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KAS GIRDĖT?
Visi tieje kurie prisiuncze 

užmokesti ant‘ Linksmos Va 
landos” aplaikys pirma numa- 
ri nuo Naujo Meto. Szio me
to numariu negalime siausti, 
nes spaudžeme tik tiek, kiek 
reike del skaitytoja. Meldže 
me apie tai neužmirezti.

Jago visi pradetumem val
gyti daugiau daržovių, o mesa 
valgintumem tik viena karta 
ant nedėlios, tai mėsiniai baro
nai tuojaus nužemintu preke 
ženklivai. Nuo mus paežiu 
priguli, ydant mesute atpigtu.

Tula motere Cincinnatoje 
isztekejo už brolio pacz-os sa 
vo sunaus. Jago turyte gana 
kantrybes, tai iezrokuokyte 
kokia bus gyministe terp juju 
gentkartes.

Lietuvei niekados neturės 
ramaus gyvenimo czionais 
Amerike. Nuomones konia vi
su yra teip aprubežuotos, jog 
toli nereikia siegti. Priežast’e 
yra stokas geru laikraszcziu ir 
tai tokiu katrie nepainiuotu 
silpnas dvases žmonelių. Ame
rike pasilikt gazietninku, labai 
greitai gali. Turi kėlės deset- 
kas doleriu, nusipirk kelis sva
rus litaru ir pilna burna pasi
liksi ižduotojum laikrasrcno, 
o piningu žmonelei sudės kaip 
ir ant visokiu auku!

Tokie tai gazietninkai gadi
na ramuma terp Lietuviu. Ja
go jau viena kvaraba nustoja, 
tai ezmakszt kita atsiranda, ja 
gu ne tarp visos visuomenes, 
tai apigardosia -- psrapijoeia.

Szliubas prezidento dukters.

Novemberio 25 atsibus szliubae dukters prezidento Wilsono 
pannos Jessie eu Franciezkum B. Sayre. Bus tai 13 svodba 
Baltnami.

Francnzijoi randasi 11 317,- 
434 ezeimynu; iez tu 1 805,744 
yra bevaikiu, 2,967,571 turi po 
viena kudyki, o 2 621,978 po 
du; 1,643,425 ezeimynu turi 
po tris o 987 392 po keturis ir 
t. t. Randasi ir tokiu szeimy 
nu ka turi dydeles szeimynas 
bet ju yra mažai ir teip: 45 
ezeimynos turi po 18 vaiku, 34 
szeimynos po 17 vaiku, 79 po 
16 vaiku,“ 249 szeimynu po 15 
vaiku ir 1.1.

Moteriszke palaikoma už 
žemesnia žmogiszka buiti, už 
silpna ir negalinezia be vyriez- 
kos apglobos apsiegti, tankei 
labai neteisingai yra teip žemi
nama. Pažem:n;ma užsipelno 
ji tada, kada iszeižadedama sa
vo paizaukimo, seka vyrus pa- 
sidedama jiems ju garbes, 
trokezdama susilygint su tais 
kurie savo paezaukime žemiau 
nž ja stovi.

Moteryezke tankei savo dva
sioj isztvermesne už vyra, tan
kei daug narsiau ir dydvirisz- 
kiau kovoja su gyvenimo aud
romis.

Szioje gadyreje, kada be
veik visi savo dvasia skaudina 
materializme, moralyste ir 
idealai žūva. Žmonių su karsz- 
ta szirdžia ir pasifzvenczian- 
cziuju žmonijos reikalam—ga
lima tarp minimaliszkai mažai. 
iBzioje gadynėje moteryezke 
.kaip augeztai gal stot, jago su 
vėliava ydealo ejs in verpetus 
gyvenimo. Ji lengviausiai gal 
pergalet prieezus žmonijos, jos 
galybe neapveikiama, jei iezai- 
žadejus savo ‘‘asz” pasiszvens 
labui draugijos. Tas paei- 
szventimas moteryezkei yra 
lengvu, nes re'kalauje vien 
teisingo pildimo privalumu 
moteries ir motynos, bet kokia 
garbe suteikia tas pasisz'eati- 
mat! Juk tai vienatie e laime, 
tarpe nelaimiu, skausmu ir 
aszaru!....

Ydant tauta turėtu geras mo
tyvas ir moteres, privalo turėt 
geras mergynas. Kogi mes 
galime reikalaut nuo musu 
mergynu ? Pirmiausia, ma
žiau kvailos puikybes ir pasi- 
sziauszimo, daugiau teisybes 
misJyse ir jausmuose, tai yra, 
iszmintingos dorybes ir teisin- 
gyetes pasielgimuose — o to
kiame karte tauta turės gar
bingas moteris ir vertas moly
nas!

Solidariezkumas prieez eoli- 
dariszkuma. Didžiaturcziai 
kuriu letenose yra prispausta 
daugelis darbo ir vargo žmo- 
niu, žinome kad stiprei laikosi 
vienas kito vienybėje, bet sztai 
pasirodo kad ir darbo žmones 
pradeda vienyben spaustis la- 
biaus negu praeitoje.

Coloradoje straikuoja mai- 
nier'ai, ant ju sprando suezauk- 
ta mib'c ja iez visu Valstijos 
paszaliu, susirėmimai atsitink 
kruvini; kaip visur laike strai- 
ku tankiai buna kalte kumpa- 
niszku paremeju o ne darbi
ninku teip ir czionai.

Kitur mainieriai, pradėjo 
solidariezkai straikieriu vargui 
atjausti. St. Clairsville, O., 
15 tuketareziu mainieriu pri- 
klausarcziu prie United Mine 
Workers of Amerika, uždėjo 
ant kiekvieno iez tarpo saves 
padotka mokėti po $1 00 kas 
menuo tol, kol trauksis strai- 
kai.

Visur darbai silpsta; vienur 
visai sustoja, kitur visas dienas 
nedirba na ir kokia bus ateitis 
nežinia. “Laisve” sako— kad 
reik susitart stc'jalistiszkiems 
laikraszcz’ams ir paagituot 
idant žmones isz Lietuvos eit 
Amerikon sustotu.

Labai gerai darytu ne tik 
socijalistai bet ir visi kad nus
totu lietuvius isz tėvynės vil;o 
ja Amerikon, nes ežia jau gero 
nėra. ‘ Saule” po kelis kartus 
ta klausima buvo iszkelusi. 
Isz tikrųjų, kamgi žmones sa- 
vus tempti in vargus, geriam 
k-ek galint prasergeti kad ge 
ro czionai jau nėra.

Fabrikus daugume vietų 
kumpanijos uždare ant neap- 
rubežiuoto laiko, žmonių be 
darbiu tukstaneziai pasklinda 
ir kur reik dingt? Tai jau 
arsz:aus yra negu straikai.

Kas žin ar nebus ir dabar 
demokiatiszkos gerybes kaip 
laikuose a. a. Clevelando....

Philadelj. hi joj dar prie mies
to urėdu rinkimo laimėjo be- 
viaik visi repnblikonai.

Pinigu meistras nubaustas 
Sėbras razbaininko kunigo 
Schmidto daktar. Ernest Mu- 
reta New Yorke tapo pasmerk
tas kalejiman ant 7į m. už dir
bimą neteisingu pinigu. Dek
retą iždave federaliszkas sud 
žia - Hint. Po iszskaitymo 
dekreto, meisterelis pasakęs, 
kad iezlaikis kada bausme tai 
Suvienytas Valstijas apleszee, 
o važiuoses pas savo motka 
Vokietijon.

Kalėjimo daktaras tikrinans 
buk Mureto esąs džiovos pa
gautas ir kalėjime gali mirt.

Mat abudu isz Vokietijos 
gabus paukszteliai kunigas 
žmogžudys ir daktar Maret. 
pinigu dirbėjas. Jiedu abudu 
daktariszkos luomos t. y. dva- 
siezkas ir kuniszkas puikius 
darbelius veikdami, abudu ir 
pakliuvo in DeJes Šamo ran
kas.

Žydeliai inteligentai Lenki
joj, pis ežiai masto ka turi da
ryt su žydiszkos veisles žmoni 
ja kurios yra daug ir labai su
vargusios kad net daugumai 
biednu žydu žiuri in akis ba
das. Inteligentija žydu mane, 
posmavo kad dalis žydijos turi 
kibti prie darbu pabrikuose ir 
ant lauku. Kiti velija geriau- 
sei kad žydai kibtų prie eodau- 
ninkystes, nes tik prie vadina
mos kujezystes iszmintimas 
negalimas; e?a ant kiekvieno 
szimto krikszczioniu, 15 žydu. 
Mat žydai varomi lauk iez 
Maskolijos, telkiasi daugybe 
Lenkijon.

Prie visokio mer ciane iszva
džiojimu, lenku laikraezcziai 
sako: prie tokio veislingumo 
kokiais yra žydai tarp svetimu 
tautu Lenkijoj, kur jie tik 
kryps, visur bus didžiausis 
skurdas.

Demokratiezkoji partija pa
sigavusi baltoje Waehingtone 
stuba, galvojo kaip nors kad 
intikt žmonijai, su tuomi nu
ėmė nuo nekuriu invežamu isz 
užsieno produktu akezyze.

Ta viltie kad prie kokiu iez- 
ligų bus geriaue, yra tuizczia. 
Czionais kad po visa szali in- 
sivyravo stipriai trustai, tai te
gul bus Demokratai ar R ipnb- 
likonai, geroves neregėsiu, nes 
viskas pagal trustu graju eina 
ir, Waehingtonas stovi teip, 
kad trustui reikia o ne vald
žiai ir jos žmonėms.
Trustai Amerikos yra anksz- 

tesni už Waehingtona. _

ISZ AMERIKOS.
Atejves kaipo nevalninkes

Boston, Mass. — Netiko- 
tina nevalmnkysta randasi ne- 
kuriuosia dirbtuvesia czionais, 
kur mergynos atejves turi 
dirbtie konia už dyka. Tužfa 
tai žine daejo net in paezia le- 
gislatura per ponia R Stern- 
bergiene, kuri taja nevalnin- 
kysta gerai isztirinejo. Poni 
Sternbergiene tvirtina, buk 
mergynos ka tik pribuvia isz 
Europos, nesuprasdamos ang- 
liszkos kalbos dirba rubsuvesia 
už 58 centus ant nedėlios Ne- 
kuriuos iez tu nelaimingu mo
ka po 4 dolerius už burdi ir 
60 centu ant nedėlios už va
žiavimą karuku in darba ir ko 
kiu budu josios uždirba ant 
iszsimaitinimo tai tik pate 
Dieve žino.”

Legislatura apie tai placziau 
isztirinee, nubaus kaltininkus 
ir kraujegerius darbdavius.

Sudėjo 850,000 pardavi
nėdama laikraszczius. 
Los Angeles, Col.

‘ Grandma Jones”, kuri per 
dvideszimta metu parduidavo 
laikraszczius ant uliczios ana 
diena užmokėjo padotkue ant 
namo kuris yra vertas $50,000 
Kiek turi piningais tai niekas 
nežino.

O gal tasai lenkiezkae ku- 
ningelie ka tai nori teipgi par
davinėti laikraszczius ant uli
czios Czikage, dagirdo. apk 
‘ Grandma Jones” ir teipgi gei 
dže sukrauti turtą tokiu budu.

Per daug buczkiu.
Denver Colo. — Nellie 

Gillson innesze skunda ant 
persiskyrimo nuo savo vyro už 
tai, kad jisai jaja už daug bu
riuodavo. Mrs. Gillson pasa
kė sudžiai po prisiega, buk 
meilus josios vyras be c žinoda
vo jaja 2500 kartu ant paros 
o ir naktimis jaja pabudindavo 
ir bueziuodavo neduodamas 
jiai atsilsio. Sadže pripažino, 
kad tai už daug ir atskyrė ta
ja porele. Taigi nesenei tūla 
motere skunde savo vyra, jog 
jaja nebveziuodavo o toji vela 
skundže, jog vyras už daug 
bueziuodavo. Moterei niekad 
negalima intikt.

Gyvuliszkas pasielgimas 
su mergaite.

Milwaukee, Wie. — Pas 
Karczinskus ant Maple uliczios 
detektivas Shenar rado 14 me
tu Magdalena Karczinekiute, 
gulinti ant grindų ezale lovos 
ant kurios gulėjo lavonas nau- 
jei gymueio kudykio. Detek
tivas davė teh foną ydant pri
būtu ir paymtu sergante mer
gaite in ligonbute.

Ligonbute mergaite prisipa
žino, kad yra motyna mirusio 
kudykio o tėvu yra S. Zgrai- 
czikae, 50 metu žmogus, kuris 
radosi pas motyna ant burdo. 
Burdingieri aresztavojo už pri- 
kalbinima mergaites ant paleis
tuvystes, bet tasai apkaltino 
da du kitus vyrus. Tėvai žino
jo apie susineszima burdingie- 
riaus su mergaite bet tame ne
si prieszino. Badai Zgraiczikas 
turi gana piningu. Turi pa
ezia tevyneje ir kelis vaikus o 
Ameryke randasi 5 matai. To- 
kius tėvus tik iszkart, kurie už 
simerke pavėlina ant tokiu 
bjaurybių — daug panasziu 
randasi ant svieto.

Dydelis szturinas ant 
ežeru.

Ch’cago — Ant ežeriu Su
perior, Huron ir Erie vieszpa- 
tavo dydeli snieginiai szturmai 
nuo praejtos nedėlios. Daug 
laivu nuskendo ir dang žuvo 
žmonių. Bledea milžinifzkos.

Admirolas Clark.

Laike atidavimo Panamos kanalo mete 1915, Admirolas 
Clark perplauks pirmutinis su amerikoniszka flota ant laivo 
Oregon.

Gloversio Mainieris

Amerikonyszka
teisingyste.

Boston, Mass. — Už pavo
gimą duonos isz darbininko 
bleizinee, Fredrikae Smilhae 
likos nubaustas in narna patai
sos ant 4 menesiu. Smithae pri 
sipažino prie kaltes kalbėda
mas: 1 Guodotinas audžia, es- 
mu be darbo jau tris nedelias 
ir nuvargęs. Buvau labai isz- 
alkias ir už tai pavogiau duo
na nes norėjau valgyt.” Iez 
sikalbejimas vargszo nieko ne 
pagialbejo.

Kokis yra skirtumas tojo 
vargszo su eekancz'u vagimu 
tai patis skaitytoje! gali ap
svarstyt patis.

Charles L. Warmer isz Co
lumbus, Ohio, ana diena ap
leido kalėjimą, kuriame atsė
dėjo keturis metus už pavo- 
girna $643,000 nuo Big Four 
geležkelio. — Kad vogt, tai 
gerai o busi už tai paguodotu 
nuo visu.

Papaiko mokindamasis 
angliszkos kalbos.

Wilkes-Barre, Pa. — 
Trokszdamas iezmokti angliez- 
koe kalbos ir sėdėdamas vaka
rais prie žiburio lig velibai 
nakezei, Tamosziue Novickis 
teip mokinosi kareztai, jog net 
iszejo isz proto. Vaikinelie ne- 
senei pribuvo iez Europos-

Guzute — savžudinsta.
Scranton, Pa. — Gerdamas 

per dvi dienas be palo vos, 19 
metu senumo Stasis Jones, štai 
gai papaiko, iszszoko per Įau
ga nuo antro augszto nakties 
laike, nubėgo prie Marvine 
kasikiu ezafto, szoko 600 pėdu 
žemyn ir atliko. Kada atrado 
nelaimingo kuna, visi kaulai 
buvo sulaužyti.

Lietuvlszka veseile — 7 
subadyti peileis.

Philadelphia Pa. — Name 
po No. 2646 E. Westmoreland 
uliczios atsibuvo kruvina ve
seile ant kuriuos septini Lietu
vei teip susibadė peileis, jog 
turėjo visus nugabenti in li
gonbute o suvirszum 12 ypatų 
nuveže ant palicjos. Tokiu 
bodu lietuvyste galop kyla 
Filadelfijoj.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Žydas Beilisas paliuosotas 
už žudinsta.

Kievas. — Mendelie Beilis, 
žydas, likos paliuosotas nuo at 
sakomybes už papildyta “sy- 
tualiszka žudinsta”

Beilisa nužiūrėjo buk jisai 
nužudė krikezczioniszka vaika 
Andriu Juszczinska, du metai 
adgalios o krauja sunaudojo 
ant macu. Jojo teismas prasi
dėjo praejta meta Oktoberio 8

Žine apie paliuosavima žido 
ne labai patiko visuomeniai o 
ypatingai drauguvei žinomos 
kaipo “Juodos szimtos” kurie 
kerzino skerdyne žydu Rieve, 
jago Beilisas butu paliuosuo- 
tae. Kazokai patruloje visas 
miesto uliezes.

Toji byla buvo viena isz 
garsingiausia nuo apkaltinimo 
Dreifueo Francužijoi — visas 
svietas buvo akivas dažinoti ar 
teisingai žydai naudoje krikez- 
czioniszka krauja ant macu.

Juszirckiuczio kuna rado 
Kovos menesi, 1911, pecziureje 
užmieetije miesto Kieyo. Ant 
kūno radosi 47 žaidulei nuo 
peilio o už tai kaltino Mendeli 
Beilisa. Nekurie meta nužiure- 
jima buk taja žudinsta papilde 
vade razbaininku vardu Vera 
Czeberczikiene kuri pabėgo in 
Amerika.

Trumpi Telegramai.
§ Lima, Peru.— 10 miestu 

likos sunaikintais per drebeji- 
ma žemes o ezimtai ypatų likos 
užmusztais, praejta petnyczia 
provincijoi Aymaraee.

§ Macomb, Ill. — Douglas 
Lsferty, jojo pati, duktė ir tris 
anūkai sudege ant emert de- 
gat ežiam name,

§ Lisbon, Portngalije. — 
Užėjus ant uolos, laivas Elvo 
nuskendo o su juom ir 12 lai- 
voriu ant upes Mira.

rami’

Didele knyga api 1300 puulapu 
Visos 6’daliB druciiai ir puikei 
apdaryta. Kasitus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. BeobwAhCe.

MAHAMOT OTT, PA

Brangus mano valkelei!
Skaitant “Dilgeles” ypatin

gai moterių skyrių, ten tan- 
kiaueei randame baksteliant in 
panoeia vyrame už moterėliu 
nepaguoda.,

No. 23 kokia ten Fisenka 
muset motere iezmastavusi vi
sas pabulkias, atsisukusi galop 
sako — “Bukite tik jus vyre
liai geri, o viekas jums tiks.

Prie dabartines progos, vis
gi reikia ieztarti — kibą kaip 
sufragistes savo kova iszlaimee, 
tai tuomet ezaunesnis bus ma
nifestas ir moterims už dabar
tines ju tiesas, nes dabartės ne
maža dalis motinėlių tiktai 
žiurstu szniurus atsimezge, o 
tuomet jau gales žiurstus ir 
andarokus numest nuo sėdynių 
ezalin, ir vaikszczioti be bai
mes ir gėdos tik trumpose sa
vo kelnaitese. Ju dabartines 
tiesos teip siauros, kad burdin- 
gieriui suteikia valgyt gardes
nį vieztienos kąsneli, o vyrui 
pakieza karvienos brizgeli. Vy 
ru uždirbta duonele kai kurias 
teip sumenkina, kad neviena 
klausyk tai jau su burdingie- 
riumi ieznere nei dayloji kur 
ten per kalnus 'pakriauezias in 
marga Amerikos svieteli.

Anuo tarpu '“Saulėje” skai
tėme straipsni po antgalviu:
Perleidan metu perikesdeszimts 

koki nepatyriau būda mo
teris visoki

Tas atsitikimas kaip dažino- 
jau, tai buvo Philadelphijoj 
Raezejas S. K. indejo klaidin
gai, buk vyras Juozas reikala
vęs ne vienoje lovoje gulėt, 
kad neeidaugintu szeimyna. 
To reikalavo Juozo motere o 
ne jisai. Ta sutarti vyras iez- 
laikes per 10 m., taigi anot 
Fisenka buvo vyras geras, o 
pasijuto negerai kad jo motere 
tapo kibą eudaunai apvaisinta.

Fisenka su savo receptu tik 
inepokeok kame vyrai but ge
resni o viekas kaip sakai bus 
gerai.

Laktu faktai, kad nuo mo
terų ' daugumo sziandien reik 
gerumo reikalaut daugiaus ne
gu nuo vyru.

Tas vyras Juozas yra žmo
gus geras darbininkas, per 20 
metu dirba tik vienam pabrike 
ir visados naktims jo darbo va 
landos, pinigėli uždirbta par- 
neszes atiduoda pilnybėj savo 
žmonai, toji savo duondaviui 
isz darbo parėjusiam pakieza 
nuo valgio liekanas, o anoji 
sau su stubos voru valgo an
tiena ar vieztiena. Juozas savo 
uždirbto skatiko jeib reik, tu
rėjo praszyt pas žmona, na ir 
viekas buvo, slinko gerai; Jo- 
kubiezka suktybe slinko keliu 
ik visztuke neiezsidilgino pa
sturgali t. y. paliko apvaisinta; 
tada Juozas pamate kame slė
pėsi szeimyniszkas was ir isz- 
kilo provos, asztrus nesutiki
mas kursai geras pasekmes jau 
neatneši.

Ar tik vieno Philadelj hijos 
Juozo moterele szleivai czeve- 
ryką nunesziojo? Yra ir dau
giaus.

Tikriausia kalte ir priežas
tis, žinosi tik patis tie kurie 
pykstasi, kitiems visas kliūtis 
sugaudyt nelabai lengva.

Yra vyru nuo doros pakry
pusiu szalin, bet moterėles vy
rus pervirszina.

Žiloje senovėj buvo kraeztu, 
kad vyrai laikydavosi po ke
letą sau paežiu, kai kur ir da
bar teip yra, bet isz tikro ap- 
szvieetose žiūrint ezaliee pasi
rodo, kad dabar motere reika
lauja laikytis kelis vyrus, vie
no negana, bet kad tiesos ne- 
daleidžis, tai jos gauna sau 
būda slapta varyti nors savo 
rolia. Sunku tas suprast. Ar
gi vyrai yra ant sveikatos nu- 
puolia daugiaus negu moteris.

Moterie prisilaikanezios tvar 
kos, in tuos žingsnius žiuri 
eznairai, bet ne ka gali daryt, 
nes vejas sunku sulaikyt.

Taigi “Dilgeliu” Fisenka 
ar įžiūrėsi būda kaip vyrai del 
moterų turi but geresni?

Jeigu mes giliaus ir apskri- 
cziaus žiūrėsime, tai rasime 
kad daugybe Amerikoj žmoni
jos gyvena nevede ir nenori 
apaivest. Nuo apsivedimo jau
nus nubaido szalininkyste mo- 
teriszka dvejopu budu—

1) Moterėliu dalis kad su 
eigiminiuoja su jaunais vaiki 
naie, tai nesiskubina ženytis.

3 ) Vaikinai bijosi ženytis, 
nes mato kad tūlai moterėliu 
dalei vieno vyro neužtenka, ir 
kyla dideli ezeimyniszki tarp 
ženotu nesutikimai, ir galop 
atsiskyrimai.

Būnant mergų nei telycziu- 
kiu neženotu jau ikvalei, rasi 
me ju kurios besikabinedamos 
vaikinams ant kaklo, ivilioja 
su tuomi in varža, ir pasigavę 
ji nei berūką su varentu ant 
pavadžio, szokina po teismus, 
ir priverezia tuomet ja paimt 
už moteri. Taigi tūla dalis 
merginu, teisybe kad turi iez 
mislioja gerai, . ir moka vaiki
nui kai karosui užtiest tinklą 
ir ji pasigaut, o paskui kaip 
nebebūk bile ženota.

Gero budo ir iszauklejimo 
vaikinai ir merginos, nuo to 
prasilenkia, ir laikosi prie tie
su doros, bet tai, tai....

Taigi, taigi moterų tiesos da 
bar per siauros, o kada eufra- 
gietes iszkovos jas platesnes, 
gaus visas balsuot, tai jos ga
les da su pagelba ir vyru bal- 
suojaneziu iszkoyot, kad tieso- 
tai moterėles galės turėt ne po 
viena vyra kaip dabar yra, bet 
po kelis.

Anot “Dilgeliu” rasztininko 
J. Fisenko recepto bus visi ge
ri ir viskas tiks.

Senas Gloverso Mainieris.

Ant Pardavimo.
Paikus ir giaras salunas po 

No. 1201 East. Mshanoy Bt. 
Mshanoy City Pa. Randa ne
brangi, nepriguli prie jokio 
bravoro todėl galima pirkti 
tavora bile kur. Parsiduos ne
brangiai ba locnininkas pasi
liko naezlis'ir nori iszvažuoti 
pas gimines gyventi. Atsiszau- 
kite pas (G6‘ °1)

Kazis Szugdinis, 
1201 E. Mahanoy, St.

Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Puikus salunas Juozo Moc- 

kaiczio po No. 330 W. Maha
noy, Avė. Mahanoy City, Pa. 
Apgyventas vien Lietuviais, 
Lenkais ir 1.1. Yra tai gera 
proga katram isz Lietuviu ap
imti szita puikia vieta. Apie 
daugiaus daeižinokite pas

Juozą Mockaiti, 
330 W. Mahanoy, Avė.

( j -į) Mahanoy City, P*.



Dede Samas eu Meksiku sueipeeze, 
Dabar bus dang ergelio ajbecze, 

Krepsziue paeiemiae eu Mekeiku atsisveikina. 
Iszejnant minister! da gerai iezjuokina.

—Kur prezidentas Meksiko?

Važiavimas ant smertir 
gyvasties.

Puiki ateite.

Ar tikrai Vincai nori priim
ti dineta Rusijoja ?

— Aez mielinu, jog tikrai 
priimsiu. Du tuketanczei rub
liu ant meto pradžios, tai nega
li paniekyti. Tik pamielik 
sau: — jagu czionaie Galicijoi 
gausiu raudona dinsta tai gal 
gauczia tūkstanti rensku — o 
tai toli smaukia lig dvieju tuke 
tancziu rubliu.

— Nes už tai busime toli 
no gyminiu, tarp svetimu, kur 
urednykai maskolei kankina 
lenkus.

— Juk tenais ilgai ne gy
vensime. Traukyja keliu me
tu galime sudėt pora tuketan- 
cziu, o tada sugrižszime in sa
vo szali ir susidavadysime pa
gal tavo norą. Juk jau pati ži
nai gerai isz dasekymo, jog 
czionaie gero ne turėjome

— Juk teip, turi teisybia, 
nes asz rodos pnjaucziu kad 
cze rodos ant mažo nustot, ne
gu tenais turėti daug.

— Esi da maža, mano Van- 
.da, bijeisi žmonių. Svetimoje 
ezalija ne yra teip baisu, kaip 
tau nuduoda. Tenais smagu 
gyvent, kur yra gerai. J uk ir 
tenais buna lenkai. Galiu pri
imti dinsta.
į. — Teip teip, nes —.

— Nes,—gal ne važuosi su 
manim ?

— Arne! Vincuk!—asz su 
tavim in gala svietą važucczia!

Teip kalbėjo tarp saves jau
na porele, vos puse meto, kaip 
gyvena su savim. Vincas Pod- 
belskis buvo pabaigtu tekni- 
ku, ir turėjo vieta prie mažo 
fabriko Galicijoi. Kaip tik ta 
vieta aplaiki, tuojaus apsivedi 
su jauna Vanda, narsia ir gud 
ra mergaitia, nes ne turtinga 
O kad milejosi abudu, buvo 
per tai laimingi.

Turėjo vidutini apsiejima. 
Alga buvo ne dydele, o da tu
rėjo kas menesis mokėt po 
kiek už paimtus daigtus ant 
tkoles, reikėjo paczedžei gy
venti. Nes ir daug ne reikalą 
vo, tai ir džiaugėsi isz savo gy
venimo. Tame per storonia ga 
vo lenkijoja vieta inžinieriaus 
prie statymo dydelio fabriko 
miestia Z, ir ta darba pavedi 
Vincui Podbelskiui su alga 
dviem tukstanteis rubliu ant 
meto ir stubas del gyvenimo 
Mislino dabar, jog gerai pada
rys priimdamas ta dinsta. Pati 
jiojo, kaip jau žinome su skaus 
mu szirdies apleidinejo Galici- 
je. Tiktai da džiaugėsi vilte, 
jog už poros metu sugryž ad- 
gal su piningais ir tada laimio 
gai gyvens.

Niekai žmogus.
Miestas Z, kaip jau augsz 

cziau pasakita, guli lenkijoja 
toli no geležinkelio.

ne trukus apsipra 
to ant naujos vietos.

Vienas turėjo isztikroj daug 
darbo. Mokestis buvo gera, 
bet ir galvos sukymo invales. 
Jiji pati užsiiminėjo naminiu 
darbu, kad ne butu nuobodu 
Ir užmirszt apie savo szali. Su 

e neit in

jo. Ne trukus užgyme sūnelis. 
Tai ir džiaugsmo buvo invales. 
Buvo in tęva panaezus kaip 
laszas in lasza. Poni Vanda 
dabar daugiau turėjo užsiėmi
mo prie savo sūnelio. Ir teip 
svetimoje szaleje gyventu tik 
tai sau namineja laimėj a, kad 
ne butu ne maskoliszka latry- 
be. Turėjo dydeli nevidoną, 
kuris juju labai nekenti. Bu 
vo tai policmeisteris Kutkovas 
ir tas persekiojo juos no pat 
pradžios. Buvo tai bjaurus ir 
status žmogus kuris per savo 
bjaurumo daejo to dyneto Ru
si joi, o kokiu ten ne stokuoja 
da ir ezedien. Mat ir tojo Kut 
kovo sūnūs buvo inžinierium 
ir nualino, jog kito tokio ant 
svieto nesiranda kaip jis. Mo
kinosi po teisybei inžinierystos 
bet tos ne pabaigi. Norėjo jie 
ta vieta gaut, nes ne priemi 
jio, ba ne tiko.

Pikturna savo vari Kutko
vas ne ant glaunu inžinierių, 
ba tie buvo turtingi ir gera 
varda turėjo, tai nuolatos nu
žiūrėjo Podbelski, kurie vieta 
jiojo sunaus turėjo užemias, o 
apie ka Podbelekis ne žinojo.

Szlekta naujiena.
Kas gyvena dydeleme mies

tia, tai tas žino jog be jokio 
reikalo buna paszauktu ant 
policijos. Podbelekis ne tru 
kus persitikrino kad bus ne 
gerai, ba jau aiezkei pradėjo 
valdžia persekioti jin.

— Ar žinai Vincai, —kalbe 
jo karta poni Vanda—man isz 
rodo, jog pasielgimas palic- 
meisterio yra su iszrokavimu. 
Mes gyvename malszei o poli- 
cije nuolatos prie mus kabina 
si.

Teip, nori mus isz czion isz- 
varyti idant jiojo sūnūs, tas 
katras galėtu užimti mano vie
ta tarė Vincas su kartumu. — 
Nes žiūrėsime kas isz to nuai
dės, gal nubos mus peraekiot- 
juk asz nieko pikto ne pada-

Karta po tucm pasikalbėji
mui, sėdėjo Podbelekis kavi- 
nyczioja prie stalelio o toliaus 
prie kito stalelio sėdėjo kele
tas jaunumenee, tarp tu ir 
Kutkovo sūnūs, kurie vis pri- 
kaiezinejo Podbelskiui. Ižgeri 
pertai greitai eaVo kava ir ren
gėsi iszeit. Ir toji jaunuji gau 
ja pasikeli, o jaunas Kutkovas 
teip stojo prie duriu, kad Vin
cas turėjo iszeidamas pro jin 
dalypsteti jin. Vos praėjo, 
sztai Kutkovas ateigryžias pa- 
szauki:

— Hei, latre, kam mania 
stumdai ?

Padbelekije kraujas užvirė. 
Lig aziam laikui tokiu žodžiu 
ne buvo girdėjas, jog kad kas 
jin latru pavadytu ir tai da 
prie tokio susirinkimo ir da 
kas! 1 o buvo jiam perdaug.

— Kas yra latru?— paezau 
ke pakialdamas lazdele.

Nes ir gauja Kutkovo pake
le lazdeles musztyne butu bu
vus. Toja valandoja stojo tie- 
jei visi sveczei k a buvo kavi- 
uyczioja nes ne galėjo nukeuet 
idant gaujiezka latrije uezpul- 
dinetu ant žmogaus nekalto, 
Visi laiki szali Podbelskio.

Pasidari riksmas:
— Szalin eu Kutkovu’—vi

si ezoko su lazdelėm prie Kut
kovo ir jiojo draugu, jog tie

jei vos spėjo pabėgt isz kaviny 
orios.

Namieja kada Vanda daži- 
uojo no Viro i apie tai, paemi 
jiam už kaklo ir meldi.

— Pamesk ta dineta. Tai 
mėsų prapultie. No ezedien da 
labiaus Kutkovas mus perse
kios.

— Kada velei— ramino ija 
je Vi'cas —juk ne esame pik 
tadarei nieką mums pikto ne 
davės.

Nes ne teip mielino kaip ka1 
h»jo pacz i

11 antra diena po tam ap 
vaikeztinejo Vincas diena eavo 
varduvių. O kad labai teiein 
gai apsieitinejo su savo darbi- 
nykaie fabrikineie tai labai jin 
m Įėjo Szedien visi eu ž b'ireis 
padaie paroda ir eu vadu Kra- 
kovek u trauke prie namo ku 
reme Podbelekis gyveno.

Vincas labai susigraudino 
pamatias ta nepaprasta proci- 
sije, tare in paczia.

— Kaip tai yra smagu, ja
gu žmogus patinki del visu.

Poni Vanda tylėjo. Kada 
jau buvo vėlus laikas, paeiro- 
di kokie tai ateivye perairediae 
namia Podbelekio. Tasai žmo 
gus tuojaue numeti pritaisyta 
barzda ir lakmona o priesz 
Podbelekius stojo jaunas virezi 
nykas policijos.

— Ko ponas czion nori, ma 
no stuboja?- Paklausė Pod 
belskis, atvesias no pirmutines 
baimes!

— Asz noriu ponetva per 
serget idant kagre’cziause pra- 
eiszalytum!

— O tai del ko?
Policmeisteris prie:eki poną 

prapuldyt.
Szios dienos paroda darbiny 

ku padavi jam medega ant nu 
žiureymo pono, jog esi susinę 
ežias su nikilietais ir sccialis 
tais.

— Del Dievo! Kas gali ma 
nia tame nužiurineti?-paezau 
ki Podbelekis.

— Kutkovas teip tikrina o 
ir davest patropye Pone jiojo 
eunue tai dydelis latras, patai 
ko visokius rasztus nudavinet, 
to ir davadu pridirbę. Tegu) 
ponas skubina praeiszalyt, kad 
ne butu per vėlai. Ponas gali 
numanyti, kas poną laukia, ja 
gu pateksi in nagus Kutkovo; 
o ar ponais kabai svgryžezi iž 
Syberijos, tai dydelis kiaušy 
mas.

— O tu Dieve - Vircuk - 
aez tau sakiau, jog tas žmogų 
tai musu nelaime l-szauki po
ni Vanda dydelei susirupinue.

Vyras prisiartino ir kalbe 
jo:

— Dabar turi apeimalezyti 
mano Vanda reikia imtis prie 
darbo.

O atsigrižiae in urednyka 
policijos paklausė:

— I»z kur ponui parėjo ant 
myales del mus tai slaptybe po 
lic’joe? į į

— Poni - tarė jaunas žuįp. ■ 
gus- tėvas mano vadinasi Kro 
minskae, tasai senukas, ka dyr 
ba fabrikia, o poną labai myli 
ba esi del jiojo labai giaras 
Del to poną prasergecziu ir ge 
rai ponas padarysi, kaip mano 
rodos paklausysi.

— Dėkui ponui- puikus eu 
nau puikaus tėvo- tarė Pod- 
belskis paduodamas ranka airi, 
atsisveikinimo.

f*
Pabegymas.

Abudu Podbelskei skubino 
si už viena kito sudestinet 
dagius kanoreikalingausiue 
ir didesnes vertes o vidunakte 
įa kad būti pasirengusius ant 
pebegimo. Buvo tai ant pra
džios žiemos, sniegas baltavo 
ant lauku.

Podbelekis turėjo mieri gau 
tie artimiausiu keliu lig austri 
jokinio rubežiaus. fabrikas 
turėjo savo arklius del vežoji 
mo daigtu ant sb c jos geležke 
liu I zrinko ka drucziausius 
pora arkliu kad davežtu lig ru 
bežiaus.

Sudėjo in rogias reikalin 
giaueius daigtus kuriu ne nore 
jo palikti. Labiausia rūpinosi 
api kūdiki. Mažiuleli turėjo 
vežt in toki ezalti. Indejo in 
patalėlius ir skepeta ir motina 
paemi ant keliu. Podbelekis 
paemi su savim sena žmogų isz 
fabriko kuris žinojo gerai kė
lė. Prižadėdamas jiam surast 
gera vieta Galicijoi ba negale 
jo sugrižt kad re patekt in na 
gus policmeisterio.

Iszvažiavo vidunakteja.
Per miestą pervažiavo pama 

želi, o už miesto suplaki ark 
liūs.

Ne galėjo važrot artimiau 
siu keliu per gires ne! buvo 
daug vilku. Drąsiau galėjo 
važuot vieszkeliu kad ir buvo 
daug toliau.

Be jokio atsitikimo pervažia 
vo viena diena ir da kitos pu 
šia Nes api pietus apszlubo 
vienas arklys. Atsiyrė in viena 
kaima ir sustojo pasiganyt!

Podbelekis butu važeves tuo 
jaus, kad butu ga’ejas per 
mainyti arklius nes ne galėjo 
kaime gaut arkli visi buvo už 
imti, o su vienu ne galėjo to
liau važiuot. Da turėjo pusią 
dienos kelone per girree.

Ne buvo kitokios rolos kaip 
tiktai laukti, kol gal arklys pa 
sitaisys.

Kožnas žino jog jagu reikia 
laukt, tai labai ilgiuosi. Di- 
džiausioja nerimaeteja sėdėjo 
Podbelskei karczemoja, o ady 
nos iszrcdi kaip metai.

(Tolaus bus).

In ta Klevelanda, 
Konia visi latrai sulenda, 
Ten bobų yra niekiausiu, 

Ir paeiucziausiu.
Ant gaivu kuodus užsuka, 

Su pokeriu susuka, 
O tai, kad vyrams pasidabotu- 

Alų ir guzute trituotu. 
Visus ant burdo vilioję, 

Žinoma, katruos pasidaboję, 
O jus besarmates, 

Ar neatjauczete senatvės, 
Jog jau lavonu atsiduodate, 
Ir da latraut nenustojote.

Kas isz jus bus, 
Juk augynate vaikus, 

Jago latraut nepa'amyte, 
Tai giaro nuo vaiku nesu- 

laukeyte.
Dievas yra teisus, 

Nes ne skubus, 
Vienok bausme užleis, 

Ir galas pareis.

Naujas vadas Ižganimo Armijos.

Jenerolae William Bran well Booth, nauja galva Salvation 
Army (Ižganimo'Armijoi) pribuvo pirma kaita in Amerika 
po mirtei eavo tėvo. Nauja galva yra 57 metu senumo. Toji 
armije daug giaro prdaro dydeeniuosia mieetuosia, ypatingai 
apie Kalėdas, ezelpdami vargezus vieokeis budais.

Turime czionaie tokiu pakuliu, 
Vadinamu bajoru,

Ka dydelei save augsztyna, 
Savo tautifežius niekina. 
Su L'etuveis nesusideda, 

O da ir kainais vadina!
Tai rote bajorai, 

N nekuria szunponiai. 
Kad ir vyžom apsiavė, 
Ir da ftugeztina eave.

O da ka, nevos lenkiszkai 
ezniaka,

Bet mažai szneksti moka, 
Gudiezkus žodžius naudoja, 
Kaip tarp saves žabaroje: 

“Jaaiu prineei pantka piva, 
Nek bajor eu bajoram trima, 

. Mi bajori ne klopi
Vipijam na te,klūpoti!” 

Isztikro turi žmogus juoktis, 
Ba konia kožnas lietuvys, 

Lenkiszkai geriau pataikys, 
Tai rote vyreli Szamoku ponai,

Vižuoti bajorai!

Visi rugoje ant Juozelio, 
Jauno, paeziuoto vyrelio, 
Kuris negražei apeiejna, 

Jagu kur eu kitais euejna. 
Savo bjaurum pasielgimu, 

Nepaiso kad ir prie moterių, 
Prie kožno kabinasi, 

Kad pažiūrėtu, eiulinaei.
Juk žinote, jog tokiu kvailiu, 

Kaip tas Juozelis bumeliu, 
Jeezkoti toli nereikia,

Surasti Szenadon gali, jago 
prireikia.

Jago lenda in akis,
Raikė iszmuezti dantie, 

Jagu Juozelis nesusi valdys, 
Tai daugiau ižgirs ir pamatys, 
O tuom laik kad susivaldytu, 

Žmonių nepiktytu, 
Ant to pabaigiu, bus gana.

* « *

Juo^ kai
Kitras Žalnierius.

Inejo Žalnierius in kromeli, 
kureme židelka turėjo tarp 
kitko ir aliejaus.

— Duok man kvatierka a- 
liejaus! — tarė inejas.

— Nu, o kur jiam inpilti? 
paklausi židialka laikidama 
atmieruota aliejų.

Žalnierius laikidamas pluta 
duonos ingaubta, atkiszo ir sa
ko, — pilk cze.

Ž dialka inpile.)
Žalnierius laiki valanda plu

ta rankoja, dairidamasis in sza 
lis, o kada aliejaus in duona 
insitrauke, paklausi:

— O kiek kafztuoje tasai 
aliejus.

— Deizimts skatiku, — at 
sake židialka .

— O tai per braugei, — aez 
ne imsiu — paim sau atgal.

Žinoma, jog apie puse alie
jaus sutrauki in pluta, nes ži 
dialka keikdama, turėjo pr’ 
imt adgalios — Žalnierius ine 
ja=, valgi duona eu aliejum net 
žandai braszkejo.

Kokie tai Ohajui ilgakoye, 
O geriau da stiebakoys, 
Susirinko kazirninkai, 

I-z pradžios buvo gerai.
Na ir sueirupeziavo, 

Badai ylgakoji ^užgavo, 
Tas laukan iezejo, 

Akmeni paeijeszkojo.
Pas Įauga atėjo,

Su akmeniu skimbtelejo, 
Ant stalo lampa stovėjo, 
Ir ta tuojaus euteezkejo;

Eksplcdavo, 
Ir degti pradėjo.

Ylgakojis namo nuvežlojo, 
Pas pecziu pasiklojo, 
Ir lig dienai miegojo.

Isz pradžių gynėsi, kad tai 
ne jis, 

Nieko negalėjo padaryti suvis,
Ir kad girtas buvo, 
Viską prisipažino.

Tai matai ylgakoji — garni, 
Laiko visi tave už kvaili, 

Kad būtumei protą turejas, 
Nebūtumei to padarias 
Bobų plaukas ylgas, 

O protas trumpas, 
O tavo, nors ylgos kojos, 

Bet proto neturėsi niekados;
O kad trumpas kojas turėtum, 

Tai teip nedarytum.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
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Banka su Kapitalo $75,000.00 kori randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose na. 
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Laimingas.
— Kokie tas Jurgis laimin

ga- !
— Aa ha.... Ar gal isz 

ejnikio gerai iezlu; o.
— E, kur! ne ižgeri api du 

stiklelius ir nusilaka kaip 
vanta! Tai ben už pigius p~ 
ningus turi džiaugsmo, o aez 
kad ižgeriu ir 10 stikleliu, ta 
dane jai ežiu jokio smagu
mo. ...

Prie pasikalbėjimo.
—- Vajej!—ta j tu rote anke 

ti atsikelej?
— Na teip, nes velaj atsi

guliau ....
— Kaip tai? Tai ko kelei?
— Na, matai brolau, aez 

kaip matei mane atsikėlusi, ta' 
da buvau nemigtas, — lig ant
rai adinai traukiau ejniki.

I’rie-z szlubti.
Kun'ug : K itrj, aez ne 

galu d oti ezluM, ba tavo jau
nikis suvis nusilaktas.

Nuotaka:— Turėjome nu- 
girdit, ba butu ne važiavęs in 
sriuba.

Nubaudė
Jaunikis:—Matai, priesz 3 

nedeles, tu mergele ne norejej 
už manes tsketi ir būti mano
moters.

Mergina:—Na teip.
J.— Na tai asz tau ka paša 

kieiu, jog netrukus busi mano 
duktė — nes aez psezuojosi su 
tavo motina naszle,

Ir Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?" 

Gal nežinai kur |a gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių i§ Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

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

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS 

KRIMINALISZKAS 
APRASZIMAS

Verte D.T. ir F.W.BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo

DALIS I.
MOTERE BE SZIRDIES.

L
ANT KRASZTO PRAPULTIES.

Duris kambario Petro Randal 
atsidarė pamaželi ir Mikolas, 
su pluosztu,popieru po pažaste, 
ineio 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 mielinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, stokas mums 
szimta tuketaneziu frankui

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame 

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

BISCHOFF’S
287 Broadway

A’ew York, A. K-
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegu) atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta lS48m.

Pinigus sionezime ir Krajo kno grelczianseL
Pinigas viso krasztu iszmainome pagal kars*.
Pinigus priimama ant procento ir iszdoodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu viau Linijų in ir 1st 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojams nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir vilas kitai rejonUDazkci Poperaa au 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisingiausiai.

— i Del vygados Taucocziu laikome atydaryta s—- 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedėlioja nno 10 iki 12 ad. 

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkni ar per kainska ir parai tikrinti 
jog paa m ui visus minėtu* reikalus greioziaueel, tnknngir-oaai, b 
pigiauaei galite atlikti.

...ISTORIJE SZVENTA...
SENOJO IR NAUJO INSTATYMO

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Viszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.

PARASZE
VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS

SU 50 PAVEIKSLELU.

TVANAS.

110 Puslapiu. 6įx9 j Coliu Dydurno. Pieke Tiktai 35c. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
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5 Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems * 
j žmonėms. g
t Tie, kurio ilgį laikų sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prio kito ir daug pinigų išmokė-
(k jo tiems, kurie netik neišgydė, bet dar pnarSino labiau užsendinant ligų; per kų negalėjo įi 

gerai dirbti; tad apturėjo dubeltavų nuostolį, — ve be naudos išmokėtus pinigus ir nustojimų
J uždarbio; tik todėl,kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt. B
f BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONĖS; V
f bet su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai- 1 
J po geriausio Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tad ta- J 
A po išgydyti trumpam laike, netrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per kų apturėjo didelį 1 

Ę dubeltavų pelnų, sveikatų, drūtumų ir pinigus sučėdijo. B
f IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONĖS RAŠO f 
k PRISIUNČ1ANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAMI: P
ft GARBINGAS PIIILA. M. CLINICI Siunčiu didžiausių padėkavong už greitų išgydymų ft 
1 nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimų valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio 1 
■ viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie tik vietoj pagelbos daug pinigų i3- ■ 
L kaušg, o ligų labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau J.

pilnai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai darkartų ištariu ačiū Pbila. M. Klinikų! ir Jus 
A garbingų vardų garsinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįstenge. Su guodo- A 

ne J. Bemot, 42 Franklin SL, Springfield, Mass. >
GUODOTINAS DAKTAREI 

Labai dėkingas už tikrų išgy
dymų ir už liekarstas, nuo ku
rių pastojau kaip naujai ant 
svieto užgimęs, išgelbstintnuo 
slaptos ligos. Taip gerai dabar 
jaučiuos, kad į trumpį laikų 
net 15 svarų daugiau sveriu. 
Prislunčiu savo paveikslų, lik
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas guodonės S.Kolom- 
čiukas, 41 Avė, L., Salveston, 
Tex.

TEIPAT Mr Žukas, McKees 
Rocks, Pa., prisiunsdamas sa
vo paveikslų, nemažiau yra dė
kingas už išgydymų nuo sun
kios ir pavojingos ligos. Kiti 

. negalėjo išgydyt
Mr Žukas.Mr S. Kolomčlukas.

ft Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St. Paul st. Sobieski, Wis. ŠtalkęraSo: Nesuskaitytus J 
J kartus labai gražiai dėkavoju Plilla. M. Cllnikui, už išgelbėjimu manės išgydant nuo moteriškų B 
f nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika ir dau-

giau gydytles nereikalauju. w
0 GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; kį užtvirtina didelės daugybes išgydytų. .

J KAD JAUTIESI NESVEIKAS, įsYK TIESIOK PRIE KLINIKO J
f kreipsies, nes llekarstas išsiunčia po visiį Amerikų Ir kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip Ir 
ft visi, kuriuos Pbila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.
i THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC I 
r todėl greičiau už kitus daktarus Išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiek- > 
f vienam atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speciališkal liekarstas 13geriausių gvarantuotų mediką- T 
ft incntų naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie Phlla.
I M. Ki in iko yru net keletas Profeslouuliškų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios meda- 1 
> lių apdovanotų. W
J ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profesonal. Daktarai, pirma ranka prlo Klinikoj f

Daktaras ALEX. BROWNAS, Superintendent, Dr. WINCAS YODER, Medical Director. • 
ft ĮSITEMYK, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada. ft J ITAnFQI MFQVFIK- bet nori pastoti sveiku ir lai- 1f LNtJO V M1NQUi t:d atsilankyk, o jeigu toli gy. f
C Venį, tad apršyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi J.

tikrų pagclbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurio jau džiaugiasi irdėkuvoja, nes čionai išgydo lr X* 
A tokius, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenejusias .ligas nuo skaudėjimo: 1 

w pečiuos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais nuo w
■ blogo Ir nečystokraujo, nuo saužagystės sėklos nubėglmo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, už- f

kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir numažėjusio kraujo, užkrečia- W 
ft mų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, g 
J nu peršalimo slogų, blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo be ope- A
■ racijos, bet su liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Teippat moteris nuo skausmingų me- ■ 
I nesinių ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant

j rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC, / 
f 1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. f
ft VALANDOS; nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ūtam. ir Pėtnyčiomis nuo * 
A 0iki 8 vale Reikalaukit nuo Kllnlko dovanai Ir skaitykit knygų „Daktaras”. j
J Pasargai kurio daktarai negali išgydyt, tai guli kreiptis prio Phlla. M. Cllnlco, J

captures rod^. &
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Gudrus Kareivis.

Labai senei, ėjo namo isz ka 
■ riumenes senas atsitarnavęs ka 
I reivie. Jie buvo isztarnaves 25 
į metus kariumeneje ir apart 
f kareivistos nemokėjo nejokio 
Į kito amato Jie negalėjo gauti 

jokio darbo ir uždirbti pinigu 
per tai ėjo kaimas nuo kaimo 

1 ubagaudamae. Vi-as jo turtas 
Savo senas ploszczius ir skuri- 
nei ezebatai. Viena diena, ėjo 

i jie per laukus ir kalnus dai
nuodamas savo kareiviszka 

Į daina, ir ant galo atsidūrė prie 
tamsios girrios. Jie pate nežino 
jo kur jie dabar randas, ale jie 
iszvido vyra sėdinti ant kelmo, 
kurie buvo apsirengęs in žalia 
stre’cziszka apredala. Kareivis 
padavė jam savo ranka ant 
ženklo pasisveikinimo ir potam 
atsigulė ant žoles ir kojas isz- 
sitieei. “Asz regiu, tu turi po
ra gerai nuvaezkuotu czebatu” 
kalbėjo jis m strielcziu, “bet 
jeigu tau reiketu nors puse 
tiek kelio nueiti kiek asz nuė
jau, tai jie tau ilgai nelaikytu. 
Žiūrėk ant mano! mano cieba- 
tai yra pr diryti isz seno jau- 
cz’.o skutos, jie man jau senei 
tarnuja ir dar asz galiu su jeis 
toli nueiti.”

Strielczirs nedave jam jokio 
ateakimo; už valandos kareivis 
atsikeli ir sako: “A°z negaliu 
ežia ilgai būti; nes badas ma
ne varo tolin; let Broli Tenva 
koji pasakyk man kur szitas 
veda?”

“Asz pats nežinau”, atšaki 
Strie’czius; “asz pats paklydau 
girrioje.”

“Taigi tu broli toje pa ežioj 
bedoje, kaip ir asz”, atšaki ka
reivis, “ vis viena mudu ejeim 
drauge ir jieszkosim kelio ku
ris mus iszveetu isz girrios.” 
Strie’crui tik juokies isz jo ir 
ėjo abudu drauge vaikszcziojo 
po gire kol sutemo.

‘ Asz kaip matau mudu ne 
iezeisime szia nakti isz tos gi
rrios”, isztari senas kareivis, 
“bet asz matau netoli žiburį, 
eisim in tenais gal gausim ka 
pavalgyti.” Kada jiedu priėjo 
prie tos vietos kur žiburis buvo 
rado d deli akmenini narna, ka 
da jiedu pabeldi m durie atida 
re, ant slenki ežio pasirodė sena 
boba.

“Mudu jieezkome nakvines, 
ir biski valgio” kalbėjo karei 

Vis, “mano pilvas te;p yra 
tusiczias kaip mano kiszenius.

“Jus negalit ežia ant nakties 
pasilikti,” atsake sena boba, 
“szitas namas yra plesziku, ir 
jus busit laimingi jeigu jus 
prasiszalinsit isz ežia kol jie ne 
sugriž, kitaip pražusyt.

“Vis viena, arba ežia pražū
ti arba girrioje,” kalbėjo Ks- 
reivis “asz nuo trijų dienu duo 
nos kąsnio neturėjau savo bur
noje. Kas nor tas tegul buna, 
asz eisiu ir bandysiu gyliu- 
kio!”

Strielczius nenorėjo eiti pas 
kui kareivi bet Kareivis trauki 
ji už rankos sakydamas: “Eik 
draugai su manim, jei reiks 
kentėti, tai kentėsim abudu.

S mute liepe jiems linsti už 
pecziaus ir tileti, pakol pleszi- 
kai neiuguls žadėdama duoti 
po tam ka nors užvalgyti 
Kaip tik jiedu spėjo sulinsti 
už pecziaus tuojaus sugrįžo 12 
plesziku, ir su keiksmais pa
reikalavo vakarienes. Senuti 
nieko ne laukdama atneszi 
bliuda keptos mėsos, ir pleszi- 
kai t d', kad net ja žandai 
braszkejo. Kvapai keptos me 
sos atdmusze in kareivio note 
ir jis tari Stre'cziui, “Asz tu
riu gauti tos mėsos paragauti.” 
“Tu patretysi savo gyvastį!” 
atšaki Strielczius laikydamas 
ji už rankos. Bet Kareivis pra
dėjo balsei kosėti, kad pleezi
kai persigando ir ezauksztus ir 
peilius numėtė, puolės prie pe
cziaus ir atrado jiedu bededant 
“A, jus prakeikti sznipa 1 ko 
jos ežia atėjot gal sznipineti?” 
Szauki virszininkas. “Palau
kit valanda o jus abudu kabo- 
sit ant sausos szakoi!” “O, asz 
turiu pirmu gauti ka nore pa
valgyti, po tam galėsit dariti, 
kaip jums tinkama!” Pleezikai 
labai nusidivino girdėdami 
teip draiei kalbant ir paezauke 
virszininkas bandos: “Gerai! 
Asz regiu, kad tu nieko nebi
jai, tau bus duota valgyti, o 
potam turėsi mirti.” “Potam 
tai duosis regeti”, murmėjo po 

nose kareivis, ir sėdės prie sta 
lo, valgė nieko nežiūri d imas. 
“Broli Tenvakoji’ paezauke 
jis ant Strielcziaus, “eik ir vai 
gik; nes tu ir kelinta diena ne 
valgęs”. Strielczius ateisaki; 
pleezikai žiūrėdami in kareivi 
kalbėjo vienas kitam “Tas vy
ras matyti neturi baimes ir ne
daro jokios ciremonijos.” Ka
da jis pavalgi praeze ka nore 
iszsigerti, kalbėdamas, “Mėsa 
buvo labai gera ir gardi, da
bar meldžiu duoti iezsigerti 
gero vino”. Virszininkas būda 
mae užganėdintas isz drąsos ka 
reivio, liepe senutei atneezti 
buteli geriausio vino isz kelno- 
res — skiepo. Kada vinas li
kos atnesztas, kareivis paemi 
butelka isztrauki korka ir at
sisukęs in Strielcziu paezauki: 
“Temik akyvai broli mano, o 
paregėsi stebuklą, nes asz da
bar gersiu už sveikata visos 
kompanijos!” Teip kalbėda
mas jis iszkeli buteli auksztin 
apsuko in r&ta ant plesziku 
gaivu ir paezauki, jus turit bu 
ti negyvi ne miren. sėdėti su 
atviromis burnomis ir pakelto
mis deszinemis rankomis!” 
Kaip tik jis tuos žodžius iszta- 
re pleezikai visi tartum pavir
to in akmeni sėdėjo su atviro
mis burnomis ir pakeltomis de 
szinemis rankomis. Dabar asz 
regiu”, kalbėjo Strielczius in 
kareivi, “jus galit dariti viso
kias baika°, kokias tik tai tu 
nori; bet einam geriaus namo”. 
“O ne, Broli Tenvakoji!” atsa 
ke kareivis, “dar yra pergreit 
eiti isz czionai; mudu ingalejo 
me nevidonustai turim atsiimti 
ir lobi. — E k czionai gerk ir 
valgik kas patinka”. Ir teip 
jiedu valgi ir geri per tris die
nas, ir senute jiems turėjo ga
minti valgius ir neszti vina. 
Ketvirta diena kareivis pra 
kalbėjo in savo drauga. Da
bar yra jau laikas nuimti už
keikimą, bet mudu pirma tu
rim kaip gre;cziaus sugrįžti ? 
in miestą tegul senute parodis 
mums tiesiausia kiale in mies
tą”.

Kaip tik jie spėjo sugrįžti 
in miestą, Kareivis nusidavė 
pas savo senus draugus, ir ap 
sake jiems kad jis užtiko liz
dą plesziku, ir jei nori tai jis 
jiems parodis kur kareivei nu
tari visi eiti ir suimti pleszikus 
kareivis meldi strielcziu eiti 
atgal draugi ir prisižiūrėti; 
kaip bus suimti visi pleezikai. 
Pirmiausei jie apstatė karei
vius in rata apie pleszikus, o 
potam iszkelia butelka vino 
aukeztin paezauki; “Jus turit 
visi pastoti gyvais!” Tuoj 
ps ežioj valandoje pleezikai at 
gijo ir norėjo ginties, bet ka
reivei juos apgalėjo, suriezo 
ju rankas ir kojas su virvėms 
ir uždėjo ant vežimo ir veži in 
kalėjimą. Strielczius pavadi
nęs viena kareivi in ezali in 
bruko jam kažin ka in ranka 
ir pasiunti raita in miestą. Li
kusi kareivei su savo grobiu 
povalei slinko prie miesto. Ka 
da buvo nepertoli nuo miesto 
vartų Kareivis patemijo pulką 
žmonių ejnarcziu prie;zai, ku
rie rėkavo visokiais balsais ir 
kepures suko aplink galvas. 
Kada areziaus prisiartino Ka
reivis pamati, kad tai buvo ka 
raliszka gvardija kuri ėjo 
prieszai juos; ir kareivis atsisu 
kei in strielcziu užklausi, “Ka 
tas viskas ženklina?” “Ar tu 
dar nežinai kad ju karalius bu 
vo prapuolęs per kėlės dienas 
isz savo karalystes. Szendiena 
jie aisugriszta ir jie ateina jo 
pasitikti.” “Bet kur yra Kara
lius? kad asz jo nematau”, kai 
bėjo Kareivis. “Sztai jisai” 
atsake Strielczius; “A‘z esu 
karalius ir asz liepiau apgarsin 
ti mano sugrįžimą”. Su tais žo 
džiais jis atekleidi savo striel- 
cziszka apsivilkima ir parode 
karaliszkus rubue. Kareivis tai 
regėdamas persigando ir puo
lės ant keliu meldi karaliaus, 
kad jam dovanotu kad jie eu 
juomi teip negerai pasielgė 
ir dar vadino nepadoriais var 
dais.

Karalius paduodamas jam 
ranka tarė: “Kelkis tu esi gud 
rus kareivis, tu iezgialbejei ma 
no gyvastį, dabar tu neregesi 
vargo, asz rūpinuos tavim, ir 
jei kada norėsi tokios kepsnies 
valgyti, kaip valgėm pas pik
tadarius, tai ateik pas mane ir 
valgik drauge su manim prie 
piano stalo. Bet jei norėsi už 
gerti vino tai turi klausti ma
no pavelinimo. K. Gedminas

Viena diena isz liūto 
(liavo) gyvenimo.

Kalbant apie tai, kaip liū
tas praleidžia diena, reikia imti 
visa para, vadinasi visas 24 
valandas, nes naktis yra szito 
žvėrių karaliaus darbo laikas.

Liūtas neapsistoja kokioj 
ypatingo! vietoi ir nedaro sau 
namu. Jis mėgsta pelkėta vie
ta, kur apseziai yra nendrių 
ir augeztu žolių, kur jie leng
vai gali slapetyties. Jei ne, tai 
jie lenda in tireztue dygliuotus 
krumue, kur ramiai guli per 
diena.

Liūtas nėra tingus, jei tik ne 
ra pereiedes. Diena jie kartais 
atsikelia ir szokineja su savo 
patele ir vaikais. Jei diena 
ūkanota, tai retkareziais jie 
sukriokia, bet ne taip smarkiai, 
kaip vakare.

Baigiasi diena, leidžiasi sau
le, artinas naktie. Liūtas pa
bunda ir spindžia savo guo
li Jis gali gerai matyti ir tam 
eoje. Vienintelis daiktas, kurio 
liūtas prisibijo, tai yra žmo
gaus. TodeLnakti.'ps jaucziae 
žvėrių valdonu.

Eidamas arba rieczia bėg
damas, jie nuleidžia galva že
myn, taip kad enukiu kuone 
žeme s'ekia ir kriokia. Muzi
kos mėgėjai mėgsta ir toki liū
to kriokimą, Nuostabu, kaip 
liūtas kriokia. Jis nežiūri in 
gaidas, o tieziau žino, kur pa- 
augsztinti ir kur pažeminti bal 
ea.

Jo pirmas sukriokimas yra 
szvelnue, antras stipresnis, tre- 
czias dar stipresnis, o ketvirtas 
toks, kad net žeme dreba. Kitu 
1 r’okimu balsai eina mažyn ir 
mažyn, užsibaigia atsikvėpimu. 
Paminėjimo verta dar ir tai, 
kad liutui kriokiant galva nu
leidus žemyn, balsas toli ple- 
ežias in visas szalis.

Sukriokima vieno liūto seka 
eukriokimai ir kitu. Žmones 
dreba isz iezga ežio; besiganau 
tieji gyvuliai, neteke gaivu, 
ezen ir ten mėtosi, nežinodami 
kur link bėgti, kad iezvengue 
pavojaus, kurie jiems grūmoja. 
Neretai iszgazdinta antilope 
atbėga tiesiog liutui in nasrus 
arba prabėga taip arti pro ji, 
kad jie vienu paszokimu ja nu
tveria.

Je’gu liūtas turi gana mais
to, taip kad gali [pasiskirti, tai 
jis ime zebra, nes josios meea 
yra apdengta taukais, kuriuos 
liūtas labai mėgsta. Po žebros 
mėgsta nustipusi hipotama, 
kur daug daugiau tauku turi. 
Liūtas tiesiau nedrieta užpulti 
hipotama, nes tas, nore szaip ir 
ramus, teeziau liutui yra per- 
etiprus.

Toliau, hutas mėgsta žirafa 
ir antilopa. Garai tinka liutui 
jauezio mesa. Bet jaueziai yra 
narsus kovotojai ir ne karta 
pasitaiko, kad jie liutui gala 
padaro.

Jeigu visa to liūtas negauna, 
tai lieka jam dar naminiai gy
vuliai. Pati žmogų liūtas tik 
labai tetai drįsta užpulti. Tai 
yps cz tik tada pasitaiko, jei ji 
pats žmogus užpuola. Tada 
reikia žmogui bijotis. Joks 
žvėris, iszekyrue tigri, nėra bai 
eesnie už liūtą.

Kur ežia zebra sugriebus? 
galvoja liūtas. — Zebra žino 
pavoju. Ji ganosi nakti po- 
draugei eu žirafomis ir žirg- 
jaueziaie. Zibra žino, kad di
dis liūtas negal pasislėpti at
viroj vietoj, kur žole nedidele. 
Ji žino ir liūto didi smarku
ma. Taigi zebra neina arti kru 
mu, nendrių arba vietų, kur 
liūtas gal pasislėpti. Todėl 
liūtas tur sutarimą eu savo 
draugais arba szeimyna. Tal
kininkai pasislepia tūloje vie
toje ir neria viens po kito ant 
žebros. Ta bėga szen, bėga 
ten, kol galu gale prieina prie 
tos vietos, kur jos laukia pasi
slėpęs liūtas. Umai ezoka liū
tas ir vienas krimterejimas ar
ba vienas letenos smūgis pa
baigė zaibros gyvasti.-

Bet kaip tik talkininkai in- 
gija pleezmi, taip ir del daly
bų pakila vaidai. Daugiausia 
stipriausias kitus iszgainioja in 
visas szalis ir sau vienas pasi
daro puota.

Prisiėdęs iki soties, liūtas ei
na atsigerti. — Pasirodžius sau 
lei jis griežta in krumus ir ra
miai atsigula.

Zabros arba žirafos palaikau 
atranda szaaklai. Daugiausia 
liūtas nedaboja liekanų, ale 
jei jis daug palieka, tai kartais 
eugrižes pavaro ezakalue, kad 
dienai praėjus dar karta turė
tu paėsti. Liūtas neina kas 
nakti medžioti, bet kartais ir 
pasninkauja, tai yra nieko ne
ėda.

Paprastai žmones diena su
sitinka su liutu. Jie netyczio- 
mis ji užtinka miegant. Kar
tais ir szunes siuneziami ji pri
kelti. Isz savo guolio jie tuo
met lenda palengva.

Liūtas yra labai piktas, kad 
ji diena taip netikėtai isz mie
go pabudina, ypacz jei jie nak 
ti pirm to gerai prisirijęs bu
vo. Niurnėdamas arba kriok 
damas jie bando pasitraukti ir 
in kita vieta nubėgti. Bet jis 
užmusz ezuni, jei tas ji vis ir 
jei ji sužeis, tai puls jie ant 
žmonių, nors szimtai ju butu.

Labiausia jie inirszta ir yra 
baisiausias, jeigu laukinio žmo 
gaus su striela sužeistas. Žmo
nes bando ji apsiausti ir nu
baigti, ale jis puolą ant ju ir 
žudo in visas szalis.

Liūtai tur žinoti, kad vi
siems gyvuliame reikia gerti. 
Bet jie retai tetykoja tokiose 
v’etose, kur gyvuliai ateina 
gerti. Liūtai žino, kad gyvu
liai tai tuojau pastebės ir neis 
toj vietoi gerti.

Paveikslas isz szv. in
kvizicijos laiku.

Piečius “Major” (Iszpanijos 
sostąvieteje Madride) pildė se
niau svarbiausiąja inkvizicijos 
užduoti. Dabar tik žingeidus, 
kaipo ietoriezka vieta. Ant jo 
sukraudavo laužus atekalunu 
sudeginimui; ypacz daug buvo 
nužudyta mauru ir žydu, kai
po žmonių isz persitikrinimo 
nepripažistaneziu kataliku ti
kybos. Visas tas piečius buvo 
persunktas krauju nelaimingų
jų kankiniu.

Czia liko nužudyta daugiau, 
negu visur kitur ant svieto, ne
kaltu žmonių: žmogų ant lau
žo degindavo net tada, kada 
ant jo krisdavo nors menkiau
sia abejojimas tame, jog jis ne- 
taip supranta viena ar kita ka
taliku tikybos dogmata. Degi
no ir tokius, kurie jokio abe
jojimo tikėjimo dalykuose ne- 
iszreikszdavo, o staeziai, kad 
nusikratyti nepatinkama žmo
gų, jo turtu pasinaudoti, pa
veržti isz jo moteri, seseri, ar
ba ant galo tiesiai dėlto tik, 
kad atkerszyti neapkenezia- 
mam žmogui. Nežiūrint in bai
sias kanezias ir teriones, ku
rias kiaedavo ant szito pleciaus 
nelaimingieji, ji vadino žings
niu rojnn, plečiu szventosios 
ugnies, aukuru baudžianeziojo 
Dievo, dargi net meiles vartais, 
nors vis tai, kas czia darėsi, vi- 
siszkai prieszinosi ne tik arti
mo meilei, bet ir paprastam 
žmogiszkumui.

Piečius Major, ant kurio li
ko sudeginta tokia daugybe 
žmonių, dar tuose nuožmumo 
laikuose, buvo apsuptas isz vi
su pusiu namais su balkonais. 
Tose dienose, kada atsilikdavo 
nužudymai, balkonai ir langai 
namu buvo muszte primuszti 
žiurineziuju. Jie su nekantry
be lauke, kada žudys myriop 
pasmerktus žmones ir visa lai
ka balkonuose stovėdavo, su 
pasigėrėjimu prisižiūrėdami 
ant nuožmiu terioniu, kurias 
kentėjo nelaimingieji.

Mažai szito, szitu nuožmiu 
kankynių ir teriones laikuose 
buvo paprotys, ateiti in tokius 
susirinkimus, brangiausiuose 
rūbuose, gausiai iezpuosztais 
brangiais akmenimis.

Žmones pasmerktus sudegi
nimui, ant virves prisirisze ap- 
vesdavo apsukui plfciaus; 
kiekvienam isz ju ikiszta bur- 
non geležine kriausze, kuri 
kliudė nelaimingam isztarti 
bent viena žodi. Taip-gi pa
žymėtina, kad pasmerktieje 
myriop buvo apvilkti juokda
riu rubais. Ju prieszakyje ei
davo vaikai, angelais apdaryti, 
0 P° ju giedojo mergaites bal
tuose rūbuose aprėdytos, dva- 
siszkija iszkilminguose apda
ruose, vienuoliai ir ant galo už 
pakalyje traukėsi kariumene. 
Kada nelaimingieji apėjo ple
čiu, juos pririszdavo prie stie-

Klausimai ir Atsakimai Skaitytojams! “'“4 
sykius brangiau arba irdaugiaus už žiegoreli? Atsakimas: Už tai kad 
mažai supranta apie fabrikantu prekes arba nežino kur galima pigiau pirkt. 
Klausimas: Kodėl sztorninkas ima 4 kartus brangiau už žiegoreli negu jis 
vertas? Atsakimas: Už tai kad sztorninkas parduoda viena arba ttk keletą 
per sanvaite, isz to turi užmokėti už sztora, pragyventi ir uždengti kitokius 
expensus, priek-tara sztorninkas gerai žino kad žmones mislina kad gera 
žiegoreli negalima gauti už pigia preke. Dabar ežia jumis iszaiszkinsime 
szita dalika. Jaigu fabrikas žiegoreliu indeda in laikraszti szitoki apgarsi- 
nima “Kodėl mokėt sztorninkui $25 už žiegoreli jaigu galite už $6 toki pat 
žiegoreli pirkt”. Ka žmones sako apie toki apgarsinima? jie mielina kad 
tai negalima but, yra fai apgavyste, sako kaip tai gali pirkti žiegoreli už 
§6 jaigu kiti ima už toki pat žiegoreli net $25 arba 4 sykius dauginus. Ar 
žmones teip nekalba apie teisinga apgarsinima? Dabar žinote kodėl sztor
ninkas ima 4 sykius brangiaus, bet da nežinote kodėl fabrikas gal parduot 
toki pat žiegoreli už 6. Dabar tik skaitykite! Fabrikas neperka ziegorelius 
nog kito fabriko betpatisjias padirba priek-tam fabrikas neparduoda 
viena arba keletą žiegoreliu ant sanvaites kaip tai sztorninkas daro. Fabri
kas parduoda szimtai arba tukstaneziu žiegoreliu kas dien. Jaigu fabrikas 
parduoda tik 100 žiegoreliu per diena ir turi tik 25c uždarbio ant kožno

ziegorelio tada jau turi $25 czisto uždarbio. Dabar žinote kodėl fabrikas 
gal parduoti žiegoreli už teip pigia preke-

Jaigu norite giara žiegoreli už fabrikos preke tada pirkite nog mus 
o suezedinsite daug pinigo. Musu ziegorelei yra labai gražius/} naujos 
mados isz geriausio padirbimo, gvarantiti per fabriką ant 20 metu (I4k. 
Gold Filled) puikiai iszmarginti, geriu viduriu, regulavoti ir iszbandyti 
idant laikytu atsakanti laika. Jaigu dadar norite viena isz szitu $25 vertes 
žiegoreli už $0 peržurekite virsz padėtus paveikslus, iszkirpkite kokis ju
mis geriausia patinka, prisiuskite mumis su $1 ir bus tuojaus jumis iszsiu- 
stas iszrinktas žiegoreliu. gražam baksukije. Kada atnesz jumis in stuba 
žiegoreli, apžiūrėkite ir jaigu jumis patiks tada užmokėsite reszta pinigu 
$5 su nusiuntimo kasztus apie 25c. Jaigu žiegorelis nepatiks tada neimkite 
o mes sugražinsime jumis juso doleri. Temikite kad jaigu pirkaite nog mus 
žiegoreli tai neapsigausite. Ziegorelei gvarantiti ant 20 metu ir jaigu priesz 
ta laika pasigadytu, mes dykai pataisysime arba duosime nauja žiegoreli 
visiszkai dykai, tik reiketu prisiust 25c.del apmokejima nusiuntimo kasztu. 
Praszome guodotiniu skaitytoju idant kitiems’parodytu szita apgarsinima 
už ka busime jumis dėkingi, jį Adresą vokite:

NATIONAL COMMERCIAL CO, 
DEPT. 111. 505 EAST 5-TH. ST. NEW YORK CITY

Carukas tikysi turėt broleli.
“Asz esmin po kaucija Ohio valstiioje 
turiu dideli agentūra ir kontora bankini 

loonam name vertes $12,000,00 
Parduodu lai va kortes į ant geriausiu ir 
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amenko* 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius , 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite siiteip 
4. J. KEYDOSZ1US, 202Troy£t. Dayton. Ohio.

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

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specljaligkų gyduolių, 

sutaisytų 19 Šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos Ir gaunamos sekančios gyduolės:

Norints carukas da vis serga ir turi būti neezamas isz vie
tos in vieta, nes džiaugėsi, jog jam garnis atnesz broleli kurie 
iszvaduos jin ant rusiezko sosto jago turėtu mirti. Aleksis tu
ri jau 10 metu, gyme 12 Augusto 1904 mete.

bu viduryje laužo pastatyto ir 
uždegdavo lauža. Liaudis ir 
karalius su savo dvariszkiais 
su pasigėrėjimu žiurėjo in rai- 
tymoei ir kanezias žudomu 
žmonių, kuriuos liepsnos rijo. 
Tarpe visu labiausiai panaszio- 
mis kankynėmis gėrėjosi Pily
pas II-sis (1556 — 1598 m.), 
tasai ižpanu karalius budelis ir 
kraujageiya. Ant szito ple- 
ciaus Major artistai loszdavo 
komedijas ir szokinejo szoke- 
joe; ežia atlikdavo jaueziu rie- 
tynes, kam dabar įstatyti at
skiri rūmai. — R N.

— Na, o ka Judeli, kaip 
einasi kupezieto?

— Nu, Jomti, ka turi par
duot? kad klausi apie kupezis 
ten.

— Tunu linu, turiu kvie- 
czin?

— Ni, Jonuti, dabar labai 
atpuolė tavo knpcziete, ne gi- 
luoja, linai, ne kviecziai, kažin 
kas bus? Ui, Jonuti, kad tu 
turėtum rugiai tai labai giluo- 
ja.

— Gali pirkt, da tu dau- 
giaus turiu, nekaip kviecziu.

— Na tai, Jonuti, da tu tu
ri palaukt dabar man rugiai 
nebrokas.

GYVENIMAS™ ™
Didele knyga api 1300 puslapn 
Visos 6 dalis drueziai ir puikei 
apdaryta. Kasitus nusiuntimo 

L mes apmokame. PREKE TIK $4
W. D. B^skawski-Ce.

WAHANOY CITY. PA.

Introligatorne
APD1BBTUVK KVYGU.

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

M. J. Damijonaitis, 
812-814 W. 33rd St., Chicago, I1L

A jeidirba bcdob maldaknyges istoiisn 
natos ir bukrasicsei, kvipo tai:

T.inkmna Valanda, Dilgeles, 
Dagia Draugią, Teryna ir Ui. 
Priaionadami knygų apmokekytn paėsto u 
ekspreso kaastoa Adresą.:

Llthaanlaa IBIadary,

Į J Į’l v — I

r 1 atmeta.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED 8TATE8 
COURTS.
Geriaases ir didžiausias sumae 

piningo iszlaimej’a provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, 1 aivose ir 1.1. Iszlaimej'a 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 

Rodą duodu dykai, 
Ądresavokite:

B. S. YANKAUS 
154 Nassau Street 

New York, N.Y.

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

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

Užsieniuose metams $3, pusei raetų $1.60 

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

Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

kornue ant kojų, tai gausi pc 
50 gyduole. Jaigu nepagelbe- 
tu bus sugražinti piningai. 
Teip-gi iszsius placzes infor 
macijas no ko plaukai slenki- 
ir plinka, pleiskanų ateirady- 
mas ir nupuczkave veidai 
Tukstanczei dekavoja už dyku 
rodą. — Raszyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialists 9.
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

I I

$1.00 
.. 75o 

# K___ w______ _ 50c ir $1.00
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir $1.00 
xt.._ 1-----ii_ 25q. ir 50c

25c. ir 50o 
....... $1.00

. 25o 
.. 25c 

10c. ir 25c 
.. 10c 

.25c 
25c.ir 50c 

lelleris .... 25c
25c 
,25c

Kraujo Valytojas .........
Gyvasties Balsamas .... 
Nervų Stiprintojas.......

Nuo kosulio....... ..........
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilvinės proško® 
Pigulkos del ki 
Nuo galvos ska 
Nuo kojų nuosp 
Nuo dantų gėli ir. 
Nuo pergalimo . 
Plaukų stiprintoje 
Linimentas arba 
Anatharynas plovimui 
Nuo kirmėlių............

Del išvarymo soliterio...........$3.00
Del lytiškų ligų 50o. ir $1.00 
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00
Nuo kojų prakaitavimo...........25o
Gydanti mostis.........................50o
Antiseptiškas muilas............... 25c
Antiseptiška mostis.................25c
Nuo dusulio........................  50c
Proškos del dantų ...................25c
Nuo kosulio del vaikų........... 25o
Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo......................25c
Kraujo Stiprintojas................  50c
Gumbo Lasai.............50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo.................. 5Oo
Blakių Naikintojas...................10c
Karpų Naikintojas.................  10c

Speoijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c 
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios LlotnvlSkos gydančios žolės, Šaknis ir t. L, kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prlsiuntlmo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Kreipiantiemsiems per laiškus arba 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

c V INCAS J. DAUNORA^
APTIEKORIUS

229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS 
Yn tai vienatinis gyditojas Pittsbarge, diplom&Totaa 

Varszaroje, karia turi nuviręs 15 meto iazbandimo, 
įįįjS’sIsįį, \ gydime visokia liga. lezgydo viaokee ligas nepaisant iea 

kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktines T roti m oa 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gyėta 

T Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiezkumas yra gydimai V Užsisenenjusias Ligas, Nervo, Rumatizma, Plauosis, 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraaja Nabeguna. 
Ušaiaaejasias Ligas kad ir pajiaaaozioe nog Tava,

Reikšte raszy kite ant adreaa
no rtu rn BBB Avė., Ptttskarc, Pa.
Hb Uul AdteeaiNMI nteaan. BaM^avMi^ba
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A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., - Chicago, III. X 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. |
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE. £

PRIIMA pinigus taupinimul nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir X 
moka už juos 3 procentą. r

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. ? 

PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus £ 
ant lengvų išmokesiių. X

PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. į 

ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose X 
bankose. t

IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- į 
SIUNČIA pinigus J Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. £ 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio Ė 

pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir -f- 

pigiai. £
IR KITU miestu lietuviai gal! pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen- X 

to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidė- £ 
jimą ir išėmimą. £

Rašydami adresuokite šiteip: £

A. OLSZEWSKI BANK 1
3252 S. Halsted St., Chicago, III. |

if’



W. RYNKEWICZIUS
.. NOTARIU^ŽAS..

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 jokiąs baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujanoziu pa
mpinu.

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

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

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

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

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

...Žeminu Siutai ir Overkotai...
Jaigu reikalaujate Žeminio Siuto ar Overkoto 

tai gausite geriausia pirkti musu sztore. Visokiu 
gatunku ir prekių ir yra isz ko pasirinkti. 
Teipgi visokiu kitu žeminiu tavoru, kaip tai: 
Kepures, Pirsztines, Apatiniu Drapanų ir t. t.

Pirkite pas mus o suczedinsite pinigą.

Žinios Vietines, Akivos Žinios isz Lietuvos.
— Sniegas sutirpo ir vela 

gražios dieneles.
— Girdėti, kad vela verda 

nesupratimas parapijoi.
— Norints darbai gerai ej- 

na, bet acziu Dievui mažai ne
laimiu buna kasiklosia. Gal 
tame apveizda Sutvertojaus 
ant muso miestelio.

— Maži kudykeliai mieste 
ir aplinkinėje labai mirszta. 
Graborius Traskauckas palai
dojo net kelioleka szia nedelia.

— Vincas Milauckas pirko 
saluna nuo p. Bekerevicziaus 
ant West Centre uliczios.

— Kalėdos galop artinasi, 
nelaukyte lig paekutimos die
nos su pirkineis. Pradekite da 
bar o netik palengvinsyte sau 
bet ir kliarkom kromuosia.

— Dr. M. J. Petrikas, lie 
tuvisžkas 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. Centre St. (y j)

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI).

M t Carmel, Pa. — Panna 
Emma Straw (Sziaudas) ižgere 
karbolines rukszties su mieriu 
atėmimo gyvasties bet daktarai 
iszgialbejo kvailiukia. Priežas
tis yra nežinoma.

— Stovėdamas ant virszaus 
25 pėdu augszczio kamino ant 
“boiler house” arti Reliance 
Irekerio, Vladas Balaezevskie 
puolė žemin nusilauždamas sau 
sprandą. Balaszevskis turėjo 
27 metus ir buvo nepr oliuotas.

— Jonas Konorczeskis ir 
Kazis Kaprevskis užklupo ant 
Silas Me Nutt su mieriu api- 
pleezimu, bet tame baisei apsi
riko, nes Mc Nutt abudu gerai 
apdaužė ir padavė in rankas 
palicijos.

Papilys,
Ežer, pav. Musu miestelis ne
didelis, bet didi triukszma daro 
su savo girtuoklyste ir isztvir- 
kimu. Užėjus rudeniui, kada 
laukai nuvalyti, žmones ima 
baltake maukti. Ant jos su 
lengvumu ir meilumu pralei
džia ta sunkiai uždirbta skati
ką. Girtuokyste pas mus taip 
tur gera dirva, nes geria seni 
jauni o nesidrovi girtuokliauk 
ir moters. Seni net ir gala gau 
na. Kaip antai Ima, o jaunieji, 
paragavę degtines in niekszus 
virsta. Jie ne sigedi dienos vi
duryje prie žmonių akiu skal
dyti vienas kitam galvas ir kru 
vinais veidais valkiotis; net 
baugu darosi. Szventad:enio ar 
muges dienoje baldosi visa nak 
ti, szukauja, langus daužo ir 
taip viską iszdaro. Apie dora 
ir apszvieta musu miestelis ne 
nori ne girdėti, taip jie yra nu
puolė. Jeigu ir atsiranda drą
suoliu perkalbinėti, kad ne 
gertu to svaigulio, bet tas ne
gelbsti. Tuoi apturi pajuoka ir 
grasinima. Pasikalbėti ar pasi
tarti apie rimta dalyka, nei ne 
užmink. Butu laikas, kad pa 
piliecziai perneštu ta papnoti, o 
ype ožiai musu miesto jaunuo 
liai. Negražu!

Szirvlntal,
Vii. gub. Pas mus vietiniai 

“lenkai” varo savo “endekisz 
ka” politika. įsteigė “Spulko- 
vy sklep”, kame viską varo 
lenkiszkai. Prie to “skiepo” 
priklauso ir keletas ūkininku 
lietuviu, bet jie drauge su “po 
nais” lenkuoja. O Sz:rvintai— 
Lietuvos szalis!

Artr Vyras ar motere gali uždirbt 
OZv luošam laike $25 aut sanvai- 
tes, Apie platesnias informacijas 
raszykite ant adreso:

LIPMAN SUPPLY HOUSE,
Dept- 14, 527 S. 5-th Ave. Chicago

A. a. Kunigas Antanas 
Kaupas.

Po mirimo a. a. kunigo A, 
Kaupo, buvo laukema kol kas 
para=zys maž daug jo gyveni
mą ir kliūtis.

Sulaukėme pažymėjimus lai- 
kraszcziuose ‘ Drauge” kurio 
buvo redaktoriumi ir “Žvaigž
dėje.”

Tie pažymėjimai jo gyveni
mo nupieszti gan pavirszute- 
liszkai, kad kunigas savo gy
venime buvęs vis bedose ir ne
sveikata ji palypstydavo jei ne 
isz vienos puses, tai isz kitos, 
galop mirtis jauna da literatą 
sieron žemelen nubloszke. Tuo 
80 j° gyvenimo pažymėjimuose 
nerandame tikros pilnybes ir, 
jeigu kada kas in kur talpins 
jo biogrtfja, tai pagal tuos 
pažymėjimus pasiliks spragos 
vienos nukreiptos neteisingai, 
o kitos visai paslėptos.

1 ) “Žvaigžde” sako kad 
kun. Kaupas buvęs visad ant 
sveikatos sunaikintas. Ant 
kiek man žinoma kada jisai 
S. L. A. prez’dentavo, buvo 
sveikas kaip aržuolas.

2) “Žvaigžde” nurodo — 
kad kun. A. Kaupas klebonau 
damas Scrantuose pastate lie
tuviams szv. Juozupo^parapi- 
joje bažnyczia. Tas ženklina, 
kad kunigas ta bažnyczia pas
tate savais kasztais del parapi
jos, o tuom tarpu žinome, kad 
ne kun’gas pastate, bet parapi- 
jonai žmones savais kasztais 
jam klebonaujant bažnycsia 
pasistatė.’

3.) “Žvaigždėje” pasakyta 
— kad klebonavo apie 3 metus 
Pittstone Szv. Kazimiero para
pijoj, o užtylėta — priežastis 
isz ten prasitraukimo ir kas 
tuomet darėsi su a. a. kunigo 
Kaupo vikaru.

4 ) Svarbiausioji ir skau 
džiausioji suardymo a. a. kun. 
Kaupo sveikatos priežastis vi 
sai užslėpta t. y. apie ketur 
metai atgal kad tas kunigas 
isz rankos savo draugo Phila- 
delphijoj tapo baisei sužeistas, 
gulėjo ligonbutije, ir po to na
bagas turėjo su kriukiais kai
po amžinas ligūstas vaikezezio- 
ti, sirgti ik savo jaunose dieno 
se mirties.

“Žvaigžde” pažymi kad a 
a. kun. K. buvo paraszes kai 
po satyra “Milukijada” kuri 
likusi nespausdinta. Taigi m u 
set “Milukijada” jam buvo 
skaudžiausia priežastis visos jo 
ligos.

Jeigu kronikoriai ir istori
kai paslėptu po cerata pakiszia 
tikruma atsitikimu kaip kad 
czionai paslėpta, tai niekada 
ju rasztams ar istorijai tikėt 
butu negalima.

Jeigu a. a. kunigą Kaupa 
butu sužeidusi Ph ladelp h joj 
ar kitur teip, ypata tai jau bu- 
tu buvę ne žertas, bet kad ta 
padare draugiszka kunigo ran
ka, tai kits kunige tylėk ir 
Dieva milek nors ttenedamus ir 
graban eidams viską užmirszk. 
Teip ir a. a. kunigas Kaupas 
turėjo tylėt ir Dieva mylėt ik 
žmogus užmerkė akis.

Kursai isz lietuviszku kuni
gu su plunksna pasidarbaus 
tiek kiek a. a. kun. Kaupas 
tai jau neatsyesim. — S. K.

Philadelphijos Moterims.
Vienatine Mokyta Diplomota 

Lietuviszka Akuszerka
Fliiladelph ijdj

Ona Vidikiene

Galite imti 
tikra j i--—

Pain
Baigusi Akuszerijos Mokslą garsiame 
“International Collegeyj of Mid
wifery” ir yra turėjusi puikia pra
ktika viename miesto geriausiame 
gimdymo ligonbutyje, priima kūdi
kius ir savo moksliszku patarnavimu 
palaguose apsaugoje palagininkes 
nuo visokiu ligų ir uždyka 
duoda geriausia rodą neszczioms, 
žindanozioms ir ligotoms moterim^ 
o taipogi ir mažiems kūdikiams.akuszerka ONA VIDIKIENE
329 Wharton St., Philadelphia, Pa.

Telefonas Lombard 2953-A.

Dienos svaigulio.
Ateina daugybe Mahanojaus gy

ventojams.

Yra dienos svaigulio, galvos skau
dėjimo diegliai pęoziuose, szlapumo 
netvarkos. Doan’s Kidney Pigulkos 
yra specialiszkai padirbti del netvar
kos inkstu. Sztai ka viena Mahano
jaus gyventoju sako: Mrs. James J. 
Brennan nog 1027 E. Mahanoy St. 
sako: Ąsz turėjau skausmą peczuose 
apie inkstus. Tszbandžiau keletą gy
duolių bet Doan’s Kidney Pigulkos 
buvo tai pirmutine gyduole kuri man 
palengvino. Po vartojimui tosios gy
duoles skausmas prasiszalino. Dabar 
su džiaugsmu rekomendavoju taja 
gyduole kitiems naudoti.”

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

Dr. Alex. O’Malley
PEC1AL1STAS

1880 Suvirsi per 33 Metu 1913 
asz pasekmingai gydžiau visokia 

RUPTURA
Vyru, Moterių ir Vaiku 
Tikra Ruptura, Vandenini 

Ruptura ir Netikra Ruptura. 
Be peilo ir be skausmingu arba 
pavojingu Operacijų. Asz per 
paskutinius metus iszgydžiau 
szimtus ligoniu(jusu apielinkeje 
pas kuriuos galit pasiklausto 
apie mano gydymą; niekas su 
manim nesusilygina szitoje 
gydymo szakoje. Iszgydyti 
ligoniai geriausias liudymas.

ISZGYDYTAS PIRM 
PENKIŲ SUVIRSZ METU. 
Tebesveikas-nebeneszioja diržu. 
Johon Villinger, Supredentas 
Susquehanna (Stegmaierj Bra voro 

Nanticoke, Pa., sako:
“Asz ingavau Ruptura nuo kėlimo 

sunkiu daiktu. Lankiau invairius 
gydytojus, kurie sake mano liga esant 
neiszgydoma. Jokie diržai negelbėjo 
pakol nuėjau pas Dr. O’Malley.

Asz dabar sveikas, neturiu jokiu 
skaudėjimu, jokiu iszsiveržimu, ir 
mielai pasakoju kitiem keneziantiems 
kas mane iszgyde. Dirbu Bravore 
kasdiena ir seniai numecziau diržus, 
nes man ju nereikia.”
Tai vienas isz daugelio liudymu nuo 
dėkingu iszgydytu Ligoniu.
Szimtai panasziu liudymu sudėti musu 
rasztineje. Atsiunsk 2^. Marke, gausi 
mano Knygute apie Ruptura su 
Paveikslais, už DYKA.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 So. Washington St.

kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

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

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

Expelled

ir in vidurius 
su gera pase
kme. Imkite 
4 laszukus iu 
pilna stiklą 
vandens.

Lietnviszkas Agentas
SZIPKOROZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų" in ir ;sz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in v sas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar p ižinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkoroziu 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 tavoru ir Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

DU. J. W. ZIGMANTĄ
(LIBTUVISZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

SpedollKzkal Gydo VlHoklaa Lygas. 
Vyru -Moterių —Valku.

Pabalffes Mokslą Medlco-Chlrurglcal 
Kolegija Philadelphia, Pa.

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

Lie’uvlszkl,

Armonikų, skripku, kliarnetu, kornetu, 
fleftu, mandolinų, gramafonu, lietuviszku ir 
visose kalbose rekordu del gramafonu ir 
daug kitokiu muzikaliszku instrumentu, 
naujausio iždirbimo drukuojamu maszinku 
laikrcdžiu, laikrodėliu, elektrikiniu kiszeni- 
niu lempukiu, žiedu, britvu ir daug kitokiu 
daiktu. Jaigu norite gauti musu visus ka- 
taliogus tai piisiuskite už 10c. markiu.

K. J. Krauclielun Co.
120 Grand Street ... Brooklyn, N.Y.

KATALIOGAI.

Ji

Darykite Prietelius su Savo 
Piningais
——

Dekite piningus in Merchants Banking Trust 
Co. banka o rasite prieteli kuris jumis prigel- 
bes laike reikalo. Musu depositorei yra musu 
prietelei ir mes visada bandom jiems prigelbsti.

Busime jumis dėkingi už padėjimą savo 
piningus in musu banka, arba jaigu kitus pri
kalbėsite kad deitu savo paezedžius in muso 
banka. Užpraszome visu idant prigialbetu 
mumis dasekti milijoną dolerini skaitli.

Mokame procentą ant padėtu piningu ir 
iszmokiname jus kaip czedint piningus.

Banka yra atsargiausia ir geriausia vieta 
juso piningame.

...DIREKTORIAI...

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

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

Moterių Vyriu
Siutai ir ® Siutai ir

Kotai. I Overkotai.
Geri Siutai ir Overkotai yra jumis geriausi. Geriaus 

iszrodo, geriaus nesziojasi ir gvarantinam kožna Siutą kad 
yra padirbti isz giaro ceiko per atsakanezius kriauezius. 
Užsimoka pirkti giara drabuži.

Musu Pecziai Žinote kad musu Pecziai 
randasi daugybe namuose Mahano- 
juje. Kožnas karminas žino apie 

“MODEL KEYSTONE” Pecziu Gerai kepa ir gražia, 
iszrodo. Atyduodam piningus jaigu nebusite užganedintii 
Visiems tie Pecziai patinka.
f \ 1 n n - Mahanoy City, Shenandoah, 
VJrULHlclTl S Mt.Carmel, Landsford.

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

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus snezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir (langiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priekaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus.Lietuvai 
reikai nose jusn, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti iums, kad 

jau asz nesu daugiau ne locniniku nevirazininku,ne darbiniku 
‘ All Nations Bankoje ant 12-tos. gatvėn’’ ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujoi vietoi

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

Reikaluosia meldžiu kreiptis prie’savo seno pažistamo po 
tokiu adreso-

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

.„Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras...
Ka tik aplaikeme nauja rudenini ir žemini tavora- ir už 

praszome ateiti peržiureti o jaigu pirkaite tai suczedinsite 
pinigo ir busite užganėdinti. Szitas tavoras susideda isz visokiu 
gatavu žeminiu szlebiu del moterių, merginu ir mergaieziu, 
visokiu žeminiu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir trumpu kotu 
ir šutu, visokiu kaldru, blanketu, paduszku, plunksnų irt. t.

orderi o bus jums prutatyts

Nusipirkite sau kelite 
Buteliu
NORKEVICZIAUS KO. t. 

’Geriausia Arielka Viatn 
Mieste. Tik $1 už Bateli. 
Teipgi ežia gausite ir visokia 1

b

No. 6.

S. Norkewicz
401 Wilt Mihm Iii.

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA 
Laivai plauke tie^og tarne Rosijoeir 
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgre- 
ieziausi Rusiszki Imperaliszki Paczta- 
vi, nauji dubeltavi sznibinei laivai. 
Bussla, 16,(100 tonu. Konk, 18,600 tonu.

Ciar, 18,000 tonu.
In Kotterdama In 0 dlenan be prnedlmo. 

11 dienu be pervedimo In Llbava.
IN ROTTERDAM - IN LlBAVA 

£31.00 Trecilos Eitum 133.00 
£45.00 Antros KIbhoh £50.00
£65.00 Pirmos Klasos £76.00

Laivai lezelna kas antra Subata,aple (lan
giaus informacijos krelpkitee pae
A. E. Johnson, General P.Agt. 2* Broadway 
New York,N.Y. arba pae vietinius agentue. 
Russian American Line—-Pier 81st. Street

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriška Knygi . 
palytinti daug isz Lietuviu oraeites 
gyvenimo, spausdinta priesz Ž0 met 
su 780puslapiu, preke:

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

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. St„ Pblli. Pi-
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— Kokis tai nežinomas ple- 
szikas pabarszkines in durie 
vargamistro p. Jono Czižauc- 
ko, kada jojo nesiiado namie. 
Poni Czižauckiene nepijausda- 
ma nieko blogo, atydare duris 
o pleezikas kirto p. Czižauc- 
kienei in veidą, jog toji |kryto 
ant grindų. Vagis naudodamas 
iez progos apipleezes narna din 
go tamsumoje nakties.

Gailemes, jog p. Czižarckie 
ne patiko tokia nelaime ir vė
liname ydant kanogreieziause 
pab'cije’piktsdari suimtu ir tin 
karnai nubaustu. Sub Rosa.

Blanketal ir Fleszkes
Ateikyte pas mus jaigu nori 

te pamatyti gera parinkime 
visokiu pleezkiu, teipgi blanke 
tn. Gruberis 34 E. Center St 
Mehanoy City, Pa.

Temykite.
Lokalia No. 1333 U. M. W. 

(f A. iez Mahanoy City per
mainė savo vieta susirinkimu 
iez Co-operative namo in 
Knapps narna (vyrsziui Mer
chants Banko) ir visi susirin
kimai ezienais atsibus, todėl 
sanariai apie ezita nepamirsz- 
kite. (S6 °1)

Jos. Hollerbach Sek.

TIKRAS SZALTINIS SVEIKATOS
Prof. Owen sako: kad žmonis kencz’a ir ne 

gali iszsigydyti del to, idant kreipiasi pas dakta
rus, neturenezius praktikos arba pas aptiekorius, 
kurie ne turi provos ant gydymo. Norint iszsza- 
knint liga, būtinai privalo kreiptis pas daktara 
specialistą, kuris ne tik turi mokslo dyploma, bet 
ir iszplatita praktika.

Prof. Owen yra ne tik dyplomuotas specija- 
listas, bet ir turintis 34 metine didele praktika, 
kuria dasiekie privatiszkam gydyme ir Londono 
Szpitolije: “The Great Hospital of London.” Už
tai jis pažista gerai kaip ilga teip ir organizma 
žmogaus ant tiek, kad del jo ne be yra liga, ku-PLOF. OWEN 

riuos jis ne galėtu pilnai iszgydyt, tcdel ne dovanai žmonis vadina 
jo mokslą ir iszmanima ‘Szaltiniu Sveikatos.’ ’1

Jis gvarantuoja ir praszalina ant visados ligas paprastas ’1 
ir chroniszkai užsisenejusias, kaipo kentėjimus: krutinės, plaučziu, O 
viduriu, inkstu, gerkles, pūsles, nerviszkas, szirdies, kosulio, slcgos, < į 
nuszalima, karezti, drugi, reumatizmą, spiovima krauju; kuila, snti- ( 
nima kojų ir kūno, vandeninia liga; skaudejtma pecziu ir nugaros, 
liszojus, spuogus, nieius, voezius. iszmetiirus, vengrus, slenkima ’ 
plauku, vidurinias moteriszkas ligas, džiova ir t. .t teipat ir visas.

Paslaptas Vyriszkas ir Moteriszkas Ligas. "
Ne yra Pgonio, kurio Prof- Owen ne galėtu visiszkai pagydy

ti nuo litiszku ir kitokiu ligų. Ne yra Amerikoje daktaro kuris tu- 11 
retu tiek padekavoniu, už pilna iszgydyma, kaip Prof. Owen. i i

Todėl, jeigu esate suspausti kokia nors liga, atvirai ir su atida < i 
apraszikite visas kanezias lietuviszkai o Prof. Owen atraszys kožnam < į 
ka reike daryti, kad atgaut pilna ir gera sveikata, už tai ( 
busite jiam dėkingi ant visados, nes jis ka padarys, kaipo professor- 
ius ne padarys to paprastas daktaras. Raszidami laiszkus, ,
malonėkite adresuot teip: *1

PROF. OWEN, M.D.
221 E. 17th ST., NEW YORK, N. Y. "

Tiems, kurie nori pribut ypatiszkai, ofisas adarasyra kožna ’1 
diena, nuo 10 iki 5 vai. vakare. Utarnikais ir yetnieziais nuo 10 < iUJVUU, UUV JV V ------- —--------------------- -- ------------------- --------------------

rilmeti iki 8 vai. vakaro, o Nedelicmis ir szventais dienais nuo 10 < i 
ritmeti iki 1 vai. po pietų. ( i

Darbo Invales, — Gera Mokestis 
Reikalaujame in 500 Maiireriu, Lei bėriu, 
Staloriu ir t. t. Mes atrandam darba ir 
busite užganėdinti.
International Bureau, 

419 Fourth Ave. (Skėriai paczto) 
PITTSBURGH, PA.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietnviizkai

D. T. BOCZKAUSKAS.

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztas 
mes apmokame.

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

AR TURI KATALIOGĄ ?
Ų i am lietuviškų KNYGŲ nuo 
■ seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
Tik iškirpęs šitą apskelbimą ir, 
prisiųsk drauge su savo adresu.

HYLiTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir t.t

Rašant man laišku, adresuokite!

M. J. DAMIJONAITIS
MAIL ORD E M HOUSE

312-814W. 33rd SI. CHICAGO, ILL

LIČIAI SU VISAIS

Tikslas szitos bankos 
yra; kad ligiai su visais 
apsieiti-seoas ar jaunas 
turtingas ar biednas. 
Priima paezedzius nog 
vieno dolerio ir moka 
antra procentą per meta 
ant sudėtu piningu. Su 
linksmumu patarnausi
me jumis bile kokiam 
bankavam reikale.

Senianiia Banka 
Mahanoy City, Penna.

»Cltllt I J^“Pae mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahenov Oltv. Po

Pasiusim kiekvienam Puiku Veidrcdeli (Zerkoleli) ir naudinga, 
Paketbuka su užraszu Knygute, kuris prisius mums 10 adresu 
savo pažystamu ir marke už 5c. q mokėjimui pasiuntimo kasztu

Adresuokite sziteip:

A.GR0CH0WSKI &
INTEREST PAID ON SAVINGS< 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-^GRABORIUS 4*

27m. SENAS LAIKKASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZEINA K/S 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 paezios 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 žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
Vienybes lietuvninku prenumerata 
Metams - - - 82.00. 
Pusei Metu - - 81.00. 
Užrubežiu - - - 83.00.

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

Paprasta numeri peržiūrėjimai 
siunoziame dovanai, raszik toi.

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

J.J.PAUKSZTIS&GO.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pati ir d- 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjime 
Krausto Daigtus ir t. U Viską atlieka k» 
nogeriause ir puikiause. Bu vim mirėt’ 
reikalais kreipkite p*a jin o barih vi'l* 
ožganedintais
S20 W.£awtr« •!„ Mateavay y

■1 120-124 Grand St. Brooklyn, N. Y.

LABAI GERA GYDUOLE
Dr. Gibowitch’io 25 Laszo I»z gydymą i.

Nuo Meszlingio, 
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

Raudonosios,
Priepuolio.
Gvarantuotaskad 
iszgydys arba 
pinigai atgal.

PREKE 25c.
Sndaryta...
Dr. W. Gibonltch’o įsi 
MaskolijOH. Vienatine 
Agentūra Pennsylvania

A. G. GAVĖNAS, P.H.G.
FIRST WARD DRUG STORE
221 E.CENTRE ST., SHENANDOAH,PA.

Belkalaulamo Agentu Ir duodame 
gera nuoHilmtl.

■»n»n4< linui i >i 11 ir, ihui 111111 m 1111 u 11

ii UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

:! CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
,, Suv. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu.

,, Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu 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..

' HARRISON BALL, Prezidentas. 9.^ ryte lig 3 popiet-
F. J. NOONAN, V ice-Prezidentas. Su b Atom 9 ligl^ad.

■ ■ W. H. KOHLER, Kasierius.

k
...50c.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & M*in Sts. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

6arsiu Lietuvlszku-Lenklszku Vaistu.

,25o.
.25o.
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Kiekvienas Lietnvlszkas Sztorninkas 
ieipgi privalo užlaikyti visada musu

• raukiąs Lietuviszkas Gyduoles savo 
t 'doruose ant pardavimo, kad. m ura 
tanbeezei reikalaudami galetu‘nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apgay 
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietu visikas Gyduoles, 

.kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l................................25c.
Egiutero No. 2............................... 50c.
Zmijecznik........... 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................... 35c.
Meszkos Mostis.............................. 25c.
Trejanka........................................ 25c.
Linimentas vaikams......................25c.
Gyduoles nuo Kosulio..................25c
Liepiu Bahamas.......................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku............25c.
'tilteliai vaikams nuo Kirmėlių. 25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Va, tduo nuo Akiu. 
UgL 'atraukis.........
8kilv 'o Laszai.......
Gyd. i 'žlaikimui Viduriavimo ir

Kni\ mosios............................... 75c.
‘Uicure’ *rba gyd.Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del uemalimo Pilvo........... 50c.
Milteliai apetabdymui Galvos 

skaudėju ............................
Laszai nuo Dantų............ .  10c.
Mostis nuo g dimo ir prakaitavimo

Kojų..............................  25c.
Geležinis sudr. Uintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo P. vpauto..............
Gyd. nuo Gripj. O......
Plauku apsaugot ojes..—.............
Muilas dėl Plaui ku...................... 10c.
Milteliai nuo Kep ®nu.................. 35c.
Rožes Balsamas........ ......................25c.
Kinder Balsamas... .......................25c.
Bobriaus Laszai.............................50c.
Szvelnintojas.................................. 35c.
Kraujo valytojas.........................
Nervu Ramintojai............. ....... $1.00.
Egzema arba odos ui degimai

pas Vaikus...................  $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
Pamada Plaukams........................ 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 26c.
Gyduoles nuo Riemens.. .............. 50c.
VengriszkFis Taisytojas Ūsu- ... .15c. 
Inkstu Vaistas...............25c. ir $1.00.
Akines Dullteles..........-...............25c.
Gyd. nuo uždegimo Daz.tu arba

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25, 
Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................ $2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligoi $5.00,
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.Naujas Iszradlmai
Apr aszlina siunczia dykai 
Kaip g alima apsaugoti no liga ir pats 
iszsigydvti be daktaro visokias ligas 

Plauku puolimą ir užsiauginima^ 
Nežali/xQapuozkus, Pleiskanas 
ir kitas pauaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų, geriausios, 5o; 
Nuo Kornu užtrinu tik 5o. Mes 
turime apie puse milijono laiszku su 
padekavonemis nuo žmonių visokiu 
tautysoziu. Raszykite tuojaus ant 
adreso pas Specialistus;

Urs. Brundza & Co
B’dway & Sa. 8-th. Brooklyn, N.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu 
piačagus už žemlause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas sr ve 
svetima piningu paskirtu siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atedlankitie arba atsiszauktis p»r 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Ava >

Mahanoy City,Pa.
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