
THE SEMI-WEEKLY

Amerike
PUBLISHED BYRASZANT GROMATAS IN REDYSTE UŽDEKYTE SZITOKI ADRESA

METAS XXVI

Užsinesza ant Tikros KaresKAS GIRDĖT?

Laivo North Dakota boksztai ir mariniai kareiviai

ISZ AMERIKOS

mai

GEORGE F. BAER

Ant Viso Meto
Ant Puse Alėto

W. D. BOCZKOWSKI, Pres. and Mgr 
F. W. BOCZKOWSKI, Editor.

Gausios aukos milijonieru ant 
; geradejingu

New York.
Watchman” ;

“/i X

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
520-522 W. SOUTH AL., MAHANOY CITY

BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS. 
RATES ON APPLICATION.

elo pati net divrjosi 
givena, mistino mat,

Barbariszkas pasielgimas vaisko 
su straikieriais

Trinidad, Colo
dyniai an

ruo-
prie Seimo kuris bus

Tame seime re-

MAHANOY CITY, PA., UTARNINKAS 28 BALANDŽIO (APRIL) 1914

SAULE-SUN
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

SUBSCRIPTION $2.50

Isz Viso Pražuvo Arti 200 Mexikonu 
400 Sužeido. Padėjimas Mieste 

Mexike Baisus.

r Visi tiltai ir gęležkelei vedanti iu miestą Meksika likos 
raškyti ir sudeginti per meksikonus. —Miestas Vera Cruz 
įlaši po kariumeniszkas tiesas.

Rytu Siberijoj Vincas Mic- 
keviczius rengia knyga da vie
na isz Dr. V. Kudirkos gyve
nimo isz darbu; jisai nurodo: 
kad iszleisti rasztai Kudirkos 
ik dabar toli yra nepilni.

Uždraus davinet tikietus ir 
dovanas su tabaku.

Washington, D. C. — Pirm 
sedis Underwood innesze bila 
priesz kongresą, ydant už
drausti tabako kompanijoms 
davinėti tikietus ir visokes do. 
vanas su tabaku ir paperosais. 
Jago kompanijos norės taisės 
dovanas davinet, tai turės 
mokėt du centus taksu ant 
<ožno dvieju uncijų tabako.

Jenerolas Villa ir jojo pagialbinink

25 milijonus. Payne paaukavo 
ant universiteto $4,250,000. 
Doremus paaukavo 5 milijo-. 
nūs doleriu ant universiteto 
Virginijoi. Fabrikantas Eree- 
mąn geriausia padare, ba pa
aukavo visa savo turtą $2,000.- 
000 del 30 likusiu naszliu ant 
suszelpimo sierateliu po dar
bininku, kurie žuvo sudegu
siam Freemano fabrike Pats- 
gi Freemanas turėdamas 65 
metus, apėmė dinsta rasztinin- 
ko kokioj tai kancelarijoi ir 
gyvena vargingai.

Nelaimes kasiklosia mažinasi.
Washington, D. C. — Sta

tistika nelaimiu kasiklosia pa
rodo, buk kietųjų anglių ka
siklosia in laika trijų menesiu 
(nuo Sausio lig Kovui) 1914, 
likos užmuszta 100 kasiklosia 
o 23 lauke. Mete 1913 užmu
szta kasiklosia 146 o lauke 18; 
, Isz tuju 100 nelaimiu 41 
likos užmuszti per nupuolimą 
virszaus, 16 per karukus, 9 
per eksplozijes, 5 užtrosžfeli 
nuo gazo, 5 per trūkimą ekvelei. 
plodavojancziu materijolu, nokiu 
per szuvius, 6 per inpuoliim 
in szaftus ir 7 isz kitokiu prie 
žascziu.

Philadelphijoje Laisves 
Kliubas turi užprenumeravęs 
lietuviszku laikraszcziu už 32 
dol., kada nedelia pareina, tai 
visus atiduoda atėjusiems emi
grantams skaityti. Ateina nuo 
Emigrantu Philad. Sandaros 
atstove Z. Baranauskiene ir vi
sus isznesza del nauju atejviu.

Kun. Szmitas kaltina kita.
New York. — Prokurato

rius Whitmanas, aplaike gro- 
mata nuo kuningo Szmito, ku
ris yra nusprenstos ant elektri- 
kines kėdės, už nužudinima 
savo milemos, raszo buk tai 
ne jisai supjaustė Ona tiktai 
kita ypata tai padare po atli
kimui kriminaliszkos operaci
jos. Jisai tiktai inmete dalis 
kūno in upe.

F. Bagoczius už savo vardo 
inžeidima provojosi su “Vie
nybe L”, žadėjo provotis ir su 

tęp l.-im
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PRENUMERATA KASZTUOJA:

Szvente Velykų geros va
lios žmonėms buvo rami, bet 
'ūe*ii oraniošu^f aniu
ei, kolink nuo degtines su 

alum mieszimo nepradėjo la
boms kaist, kada gi inkaito, 
;ai vyru szleikos nuo pliudriu 
pasileido, o moterų andarokai. 
Isz visu miestu plaukia žinios 
vienokios, kad daugumui lie
tuviu inkaitusiu visur buvo 
ankszta ir neramu kol kiti pa
puolė szalton cipen. Labai, 
labai per prasti toki pasielgi
mai, o tas in vykstu vis tarpe 
tu, kurie nieką neskaito, ir 
prie tobulystes nesiartina.

Staiga mirtis kuningo.
Crawford, Ohio. — Ku

ningas James Dorsey,jwabasz- 
czius katalikiszkos bažnyczios 
Szv. Į Jono, laikidamas pa
maldas prie grabo Mrs. Kat
rės Cates, staigai puolė ant že
mes negyvas. Isz pradžios ma
nyta, kad tik apalpo, nes tuo- 
jaus persitikrino kas atsitiko, 
kada keletą vyru pribėgo jin 
pakialti. Mirė ant szirdies. 
ligos. Turėjo 63 metus senu
mo, buvo labai paguodotu ir 
miletu per savo parapijonus.

Susivienyjimas L 
szesi dar 
Waterbui
gis ar tiktai nebus svarbiau sis 
klausimas del iszriszimo tai 
Kolonija su Prieglaudos Na
mu, nes tas klausimas nors 
buvo 1907 m. apmarytas, bet 
organe “Tėvynėj” vis matosi 
telpanti reikalavimai ta klau
sima atbudint ir karta galuti
nai užbaigt.

Urvą ir ežeras po miestu.
Plainview, La. — Baisei 

nusigando gyventojai kada 
dažinojo, kad po miestu randa 
si milžiniszka urvą arba duo
be. Daug szeimynu jau aplei
do miestą ydant apsisaugo! 
nuo nelaimes. Tame tusztime

I

randasi teipgi ir ežeras. Apie 
szita netikėtinai dažinojo dar
bininkai kurie skaldė kalnus 
su dinamitu. Ant kart inpuo- 
le žeme ir pasiliko labai gyli 
duobe. Iu taji atidarima in- 
sileido vienas isz darbininku, 
kur užtiko ir ežeri. Sugrįžęs 
adgal in virszu, pasiėmė su sa
vim valtele ir vėl insileido ir 
iszvažinejo po vandeni keletas 
desetku mastu, tolumo. Van
duo ežere yra labai grynas, 
szaltas ir saldus. Urvą arba 
duobe traukėsi po visa missta. 
Ana diena prasidėjo tirineji- 
mai urvos ir ežero per mo
kytus profesorius, kurie nu- 
sprens, ar miestas yra pavojui 
ar ne. Kaip ir isz kokios prie
žasties atsirado urvą ir ežeras 
po žeme dar nežine, o ga] ir 
niekad nedažinos.

jog jis be duszios. Paklausė 
jiojo apie priežaste givenimo, 
pasakė kas jin susilaikė. Priek 
tam ir jei davinėjo rodą, kad 
smerti sau nesidaritu, dirbtu 
prie drauges, su pagelba Dievo 
o vaikelius iszmaitins ir užau 
gins. Pati eme tuosius žodžius 
in szirdi ir giveno kaip Dievas 
prisakė.

Norint tasai žmogelis nepasi 
dare sau smerties, tai jin sauži 
nes nuolatos spaudže ir sznabž 
dėjo, jog keisejimas ant patžu 
dinstos ira didžiausiu {nusideji 
mu. Apmislino eitie in spavie 
de, apie viską pasakit ir nu 
mest ta kas jiojo szirdi siege.

Kaip mislino teip padare, o 
kuningas pagire jin už tai ir 
szirdi j a džiaugėsi, jog Dievas 
davė usz paveizda paukszte 
liūs, jog atstojo no patžudins- 
tos net dvejetas.

Ne nustojo vienok kuningas 
ant to, nes Nedeloje pasakė 
per pamokslą apie Apveizda 
Dievo, jog per maža pauksztu 
ka tekius didelius daigtus dą

stoties kada ėjo in savo kance- 
larija. Padėjimas Baero ne- 
pasigerimo, nes Nedelo.apie 
pusiau ‘ asztuoniu vakare mirė.

Baer turėjo 72 metus paliko 
paczia ir kelioleka dukteriu.

George F. Baer, prezidentas
Redingo geležkelio mirė, 

Philadelphia, Pa., — Jur
gis F. Baer, prezidentas Phi
ladelphia & Readingo gelež
kelio ir visu anglekasiklu po 
taja kompanije, pavojingai 
apsirgo subatoje ant Redingo

ENTERED AT THE MAHANOY CITY, PA., POST-OFFICE 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

Szimeta daugume vietų gir
dima prisirengimai paminėti 
sukaktuves 10 metu nuo at
gavimo Lietuvoje musu užslo- 
gintos spaudos. Daugiur prie 
to paminėjimo rengėsi ir Lie
tuvos gyventojai. Viskas ge
rai, nes tas dalei dim as musu 
spaudos, tai iszrodo tartum 
paliųosavimas isz geležiniu 
pancziu lietuvio ranku.

Paminėjimai ar tos sukak
tuves, saugok Die kad tik ne
padarytu Lietuvoj ka keblaus, 
t; y. kad kalbėtojai arba ir 
kiti negriebtusi inrankia to
kiu, kurie galėtu kartais vėl 
musu spauda prisieiti.

— Lietuvei kožnas perkas 
maldų kninga, nes josos ne 
skaito: istorine kninga kožna 
skaititu, nes jos ne perka.

— Ant gero pasivedimo gy 
vinime daugiau reikę proto 
negu mokslo.

— Žmogau tank ei del save 
ira ne geru tarnu,- o tankiau 
se ne geru ponu.

“Saules” byla su ponu Stan
kum tebyriam laike yra kaip 
aukso kasiklos ant menulio. 
Stankus ižcluotojus “Saules” 
nepastatė ne po kaucije ne ne
buvo jokio perklausimo. Isz 
visoko, pasirodo tas, jog tik 
advokatai spyrė p. Stankų ant 
vedimo bylos ir ižgavimo ka- 
nodaugiausio “graszio” nuo 
“Saules” iždavistes. Bet jagu 
at e j tu ant “tikrųjų” po sudus 
trankytis ir brangu laika gai- 
szint, tada iždav^ste “Saules” 
yra pasirengus kariaut ir turi 
užtektinai materijolo ir geru 
davadu prieszais p. Stankų. — 
Shut up or give up!

Akyva temyti in užsikarsz- 
czevimus žmonių po teismus 
provavotis. Atmename priesz 
kokia 25 metus, kada lietuviu 
buvo neuždaug, Skulkino pa
viete kaip Szenadorij, Maha- 
noju'Lir peczesė, tai pilname 
gyvume skraidė užsikarszcze- 
vimai kad tik provotis, ir vie
nas kitam padaryt kad iszkas- 
czius. Jeigu vienas kita isz- 
plūdo, bego pas skvajeri va- 
renta iszpirkt. Szenadorij 
skvajeriai Shumekeris, Ding- 
leris, žmoniszkesnio budo vy
rai, už niekniekius ne varanta 
neduodavo, bet buvo ant So. 
Centr St. skvajeris szlubis 
godus žmogus ant pinigo, tas 
suvalydavo visas provas.

Kaltas ar nekaltas po isz- 
klausinėjimo sziokio ar tokio, 
užkraudavo kasztus ir liepda
vo eiti namon; žmones apkvai
tę apmokėdavo skvajeriui ge
rus- piningus, arba darydavo 
ugadas, ir po viskam, o pini
gai ėjo skvajerio keszenin- 
Teip duravo ilgus metus. At
simenant ta praeiti reik žmo
nes anuos provotis karsztuo- 
lius pavadint sziadien karszta- 
koszeis. -Na ne ka padarysi, 
buvo tai nabagai tamsuneliai.

Dabar gi su panaszurii budu 
pasirodo jau lietuviai apszvies- 
tesni.

e r Roeijoje Ir Lietuvoje $3.50. 
hllITAIlftlA 2 Angli'ia ir \Skotlandija 15S. 

|L«.1aU1 VpVJC į Prūsuose 15 Marku.

Eksplozije parakine, 2 užmuszti, 
Uniontown, Pa. — Du 

darbininkai likos užmusztais 
o kelis sužeido, kada eksplo- 
davojo 2500 svaru parako Du 
Pont Powder Co. dirbtuvėje. 
Priežasties eksplozijos likos 
neisztiryneta. Visi langai mies 
telije Fairchance iszteszkejo.

Miestelis sunaikintas per vėtra.
Driggs. Tex. — Artimas 

kaimelis Nashtown likos ko- 
nia .visas isznaikintas per 
smarkia vėtra kuri perejo per 
czionais parejta petnyczia. 
Apie 20 gyventoju likos su
žeistais o 2 užmuszti. Moks- 
laine, pacztas ir keli kromai 
likos sunaikintais.

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
520-522 W. SOUTH AL., MAHANOY CITY, PA

Keturi anglekasiai užmuszti.
Minersville, Pa, — Keturi 

anglekasiai likos užmusztais 
Pine Hill kasiklosia, kada juo 
sius isztraukinejo ant kletkos. 
Kletka trenk e iu kokia ten 
perszkada ir visi likos staigai 
užmuszti puldami 250 pėdu 
žemyn in szafta. Nelaimingu 
kojos ir rankos buvo iszsukin- 
tos visaip o mirtis buvo staiga 
ir netikėtina. Užmusztais yra:

Juozas Kuzikas, Kazimieras 
į Deligo, Tamoszius Sempinskis 
ir Petras Trojus visi isz Mai- 
nersvilles; visi buvo paczuoti 
vyrai ir paliko dydeles szei- 
mynas.

Augszto suniurusiu grincze 
leje, giveno žmogelis su pacze 
ir penketu vaikeliu mažu dide 
leje ubagisteje. Tolaus teip 
jiam beda ir vargas dagriso, 
jog jau ne turėjo su kuom vai 
kelius pavalgidint. Ne viena 
karta alkani atsiguli ir pabti 
dia ne turėjo su kuom bada 
nuvarit.

Viena katra, kada jau ba
das pradėjo baisei spaust, o 
vaikai klikdami praszi duonos 
o kurios ne szmotelio ne ture 
jo, susitari tada abudu tėvai 
pasikart, Pirmiause pagal su 
tarte ketino viras, o paskui pa 

>ti pasikart.
Iszsirengi tada, paemias su 

savim virve- in laukus ant 
gluosnio pasikart.

Jau insikabino ir jau priri- 
szo virve, kad sztai pamate 
pauksztuke lizdelije, o jame 
penketą ciplelu, da pliku; mo 
tina szokinejo no vienos ant ki 
tos szakeles, kad gint no už
puolęs. MatiJamas tasai biecl 
nas žmogus, užsimisliuo sau:

— Ka tai asz noriu darit, 
ar-gi ne esmių protingesniu 
no tosios paukszteles? Ir asz 
turiu namie tiek mažiuleliu 
paukszteliu, nes mano pauksz 
telei ir teip ira apdengti ir tu 
ri pastoge no lietaus ir veju 
O vienok juju motina ne ap 
leidže, o bet rūpinasi juosius 
ant svieto užlaikit. O isz tikro 
tasai pauksztis mane užgedina 
tada ir jisai apie mano nelabis 
ta priesz Dieva ludins. Ne, 
asz sau givastes ne atiminėsiu 
sugrisziu pas mano szeimina 
ir maitinsiu kaip galėsiu. - At 
riszo virve no szakos ir nuėjo 
namon.

Po sker- 
asiu, praejta pa- 

nederi, likos surinkta 14 ypatų, 
terp tuju 11 vaiku ir kelios 
moteres, aukas inirszusiu ka
reiviu, kurie ne tik ka nužudė 
nekaltus kudykius, moteris ir 
juju tėvus, bet da sudegino 
vienatine pastoge kokia turėjo. 
Utarninke teipgi likos už
muszta penki straikieriai.

Tikra namine kare vieszpa- 
tauje keliosia vietuosia kur 
randasi kasiklos. Anglekasiai 
susirenka isz visu daliu steito 
Kolorados vesti tolimesne ko
va prieszais kapitala. Kaip 
duodasi matyt, tai ant to ne
užsibaigs ir bus dydesnis pra
liejimas kraujo.

— Blizgėjimas meiles tan 
kiauše mado baisu szeszeli ant 
cielo givenimo.

— Ne vienas už savo klai
dinga meile stena per ciela sa 
vo gyvaste.

— Tankiause Dievas taiko 
poras. ■ susiporina su pusgalve 
o protingas su protinga,

Studentu straikas. Nitauju- 
je, pravoslaviszko szventiko 
intrigomis, tapo praszalinti du 
pravoslaviszki mokytoj a j nuo 
vaiku mokinimo. Studentu 
tėvai dažinoja kad gerus pro
fesorius valdžia praszalino, tai 
priesz toki valdžios darba nu
tarė 40 vaiku tėvai neleisti 
juos mokintis; suvirszum 40 
vaiku už savo profesorius ge
rus sustraikavo teip, kaip czion 
Amerikoje parapi jonai sustrai- 
kuoja už' atėmimą da valdžios 
geru klebonu.

Szenadorij straikavo para- 
pijonai, už atemima kun. P. 
Abromaiczio, o Philadelphijoj 
už atemima kun. Dumcziaus.

i uzmanimu.
— Laikrasztis 

apgarsino, kiek 
milijonieriai paaukavo praej
ta meta ant labdaringu institu 
tu. Aukos daejo lig" 302 mili
jonu doleriu. Isz tojo skait- 
liaus likos paaukauta 170 mi
lijonu ant visokiu institutu o 
96 milijonai ant tikejimiszku 
tikslu, ligonbucziu ir 1.1. 
Rockefelleris paaukavo ant vi 
šokiu geradejingu užmanimu

Keleiviu, daktaras Stankus isz 
Philad elphi jos apskundė,
“Dilgele” “Saule” antru kar- 
tu, dabar “Kova”, jieszkojo 
“Laisves” numero kuris jo 
varda paminėjo gal apskuns 
“Laisve”; jo daktaro varda pa- 
lypste aitriai “Draugas” gal 
apskuns ir “Dranga”. Tai-gi 
czion aiszku kad daktaras 
Stankus isz Philadelphijos va
ro per savo szerenga jau 3 
laikraszczius, o jeigu pavaris 
da “Laisve” su “Draugu”, tai 
bus pięc ran, cierpial pan.

Iszeina teip: Garbinkit po- 
ina ir juoda žipona! Negarbiu- 
šit poną, draskius jums žipo
na.

Dabar tik reikia laukti kok
sai teisdarystese kris ant tu 
laikraszcziu bei leidėju dekre-

§ Chester, Pa. — Ugnis su
naikino Central Steel Plant 
prigulintis prie Crampso. Ble- 
dės $800,000. Sudegusie pla
nai buvo verti atskirum $400,- 
000.

§ Wilmington, Del. — Per
°- ctiLZO- 'sz-paino“ skie

pe užtroszko tris ypatos'm 
pavojingai apsirgo.

§ Pittsburgh, Pa. — Ai 
vaikszcziodamas savo auksini 
jubileju kuningystes, kun. 
Dionizas Francis Best kryto 
negyvu klebonijoi vokiecziu 
parapijoj Saldžiausios Szir
dies.

Dabartės Amerikonai rengėsi ejti in Meksiko miestą kur 
randasi daugelis Amerikonu o kuriu neiszleidže. 125 moters 
kurios apleidinejo miestą, likos suymtos per Huerto karei
vius isz vagonu Agno Prietoi. Dvideszimts vyru nuszove be 
susimilejimo.

Paszpartai meksikoniszko ir amerikoniszko siuntinio li
ko^ inteikti ir kožnas turėjo keliaut namo.

Prezidentas Wilsonas panedeli iszszauke milicije isz 21 
ąte'tu. — Ant rubežiaus prie Tampico atsibuvo kruvina musz- 
tiue kurioje, kryto nemažai Amerikonu ir pfieszu. — Padėji
mai mieste Meksike yra baisus, indukusi mine szauke “mir
tis visiems Amerikonams!”

i Williamsporte, Pa., yra parengti trukiai del milicijos ant 
sudužimo kareiviu in Mount Gretna ant mobilizacijos.

Praejta petnyczia Meks>konai sudegino miestą Nuevo La- 
redj prie rubežiajm^-ydhnt nesigautu in Amerikonu rankas.— 
Keturi laivai apleido Galvestbn in Vera Cruz. Paėmimas 
mieįto Vera Ctuz kasztavo Amerikonams 17 užmnsztu o apie 
let ružeistu kareiviu. Meksikonu užmusztu 126 o sužeido in 

kimius.
Iszpanisžkas ambasadorius apgarsino buk Huerta priėmė 
szima Brazilijos, Argentinos ir Chile ant padarimo sutai-

16,067,985 kataliku V
Suv. Steituosia. ii 

.New York. Suraszas kata- kO 
liku Suv. Steituosia, kuiis ne- rc~. 
senei likos užbaigtąs per kata- i 
likiszka dyrekcije, parodo buk 7 
^9pais. randasi 16,067,985

t ai'/J1 ( bu8^Wugiat ^2| tvano nikuose ,212- ---------- ----
?ew Yorke ranUaši dau-pi 

giause ba 2,884,73; Pennsyl- 
vanioi 1,684,420; Illinois 1,- 
461.634; Massachusetts 1,395,- 
892; Ohio 7gl,179; Louisiana 
585,o@O; Michigan 582.500; 
Wisconsin 578,195; New 
Jersey 565,000; Maryland 
361,000 ir t.t. ;

Kuningu yra 18,568; bažny- 
ežiu 1.4,651 ir 1,669,291 stu
dentu kurie lankosi ir parapi
nes mokslaines, kalegijes, aka
demines ir universitetus.

Dydele garbe katalikams 
Suv. Steitu, jog juju tiek 
czionais randasi.

Reikėjo to, jog ant to pa
mokslo buvo vienas didelis po 
nas ir milaszirdingas. Tas ka
da nusidavė po pamokslui pas 
kuninga ir paklausė, ar tikrai 
teip buvo, ba jis paszelps. Ku 
ningas nusiuntė pas ta vargsza 
o kada tasai atėjo, kuningas 
liepe apie viską priesz poną 
prakalbėt. Tasai iszklauses 
vargszo, jog jau jojo vargai 
pasibaigs, ba davė jiam dvaru 
ka giyulus ir ta .viską kas bu

Mužikas no tada turėjo vis 
ko pilna teip kaip ponas. O 
kaip tai būna, jog žmogus ge 
ram buvime ne tiktai Dieva 
nes ir artima užmirszta, jog 
teipos-gi užmirszta kuom bu 
vo priesz tai, teip ir czion sto 
josi. Mužikas likias bagotu, 
ne pamisimo apie tai, jog ta 
savo iszkelima turte pirmiau 
se Dievui padekavot kuris 
savo Apveizda teip nutaikė, 
jog pajudino szirdi teip gero 
pono prie tos dideles dovanos, 
ne pamisimo ir apie tai, jog 
kaip jisai likosi per tureziu pa 
szelptas varge teip dabar tur 
pats darit artimui gerai, nes 
jisai prieszingai mislino, kad 
tiktai kas kartas butu daugiau 
bagotu ir tai kasztu kitu.

Atsitaike, jog aplinkinėje, 
kur giveno, jevai gausei užde 
rejo, o dasižinojas jog kur ten 
tolaus sviete ne užderėjo su. vii 
te, jog uždirbs, supilinejo in 
kieti ir jau pirmiause apskai 
te kiek tai naudos turės pava 
sari. Ira tai žinomu daigtu, 
jog tiktai biednesni jevus tuo 
jaus po nukirtmui parduoda 
o pavasari perkant brangiau 
moka. Nes ka gali darit skens 
tantis britvos griebėsi. Pirk 
tie rudeni, o parduot pavasari 
daug brangiau ira tai vagista 
o isz ko, da už givastifes, ar po 
smerties turi atiduot Dievui 
skaitli. Tokia bausme patiko 
ir taji szikszna. Jevai-gi pa 
vasari daug buvo pigesni, ne 
gu jis rudens laike buvo pir 
kias, o nupirko daugeli, tai ir 
daug trotino.' Ne pripažino ta 
me bausmes Dievo už nusideji 
mus, nes isz to rupesezio pasi 
korė. Ir iszsipilde ant jojo 
priežodis, jog “kas ketina pasi 
kart, tai ne nusiskandis”.

ViFIo kareiviai renkasi in miestą Meksika ant 
susirėmimo su Amerikiecziais.



MINERS’ EXTRA
LONG CUT TOBACCO

Naudinga ir kiekvienam reikalinga užsisakyti

yra czisto, Kentuky Burley, pasenejas atsargiai idant 
iszgauti ta brangu saldu kvepanti rūkymą. Paskui ilgai pjau
stytas idant tiktu prie pypkes ar kramtymui.

SzitbS senei žinomas tabakas kas met daro daugiaus 
prietoliu ir juos užganėdina.

Pabandykite MINERS’ EXTRA tabaka per sanvaite, 
po tam ir ant tolaus variuosite.

Parsiduoda Visur—Pirkite pakeli szendien.
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1) VISOS________ ' __
į apdaryta. Kautus nusiuntimo 

mes apmokame. TREKI TIK (4 
V. D. MmrsH-Ca.

MAHOOY CITY. TA

Įstoriszka niyslis:— Daktaras Charles William Elliot, 
viriaųsias profgsoris Harvard uniyersiteto pabaigė sziomis die
nomis 80 metus.'

apmaudo; juodos jos akys 
dėjo pikumu, tartum kibir 
pažirsiu šzalis; su koc 
smarkiai szvakstesi'.

» SURINKTOS ISZ LIETUVOS
Yra tai rinkimas gražiu Dainelių.
78 pus. 6x9 coL dyd. Preke 25c.

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

Ar matei kada-mors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, pusei m. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.50 

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

per mane Katre ir pakilo rie
ties. A sz pi 
ma ta

Youngstoho vyrai rugoja, 
Kad bobdįant burdingieriu

2 KATALI06AI DYKAI!
ŲJaį. lietuviškų KNYGŲ nuo 
’ seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai-agen- 
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas!

M. J. DAMIJONAITIS «
903 W. 33rdSt., CHICAGO, ILL.

§19 UŽDYKA
Peikant Laikrodėli tirs'og isz dirbtuves 

snezedinate irjažiaus’ai 19 doleri u, todėl kad 
kiekvienas pardavėjas nuo Jin u pareika'aus 25 
dol., už ta pati laikrodėli kurio specijale preke 
tik §G, Jeigu nori nusipirkt sau viena 25 
dol., Laikrodėli už §6 tai iszkirpk szita a^garsi- 
ninia ir piisinsk mums su sa vo pilim adresu o 
mes iszsinsime tuojaus Laikrodėli gražioje pln- 
szinej dežuteje del apžiūrėjimo be jokiu inmo- 
kejimu. Mes užtikrinant kad plikantis nuo 
nmsu Laikrodėli ne tmi ne jokio riziko, dėlto 
kad gali apžiūrėt Laikrodėli, ar yra'' tokis kaip 
mes garsiname. Jaigu persitkrinsi kad musu 
Laikrcclelis yra tikrai vertes §25 ir yra 14k. Gold 
Filled gvarantuotas per iszdirbtuve ant 20 metu 
su visam sviete pngarsejomis vidureis, tada užmo
kėk §6 ir keletą centu už persiuntimą. Mes 
pataisom musu laikrodėlius per 20 metu be jokio 
užmokesezio arba iszmainom ant kitu. Kas pa
reikalaus tai mes iszsinsim musu dideli ilustrųota 
katalogą dykai.

National Commercial Co., 505 ^fzi.^borLN.Y.

---------Ąb-?

Iszauszo jau pavasaris. Po 
vakarykszczio lietaus nuszvi- 
to visa padange. Saulele links 
mąi szviete, gaivino ir szilde 
žemele, dabar teiszsiliuosavu- 
sia isz šzalto kietos žiemos ka
lėjimo; szalczio suspausta, snie 
go prislėgta, atitolinta nuo sau 
les kentėjo ilgus laikus su
stingusi ir apmirusi. Sziandien 
tartum, juokėsi linksmai, bu
dinama atsigrežusios sauleles, 
suszilusi jos inkaitoje. Ji visa 
net garuoja, kvėpuodama isz 
viduriu paskutini paszala. Vė
jelis, pranokdamas sauleles 
spindulius, sziltai puksznojo, 
skubindamas džiovinti purvuo 
ta jos pavirsze. Sniegas, kur- 
ne-kur dar pasislėpė, baltuoja 
patvoryje bet pabūgęs szvie
šos, traukiasi, nyksta, tiszta, 
szila ir tirpsta, mainos in van
deni; pavirtęs vandeniu, grau
žias vinguriuotus takelius, tvis 
ta pakalniui in upeli, isz pa
skubos net putojas. Miszkas 
papuro ir papilkavo pumpu-

—tC_ iicrro i eii ar; ‘ 1 •ToYf.-rk.’
kitokiu balsu, vinguriuoja sa
vo giesme, garbindami pavasa
rio auszrele. Sumisze balsai 
— tętirviniu bildesio, vivirse- 
liu vyturiavimo, varliu kurki
mo vabaliu brizgimo - ir pa 
sklides ote ju atgarsis padaro 
nepermanoma ūžėsi, be galo 
meilu szirdžiai malonu ausiai. 
Vadovas didelio pulkelio senis 
žasinelis, klykdamas partrau- 
kie isz pietų; žino gerai kelia 
veda paskui saves nemaža bū
reli, persiskyrusi in dvi ligi 
karti; nutraukė nuglegejo sta- 
cziai in sziaure. Baltos gulbe
les sznioksztayo sparnais vir- 
szum puszino, pailsusio isz to

limos keliones; sunkiai mojuo 
ja sparnais garsiai tūtuodamos 
jeszko vietos, kur dusileisti. 
Kažin-kur už miszko toliau 
sukruke gerves. Ancziu — 
tu begalines minios užplūdo

pievas tokiais būriais pakilu
sios, kaip debesiais, laksto. 
Stybrakojis gandras, sty
pinėdamas po laukus, renka 
szapus; prisikandęs pilna sna
pą, kilsią in lizdą; ten užsiverz 
damas galva klekina sparnais 
pasisklaidydamas gyniojasi 
nuo prieszininku langojancziu 
aplinkui. Žvirbleliai kanaple- 
\seliai linksniai cziurszkauja 
apie gandralizdi. Ledspira, 
szokinedama paprudeje, lin
guoja uodegele.

Kutvailiszkiu sodos rugiu 
laukas, kaip žalia gelumbe, ap 
sidenge. Po soda iaip-pat,

kiekvienas ypatingai reiszkia 
džiaugma, sulaukės linksmo 
pavasario. Margi balandėliai, 
būriais pasilangodami, nuo 
stogo ligi stogo skrajoja. Rau
donas gaidys, iszsivedes visztu 
buri ant skiedryno, pasikrai
pydamas rožėta skiautere, gar
siai giesta. Szirvas žasinelis 
kiūto ant vienos kojos netoli 
prieangio, galvele pakreipęs 
klausosi, be necypczioja .žąse
liai lastvoje. Rainas katinas, 
paszokes ant malkos, szeri pa
pūtęs, uodega pastate priesz 
Rudi, o tas, lakstydamas ap
linkui, cypdamas, pasikaukda
mas loja.

Vaiku visus būrius ant pa
mato iszperejo saulele: susty- 
re, susimurinę gniaužė drėgnas 
smilteles. Didesnieji jau ba
si, raudonoms nosimis ir kojo
mis, po gatve važinėja ratu
kus; džiaugdamos kits kitam 
plepa:

— Mamite daug-daug kiau 
sziniu rytoj dažys, visa puodą, 
su kaupu!... O justi ar daug 
visztos pridėjo? Muszirne per

— Ir musu dažys raudonai 
asz nemuszu, jitinesu.(i

— O asz tavo takszt, ir 
daužau,

— Asz mamitei pasakysi!, 
— czirpe kuo neverkdamas.

. Vyrai ant skiedryno, nors 
kepures dar žiemines ir. pirsz- 
tines lopuotes, bet, kailinius 
ant tvoros pasimetė, vienmarsz 
kiniai metus tasze. Kitas, ku 
mele insispraudes in žambri, 
bdnde darža paarėti. Mergi
kes, vandens kibirąpasistaeziu 
sios, jau tykojo perlieti artoją, 
kad jo kumele butu riebesne. 
Kitur szeimininkas grėbstinė
jo, valėsi kienrėli ir apie lai- 
^Ufrrpth n u hm vnrt
skaitė erelius, rodydamas, 
pirszta pagal nosies pasikėlęs. 
Kitame kampe, prie krūvos 
rastu ir užtiestos statyti jaujos, 
būrys vyru struliavo, baidėsi. 
Kaži-kas žilius parsiundė buri 
kiaulių isz rugiu; votegu ne- 
szinas, priėjės prie vyru, užni
ko barties.

Kitai szeimimnkei nevyko 
vargszei: nekilo pyragai, puo
deliu neszina lakstė po soda, 
jieszkodama mielių; viename 
ir kitame kieme klausinėjo — 
vis neturinczios.

— Reikia lėkti prie galines, 
jie gavėnioje alų dare, be ne
gausiu.

Radusi Jurgiene sviesta be
plausiant, apsikabinusi prasze.

— Jurgienei, balandėli, 
duokš? mielių nors laszeli... 
miltus tokius brangius nupi.r- ! 
ko! Tėvas iszgis mane in pi-, 
piru žeme, kaip sukris pyra- 
o*ai. »

— Taip maža teturiu, visos 
nesze, nesze! Ko neužėjai pas 
Vingiene? Katre nuo moty- 
nos, andai macziąu parsinesze 
visa buteli, j u liks.

—- Buvau, szirdele.... kad 
ten i n puoliau in toki truksz- 
ma, tai beda!

—r Jau, turi but, ant Katrės 
sukilo?

— Viki besirieją, kaip szu- 
nes.... Ir Katre gera beturinti 
liežuveli, taip kertas, kad be-

— A, matai tiktai, prabils, 
nebeiszkentes!

— Na, kad ten negali. G-a 
na kentėjo ir norėjo Katre bū
ti mažesne. Juk asz ten rytas 
vakaras, žinau viską.. Jau 
kaip ji pradžioje, tuo parėji
mu, lenke tėvus: visada prileg 
niai, maloniai slaugys, szokL 
nes, inmane ant ranku nęszio- 
ti.... Nieko nepadėjo: kaip 
laido dantis ant jos, taip lai- ' 
do. Prisiklausė visko, užteko. 
Dabar jau atsibudo, eme kirs
ties, kaip kirvis su akmeniu...- 
Dantinga ir Katre!'

— Dveigys treigi užėjo, af 
ta-ta! Gerai Vingiams, gerai! 
Kiek ji mane veike, liežuvi 
laide, kaip mes provojomes 
su t'evu nabasztikais, o patis ir 
in svietkus ėjo tėvams..... Ge
rai, kad bent marti jiems kak
ta perskeltu! Ar girdi, tu pa
mokyk.

tv ory j ė. Trobos stogas] storai 
apkerpėjęs, kur-ne-kur tarpais 
stypso stiebai žolių; vasara 
žaliavusiu ant stogo, kerpės 
kekso kukuliais, kaip duonos 
kepalais. Visa stogo pavirsze 
rodėsi, kaip kęsynę skynimuo
se. Stogas per viduri giliai in- 
linkes, kaip kumeles nugara; 
viduryje iszkiszta lentų geri] e 
kamino pavidalu, kita karta 
durnus vėmusi, dabar visai nu
krypusi in viena puse; rodėsi 
lyg kad troba galva kraipo, 
stebėdamosi niekados nema- 
cziusi iszbarstyto kiemelio. Šie 
nos sulinkusios, ir sustengu
sios ne bevaliojanezios atsities 

•ti po stogo kiminu sunkumos. 
Pastoges kerezia ties priėšzi- 
ninke, visai jau in žeme atsi
rėmusi, rodėsi turinti atspy 
rusi trobos gala, kad lange
liai neinsikniaustu ih žeme. 
Staktą iszsiviepusi inkypai per 
tat durys vis praviros stovėjo- 
Prieangio vyduryje aug^tai 
sugriustos luobines užlos, ap
rūkusios spindincziom’s šuo- 
demis, po tu-du vasza pakabiu 
tu, apaezioje suszlavineti iu 
krūvele pelenai ir užkoptą ug
nele. Indai surikiuoti in ^er- 
ežias ; asla truputi pašau siutą 
Troba taip-pat apvalyta: lova 
pataisyta, langai neseniai1 nu
plauti, dar drėgni stiklai kur 
iszsproginejeružspraudyti sza- 
kaliais irkelioms rutu žake- 
lenjs ąpkaiszyti; asla sausa, 
iszbarstyta krosnangio ir židi- 
niot gruvesai nuszluoti. įTro- 

'ba. szi.lta krosnis berod^ kū
renta, bet ne kokiu smarku 
prįkvepusi.

Katre, vienmarszkipi 
plauku, basa prie stalo k 
jo drabužius; inpykusi, 
szūsi plyszo raudoniu ti

Brangei už burda užmoka, 
O valgi gauna kiauliszka. 

Kaip kepta mesa pagamina, 
Tai per giarkle nepralandina, 
Turi puodą kavos pasistatyti,

Nuolatos užgerti kad kąsni 
nuryti.

Nuo kožno už burda lupa, 
O ir nuo tu, ka ne turi dar

bo skuta.
Del jus seseles niekas,
O tai dydelis griekas, 

Ba vyrus laikote
O valgi netaikote. O

•X- * #

Neviena amerikonine mer- 
gyna,

Ant to nepamena, 
Kokia ateite bus, 

Ir kokius turės vargus. 
Mislina, ot apsivyniosiu 

Busiu boba, gerai turėsiu, 
Ylgai [miegosiu, 
Gar d ž ei vai gy siu.

Ir piningu turėsiu, 
Vyras kaip arklis,
Piningu padaris.

Kas diena in darba varysiu, 
Pati-gi, kur norėsiu nuejsiu,

Ka norėsiu, tai darysiu, ' 
Del saves nepavidesiu.

Isz tokios moterystes gero 
neyra,

Tankiausia suyra,
Ba menka viera yra,.

Apgaudinėja savo vyra.
Mažai turime inteligentu u 

moterių,
Ne doru moty n u,

Prikimszkite Savo Pyke Su
MINERS’ EXTRA tabaku o turėsite užganądinanti rūkymą.
EXTRA-tabakas yra naudojamas visur; dirbtuvėse, kasikiuose, ant lauka ir t. t?; 
kur tik vyrai nori turėti smagu, saldu, kvepanti, krangu užganėdinanti rukpna.

Rūkydami MINERS’ EXTRA tabaka jie atranda sveika pasigerėjime, 
rukydmai ar kramtydami szita puiku tabaka, darbas jiems smagiau einasi.
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apleisti kiaulėms rugius! Tur 
būti, velnias apstojo; juk tat 
pavasaris! Visame sviete nėra 
tokio pasileidimo, kaip prie 
musu. Kad Dievas ir duoda, 
o mes patys metame duona nuo 
saves.... Asz pasakysiu: kad 
nežiūrėsite kiaulių, atminkit, 
nepūpkit, kad nebepareis ku
ri, arba uždarysiu parvaręs, 
keno bus, ir neduosiu be rub
lio; matyti, jog su jumis nega
li geruoju, kaip su biesais. In 
rugius nuėjus, Jėzus Marija 
reikia szaukti — tiek iszkados 
daro!

— Dėkui, dėkui, dedele, 
bent vienas apibark. Teisybe, 
didelis musu visu apsileidimas 
— taip neveizdeti.

— Tik gailu, neturiu szunu, 
neviena kiaule velnias atimtu!

Kitas, kurio kiaule buvo 
parvarytame būryje, tiek 
sako:

— Ir tavo paties degle 
cziau vakar rugiuose. O

— Veizdėkite, pleszkite ir 
mane, skrembkite, .— szokos 
senis; —ar velnias jusu neleid 
žia! Reikia visiems daboties, 
nes paliksime be duonos.

Taip vyrai po laukus bruz
da, o bobos po vidų. Vienur 
valėsi, dulkinosi, lubas plovė, 
sienas szveite, patalynes valks 
te; kitur pyragus minke arba 
jau iszkeptus dėliojo. Kita 
miltu gelda neszesi isz klėties 
in troba; visur taisėsi, mesas 
plovė, taisė kepti; varszkes 
dirbo, kastini suko, laszinius 
piauste, o visoje sodoje, kiek
viename bute, kaminas ruko 
durnais, net gatve einant jutosi 
invairus kvapai. Mergos, szei 
mininku siuntinėjamos, teki
nos lakstė skubėjo darbuoties 
szi vakara, kad rytojui mažiau 
beliktu darbo, ankseziau galė
tu iszeiti in Velykas.

tyti, atkakli r- 
reks, piktumu nesitverdama 
bet nesibars, Sakau: ar gi tu 
liežuvio neturi? Tokia dali 
parsineszei, gyvenimą kaip-jei 
iszpirkai, ir tu leisiesi taip joti 
sau sprandu? Na, kad užniko 
kirsties, nežodžio nebenutyli... 
Paszeles ir Katrės liežuvis, 
kad'beda!

— Na, o vyras ka besako?
— Bene dar ta mulki gali 

vyru vadinti? Jis nė- vyras, bet 
stuobrys iszpuves, be galvos ir 
be szirdies. Kiek ta Katre varg 
sta su juo., bucziuos ir myluos, 
sznekis malonesis, glamžuos, 
norėtu pabudinti, norėtu žmo
gumi atversti nieko negali. Ji
sai; taigi, taigi kaipgis! ir ga
na o tinginys, kad beda. Su 
tėvu tik moka rieties.

— Taip ir gerai, sukibs abu 
du iszvien in tėvus.

— Kad bent dar nekibtu 
tas verszis. Jam pati nerupi, 
žiuri tik, kaip atsirieti nuo dar 
bo, jei kuomet pradeda tėvas 
ūdyti. O Katre, tai paszelusi 
darbininke, iszžirga eina, sese
le, darbas, jai tirpte tirpsta ran 
koše. Nors ir sene Vingiene 
nesugruvusi, bet marcziai ne 
gerti ne atnesza dirbant. Žiu- 
rėk, kaip ji paszalius ta pati 
trobapalaike kaip ne ta paliko 
Būdavo, negales nosies iszkisti 
dabar bent sausa, szvari kaip 
žmonių. Užtat juo didžiau mo 
tyna ir szelsta, kad jos meszlus 
apkopi. . . Ka-ka-ka! — juo
kėsi abidvi.

— Ar daug sviesto susisu
kai per gavėnia? .

— Nedaug! Kas tos mano O
karves - pirm deles, žiemmilže •. 
les. ;. Paszaras prastas, nie
ko pieno neduoda.

— Szit ir mano visas gal būti 
poros gorcziu. . . Insiplepau, o- 
mano peczius beatvėsta. Dė
kui už mieles, sudiev!

* -x- *

Vingiu kiemelyje purvynai 
truputi apsusę, takelis in kie
ti po slenksczio iszbarstytas 
geltonoms smiltelėms; dar 
krepszai smiltinuoti ir nasz 
ežiai tebeniūkso pamesti pa

Szvarios miegstubes.

n

aa

augosi

molynas 
iszsi ties 
''krosnį 
jam vi 
li.u p

sikiszusi ilgiau su 
luputi burna pakelės 

žinda.
Katre drebaueziu, bet 

ibaueziu balsu aiszkiai p: oreks 
mais barėsi

—* Ne kokiu ištaigu i eprą- 
szau! Nepapratusi kiau] 
ir nenoriu. . . Prie man 
liu szunes ir kiaules gėriau 
ėda. Grietine antai —- vienos 
kirmėlės, laikei apsižer^ ;usi!;.. 
.Kas ta kastini gal esti?
kaip szikszna. . .• ne pyrago 
szm oteli o n era atgav t Ii! Ar 
tat negeda ir patiems? Imany 
tumete savo į dranga at 
suėsti! Ubagai geriau pa 
'Velykoms, neko jus.

Motyna tur būti, jau ] 
kusi žodžiu ta pati czirKszda- 
ma, rankoms mojuodama, at
kartojo:

— Pataikūne! pataikūne! 
tingine! pajuodėlė! ...

Tėvas' vėl szvarkszdamas 
kroke.

Mauczi, tuoj gauni in dan 
tis! Kaip asz liepsiu, taip turi 
būti.

Jonas nusispiaudamas druk 
tai pritarė:

— Taigi, taigi, kaipgis! Lai 
dyki t gerkles. . . Kas <yzia j u 
su bijo?

Katre, skubėdama koezio- 
ti, taip smarkiai daužė in sta
lą, net langu stiklai virpėjo, 
'ir vis nesustodama szauke:

— Bene mane isz kokio 
kiaulininko Jparvedet?! Ar 
asz jums siūliaus? Darbo asz 
nebijau, o jusu liežuvio ne 
tiek! . . Man valia dirbti valia 
nedirbti; savo szimtaisiszpir- 
kau gyvenimą, o dabar per ju 
su szyksztuma kąsnio nęturiu. 
geda kam ir sakyties. Per 
kiaura žiema, kaip kokia ver
ge, viena dirbu visus gyvulius 
veizdžiu, o jus tik .dantis ant 
manes pakabinti temokate. . . 
Kad jusu gyvenimas ežeru bu
tu aptekės! ;

Toliaus Bus.

Ponios bu rd i n gboses,O 7

Gali surast niekam netikųses, 
Katros nuo ylgai czion gyvena, 

Tai pasipūtusios gana, c
Sename krajuje,
Dvare tarnai! j e,

Kumecziaujp,
Ar bernauje,

Cži on ai s ragti s u žau gi n a • p o • 
nauje,

Czionais apie praejte 
mirszta,

In dydeles ponias pavirsta, 
Parodo del kitu,

Jau szirdele ne kumete, 
Tiktai obivatele,

Kvatierninkai negali ylgai 
ižbut,

Turi pas kitus karuot.
Užtat tankei mainosi, 

Geresnes gaspadines jeszkosi, 
Su tokia boba beda, 
Ir nuo žmonių geda. O

-X- -X- -X-

Dubojuje, yra kelioleka Lie 
tuviu,

Bet negali vadyti Lietuviu 
juju dukteriu.

Del to:
Lietuvisžkai ne nori kalbėt, 

Ne ant Lietuviu žiūrėt, 
Katrie angelskai nemoka, O 7

Tai ne ant balių su jeis ne- 
szoka.

Argi tai ne cziutabakes?

Bobeles ir savo iždaro, 
Tosios per dienas rudaka varo, 

Isz'miesto bėga, kur ten in 
pecze, 

Kur gauna ižsigerti ajbecze. O O w
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Varžytines Del Konkurencijos7 Paiktai verles$3°11 j $s'2-5
Dauo’iause ligų pas vaikus Gvaran- 

~ . tumama
atsiranda isz priežasties ne czi’ 
sto oro miegstubeje. Jau 

se moterių suvis 
stubes del 

ne proto 
^o Įduoda 

ažiukes- kaip 
kamaraites o ir tai da 
kaip turi norint viena 
per ka traukis oro per 
Įauga i ra ne galimas, 
ga vienok gaspadini namo ži 
no jog sveikata priguli 
czisto oro miegstubeje. Del 
to-o-i oras miegstubeje kiek O O w
tiktai duodasi turi bute iszve 
dintas o ir gramozdai ka ma 
žiause turi rastis. Szviežes o 
ras ira penu ipatingai del fvai 
ku. Ant nelaimes, motina vi 
sada bijosi 'savo vaikelus lai 
kit ant szviežio oro ipatingai 
vesesnese dienose pravedint 
miegstube, kad ne atszaldint. 
Pertauka po teisibei kenke; 
nes niekados szvieže pertrauka 
norint butu szalėziause.-Szalta 
o gerai iszvedinta miegstube 
ira daug sveikesni, negu szilta 
o troszki.

tuojama f 
ant 20 m

Mums Nuostolis • Už Tai Jus Naudokitės Proga
Del kilusios smarkus konkurenc’jos sumažinome prekes ant visu musu prekių ir reika
laujant iszsiuncziame net 7 daiktus vertes §30 už §5.25, būtent: §15 vertes 20 n elu gva- 
rantuotas Vyriszka kiszenini Laikrodėli, vidutinio didumo vertes Revolveri 38 koli. 
briaus arba. 32 - 5 Szuviais visuomet gvarantuojams isz juodo nikelinio metalo; §3 Skustu 
ve ir $2 vertes Pusp del skustuvo; vertes galąstu va; §1'balta Alinminijaus Puodeli irSze 
petuko barzdai muilyti. Be tu 7 daiktu, dar pridedame dovanu puiki laikrodžiui Beteže 
Ii su gražia juostele.
Ne siuskite pinigu isz ankszto! Užmokėsite tada kaip patis viską pamatvsite. Atsiųskite 
tik adresa svkiusu apgaTsinirnu. ir tuojaus isysim-ine ims paminėtos 7 daiktus C O. D. su 
iszlyga apžiūrėti prieez užmokėjimą. Kaip viski apžiūrėsite ir busite užganėdinti, lumet 
užmokėsite agentui §5.25, jeigu nenorėsite imti, nemokate nei cenio. Kaudokites proga 
kuogreieziausia! Baszykite mums tuojaus ir neužmirszkite inraszyti koki jums iszsinšti 
Revolveri 32 ar 38 kolibriuos 5 szovimais. Adresuokite:
Universal Company - 162 N. Dearborn Sb - Dept. 16. - Chicago, Ill.

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

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.

Katalikas yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas geriausių redaktorių. 'netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luomams, bet lietuvių visuomenei.nE~a laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamokinantis lietuvius išeivius.talpina visokias žinias iš visos Lietuvos.- Amerikos ir abelnai iš viso pasviečio.turi sava geriausius raštininkus bei sandarbininkus.
Katalik > prenumjnita Suv. Vai. Siaur. Ainer,: metams $2, pusei metų ^1 

Kan iiLij ir Meksike: Metams $3, pusei metu. f^l.SO.
Rtis'j j, Lietuvoj ir'kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų !£L50.

Užsdrudyti “Katalikas” galima kiekvienama laike.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Ka'aliko” numerį pamatyti veltui.
Užsirašant ‘ Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačio 

Money Orderį arba pinigus registruotam laiške, a.iresti-

j , j. M. tanaNėvi©^
I 3249-53 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

sėdėtu,
Kad tik kas Liudytu, 

Kazokai del juju geriausi, 
O ir prie szirdies limpiausi, 
Gere su jeiseis, bucziuojesi,

Ir d a glamonėjasi.
Tankiausia pasigeria susi- 

vaidina,
Tada ir pas vaita nusiraban- 

tina,
Viena kitai neapsileidžia, 
Pastato ant savo, ka tik už

sigeidžia;
Už tai tankei provojesi, 

Už mažiausia daigta ėdasi,.
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(MAGIKAS)

tai tiesa irii n

kad didžiausis tai laisvei
nuo tu kurie

l’aip pat. in Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir 1.1., kokios 
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

Kreipiantiemsiems per laišk’.is arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

a tiesomis Kuissios.

nuo visokių apgavikų ir g:

24 m,

Box 310 Kenosha Wis

žeme ne • visa

ir

GALAS.

VI I

tinkame su
daromu mstatimda

tiesa ir laisve vartoti nekli

visame kriksz-
n et

iszkilmesekuriuose
aukose daromose

kurie tokiasmas tu žmonių,

dmti ?

visuomenes gerove.

nuo tokio emimosi. Rainiai

ginti laisve nuo tu kurie sten

su tais kurie veržia laisve isz

nuo uz
tvirtoves sienų užnnrsztan

na-ar

ne

/ra p-e-

viso ere-

ba isz

me savo kanuoles vien

tovei!.

erzina

ant musu ir-ant 1

u-
žmo

tiekto, tegul bus kad užliejo 
ve] ei.

“Borosuso

SZIOS

krasztus

vo

an-

metu

. $3.00
50c. ir $1.00

25c
50c
25c

.25c
50c
25c
25c

50c
50c ir $1.00

. 50c
10c
10c

$1.00
75c

. 50c ir $1.00
50c. ir $1.00

25c. ir 50c
25c. ir 50c

$1.00
25c
25c

10c. ir 25c
.. 10c

25c
25c.ir 50c

lelleris .... 25c
2uc
25c

turės

DR. KOLER

kurie

niai žmones nėra tike savyvaL

muisi laisve. Jei kartais žmo-
mų

da atsitinka ir aukszcziausiai

miai susiaurina. Tas būna da
roma už žinomu
ma,

rinimu

mansiai

dies visu laisvei.

los kares naikino ir
tvėrė

ui.

riuos žemesnes kultūros laikuo

bet nuo visu ome-

KURBUNA?
Raseinių

J. Kibart

su ste-

ir
t abakas n('

neiszsirv

mo vaisiaus

o-eralu nerimas, kursnancziu
da nesėnei buvo laikomas už

visiszkhi uždraus-
tas,

nežiūrint in vai-

]>rie

nes visuome

veniniu

kinama. Jeimi gi visuomene

met
kuriu nžsleo-s

ežius visuomenes abelna laisve.

Laisves
kartuantmas visuomenes

atsižvelgti ir visuomenes
reikalavimus..

ve

Q’esne

ne tik
visuomenes laisve. Arvisos

būti susiaurinta u z tuos
ne

nedorus

savo abaze ir ka jie nutara pastatyt, tada pastato
* atsakaneziai

APTIEKORIUS
22*9 ’3edford Ave

P. Kazakeviczia
Newark N. J,

dol. ir iszsineszino nežine m kur

J. Petrikas

dėjau

žine ant adreso.
K. Povilaitis

Be lev e II •

YPATOS LAISVE
Louis N. Hammerling.

Jei tiesa, kad žmonijos lais-
didžiausiu prieszu yra žmo

ipsi leidimas,

ta ja apsileidimo paikyste ser-

Kuomet 1898 m. Suvienyto-
\ alstijos paėmė in savo

valdžia r ilipinu Salas, tai te-
gyventojams ne

buvo duota, tokia politiszka ir

jasi szios didžiosios repui)]ikos

mas priklauso nuo tu žmonių
susipratimo ir iszsilaviuimo,

taja laisve naudojasi.
Nėfurintieiie iszaukleto susi
pratimo laukiniai ar puslauki

džiui gyvenimui.
rĮJ ru n i į >ai sakant^susiprati -

— tai saikas parodantis
ant kiek žmones tike naudoji

susipratimas tampa pri
slėgtas by komis tautiszkomis,
draugijinėmis,
mis perversmenus, kas kai ka

civilizuotose szalyse, tai ten ir
gyventoju laisve, kad ir mo
dern iszk i ai i šioj i

nesusivaldy-
parodymui jog tasai nesii

sivaldymas yra ju tiesu susiau
priežaszckia. Ir tas ge

parodo žmonėms kas
kenkia ju®laisvei.

Ant pavieniu ypatų elgimo
si remiasi ne tik ju paežiu, bet
ir visuomenes laisve. Todėl tai
visuomene privalo daboti savo
narius idant jie nedarytu ble-

Kad visuomene gal suvaldy
i savo narius geriau nemi vai
Ižios įstatai, ta parodo mums

Eicago, 111.

ir

1 ainiu eki me kad ir
nepakanta, del ku-

per dange] metaszimcziu
nuolat ivvkdavo kruviniausios

galingiausias tautas ne
delei kokiu iszdirbtu istatu,
feniėlTi visuomenes geidavi-

Arba kaip va nekune
žmoni n isztvirkimai m ku

se žiureta pataikaujancziai, ar
net pritariancziai — musu lai-

nyksta ne nuo •/

daugelis kop-
lacziausiai kitados’vartojamu
dalyku, o tarp ju ir sulinksmi

kiltumo apsireiszkima, szian-
die, jei kur

ar niekinamas, yra daro-

priedanga,
ar po slaptybes

d ž i os per seki o j imu s.
Mes

m u nepakanta, ar palinkimai
isztvirkunu jau visiszkai

žmonėse isznyko. Jie da yra,
bet jau
bai pragaisztingi

1 ■ o

sziandie nėra taip la

nes opinija juos sutvarkė. Vi
suomenes pasmerkiamiejie gy-

apsii’eiszkimai turi
nykti, kaip kad nyksta diegas,
jei žeme po juom nebūva drė

bus apsileidus ir uepasistengs
pati suvaldyt savo nariu, tuo-

despotiszki įstatai
ne tik pavieniu

nariu iszsiszokimus, bet ir pa

Geriausiu szio dalyko pavyz
džiu gali būti militariszkojo
despotizmo laikai po Prancū
zu revoliucijos.

suvaržymas puldą-

puola ir ant pavieniu ypatų.
Juk visuomene — tai daugelis
pavieniu ypatų, todėl visuome
nes reikalai yra kartu ir pavie
niu ypatų reikalais. Tai jeigu
primesti visuomenei įstatai ir

nebus sutinkanti
su los nariu norais ir reikalais,
tai jie padarys visuomenėje ne
tvarka, tik maiszatiene. Jeigu1 o

m isznaikint blogus apsireisz-
Kimus vien per savo nariu isz-
tobulinta opinija, tai ji tokiu
pat kebu gali įvykdinti laimiu
ęa ir linksma gyvenimą, ko
kio tik jos nariai daugiausiai

Milijonierių vestuves Tikėjimas in Svieto Pa
Mano drangas Antanas Kaminckas

Garsingas astrologes Falbas
paeina isz Kauno gub,
pav., pirmiau gyveno Chicago! o da

&

incas Astorius, sunūs milijonieriaus Jono Astorio kuris
pražuvo ant litaniko, pavojingai apsirgo ir rodėsi, jog
pertraukt szliuba su pana Helena Huntingtoniute ant kurio
likos užkviesta suvirszum 300 svecziu. Dies dabar pasveiksta
ir szliubas atsiims Episkopą]u bažnyczioje Staatsburge,
Y. kuria matome ant paveikslo.

pageidauja. Gi kiekvienos ypa
tos priederme — remti abelna

prisiartmanczius prie. tvirtoves
vartų užpuolikus, tai naminiai

bar nežinau kur praszau atsiazaukt

Žmogus, panaudojantis sa
vo laisve blogiems dalykams,
prasižengia pnesz visu laisve
nemažiau už ta, kuris ta maty
damas nesistengia jo sulaikyti

kęsti laisves darkytoju darbus

kia moraliszkai dalyvauti abel
uos laisves žudyme. Pavienes
ypatos gan turėt skirtumus
privatiszkus reikalus, bet abel
nos geroves dalykuose privalo

Nekurie karsztuoliai tikisi,
kad ju ypatiązkai ingytoji lais

neprivalo būti keno nors
kontreliuojama ir nepriklauso
prie visuomenes dalyku.

Tokia nuomone f yra dvejo
pai klaidinga. Pirma
visuomene turi tiesa ir privalo
nekuriuose dalykuose kontro
liuoti pavieniu ypatų laisve.
žinoma — ne įstatais tik kaip
bandėme darodyt, daug galiu-

opinija. Antra ---- IvHCl BOSU O

manus laisves vartojimas ir jos
darkymas pastato in pavoju

pavienes ypatos, bet ir

abejoja da kas, kad žodio lais
ve gali būti pastatyta pavojum
delei tu kurie vartoja ta lais
ve kenksmingu kalbu saky
mui, arba spaudos laisve gali

perdaug laisvai skleidžia
ir parnografiszkus

rasztus? Ar mažai panaikinta
nekaltu pasilinksminimu ir ar

žmonių už nepadorius
daliszkus nekuriu perdaug ]ais

Sztai sziais laikais mes susi
organizuotu pasi-

kęsynių
vystės keliu atimti nuo suvirsz
devynesdesznnts milijonu žmo
niu kuriu didžiuma yra pilnai
protinga, rimta ir susivaldanti

nuos gėralus; uždrausti tokius O 7
gėralus, kurie ne tik ka priirn
ti vartoj iman
czioniszkame sviete,, bet
pripažinti už reikalingus ne-

vartojami
o taipgi

Svieto Sutvertojo garbei. Ar
tai ežia doras laisves, vartoji-

savo užmaczias stengiasi mvyk

tam tokios ruszies pasikesymui
ant ypatos laisves — y
ras ir naudingas
tas da nenukreipia

dalykas, bet

sianezio visuomenes laisvei pa
vojaus. Laisves prieszai dir

visu pusiu: nepavyks
jiems isz ežia, tai jie užpuls isz
kitos puses. Jei mes nukreips)

sziura po užyardziu: “Pabaiga
Svieto, 13 Lapkriczio 1899 me
te. Rasze jis apie susitikima

nu, kas turėjo pagal jio būti
13 diena lapkriczio 1899 mete
ir kas turėjo surengti pabaiga 
svieto. Nugazdino jis teipgi
daug žmones savo pranaszista 
beveik teip, kaip Sofferis,
kiszkas astrologas, kuris pra- 
nesze, kad 2 d. Vasario 1524
metus bus susitikimas planie 
tu kas surengs gala esibes 
skritulio žemes. Bet kaip So-
fferio pranaszista neisžsipilde 
teip ligiai ir Falbo uszsibaige 
taja piczia giesme.

Dabar 1901 mete astriologai
velei nugazdino-svietą, prane
sziinu, kad meuesije gruodije 
1901 mete žemes skritūlis tap
siąs užlietu antru dideliu tva
nu (patapu) tokia jbji, kokis' 
buvo laikuose Bibli’os No
jaus, remdamiesi ant toblicze- 
liu iszkastu Babilionijoj, ant
kuriu iszskaite ta pranaszista,
senos senovybes garsaus Chai- 
deisko agronomo Borosuso
kuris ta j&anaszista apie
traji tvana užraszes priesz tuk
stanezius Kristui ne

ant adreso,

Dicksinson N. Dak<

Mano pusbroliai Karolius ir Motie
liūs Matuliai paeina isz Suvalkų gub,
pirmiau gyveno Rossiter, Pa. o da
bar nežinau kur, jis pats ar kas kitas
praszau duot žine ant adre-o.

68 Niagra St.

Juozas Juotkus 5% pėdu auksezio,
jamsiai gelsvu plauku, deszinas ran
kos niksezio pirszto netur, per Vely
kas apkržuste kufarus ir paėmė 53

iagu kas jin patemys ir danesz an'
adreso aplaikys 5 dol. nagrados,

1404 Western avė N S.
ittsburg, Pa.

Mano dede Andrius Klimaitis, gir-
gyvena ten kur apie West

Virginia, ir pusbroliai Kazimieras ir
Jonas Klimaicziai, visi paeina isz
Suvaiką gub,, Naumiesczio pav
Kidulių gminM, turiu svarbu reikalą
jie pate ar kas kitas praszau duot

R. R, 3

Pajieezkau sau darbo ant farmos
ant isztisu metu esiu lietuvis,

gimus.
Borosusas savo

remia ant suėjimo
pranaszista

tu in dangiszka ženklą Ožio, 
kaip butą laikuose Nojaus,
kuomet smarkus lietus liejosi 
kai]) isz kibiro, per keturesde

amžiaus, nevedes, jagu kam
lingas kreipkitės bzug adresu,

J. Cyudmanas

prieszai iszlausz sienoje spraga
ir-vnileis užpuolikus musu tvir

Taigi pirmiausiai mes turi
me atkreipti ginklus in nami
nius musu prieszus — būtent
m visus laisves darkytojus bei
profanuotojus ir in tuos, kurie
nemokėdami laisve naudoties

padoriu žmonių jaus-
mus. Mes privalome persekio
ti juos, taip pat ir ju užtarėjus
ne tik bendrai, bet ir pavienai,
nors tai butu musu draugai ar
broliai, svecziai ar praeiviai,
nes jie užtraukia priespauda
ir geda ne tik ant saves,

lenam e strains'
vo minėta, kad daugelis7 o
nių visai nežino kaip lengvai
laisve gali but nuo ju atimta
per ju paežiu neapsižiurejima

kiekvienas žmogus, kurs myli
savo laisve, privalo stoti in sa
vo susipratusiu draugu buri ir

giasi ja iszveržti isz ju. Mes
galime ta patanma tik paan
trinti ir da su pndeczku ne tik

mus, bet ir su tais kurie terszia
ta laisve mes privalome ko
votį susi vienyje, nes gmanties

užpuoliku esaneziu

prieszus, viduj tvirtoves — ne
galima tiketies pergales.

Kiekvienas szios szalies pi
lietis ar tai cziagimys,
turai ižu otasai — turi tiesa nau
doties ingytaja laisve, bet

Kas nemoka ja 
naudoties, tas visai jos neten-
terszti ja.

jo visa skritulį žemes. ■ ,o
jau anuomet žinotia apie visa

- Paklauskime, ka sako mokiu
ti astronomai.

pranaszavimai.
visuomet iszsipilde, ka tik jis
pranaszavo. Planietos. Saule,
Merkuras, Marsas, Juviteris ir
Saturas tikrai meuesije gruodi 
j e rasis vietoje dangiszko ženk 
lo Ožio o Borosusas sako:
“Antras didelis tvanas užlies
žeme, kada1 visos dangiszkos 
planietos rasis ženkle Ožio, 
kaipo buvo laikuose Nojaus
tas tikrai buvo priežastim 
tvano laiškuose Nojaus, taj 
hesije gruodije 1901 bus teip 
gi didėlis tvanas”. O

Teisibe ne visi astronomai
vadines buvo

nuomones kas Imk to
tvano, kadangi vieni

O

kad užlies visa žeme
kad tik nekurtuos

k gauti DYKAI dvi geras sztu-
kas ir Katalioga visokiu geru
magiszku sztuku ir .kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adresa, o asz tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dūkai. Adresuoki

JUOZAS J. SZLIKAS,

3261 S. Halsied St. CHICAGO, ILL.

antrojo
kalbėjo
kiti vėl

kurie bus po intekmia to dan-

sai nebuvo n
ne dalis jos nelikos tvanu usz 
s kandi tos. Taigi ir vėl pra 
nasziste ne iszsipilde.

Todėl visai nereikia atboti
svieto pabaigos, jeigu apie
ja žmogus, kuris neisztire visai
gamtos slaptibiu, remdamasi
ant jos apsireiszkimu tuoj
mėgsta pranaszaut svieto pa-

Pabaiga svieto turi ka
da nors būti, bet kada iji usz- 
stos nepasake net. ne patsai 
Kristusas, kuris tikriausiu

buvęs pranaszu, 
bet dienos, kurioje bus galas,
didžiausiu

arba pabaiga esibes musu že
mes, visai nepaženklino.

Sztamas meksikoniszku kareiviu

Augszcziau matome meksikoniszkus pasikeĮelius o žemai
ran daviszki kareiviai po Huerta.

< Kada
statyto j iai

sueina ka nutarti
Jie padaro savo locnus cigaretus isz Gail & Ax 

jaustyto Tabako už tai kad tokiu būdu 
jie yra tikri kad gaus tik szviežius, szvelnus skanus 
cigaretus ir gali per isztisa diena rukyti-sveika links

nuima katra padaro priimuma. diena

GAIL & AX

navy
Long Cut Tobacco

Geriausias Tabakas Geriausiam pakelije.

NAVY tabakas yra szvelnas Burley tabakas, 
betiiiu priirnnu skomį nesirandantis kitam tabake. 
Pasenejes ir sumaiszytas del priemno rūkymo—po tam 
sudėtas in keturias popieras kad užlaikit tabaka szvie- 

žiam, czistam, saldam ir geram padėjime- 
Mes darom NAVY ilgai pjaustyta

'a idant galėtumėt leno 
o ■

vai suvynioti ei garėtus,

r ukosi.
szpuola—nei

ta -isz popi er u k es.

vešiai

Yra tai visiszai popul-

atsakanczius
— padaro

cigaretus,
is ir atsakantis tabak

pypkes ir kramtymu j.

Knygute Popierukiu su 
kožuu 5c. pakeliu.

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

Laivas Arkansas ir jojo dydėles armotos
UNION NATIONAL BANK

MAHANOY CITY. PA.
CAPITOL STOCK $125.000. SURPLUS IR PROFITS 5300,000.

Suv. Valst. Randas turi musn banke sudėtu piningu.
C ,

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jubu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą bu mftSū banka, nep«isąjitj»iunAŽJui^_didalia—

HARRISON BALL,< Presidents.
F. J. NOONAN, Vice-President**.
w. H. KOHLER. Kasienns. 
u<^*«4B**'fi9*e*O****J****C'**$9***&*’O**‘C0*94(B'**D***

9-ad. ryte h# 3 popiet
Hu bfttonais » lig Iz-ad

ALL NATIONS LEI CST BANK
- LA1VAKOBCZHT SKYRUS—

P. v. OBltCUNAS IR KOMPAN1A
$ or. 12-th. & < taunt Si., S.S.. J intslorg, I a

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

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
|0(. Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 

greioziause ir pigiause. Parduoda Laivakorte s ant
UžlaiKo Notarijialna ir ve-visu geriausiu Laivu.

dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijanszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
I liovernastis ir visokius Bokamentnsi autinkaacsin

1) j’osibs armotos yra 12 colines ir yra atkiszia ant mek-
sikoniszko pakraszczio pasirenge bombai1 davot 2) Paveikslas
aįdinirolo Badger.. o

Atmintis garsingo rasztininko

ftĮu nfr V ‘1‘r i^HHli{iYHr*>

Diena 23 Apriliaus, visas svietas apvaikszcziojo atminti 
garsingo rasztininko Shakespeare
gyme tns.szimtai metu adgalios.
pėare ir narna kuriame gymes.
Stratford—on—A von, Anglį j oi.

(Szeikszpiro). Tasai vyras
Paveikslas perstato Sliakes-
Tasai namas d a stovi ant

LIETUVIS GYDITOJAS
Yra Ui vienatinis gyditojas Pittsburgh, diplomavoUa 

Varezwrojn, kuris turi suvirez 15 metu iazbandima^
ydima visokiu Hg»< Iszgydo visokes ligas nepaisant mm 

kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus T roti mus 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydą 

diffiaa
UžsMenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauksiu 
Utdeffimaa, Nupuolęs Silpnybe far Krauju Nubeginss

« Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius

:ydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo
visokių ligų ir kūno silpnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybg specijališkų gyduolių,
sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.

Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Kraujo Valytojas .
Gyvasties Baisumas
Nervų Stiprintojas 
Vaistas nuo vidurių 
Nuo kosulio
Nuo gerkles skaudėjimo 

’ Skilvinės proškn«
PisruIkos del k>
Nuo galvos ska ■
Nuo kojų nuosp

Plaukų stiprinto]. . 
Liniment as arba
Anatharynas plovimui
Nuo kirmėlių .

Del išvarymo soliterio
Del lytišku ligij 
Nuo Reumatizmo
Nuo kojij prakaitavimo 
Gydanti mostis
Antiseptiškas muilas
Antiseptiška mostis . 
Nuo dusulio

50c. ir $1.00

Proškos del dantiį
Nuo kosulio del vaikų
Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25c
Nuo viduriavimo 25c
Kraujo Stiprintojas
Gumbo Lašai
Nuo plaukų zilimo.
Blakių Naikintojas 
Karpu Naikintojas

Specijaliska. tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c

Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais. “W-7

Jeigu jums brangi yra Jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS* J.« DAUNORA^!
Brooklyn, N. Y



W. RYNK1EWICZ
...NOTARIUSZAS..

Z33-Z35 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 keliaujancziu pa
mpinu. .

Didžiause Lietuviszka Agentūra
i pardavima Szipkoroziu ir siuntimo 

Pinigus in Visas Dalis Svieto greioziause 
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. Iszduoda Dosto- 
vierenes del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, Špilkas ir t. t. 
Su kokiu nors reikalu kaa-link Szipkoroziu Pinigus ir t.t., raszykite 
pas mane o aplaikysite teisinga atsakymą. Apsaugoju Namus ir 
Naminus Daigtus nog Ugnies.

Z PREKES ISZPARDAVIMAS.
Szita menesi turėsime Dideli Pardavima VisokiuVyriszku ir Vaiku 

Žeminiu Apredimu. Jaigu reikalaujate kokiu Apredimu tai dar 
tureite giara proga pirkti už pigia preke arba už. puse pinigo .Szita 
pardavima nutarėm turti idant padaryti vietos del Pavasariniu 
Drabužiu ir Visokiu Apredimu.

NIHILISTAI Arba Užmušamas Caro 
■ Aleksandro 11.

Tragedija trijuose aktuose 6 perstatymuose.
Szita puiku veikalą, rezicieriaujant p. Kupczinskui, 

sulosz L. S. S. 28 kuopa.
Utarninke-April 28 1914. Boczkausku salėj.

MAHANOY CITY, PA.
Sale atsidarys 7.vai. vak. loszimas prasidės 7:30 vai,

BROLIAI IR SESERS LIETUVIAI.
Kiekvienas isz jusu turėtu atsilankyti ant szio teatro, 

nežiūrint kas jis nebutu: katalikas ar bedievis, nes visiems bus 
žingeidu pamatyti, kas tie buvo Nihilistai, kurie nužudė Ru
sijos cara Aleksandra II, ir kaip bjauriai elgiasi Rusijos vald
žia su revoliucijonieriais (Nihilistais), kurie dirbo del žmonių 
geroves, paskui liko pakarti. Tarp liudniausiu scenų bus ir 
daug juoku isz kvailu Rusijos valdžios tarnu, szis veikalas da 
tik ketvirtu sykiu Amerikoje bus losziama, todėl kiekvienam 
bus žingeidu ji pamatyti. Tarpakežiuose publika linksmis 
puiki muzika ir bus kitoki pamarginimai. Rengejiai deda 
visas savo spėkas, kad veikalas butu kuopuikiausei sulosztas, 
ir tikriname, kad kiekvienas atsilankiusis bus pilnai užganė
dintas. Inžanga ypatai: 25c. 35c. ir 50c.

Nuoszirdžiai visus, kvieczia atsilankiti. KOMITETAS.

Geltona iszvaizda.
Tie kuriu iszvaizda pasidaro 

geltona, yra isztikruju nelaim
ingi, jie yra geltliges aukomis. 
Szioji liga turi įvairias priežas 
tis, bet, kaipo taisykle, jaja* 
lydi užkietėjimas. Ligonis pa
prastai yra labai silpnas ir pa* 
niūrės. Labai geru vaistu yra 
Trinerio Amerikoniszkas Kar
taus Vyno Elixiras, nes jisai 
veikiai iszvalo kuna ir isz- 
vara nesuvirintasias maisto 
daleles. Jisai sustiprina susilp
nėjusias dalis ir padaro jas ga- 
lincziomis atlikti savo darba. 
Skilvio, kepenų ir viduriu li
gose jisai dažnai suteikia grei
ta palengvej ima. Jisai sutveria 
naturaliszka apetitą ir paleng
vina užkietejima, kad ir net 
užsi sen ėjusi. Vartokite ta vais 
ta apetito netekime, kūno nu
silpnėjime, užkietejime. Aptie 
J<ose. Jos. Triner, Manufac
turer, 1333-1339 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill. Jeigu jus 
jaucziate skaudėj ima savo 
gerkleje, krutinėję nugaroje 
ar sunaruose atsiminkite Tri
nerio Linimenta. Jeigu jus to
ki skaudėjimai dažnai kanki
na, turėkite visuomet bonka 
Linimento prie ranku.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda farmos nauje lie 

tu va Michigan, Steite Mason 
ir Lake County kur yra apsi
gyvenę 154 lietuvėj farmerei, 
žemes parsiduoda pigei nog 
$8.00 lig $30.00 ant akerio no

niu adresavokit. (gg oj)
Jno. Žemaitis, 

Box 13 Sauble, Mich.

Naujausias iszradimas.

Jaigu turi dantų gėlimą: 
kornus ant kojų tai gausi po 
5c. gyduole. Jaigu nepagelbe- 
tu bus sugražinti piningai. 
Teip-gi iszsius placzes infor
macijas no ko plaukai slenka, 
ir plinka, pleiskanų atsirady- 
mas ir nupuczkave veidai.

Tukstanczei dekavoja už dy 
ka rodą. —Raszyk tuojaus ant 
adreso: I

Gratis Specialists 9.
Box 106 Sta. W. Williamsburg

In Lietuvius Ligonius 
visuose dalise Su. Salstiju

DYKAI.
Prisiuskite savo varda ir 

adresa o gausite 5 puikus Post 
Karczius dykai. Adresavokite 

(h o;) 
Pėsčia & Co.

1328 Broadway
Dep. 23 New York.

BUKIA VYRAS!
Ruptura

Varicocele
Prapolus Pajėgas

Užtrucintas Kraujas
Atima Jumis Vyriszkuma.

Bukia Iszniintingas 
Likia Sveikas!

Dr.O’Malley
ft J 1 Iszrasta per ma
HlĮflRC į Naudojamas tik
V U U U v m n n n ofi s

iwrrwwutu um imu i mju^aammcHMjan—a—i——■——K—

PUIKI DOVANA
•Kr^TXrr-1 A ei-rT*¥T»-r-f-7- A * _KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirgus, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo ligų apsi
saugoti.

Saugokitės 
Nevertu 
Pamegdžio1 
jimu, teipgi 
Temykit 
kad gautu
mėt tikra 
Pain 
Expelleri 
kaip szitas 
paveikslas 
parodo iy

!ill 49aZ ALCOHOLMW/. ALCOHOL’ K KhMSiKiTERSCo

EK I'\\ wr w va, /W SIJH
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W. TRASKAUSKAS 
...GRABORIUS...

— Apribus jau baigėsi.
— Lehigh kasiklos mokes 

seredo.
— Szendien puikus persta- 

timas “Nihilistai,” ant Bocz
kausku sales.

— Baisios mirties iszsisau- 
gojo deszimts anglekasiu kada 
iszvažinejo isz Mahanoy City 
kasikiu. Isz nežinomos priežas 
ties truko isz senu kasikiu sie
na ir užliejo anglekasius “dor- 
tu” sumaiszyto su vandeniu. 
Visi ant gilukio iszsigialbejo 
bet maudikle buvo baisi. Geo. 
Llewellyn, Jonas S war ir 
Adomas Kazak eviczius likos 
truputi sužeistais.

— Petnyczios vakara, apie 
10 valanda, du pleszikai apvo
gė ejnanti namon anglekasi 
Joną Durilla ant $23,77. Kiti 
du paregeja nelaime savo drau 
go inbego adgalios in kasik- 
las, norints pleszikai pradėjo 
szaudyt paskui juosius, bet gi- 
lukningai apleido kasiklas ki
tu keliu ir gavosi namon. Ba
dai viena isz plesziku palicije 

. jau aresztavojo.
® — Gedemino klobas nutarė 
priimti naujus sąnarius per 
tris menesius už $1.00 instoji- 
mo. Yra tai giara proga in si - 
raszyti prie geros draugystes. 
Jaigu neturite amerikoniszku 
popierių tai klobas prigialbes 
jumis jias gauti. Sanariai bus

Szuomi praneszu gerbemajai 
visuomenei kad asz persikėliau I 
su iszdirbimu Photogranju in 
kita vieta tai yra isz po No. 
103 W. Center St. persikėliau 
in nauja vieta po Mo. 205 E. 
Center St. Ta vieta jau pla- 
cziai visuomenei žinoma, kur 
seni aus buvo Photografistas 
G. Povilaitis po tam M. Var- 
žinskas, o dabar ta vieta perė
jo in mano rankas.

Taigi su minėtais reikalais 
meldžiu atsilankikite pas ma
ne o pasiliksite visame užga
nėdintais. A. Aponika.
(•gg) 205 E. Center Str.

Ant Pardavimo,
Puikus lietuviszkas salunas 

arba hotelis, mieste Mauch 
Chunk, tuojaus arti korto ir 
geležinkelio stacijų. Parsiduos 
drauge ir namas kuriame ran 
dasi tasai salunas. Talpinasi 
16 ruimu ant keturiu florin. 
Parsiduos labai pigiai ba loc- 
ninkas turi važuoti in lietuva, 
todėl atsiszaukite ka greicziau 
šia ant žemiaus padėto adreso 
o dasižinosite apie viską. (9g)

German Hotel
80 Susqueįg^^aaį^

Mai ---

Dr. B. Hohenberg 
garsusis speciali
stas isz seno kra jaus 
paduoda visiems Ii- 
gonams lietuviams, 
vyrams kaipo ir 
moterems,savo dak 
tariszka pagelba.

Gydo su geriau
siu ir tinkamiausiu 
spasabu rumatizma, viduriu ligas, 
kepeniu, inkstu, patrotijima pajėgos, 
hemoroidua struktūra pryperi, syfi- 
lis, visokias slaptingas ligas, Odos 
ligos, visokiu užtrucinimakraujoirtrt.

Atlieku visokius sunkiausius opb 
racijas vyrams, moterems ir vaikaris 
savo locnam ofise arba namie pas Ii 
gOni, su pagelba kitu specialistu i/sz 
Vedniaus. Jaigu negalite ateiti asa- 
biszkai tai raszykite apie savo kėntle- 
jima o gausite teisinga rodą dyk;ąi,

Ant atsakimo praszau prisiųsti 
pacztine marke ant adreso: s

Visados iszgydo!
Iszbandyta per 30ml 
Be peilo ir vaistu! 
Iszrasta per mane!

mano ofise.
PRASARGA! Darbininkai katrie 

pas mane dirbo, gal sakyte kad jie 
žino mano methoda ir pagal ju gydo 
be operacijos, jie gal ir pamegzioja 
mano rasztus. Bet randasi tik 
VIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS 
ir naudojamas tik MANO OFISE

Asz negarsinu jokiu gromatu lygoniu 
kadangi atsilankymas in mano ofisą 
parodysiu jumis kad turiu daugybe 
Gromatu nog Lygoniu isz visu szaliu 
pasaulės kurie tapo iszgrydinti. s

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

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma. Suvirs- 
zom 33 metu daktaravimo Wilkes- 
Barre, Pa., muso glaunas ofisą.

ma

Po priežiūra 
Raymond=Whitcomb Co.

Brm? 
pSKrmo- 
;iaus pas 

Nossokoff’sBarbčr College 18 WUrturlZ; Piu |

[RUSSIA
IR 

AMERIKA

VIENATINE 
LINIJA 

-^TARPEO"

RUSSIA
IR

KANADA

— Jauni Vyrai Atletiszko 
Kliubo parengė dydeli maska
radini balių 30 Apriljaus ant 
Boczkausku sales. Bus tai 
viena isz smagiausiu zobovu 
koki d a lig sziam laikui atsi
buvo. Juoku ir linksmumo 
bus užtektinai visiems.

— V. Jasiulonis gyvenantis 
ant 456 W. Centre uliczios, 
nutarė pamatyti truputi si veto 
ir jojo linksmybių. Paemias 
pede $12 atsidūrė net in Tama 
kve. Tėvai susirupinia pradėjo 
jeszkoti suneliaus, manydami 
kad gal meksikonai paėmė jin 
in rekfutus. Palicmonas atrado 
pabėgėli Tamakvo j e ir adgabe 
no namo. Tėvas atydave šune
liui su procentu ka iszleido ant 
linksmybių.

//I -Uv! iif 'JI
Regularlszki 10 dienini 
plaukiniai.

Didžiausi dubeltavi szrubinei Laivai, tarpe 
Liepojausir NewYorkoir isz NewYorko ir 
Rotterdama ir Liepoja. Pigios Prekes. Pasi
žinokite pas: A.E. Johnson&Co. Gen.Paša. Agts.

37 Broadway — New Tork, N.I. ,

Dr. B. Hohenburg 
304 2nd. Avenue - New York, N Y.

(Tarpe 17 Ir 18 Llyciln) Ll 
Ofisos adinos kas dien nog 8 rM 
lig 8 vakare. ■

-

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Uetavitzluu

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6«9 coliu Djtao.

PREKE $1.50 
Nusiuntimo kasztas 
mes apmokame.

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

. f

T

1
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i
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PADĖKITE STATYTI
TAUTOS NAMUS VILNIM

Lietuviszka Agenture
Laivakoroziu ant geriausiu Laive 

in Lietuva ir atgal, Teipgi siunozin 
piningus už žemiause preke ir greita' 
ne vienos dienos nelaikau pas savt 
svetimu piningu paskirtu siuntimu! 
viskas dirbąs! teisingai nes esmių p» 
kaucija, taigi meldžiu visu Liotuvh 
atšilaukitie arba atsiszauktin p» 
laibzka su minėtais reikalais.

VICTORAS LAPINSKAS
601 West Mahanoy Avenue 

Mahanoy City, Pa.

le

Ant Pardavimo.
Biznavas namas su visom 

vigadom, geroi vietoj. Lo 
12£ per 125 pėdu didumo. Di
delis ruimas del sztoro, sk
pas cimentuotas. Elektrikas 
ir gazas visam name. Ant 
to galo loto randasi teįp 
puikus namas del gyvenimo. 
Atsiszaukite ant vietos 
No 534 E. Mahanoy St.
hanoy City, Pa. "pg joj)

Kl-
■gi

po 
i ta-

Ant Pardavimo. i
Namas ant puses loto ipo 

No 534 E. Mahanoy St. Ma- i 1 n a j i • i i■ gw 
Da- 
Ma

hanoy St. Mahanoy City, pa.

hanoy City, Pa. Ant kito 
loto teip randasi namas, 
sižinokite po No. 534 E.

Aukas priima musij redak-' 
cija, arba galite siųsti tiesiog I 
į Vilnių šiuo adresu:

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA
(Litovskoje Naučnoje Obščestvo),

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.

žiaus. Susirinkimai atsibuna 
Nedeliomis po 20-ta kožno me 
nėšio, pirma adyna popiet 
Mokslaineje. Ąnf °1)

— Ponas Sklera parduoda 
szolderius po 14 ir 15c. svaras, 
steikas 16 ir 18c. Pork-loins 
19c. Czukrost 15c. Geriausi 
miltai 100 svaru $2.75, puse 
szimto po $1.35. Visoki tavo- 
rai bleszinese, kaipo tai: žir- 
nei, tametes, komai ir t. t. po 
9c. bleszine arba 3 už 25c. 
Sardiukos 4c. baksukas, viskas 
pigiau negu kitur. 400 W. 
Pine St. ir 538 E. Pine St.

— Dr. M. J. Petrikas, lietu 
viszkas medecinos ir chirurgi
jos ligonbutes specialistas pri
ima ligonius kasdien.
812 W. Mahanoy St. (*j

SHENANDOAH, PA.
— Onute Margevicziu, 1 

metu senumo, mirė baisiosia 
kankesia nuo apszutimu ko
kius aplaike kada puodas su 
verdanczia kava puolė ant jo
sios.

— Mare Navitskiene rado
si . ligonbuteje ant operacijos 
aklosios žarnos.

— Da apie statima naujos 
lietuviszkos bažnyczios nieko 
negirdėt. O gal tai tiKtai mui
linei burbulai?

— Boilerhanz prigulintis 
prie Indian Ridge kasikiu 
kone visas sudege praejta pet- 
niczia.

— Mc Turk plovinyczia 
sustojo dirbti subatoja ir ne
pradės už trijų meuesiu.

Baisikelei pas Gruberi.
ftfcįf Jaigu norite pirkiti Baisikeli 

lai ateikite pas mus ir peržiu- 
teikite musu Baisikelius nog 
$20 lig $35.

Gruber, 34 E. Centre SI; Mahanoy City.

ATSAKYMAI.
Miss. M. U. Oakfield, N. Y. 

— Iii Amerikoniszka kariu- 
mene priyma vyrus nuo 18 lig 
40 metu (neturintis da 21 me
tu turi aplaikyt pavelinima 
nuo savo tėvu). Jago tamista 
nusiduosi in vietini paczta, tai 
taja žine jums placziau iszaisz- 
kins.

Jagamascziui isz Mass. — 
Tegul sau žinosi, jago žmonis 
lig sziol da neatsivalge tokiu 
gardumu ir nedakako jiems. 
Pareis in supratima nes bus 
jau per vėlai. Tosios groma- 
tos nepatalpinsime nes nieko 
giaro neatnesztu del visuome
nes.

(fg <n)

Dykai žemes.
Naujoi Lietuviszkoi Kalonijoi,

160 akru. South Dakota, neto
li no miesteliu ant geru keliu, 
žeme gera jodžemis su moli Ii- 
gus laukai, Hera nei miszko 
nei kelminu, galema isz pirmu 
metu arti visa žeme, katras 
reikalauje pinigu ant toę že
mes mes skolinam $1000.00. 
del platesniu žinių kreipkite 
ant szio antrašo. ('gg op) 

Chas. Zekas Mgr. 
Room 214. 186 N.

La Salle St, Chicago, Ill.
Ant Pardavimo.

Puikus salunas su namais 
mieste Tower City, Pa. Apgy 
ventas Lietuviais ir Lenkais. 
Tuojaus arti prie geležinkelio 
stacijos. Didelis namas ant lo
to per 150 pėdu didumo. Atsi 
szaukite ant adreso, (gg pady) 

Jos. Kiekis,
Tower City, Pa.

GERA PROGA!
GRAMATIKA - angliszkoš kalbos 

mokytis be mokytojo (apdaryta) 
Preke $1.00

VAIKU DRAUGAS-arba kaip 
mokytis skaityti ir raszyti be 
mokytojo - Preke 15c.

NAUJAS BUDAS - . mokytis 
raszyti be mokytojo Preke 10c. 

ARITHMETIKA - mokinimais!
rokundu su pavęikslais 
(apdaryta) - Preke 35c.

Viso $1.60 
f@T*Kas atsius iszkirpes szita apgarsi- 
niuia isz “SAU LES” ir $1 per money 
ordei, tai gaus visas 4 knygas 60c., 
pigiau.

P. MIKOLAINIS
Box 62 New York City

GERA ARTIKA
Nusipirkite sau keletą 
buteliu arielkos
10RKEVICZIAUS «0. 6.
Geriausia arielka visam 
mieste. $1 už bonka. 
Teigi gausite pas mane 
visokiu kitokiu gėrimu 
kokiu tik pareikalausite.

S. Workewicz i
408 W. Mahanoy Street S

*p s

Szipkortes $14 
pigesnios negu pirm buvo; naudoky- 
ties isz progos ir raszykite ar ateikite. 
Padarome paszportus ir doviernastes 
su Generaliszko Konsulio paraszu, 
Siuncziame ir *iszmainome pinigus-

AMERIKA-EURQPA TRAVELERS CO.
087 Broadway New fork,N.Y.

•lUhumm BU.II
ŠITOJ KNYGOJ "DAKTARAS" netik 

pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimą su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip .paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras'!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nes išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAIj kuris tik atsiųs keletą štampų už 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik. ;

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 i3 
| ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin* 
1 ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

Atsąlamas Atsakytas

Mahanojaus Gyventojas apie szita 
gerai žino.

Daug kartu girdime nuo žmonių 
ar tikrai yra kad Doan’s Kidney Pi- 
gulkos yra tokios giaros kaip pasako
ja. Sztai parodo kad tai yra tiesa: 
Charles C. Rang, pienius nog 623 E.
Pine St. Mahanoy City, Pa. sako: 

“Per ilga laika kentėjau skausmą pe- 
czuose, teip-gi turėjau rumatiszkus 
dieglius. Naudojau keletą gyduolių 
bet be pasekmes, po tam nusipirkau 
Doan’s Kidney Pigulkas, jias sunau- 
dojas skausmas ir dieglei prasiszalino. 
Vėlinu kitiems naudoti taisąs pigul- 
kas”, i

Ant pardavimo visuose aptiekose 
50o. bakeukas. Nepamtrszkite varda 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- 
Milburn Co Buffalo, N, Y. parda 
vejai del Suv. V«(Htiiu ,

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kanus Numirusiu...
Pasamdo Riginus ir Vežimus del 
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir 
t.t. Viską atlieka kanogeriause ir 
puikiause. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Mm & Msiu Sts. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 
G arsiu U etų Yiszku-Lenklszku Vaiste.
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NETROTINKITE VILTIES.
Jago esi plikas ir plaukai 

slenka nuo galvos Tuksztan- O
czei jau likos igžydintais Gydi 
mas dykai Adresavok: “Profe 
sor”, Box 9 Station W. Brook 
lyn, N. Y. ' t. m. 6

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S.' Y aukaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriausia ir didžiausias sumae 

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

..........................

...... ........ .&0c.
,26o., liOc. irtOO.
...... ........ .35a.
....................25a.

25a.
,26©.
26c 
26c.
26c.

Rodą duodu dykai. 
Ądresa vokite:

B. S. TANKAUS 
«M Nassau Street 

XowVwlG M. V.
MERCHANTS BANKING TRUST CO

MAHANOY CITY, PA.

Kaip tai linksma butu turėti giara prieteli jumis 
pagialbeti.

hadu norėtumėt ineiti in koki bizni arda pirkti

Merchants banking trust co.
banka, yra geriausias prietelis ka turite.

Ji prigialbsta savo depositorams visokuose 
reikaluose. Visados yra pasirengus prigialbsti

Kožnas depositor!® yra laikomas kaipo prietelis. 
Banko darbininkai gali jusu kalba kalbėti. 
Direktorei yra visi locnininkai namu ir teisingi 
vvraL v
Banka yra vedama atsargiausia ir teisingiausia. 
Valstijos ir Pavietavas Randas laiko pinigus 
muso banke.

...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.

Pavasarini Siutai ir Kotai del Moterių
Naujos mados, geriausio kriauezio darbo Siutai 
ir Kotai del Moterių.

Pavasarini Kotai $4.98 lig $15.00
Mergaitėms Kotai $1.98 lig $6.00 
Puikios Foulard Szlebes $6.50 
Specialiszkos Jekes - - 98c.
Naujos mados Audarokai 98c.

Vyriu rauku darbo Siutai $15, $18 ir $20.
Padaryti per geriausius krauezius amerike. laiko 
savo kolora ir pavidala bile kokiam dre.

111 s i o -r-'i ’ o Maliahoy City, Shenandoah, 
kJ LllIldlllS M t.Carmel, Landsford.

F’olit.hania State Bank
1910 Carson Street S. S. - Pittsburgh, Pa.

ienintele I ietnviška Panka, nuo 14 Spalio 1913m.
Lpo perkialta in >avo locna narna 1910 Carson St., S. S. 

ĮgSypg Pittsburgh, Pa. Už tai praszom visus musu viengianezius, 
J ietuviszkam Bankui kreijitis naujuoju adresu. Priimam 

suczrdinimui ir mokam 4 Procentą už sudėtus pas 
nins pinigus; siuneziam pinigus in visas dalis svieto, greit ir 
pigiai; parduodam szipkort'as ant visu linijų ir geriausiu 
laivu; padirbam vitokias ruszies rejentalnus dokumentus; su- 
teikiam rodąs dykai. Deltogi ne patingekit-kreipkytes pr ie 

gaa|Įį By vieninteles lietuviszkos per valdžia kontroliuojamos Bankos.

GARBUS TAL'TIECZlAl: Kaip jau seniau pranešiau 
kad asz pertraukiau visokius ryszius su savo senąja vieta, tai 
yra: kur randasi ant kampo 12-tos ir Carson St. S S. 
Pittsburgh, Pa., dabar praneszu kad mano biznio vieta randasi 
Polithania State Bank Bldg. 1910CarsonSt.S.S.Pittsburgh Pa 
(7 blokai nuo manosi niau buvusios vietos). Užpraszau visus 
savo senus prietelius ir pažįstamus kreiptis prie manias, su 
savo reikalais, naujuoju adreia. Na-gi, savas pas sava, 
PAUL V. OBIECUN AS, 1910Carson St., S.S. Pittsburgh, Pa.

NAUJOJ VIETOJ
1

7
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Sziomis diencmis perkelini savo Sztora skersai kelio 
in Savo Locna Narna po N O. 13-3 W. Centre St. 
Ateikyte pažiurete Nauja Sztora o busite linksmai 
priimti. Aplaikeme Visokio Naujo Thvoro kaipo tai: 
Visokiu Moteriszku, Merginiu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu 
gatavu Szlebiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Plunksnų taipgi visokiu nau 
ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.

HPU / 133 W. Centre St.,Ine Globė nahanoy City, Pa.

Kiekvienas Lietuviszkas SztominlEas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sžtoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galetu^nusL 
pii'tti ir nereikalautu isiduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga= 
vilams tose apielinkese. Sstorninlai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuvisskas Gyduole*, 
kurias mes gvarantuojama,

Egiutero No.L. 
Egiutero No. 2.. 
Zmijecznil.......
Gumbo Lašai.. 
Meškos Mestis1 
Trejanka.......o
Linimeutas vaikams..... 
Gyduoles nuo Kosulio... 
Liepiu Balsamas......... 
Anty-Lakiion del vaiku. 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

’ ’ uuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu....................<t>25c,
Gguiatraukis...... ..........  26o.
Skilvio Laszai..............................26o,
Gyd. užiaikimui Viduriavimo ir

Kru v iriosios..................  .76c.
Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo p.50. 

Gyd. del nemalimo Pilvo..........”“ 
Milteliai apstabdymui Galvos 

skaudėjimo..... ........ ........... .
Laszai nuo liautu........... .
Mestis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų........................  LL.
Geležinis audrutihtojas sveikatos 50ė. 
Vaistas nuo Lapauto.............
Gyd. nuo Grippo............. .
Plauku apsaugoto] as............. 
Muilas de! Plauku......... .
Milteliai nuo Kepenų............ 
Rožes Balsamas,................. .
Kinder Balsamas........ .
Bobriaus Laeaąi................. .
tizveluiutojas..,....... ................ .
Kraujo valytojas......................
Nervu Ramintojas,^............. .
Egzema arba odos uždegimas

""'Tas'" v ataus . *.'..’..
Pleister is (Kašta volo)   26tt, 
Pamada Plaukams.,,...................26c.
Gyd. nuo skaudėjimo Aubise,.....2Du. 
Gyduoles nuo Riememu60tt. 
Vengriszkas Taisytojas Ūsu........
Inkstu Vaistas,............26c. ir Jl.t'U.
Akines Dulkeles.......... ................,25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arb»$g

abelnai skausmo ir skarbutu |L25. 
Gyd. nuo Parku ir Niažu.......i2»00, 
Gyd. nuo Dedervines.............$2,00, 
Gyd. uuo Paslaptingos Ligos $5.00,

ftUčo

Ilki. 
10c.

i
25o.

15c. 
$1.26. 
...5(ta. 
...Ilk;. 
...85ū.

...25c.

...35c, 

.$1.00.

- I 9
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Naujas Iszradimas 

Apraszima Siunczia Dykai.
Kaip galima apsaugoti no liga ir pati 
jszsigydyti be daktaro visokias ligas

Plauku puolimą ir užsiauginim*;
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanai 
ir kitas panagias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o 
Nuo Kornu užtrinu tik oc. Mea 
turime apie puse milijono laiszku su 
padekavonemis nuo žmonių visokiu 
tautysoziu. Raszykite tuojaus 
adreso pas Specialistui:
Prof. Brundza Co., Box 106, 
Sta. AV. Kings Co., Brooklyn, 
New York.

ljietuviRzku.8 Agentas
SZIPKORCZIO IR SIUNTIMĄ PliMINfiU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų^ in r isz Lietuvos. Siunozia 
Piningus in visas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai“

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gyminas ar pažinstamus tai ra
szykite pas mana kadangi dabar turi 
labai pigias prozos Szipkoroziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. R iszant prisiu
skite už 2o. stamps o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu ta voru ir Buozerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
‘APSZVIETA’ Moksliškai Istoriška Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeitas 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mftinieris ir Leberiei su 60 pus. 10a 

Gaunama pirkt tik pas:
LAstall; 3435. M P&lia. Pa.
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