 
dies”. Turinys šitų knygelių per
keis tamstos gyvenimą, padarys 
gražesniu ir tobulesniu. Jos vertos 
šimtus,tuksiančius tiems, kurie no
ri būti gyvenime pasekmingais ir 
laimingais. Pasiskubink parsitrau
ktu Kaina kiekvienos 16c, abi 30c.

J. ILGAUDAS
1841 S. Halstod St. Chicago.

DU. J.W. ZIGMANTĄ
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

Special Iszkal Gjtlo Visokias Lygas. 
Vyru-Moterių—Valku.

Pabaigos Mokslą Medlco-Chirurgloal 
Kolegija Philadelphia, Pa.

PRIIMA LIGONIUS...

Priimu o LIG 8 VAKARE

...DIREKTORIAI...

D. J. Graliam, Prezidentas. C. E. Adams, Vice-Prezidentas.
D. F. Gifihan, 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.

Sziomia dienomis muso tautietis 
gabeno visokia 

, ~--- - —.„..ju ir Import! t a
Galima gaut visokia Arielka,. Vynia 
Arako, Kimelio, Dzinia ir 1.1 
Teipgi skambinozio Altas ir Porterio

Duokyte dabar orderi • bos jnmli 
pristatyta ia aamua.

64-56 N. Main St-, 
Mahanov City.

B Ragažinskas Parga 
garima, Amerikoniazlfi 
Galima

r " T 1 O Mahanoy City, Shenandoah, 
VjrllllTcLll S Mt.Carmel, Landsford.

J^IETUVISZK A H J? OTOGRAFISTAS

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City, 
Puikei ir pigei nutraukė visokea 
Fotografijas. Padaro didelusFoto 
grafijas isz mažių ir indeda in roimaa

Indeda Fotografijas in Špilkas 
Kompasas ir 1.1, Puikei nutraukiau ja 
Post-Kartės, Parduoda Ruimus irti

visokias Provas isz 
Lietuvos ir duodu 
teisingus patarimus. 
Turėdami 
kreipkytes 
indedami
arba ypatiszkai, adresas:

koki reikalą, 
per laiszka 

marke už 2c.

FR. KIBORT
4611 S. PAULINA ST 

CHIC AGO ,ILL.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriška Knyga

palytinti daug isz Lietuviu praeitos 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Makleris ir Leberis su 60 pus. lOo 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramskl, 943 S. 2nd. SI., Phlla. Pi,

LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
į Pilki zirgor litis, lencuge- 

liūs, szliubini is ir kitokius 
žiedus, szipkoi te-f, davierua- 

litx stec, siiut in lietu va pinigus 
visokiu knygų, popieras 

/ gromatomR ra-zyti irt. t.
'v / jan l,er ^‘Unetu viską isz- 

pildo teisingai tai reiszke 
gerai. Eikite pas:

I lacmanto G S.Waslilngtou. Cor. F.Markets 
J. JCdllldllld H likes-Barre, I’enna.

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

Nuo Meszlingio, 
I)ieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

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

PREKE 25c.
Sudarj ta...
Dr. W. (.ibowltrli'o Iki 
Maskolijos. Vienatine 
Agentūra Pennsylvania

A. G. GAVĖNAS, P. H. G.
FIRST WARD DRUG STORH
221 E.CENTREST., SHENANDOAH,PA. 

Iteikiilunjame Agentu Ir duodame

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

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo JI.00 ir daugiam. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Kejentalnus dokumentus.Lietuvai 
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Lankos virst paminėtu adresu.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

<-graborius4*

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti iums, kad

* ' ’ ’* ' darbiniku
dabar

jau aFznesu daugiau ne locniniku nevirezininku,ne 
‘ All Nations Rankoje ant 12-tos. gatves” ir kad 
atidariau ofisą mano naujoi vietoi

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

Reikaluosia meldžiu kreiptis prie[savo seno pažįstamo ] 
tokiu adreso*

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

poPigus Iszpardavimasv“
Laidoja Kimus Numirusiu. Fatindc 

Riginus ir Vežimus del PasivaJinfjiwo 
Krausto Daigius ir L L Viską ai liek • kl 
nogeriause ir puikiause. Su virn mirah 
reikalais kreipkitės pas jin o bvrilt ® 
užganėdintais.

a 
3

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

...8AV1NINKAB IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-Lenkiszku Vaistu.

5

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

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

Ądresa vokite:

B.S.YANKAUS
154 Nassau Street 

New York, N.Y.
Ant pardavimo

Namas ant puses loto po 
No 1412 E. Center St Miha- 
-jojuje. Galima tuojaus insi- 
kraustyt. Dasižinokite pas.

Wm. Morgan.
16 N. Main St. 

(’2,9 o|) Mahanoy City, Pa.

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 
inergaicziu, 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. 
DL OI -L - ( ryPas mus dirba Lietuvaites.Ii Ml I “-s:.-;-S.....

.25c.

.50c.

Kiekvienas Lietuvisikas Srtorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
Suikias Lietuviazkas Gyduoles savo 

rtoruose ant pardavimo, kad'musu 
tautieczei reikalaudami galetu.nusi- 
pirkti ir nereikalautu isiduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkeoe. Sztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviazkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuoj ame.

Egiutero No.l.
Egiutero No.2... . ........
Zmijecznik.............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai................................ 35c.
Meszkos M os Lis................
T r ej anka.......................................... 25c.
Linimentas vaikams........
Gyduoles nuo Kosulio... 
Liepiu Balsamas...............
Anty-Lakson del vaiku. 
Mikeliai 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. Burnatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo............ 50c.
Milteliai apetabdymui 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
25c.
,25c.

,35c. 
.26c. 
.25c. 
.60c. 

Ssvelnintojas.................................... 35c.
Kraujo valytojas......................... $2.00.
Nervu R&mintoias........... . ........ $1.00.
Egzema arba oaoe uždegimas

pas Vaikus.............................. $1.25.
Pleisteris (Kasatavolo)................. 25c.
Pamada Plaukams........... ............. 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
Gyduoles nuo Piemens........ ..........50c.
Vengrisxkas Taisytojas Ūsu-... .15c. 
Inkstu Vaistas............... 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........... .................. 25o.
Gyd, nuo uždegimo Dantų arba 

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

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA 
Laivai plauke tiesog tanie Rusijos ir 
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgre- 
ieziausi Rusiszki lnų>eraliszki Paczta- 
vi, nauji dubeltavi szrubinei laivai. 
UukrIb, 16,000 tona. Kunk, 13,600 tonu. 

Ciar, 13,000 tonu.
. In Rotterdama In 9 dienas be persėdimo. 

11 dienu be peniedluio In Llbava.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA 

$31.00 TreczloH Klasos $33.00 
$4 5.00 Antros Klasos $50.00
$65.00 Pirmos Klasos $75.00

Laivai iezelna kae antra Subata,apie dau- 
glaus informacijos krelpkitee pas
A. E. Johnson, General P. A gt. 27 Broad na; 
New York, N.Y. arba pas vietinius agentus. 
lluNslan American Line—Pier 31wt. Street

NEDELINE

Dr. Alexander O’Malley
—SPECIALISTAS—

Neruiszku ir Kroniszku Lygu-
\ sz Gydau 

lt u pt ura—
Be pėdo ir 

be operacijas. 
Varlkocele— 
Be skausmingu 

daktariszku 
budu.

Striktura—
Be peilo ir 

dideliu skausmu

Užtrucinta Kraują be miniraliszku 
mikstūrų arba pavojingu gyduolių.
Patrotljlma Nervlszkuma h Slaptingos Lygos, 
Be pavojingu gyduolių.
Visa iszaiszkinima apie mano budo gydimo 
paduodu tiems ka panorės žinoti.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 S. Washington St, Wilkes-Barre, Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

Suvirszum 30 metu daktaravimo 
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas 
ofisas. Prisiusk 2c. marke o gausi 
Knygute apie Ruptura dykai.

Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

kornus ant kojų, tai gausi po 
50 gyduole. Jaigu nepagelbf- 
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. 
BoxlOGSta W. Williamsburg

Brooklyn, N. Y.
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FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

SZITA Banka yra 
seniausia banka 
Mahanojuje.

Musu tykalasyra idant 
paisot 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 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

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

independence and begin making money at 
once. Sell marketable sjiecialties paving 
300 per cent, $12 to $25 daily. Address 
Reliable Distributors, Pox 9, Station W. 

rj Į Brooklyn, N. Y.

EKSKURCIJA
---- IN----

MAUCH CHUNK, GLEN ONOKO, 
ALLENTOWN, SO. BETHLEHAM, 

EASTON, PHILLIPSBURG.

/“fe ■■ ...In ten ir atgalios...

24 RugpjucziojAug}
...SPECTALISZKAS 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

Isz Mauch Chunk 7:58. Glen Onoko 8:03 vak.

Lehigh Valley
Apie dmgiaus dasiiinoBite ant I..V.R.R. Stacijų.

Naujas Iszradimas 

Aprasziina siunezia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pata 
iszsigydyti be daktaro visokias ligų*

Plauku puolimą ir užsiauginimav 
Nežali, Papuozkus, Pleiskanas j 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o 
Nuo Komu užtrinu tik 5o. Mes 
turime apie puse milijono laiszka sa 
padekavonemis nuo žmonių visokia 
tautyseziu. Raszykite tuojans a«i 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn.N.

SVEIKATA LIGONIU 
PATIEKA SERGANCZIUJU 

VIERA, VILTIES IRNODIEJUS.
Prof. C. P. HERMA, garsingas 

iszradejas sekaneziu gyduolių nog 
dusulio nog rumatižmo, galite gaut 
pagalbos kokioj nebūk liga sergi, 
vyrai teipgi ir moteres galite gaut 
visokius patarimus. Paraszykite savo 
kalboje, kaip mokate keletą žodžio 
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 Avs.

Chicago, 1’11.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laiva 

in Lietuva ir atgal. Teipgi slunozia 
piningus už žemiaase preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu pininga paskirta siuntimai, 
viskas dirbąs! teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžia visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka bu minėtais reikalail.

Su godoaa

Viktoras Lapinskas 
601 W; Mahanoy Ave.

Mahanoy City, Pa.




