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KAS GIRDĖT? Svarbi žine visiems
Auginimas vaiku isz bonku- 

tes yra geru daigtu jagu tai 
yra reikalinga, nes jagu vai
kai auginasi ant aliniu bonku- 
cziu tai galime ajszkei prana- 
szaut jog tokis vaikas iszaugs 
ant latro.

Vienas isz muso reporteriu 
turėdamas reikalą T.-unakveje 
važiavo karuku in Pottsville. 
Pravažiuodamas per viena 
miesteli, (kuriame randasidau- 
geli Lietuviu) užtemino nog 
karuko kaip prie vienos kar- 
czemos stovėjo vaikas apie ke- 
turiu metu su bonkute alaus 
prie lupu jau konia pusiau isz 
giarta. Pasažierei tokiu regėji
mu labai persieme ir visaip 
apie tai kalbėjo, jog net rauso 
reporteriui veidas paraudona
vo isz sarmatos

Geda daro tokie lietuviszki 
szinkorei kurie duoda savo 
vaikams svaiginanczius gėri
mus. Koki džiaugsma tokie tė
vai gali tikėtis nog tokio vai- 
ko kada daaugs?

Ne kurie žinunai apskaitė, 
jog laike szokimo per vakara, 
szokikai padaro arti 12 miliu 
ir tai sunkiau negu ejtu pasi- 
vaikszczioti. Laike szokimo 
valco reike cziužinet po sale 
arti tris ketverczius raibos.— 
Nėr ko stebėtis, jog tosios mer 
gicos, kuriuos tankei lankosi 
ant szokiu teip buna paylsia 
ant rytojaus ir neturinczios 
pajėgu prie naminio darbo, o 
visa sunkenybe puola ant mo
tinėlės kuri stebėsi isz savo 
dukreles,-jog., y va-teip nuilsus.

In laika deszimts metu pri
buvo in Amerika suvirszum 
in 210,000 Graiku. Matyt jog 
Graikams labai patiko Ame
rikai idant isz teip mažo skly- 
pelo tiek iszkeliautu isz savo

Da palauksime trumpa lai
ka del tuju visu ka yra skolin 
gi už “Saule” o paskui busim 
priversti sulaikyt ba ne esame 
ant teip turtingi kad siuntinėt 
laikraszti už dyka. Tiek to in 
taja vieta pribuna geresniu ku 
rie ne skriaus iždą vystės.

Liūdna labai, kaip apmislini 
žmogus apie Lietuvius, jog jie 
le labjaus yra linkia ant pikto 
negu ant giaro. Ant girtavimo 
musztiuiu, plovoniu ir kitokio 
pikto, tai rodos kad su vasziu 
ku trauke, o kad užsiraszyt 
sau laikraszti, durai vestis ir 
apsiszvietinet, tai juosius net 
purto: daug turime ir tokiu, 
jog jagu užmoka pora doleriu, 
tai geistu skaityt kelis metus o 
da ir visokeis pareikalavimais 
redakcije apsunkina.

Del to-gi paskutini karta 
primename idant atsiteisetu- 
mete o tuom palengvinsite iž- 
davystai. Skaitykite tuosius 
laikraszczius už dyka, katrų 
ižduotojai apart drukarniu tu
ri kitokius biznius, jog ir be 
drukarniu gali duona ir da su 
sviettelu valgyt, nes tuju iž- 
duotoju ka isz to turi užsilai- 
kima ir teisingai del viso labo 
dirba, tai yra dydelu grieku 
skriaust.

Bostone, babtistu kuningu- 
žis Rev. Richeson praejta ne- 
delia geisdamas atsikratyt nog 
savo milemos Miss. Avis Liū
neli davė jiai truciznos nevos 
nog atsikratinimo nog motinys 
tos, kuri butu pasilikus ne užil 
go motina. Mergina kunigužui 
intikedama sunaudojo truciz- 
na ir in kėlės valandas po tam 
mirė. Kuninguži tuojaus suė
mė ir uždare kalėjime. Ketino 
jisai apsipacziuot su Violeta 
Edmands duktemilijonieriaus. 
—Tokius rakalus pakart.

Visi kuningai Filadelfijos 
diecezijos nutarė surinkt $75.- 
000 ir pastatvt puiku paloceli 
bei biskupo Prendergasto, nes 
tebyriam laike biskupas gyve
na paprastam name, kuris ne- 
atsiženklina jokiu patogumu 
ne svarbumu.

Uždrausta rinkti “inžangas” prie 
bažnytiniu duriu.

Mete 1908, diena 22 Gegu
žio, kardinolas prefektas pra- 
pagandos atsakime ant katali
ku skundu tūlos diecezijos, pa 
liepe kun. delegatui popiežiaus 
D. Falconis idant toje, kaip ir 
kitosia diecezijosia Amerike 
tuojaus praszalintu papratima 
rinkimo inžangos in bažnyczia 
prie bažnytiniu duriu.

Diena 22 Sept. 1911 D. Fal 
conio iszdave sekanti paliepi
mą visiems biskupams Ameri
ke.

Washington, 29,IX, 1911. 
Guodotinas Biskupe;

Laikas nog laiko aplan
kiau skundus nog kataliku isz 
visokiu diecezijų, buk ne ku- 
riuosia bažnycziosia reikalam 
na prie duriu užmokesczio (in- 
žengimo), laike kada žmonis 
susirenka in bažnyczes Nede- 
lomis ir ezventemis.

Isztirinejas tuosius skundus, 
o persitikrinias, jog isztikruju 
tisai papratimas kuris per Ri
ma likos paniekintas, da ne 
kuriuosia bažnycziosia vis 
vieszpatauje ir turiu tai už ma 
no privaluma duoti guodoti- 
niems biskupams žinoti sekan- 
cziai;

1) Jau mete 1862 popiežius 
Piusas IX paniekino taji pa
pratima, reikalaujiraa inžengi- 
mo prie bažnytiniu duriu.

■2) Treczes susivažiavimas 
biskupu “Baltimoreje (žiūrėk 
Balt. III No. 288) tenais teip
gi ajszkei paniekina taji pa
pratima.

3) Diena 15 Aug. 1869 mete 
Kongregacije Propagandos 
iszdave del visu biskupu Ame 
rike sekanti paliepima: “Pa
pratimas ėmimo inžangos prie 
bažnytiniu duriu, laike kada 
žmonis inejna in bažnyczia ant 
Misziu, Kongregacije panieki
na o jago tavo kun. Biskupe 
diecezijoi tokis papratimas 
vieszpatauje, tai reikalauju, 
idant taji papratima isznaikint 
ir visiszkai tai uždraudzem 
idant prie bažnytiniu duriu ne 
sirastu teip vadinami kalekto- 
rei, kurie rinktu nog žmonių 
“inžanga in bažnyczia.” Teip
gi priduriu, jog 1908 mete, 
22 diena Gegužio, kardinolas 
Prefektas Propagandos, aplai- 
kes skundus nog Amerikos ka
taliku, jog tuloi diecezijoi, yra 
‘‘priversti ’ mokėti taja inžan
ga, paliepė man taji dalika isz 
tirinet, o jago tokis paprati
mas vieszpatauje idant tuojaus 
jin isznaikint.

Tada nurasziau gromata tik 
pas taji Biskupa tosios diece
zijos, isz kuriuos prisiuntė 
skunda in Rima, nes ir szert'- 
dien aplaikydamas panaszius 
skundus isz visu szaliu, palte 
piu, idant guodotinas Bisku
pas palieptu visiems prabasz- 
cziams savo diecezijoi, kad ta
ji papratima rinkimu “inžan
gos” in bažnyczia tuojaus pra
szalintu m.

Žinau, jog nekuriuosia baž
nycziosia, prie bažnytiniu du
riu renka “inžanga” ne kaipo 
“preke inejimo in bažnyczia” 
nes kaipo už sėdynės, nes ir ta 
sai papratimas ne gali ilgai 
vieszpataut.

Szventa Kongregacije, ap
garsino, buk visiszkai yra už
drausta rinkti kokius norints 
piningus prie bažnytiniu du
riu,— (ne ulli modo collecto- 
res.... ad ecclesiarum fores 
ponantur).

Žinodamas apie tai gerai, 
jog bažnyczios Amerike užsi
laiko tik isz mokescziu tikin-

ežiu, jago reike iszmoketi sko
las ir užlaikyti kuningus, pri
menu, idant kun. Biskupai 
iszmisbntu kitokį būda rinki
mo piningu, nes tikrai užsi- 
draudže rinkimą piningu prie 
bažnytiniu duriu kaipo “znžun 
f/Ct .

Tykiuosiu, jog kun. Bisku
pas taikinsys prie szito, pa
liepimo, o prie tam prime- 
nu> j°S> jaS° P° apgarsinimui 
szito paliepimo, daejtu in ma
ne koki skundai, jog da kur 
tokis papratimas vieszpatauje, 
tai yra rinkimas “inžangu” in 
bažnyczes, tai prabaszczius to
kios parapijos bus asztrei nu
baustas.

Praszau duoti man žinia 
apie priėmimą tojo paliepimo.

Tavo Kristuse Pone.
D. Falkonio.

Apasztaliszkas Delegatas

Garsindami taji nauja palie
pima, rodos, ne reikes daugiau 
iszajszkinimu del muso skaity 
toju nes patis gali suprasti 
svarbumą tojo^ paliepimo o 
kun. Biskupai apgarsins vi
siems savo prabaszcziams taji 
paliepima ir turės iszmislinti 
nauja būda rinkimo piningu 
ant užlaikimo bažnycziu, ku- 
ningu ir apmokėjimo skolų.

ISZ AMERIKOS.
Nuotaka 17, jaunikis 84-

Utica, N. Y.— Nepaprasta 
svojba atsibuvo artimam kai- 
melije Censtableville, kuriosia 
dalibavo Miss. Calla Wilson 
17 metu senumo su William 
Seymour 84 metu senumo. 
Nuotakos tėvai da yra teip 
jauni, jog galėtu būti vaikais 
savo žento, kuri su noru aty- 
dave savo duktere senam paik- 
szui.— Jau tik galima dasi- 
prast, jog ne isztekejo isz mei
les nes del senio turto.

87000 tauku blcszineje.
Oley, Pa.— Kada virszinin- 

kai sudo dare krata grinezioje 
po mirusiai Miss. Elizabeth 
Kein 80 metu senumo užtiko 
bleszine nog tauku kurioje 
radosi sidabrinei ir auksinei 
piningai. Kada juosius pers
kaitė pasirodė, jog isz viso yra 
septini tukstanezei doleriu 
Keimiute ne tikėjo in bankas, 
laikydama visa savo turtą na
mie.

Paprasta istorija.
Wilkes-Barre, Pa.— Lau

ras Varszakas pribuvo in czio- 
nais ana diena isz Philipsbur- 
go, N. J. jeszkodamas savo 
nelabos pacziules, kuri iszdu- 
me su savo burdingieriu, pa- 
ymdama su savim piningus 
vyro. Norints Varszakas ap- 
laike pagialba nog palicijos, 
bet paukszteliu lig sziam lai
kui ne suėmė. Varszakas su 
savo pacziule pagyveno tik 
dvi nedelias po szliubui ir tai 
jin daugiause perpykino, jog 
teip greitai jin pamėtė.

Nepaprastas regėjimas aut 
mariu.

Philadelphia.— Bernardas 
Seiler, kapitonas laivo Frye, 
kuris atplaukė isz Honolulu 
kalba apie nepaprasta regėji
mą koki mate ant mariu. Nog 
Sep. 25 lig Oct. 1 paregėjo 
ant dangaus nepaprasta dyde- 
le szvieša, kuri iszdavinejo 
kokia tai kometa nakties lai
ke. Szviesa teip buvo smarki, 
jog laivoriams prisakė ejti že
miu idant nepagestu akis. Sei- 
leris tvirtina buk kometa tu
rėjo būti arti planietos Marso 
ir abudu iszdavinejo teip mil- 
žiniszka szviesa.

12 maiuieriu prigėrė.
Hibernia, N. J.— Dvileka 

mainieriu prigėrė laike kada 
szuvis iszplesze perskyra terp 
dvieju szaptu geležies kasik- 
losia Wharton Steel Co. per 
ka vanduo gavosi isz senu ka
sikiu in “gengve” kur dirbo 
pražuvusios aukos. Pražuvusie 
mainierei yra visi foreignerei 
kurie paliko dydeles szeimy- 
nas. Kunu nelaimingu ne ga
les atrast, pakol neiszpumpuos 
visa vandeni.
Gavosi iii kalėjimą 

blaivas o iszejo girtas.
Nanticoke, Pa.— Antanas 

SauJaitis kuris likos užrakytas 
kalėjime už nesiuntima savo 
vaiku in mokslaine o ant ry
tojaus iszvede jin pas skvajeri 
ant perklausimu, nes teip bu
vo gtrtas, kad perklausima tu
rėjo atidet ant lytojaus. Kada 
jin uždare kalėjime buvo blai
vus. Kokiu budu Saulaitis 
aplaike gėrimą tai sūdąs lig 
sziam laikui neisztirinejo o 
vela Saulaitis tyli kaip ojste- 
ris ir ne nori iszduoti isz kur 
aplaike gėrimą.

Iszmintinga blake.
Waterbury, Conn.— In tu

la lietuviszka karczema apsis 
tojo agentas lietuviszko laik- 
raszezio ant nakvines. Kada 
priėjo prie kningos in kuria 
pakelevingi užraszo savo var
dą ir pravarde, paiegejo, kaip 
per lapa kningos perejo pa
lengva dydele ir gerai iszpe- 
neta blakm—Agentas padėjo' 
plunksna, dirstelejas ant gas- 
padoriaus ir blakes atsiliepe:

“Na, jau to tai nesitikėjau 
ir ne maeziau savo gyvenime! 
Buvau apsistojus daugeluosia 
hoteluosia kur negalėjau akies 
užmerkt per blakes, nes idant 
blake peržiurinetu knyga pa- 
kelevingu idant dažinoti po 
kokiu numaru pakajui sve- 
czes apsistos tai da pirma kar
ta savo gyvenime tai daty- 
riau!....

Taji atsitikima mums dane- 
sze vienas isz korespondentu 
kuris su agentu stovėjo prie 
knygos.

Musztyne su ereliu.
Allentown, Pa.— Kada Miss. 

B. Flaherty vaikszcziodama 
po girria su mergaite 8 metu, 
likos užkluptos per dydeli 
ereli kuris norėjo mergaite 
nuneszt. Ant riksmo adbego 
merginos motina ir prasidėjo 
galėjimas su erelu, kuri Miss. 
Flaherty suėmus už kaklo už 
smaugė, Erelis turėjo 8 pėdas 
nog vieno lig kito sparnui.
Pabėgo isz klosztoriaus.
Newport News, Ky.— Dvi 

jaunos merginos Maggie Raf- 
berty, 15 metu ir Nellie Hu
ber 16 metu, pabėgo isz klosz
toriaus ‘.‘Gero Piemen.” Va
kare atidarus langa, szoko že
myn 18 pėdu, nes Nellie isz- 
sisuko koja. Palicije adbegus 
in ta karta paėmė abidvi mer
gaites o kada jiu užklausė del 
kokios priežasties pabėgo, tai 
tvirtino buk tam klosztorije 
labai mergaites vargino, ne
duodavo valgyt, sunkei turėjo 
dirbti o katra prasižengdavo, 
už mažiausia daigteli nuredy- 
davo lig marszkiniu, insody- 
davo in statynia szalto van
dens ir plakdavo su diržais 
ant szlapiu marszkiniu, jog 
per kėlės dienas turėdavo gu
lėti lovoje.

* Didžuvis sverentis 50 to
nu, turi drūtuma 145 arklu, 
nuplaukė 12 milu ant adinos.

* Japoniszkoi flotoi randasi 
13,066 laivoriu, no 15 igi 25 
metu senumo.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos,

Apgavo inaskoliszka 
szventa.

Viatka.— Arti Slobodsko 
jojo kokis tai kazokas per pūs
lines. Staigai pakylo baisus 
szturmas su žaibais ir perkūni
ję. Kazokui net szirpulei pra- 
ejtinejo per peczius isz baimes. 
Atsidustas gylei in savo pat
roną Mikalojų, prisiege, jog 
jago perkūnai jin ne užmusz 
tije keloneje, tai užžiebs tiek 
žvakių ant altoriaus ant jo 
garbes, kiek aplaikys piningu 
už savo arklį ant kurio jiojo. 
Mikalojus iszklause maldas 
kazoko ir atkreipė perkūnas 
nog jo. Ant rytojaus kada 
kazokas pribuvo in Viatka, 
atsimyne apie duota prižadė
jimą, nusidavė ant turgaus, 
neszdamas gaidi po pažaste o 
su kita ranka vede arkli.

— Hei kazoke — užklausė 
jo žmonis—ka turi ant parda
vimo ?

— Gaidi ir arkli —atsake— 
nes viena be kito ne parduo
siu.

— O kiek nori už tai - 
klausė kupezei.

— Už gaidi 200 rubliu, o 
už arkli du auksinus.

Arklis buvo puikus, kaip 
tai paprastai arklei kazoku, 
tuojaus atsirado kupezius, ku
ris stebėjosi isz teip akyvo 
įia.rda.vimo. Kazokas aplaikes 
piningus, nusidavė in kroma, 
pirko už du auksinus žvakių, 
nunesze in cerkve ir iszpilde 
duota savo prižadejima priesz 
savo patroną Mikalojų. Už 
aplaikytus 200 rubliu už gai
di pirko sau kita arkli.

RYGA.
Pamestas kūdikis.

Rygos laikino kalėjimo pri- 
žiurinetojas Steponas Kleckas 
rado pas kalėjimo vartus pa
mesta vaika, taip 3—4 savai- 
cziu. Vaikas tapo atiduotas in 
Rygos miesto vaiku prieglau
da.

Nabaszuinkas.
Rugsėjo 19 d. isz ryto, ant 

kelio Lubanskos gatves, ties 
namu No. 47, rado negyva na- 
baszninka, nepažistamo žmo
gaus, turinezio apie 40 m. la 
vona. Nabaszninkas gulėjo ba
loje krauju ir isz jo burnos 
ir ausu dar sunkėsi kraujai. 
Prie jo rastas pasportas liudi
ja, kad jie yra Jonas Tirtine. 
Jo kuna paėmė policija iszty- 
rinejimui.

Pakaruoklis.
Vienose namuosia prie Mir- 

nos gatves rasta prie kamba
rio duru ant rankenos savo dir 
žu pasikorueis F. Tiltas.

TrukszmadariaL
Marijos gatves No. 55 in 

gerykla Anderseno atėjo tris 
vyrai pradėjo girtuokliauti. 
Gerai insigere pradėjo smar
kauti ir galu-gale atsisakė 
mokėti už gėrimus, dar iszpyle 
kaili kareziamninkui. Dalykas 
priėjo prie to kad reikėjo vy
rus suriszti ir nugabenti in po
licija. Policijoi pasirodė, kad 
girtuokliai vienas K., prie 
teismo vertejes antras B., o tre 
tisis S. kalendoriaus “Baltijas 
kalendars” leidėjas. Visi tris 
paduoti in teismą.

* Puse laivu ant svieto pri
guli prie Anglijos. Geriause 
isz jiu gali but permainitais 
ant vajaunu laivu in 48 adinas.

* Arabijoi numirė 90,000 
žmonių isz priežastes bado.

* Kalvei Honoluluje aplai- 
ko pensijos no 40 igi 75 dole
riu ant menesio.

E, jau gana su tokiu pared- 
ku! Nužvelgiau “Vienybe” 
buk krepszelninkai isz Lietu
vos jau iszkeliavo isz Ameriko 
su prikimsztais krepszeis ame- 
rikoniszkais doleriais, ka ne
mažai pridarė triukszmo po 
visa Amerika. Tiek to, ne ma
no vežimas, ne mane veža.— 
Palauksime da kelis menesius 
o daugiau naujenu ižgirsime.

Jau ne vienas užmanimas 
dingo— teip kaip raudelis su- 
dylo, sudils ir tas ir kiti atej- 
teje.

Pagal mano seno nuomone, 
tai ne reikalingi tiejei visi 
klikavimai, pirmiausia turime 
patis save žiūrėt, kad iszmai- 
tyt paeze ir vaikelus ir duot 
atsakanti mokslą tiem vaike- 
lem. Žinote, jog jagu Ameri
ke prispaudže beda, tai nie
kas ne duoda o ir dvasiszkieje 
isz juso parafijos ne prisiuns 
ant maisto.

Geriause del žmogaus tūno
ti malszei, priguletie in konia 
parapije, paezedžei ir blaivei 
gyvent, laikraszti ir kningas 
skaityt, vakare sėdėt su savo 
vaikeleis, pasakot jiems apie 
Lietuva: kokie tenais apsieji
mai, kokie laukai, kas auga, 
kaip are, seje ir t. t. ir t. t.

Lig sziol lietuviszki valke
lei auga be jokios žinystos ir 
szimt-kart kvailesni negu kož- 
nas vienas grinorius pribuvęs 
isz Lietuvos. Mes Lietuvos ne 
galime peikt o Amerika per 
daug girt. Jagu nori Ameri
koje viską pamatyt, tai turi 
daug važiuot o tada da to ne 
pamatysi ka tokis vaikas Lie
tuvoje mato— tiktai savo kai
me. Sziczion auginami vaikai 
žino, kaip cigara žinst, ežiu 
kramtyt, arielka ir alų gert, 
kur koki sztora apvogt, freitu 
važiuot ir szparkintis.— Ir 
dievaž, jog daugelis yra tokiu 
lietuviszku vaiku, jog ne žino 
kaip bulves auga, ar ant me
džio, ar ant krūmo ar žemeje. 
O ka kalbėt apie visokius vai
sius, avižas, kvieczius ir t. t.?

Tai-gi, tėvai turėdami luošo 
laiko, gali savo vaikelius daug 
labai iszmokint,— nore tiktai 
tiek, kiek pate žino o ir apie 
mokslą tikybes, ne atsidavinet 
su viskuom ant kuningu. Tėvai 
turi vaikus apie Dieva ir pri- 
sakimus Jio ir visus artikulus 
iszmokint, ba kuningas ir teip 
turi ant savo galvos nasztas 
privalumu c ne visu vaiku bū
tie tarnu ir sargu.

Lietuvoje žmonelei buvo už 
mano pomietes nobažni, mel
dusi namieje ritmeti ir vakare; 
gavėnioje kas vakaras giedo
davo, tas pats Adventuose ir 
per ezventes, sziczion prie to 
ne linkia. Jau kningos maldų 
“Altorinee” per dydeles, kož- 
nas perkasi kanomažiauses, ba 
tai smagesnes del kiszeniaus, 
o ne del duszios. Mat bažny- 
czioje tiktu dydesnes, nes kaip 
su dydelem knygom užeit in 
saluna; ba kiszoje kiszenije.— 
Jau tai velniam vertas tokis

pauksztis, kuris savo plunksnų 
sarmatinasi. Noras ant dyde
lu kningu sumažo— ir tikėji
mo sumažo ir suvis nusiszpi- 
cuos, o kada Lietuviosia at- 
ausz szirdes prie Dievo, tai 
tada bus paradna. tauta! O tas 
jau galvatrukczeis artinasi.

Tai-gi, Lietuvoje žmonis ne 
turi tokio pavojaus netikėtos 
mirties kiek' czion Amerike o 
bet Nedelomis kožnoje bažny- 
czioje gieda suplikacijes: 
“Nog staigos ir netikėtos mir

ties
Iszgialbek mus Vieszpatie!”

O szieze! Brangus Dieve, 
suejna in bažnyczia rodos ne 
darbininkai,— ne tiejei, ka 
dirba po baisum akmeniu, ka 
kas diena ne vienosia tai kito
se kasiklose girdisi visoki ne
laimingi atsitikimai— cze su
sirenka džentelmonai, kuriem 
ne reike szaukt Dievo: “Nog 
staigos ir netikėtos ugnies ir 
szuvio ižgialbek Vieszpatie.” 
Gal ir giedotu, nes niekas ne
liepė o ka anglikai pasakytu 
(!) Teip, mano vaikeli! Keli 
Lietuvyste, nes sarmatiniesi 
Dievo pagelbos lietuviszkai 
melst.— Dievas tavęs, mano 
vaikeli sarmatinsys kaip stosi 
priesz Jin! Jagu sarmatiniesi 
lietuviszkai melstis, giedot 
ant uliezios kalbėt lietuviszkai 
o ir ant perstatimu lietuvisz
kai dainuot, po kvarabu da 
taja lietuvyste kelt. Kam veid 
mainant?!

Jau daug save nužeminome 
taisindami raszlava XX szimt- 
metije, ba tuom pasirodėm (!) 
civilizavotui svietui, jog rodos 
lig sziam laikui ne turėjom 
jokios spaudos. Teip teip, nau 
ja raszyba užkrėtė netikysta! 
Paniekinome Dieva ir Bažny- 
czios tiesas, platinasi demora- 
lizacije, girtavimas, nupuoli
mas dorybes. Progresistai sto
josi egiptiszkais sfinksais arba 
mumnijom. Tiejei tai tuosius 
laikraszczius laiko už labai 
moksliszkus ka turi pora lita- 
ru naujos raszybos,— kad 
duoda pipiru kuningam visaip 
ant juju plovodami o ir tiky- 
bei sparnus kerpa. O tai rots 
moksliszki rasztai,— tiejei vėl, 
ka laikosi senovės raszybos, 
ka sergsti tikybes ir ant kunin 
gu ne plauszke, tai niekai, ba 
žmonis temdina (!!)Irtainet 
kelis tokius dvasiszkus (ir dva 
siszki iždavejai) tokios jau 
nuomones.

Teip, teip, mano vaikelei. 
Dabar tokis svietas, jog tei
sybes ne mėgsta. O asz ne 
palaušiu teisybes raszyt ir nu- 
“Saule” talpyt, ba tai yra mi- 
lemiausias laikrasztis del visu 
Lietuviu, ne yra vienszaline, 
teisybe drožė o už teisybe nie
kas ne privalo pikt. Juk asz 
žinau, jog ir dydžiausi nevi
donai mislina: “Tai ka tajei 
“Saulei” padaritie! Turi vy
reli teisybe visame, nes mes to 
negalime atvyrei sakit, ba pas
kui Ižduotojei “Saules” labai 
pustusi! Ne! mes turime vis 
kalbėti, kad tai niekai laik
rasztis!”

Oj ne, ne! Jau nesubjaurin- 
syte Lietuviams, ba “Saule” 
prasklaido tamsybes, o ne do
relis labai szviesybes bijosi! 
Sziur!

Tiktai patis mano vaikelei 
galite suprast: Jagu “Saule” 
butu niekai laikrasztis, ar-gi 
laikitusi'konia ketvertis szimto 
meto (24 metus) be jokios at
mainos, teip kaip daugelis gy
vųjų ir numirusiu laikrasz- 
cziu? (Juk a. a. D. T. Bocz- 
kauskas 14 metu adgal rasze 
“Saulėje” “kad ir mano kau
lai supus žemeje tai “Saule” 
nepainus iszejtinet”— R.)

Ar-gi turėtu tiek daug skai
tytoju ir teip puikei intaisyta 
drukarne kaip szendien stovi? 
Ar gal prikiszo katra szalis 
kelis szimtelus kaipo paszel- 
pa? Ne! Tai-gi prasidėjo la
bai vargingai o szendien ne 
sarmata pasakyti “lietuviszka 
drukarne” isz ko ir Ameriko
nai gėrisi. Ar-gi tai ne svi
lina akiu nevidonams “Sau
les?” Ir da kaip?

Perskaitia szita mano pie- 
szineli apsvarstinkytia, kožna 
mano patemijima, o žinau, jog 
pasakysite: Dievaž turi teisy
bių.

Senas Mainieris,
isz Gloverso.

AkivosZiniosisz Lietuvos.
Žagarės.

Apielinkeje, Paczkiu sodžių 
je sudege kuliamoji maszina 
ir ūkininko Adomaiczio kloji
mai su visu paszaru ir nekul 
tais javais. Gaisras pakilo 10 
valanda nakti. Spėjama, kad 
tai užsidegė delei neatsargumo 
su ugnia.

Žagare.
Kauno gub. - Ir vėl gaisras! 

Rugsėjo J 5 d. netolimame nuo 
Žagarės sodžiuje Žiuriuose bu
vo gaisras. Sudege 3 ūkininku 
triobos. Tarp ju Diržinskio 
triobos ligi pamatu nudege, 
net ir pirteles nebeliko. Užsi
degė isz kuliamosios ugnia va
romos msszinos. — Tai dar 
karta persergejimas, kad ūki
ninkai butu atsargesni su toms 
maszinoms.

Jūžintai.
Ežer. apskr. Pas mus žmo

nes smarkiai girtuokliauja. 
Net gnnczia užbaigti statyti be 
degtines nesūgeba. Kol pini
gu turi ir gali nusipirkti degti 
nes, tai tada žydas Szlomkis 
geriausias draugas, o kada pi
nigus pabaigia, ir Szliomkis 
degtines nebeduoda, tai tada 
Szliomski musza ir jam langus 
iszdaužo.

Geda vyrueziai, geda!

Sznkina.
Sziaul, pav. - Pas mus szi- 

met derlius per puse blogesnis, 
negu pernai. Kurie javai anke 
cziau sėti, dar sziaip-taip, o 
vėliau sėtieji visai blogi. Neuž 
derėjimas— deliai perdaug di
delio sausumo ir karszcziu. 
Daržoves taip-pat menkos. 
Buroku ir morkų beveik nėra.

Dabar pasejam rugius, bet 
kaip nėra lietaus, tai sausoje 
žemeje nedygsta. Jeigu nesu- 
dygus užszaltu tai kita meta 
be duonos liktume.

Akivi szmotelci.

Parižiuje iszeitineje 2585 vi 
šokiu gazietu.

* Isz 16 unciju aukso duo 
dasi padarit viela (dratas) teip 
ilgas, jog su juom gali ciela 
žeme apjuost.

* Lordas Kelwinas, garsin
gas anglikinis mokintas, tikri
na jog žeme no 30 milijonu 
metu yra užgyventa žmonimis 
ir žvėrimis.

* Suvienitose Valdibose 
Ameriko yra apie 900,07 ake- 
riu žemes užsodintos vinuo* 
gem. Kalifornije užima pirmu 
tine vieta o antra New Yorko 
Waldiba.

* Arkleis važevimas ant 
svieto per meta kasztuoje 250 
milijonu dol.

* Japonijos" statistika iszro- 
do jog tenais ant 184.062 ypa
tų, apsodintu už kaziravima 
53,896.



Mano Džiaugsmas.
Istoriszka Apisaka.

— Valukl Valuk!
Vaikinas kruptelejo ir stojo 

ant ligiu koja, pastate akės.
— Ar razbaininkai ateina, 

panele?—paklausė persigan
dęs.

Irena nieko ne atsake.
— Eikie su manim, eikie— 

szauke.
Ir nubėgo no trepu in prie 

mene isz priemenios ant kie
mo iezpuole, Valukas paskui 
jaje pusiau ’apkvaitęs, pusiau 
susnudes, mislino, jog Kafun- 
kas velei gauja ant dvaro už
vedė.

— Mikolai! kur esi? - szau
ke Irena, bėgdama per kiemą.

— Mikolai! kūrėsi?— pa
antrino iszsigandes Valukas. 
Jiojo balsas butu galėjas nu
mirusi pabudint, o ka szneket 
apie bambardiera, kuris no 
laiko užpuolimo miegojo visa
da prie bromo po stogelu. Pa- 
szoko no guolo senis.

— Atidarikie bromą tuo- 
jaus,— paszauke kasztelonai- 
te,

Mikolas ne žinodamas ka 
daro, teip .buvo inmiges, ati
darė bromą, Irena iszbego ant 
uolo, paskui jaje Valukas ir 
Mikola.

— Ir tu Mikolai suimsi 
žmones, eisime drauge.

Po valandai isztrauke isz 
dvaro pulkas link girnos.

Slinko pamaželi— tilumoje; 
prieszakij ėjo keli |virai. kurie 
žinojo, gerai girre, paskui juos 
raitelei, o peksztininkai apsiau 
binejo girre, idant nepabėgtu. 
Gilumoje girrios, ant vienos 
pelkos, nužiūrėjo gestanczes 
Ugnės. Prisiartino atsargei, 
kaeztelonas ir jio draugai pa
regėjo nedidele pelke, tarp 
tankiu pusziu ir da tankesniu 
aglaicziu, baigenti degt ugnis 
mete raudona szviesa ant ke
liolikos barzdocziu, apjuodu
siu, baisaus veido viru, gilei 
miegancziu. Vieni turėjo ant 
saves trumpas jekutes, buvo 
tai vokieczei, Kafunko tautie- 
czei, kiti su skrandomis, tie 
tai turėjo būtie isz vietiniu kai 
mu. Visi turėjo už juostu pei
lius ir puczkas prie rankos Ke 
lios baczkos, visoki bertainiu- 
kai, apgraužti kaulai aplinkui 
primetita, liudijo, jog turėjo 
nesenei bankieta. Gal už daug 
prisigėrė, ba kietai buvo ap
migta, jog prisiartinancziu ne
girdėjo ir kaip lūžo szakos gu
lintos no arkliniu nagu. Vie
nas po teisibei isz razbaininku 
stovėjo po puszczia ^ant jaus
ies su ginklu ant peties, nes 
ir tas padejas smakragant kru
tinės djuczoi kriokė, o koksai 
braszkejimas ugnies ir krioki
mas miegancziu užkurtinejo 
triukszma prisiartinancziu. 
Kasztelionas liepe apsiaubt 
mieganczius, o pats su kelio
lika kitais pamaželi prisiarti
no pas Ugne.

Riezkite juos— isztare pa
maželi.

Stovintis ant sargibos raz- 
baininkas pabudo, pagriebė 
puczka, norėjo surikt, nes vie
na ranka Mikolas tvėrė už 
gerkles, o su kita už rankos. 
Griuvo razbaininkas ant žemes 
o tuojaus * kaimuoczei suriszo 
su virvėmis.

Ant to sumiszimo subudo 
kiti razbaininkai ir norėjo im
tis už ginklu, nes kad kožnas 
turėjo ant saves klupojenti 
vira ir nszanti rankas, kaip 
meitėliu. Pasidarė trumpa ant 
kumszcziu tasine, su dantimis 
ir nagais. Szis ir tas isz raz
baininku, katras da spėjo, pri
puolė prie peilio ir isz pasku
tines ginesi, nes nieko neženk
lina, ba vaisko buvo daugiaus, 
tai likosi ingaleti, subraklinti 
ir variti in dvara.

Jau szvito, kada raitelei pri
buvo ant dvaro su surisztais 
razbaininkais. Irena iszbego 
net ant gonkeliu ir paszauke:

— Na, tai ir namiejel
— Taip, mano džiaugsme— 

atsake kasztelonas, kuris 
pirmiause—o pažiūrėkite 
musu laimo, tai vis tavo 
valninkai.

Irena su baime žiurėjo
razbaininku, ba kožnas raite
lis turėjo po viena razbainin- 
ka, priiiszta prie arklio.

jojo
ant
ne-

ant

Jonas su Mare susibarė,
O uoszve kitam kambare užsidarė, 

Nes per jos priežaste nesupratimus turi, 
Ant ko uoszve linksmai žiuri;

Visur tas pate atsitinka, 
Kur uoszve randasi, ten poros nesutinka.

—Kur uoszve?

Ant regėjimo paniurusiu 
veidu piktadariu, su surisztom 
rankom in užpakali, su kruvi
nais veidais ir rankomis, ne 
smagu darėsi žiūrint kasztelio- 
naitei ant tu valkatų.

— Teve! liepkie tuos žmo
nis nuvest toliu no czion ba 
asz ne galu žiūrėt, liepkie juo
sius paleist, tegul sau eina in 
kur nori.

— Kasztelonas nusijuokęs 
tarė:

— Ka tu ten tauziji, merge
le, ar tu nori, idant ir ant to
laus plesztu dvarus ir žmonis 
—ir pabuezevo Irena.

— Tai liepkie jiems prisiegt 
priesz križiu ant atminties sa
vo motinu—atsake su drutumu 
mergina.

Ponas Zavistovskis paglos
tė galvele savo dukreles.

— Tegul karalus su jeis ži
nosi—atsake kasztelonas ir ta
re in Mikola: — Paimk deszim 
ti gerai apginkluotu viru ir 
su jeiseis drauge nuvarisite 
tuosius razbaininkus in miestą 
tegul sūdąs jiosius sudije.

Mikola pasikloniojo ponui 
žemai, o tuom laik kasztelonas 
nusidavė su duktere in dvara, 
vesdamas su savim 'viriausibe- 
Stalas jau buvo parengtas, se- 
do-gi visi del pasidrutinimo.

- - Ar žinai tu mano “džiaug 
smėli”-— kaip asz apmislinau 
isznagradit tavo drąsą,— tarė 
kasztelonas in duktere paslin- 
kes no saves torielka szitai nu- 
vežsziu tave in Krok'ava, ant 
pasitikimo grižtaneziu pulku; 
vadas ketino susilaikit Lwawe 
pora dienu, tai da paspesime 
in tenais.

Apkaito Irena isz džiaugs
mo, pagriebė tėvo ranka del 
pabuezevimo, o jis nusijuokė 
linksmai.

— Juk pavėlinsi, paeziut 
nuvažiuot kūdikiui,— paklau
sė paezios.

— Su tavim kad ir ant ga
lo svieto, — atsake kasztelonie- 
ne.

• » #

Buvo pietų laikas; norint 
jau buvo ruduo, tai saule kai
tino, rodos ant atsisveikinimo 
ir karsztis buvo viduvasarinis. 
Vienok uliezios Krokavo mir
gėjo no žmonių: matiti pekezti 
raiti, arba važiuojenti puikio
se karietose ponai, szlektos isz 
visu szalu sklipo, daugibe kai- 
muocziu ir garsingi miesezio- 
nis Krokavo. Per langus atvi
rus žiurėjo moteres puikei pa
sirėdžiusios. Minios kas valan
da didinosi ir paauksuotos ka
rietos žibėjo labai, apsiaubtos 
visokeis tarnais, vos galėjo per 
s įslinkt. Žvengimas ir tauszki- 
mas arkliniu nagu, czerszke- 
jimas ginklu, kliksmai visokie 
susiliejinejo in viena dideli 
baisa.

Matomai senas Krokavas 
szvente koki tai apvaikszczio- 
jima, jagu szitokem karsztije 
szitiek žmonių pasirodė ant 
uliezios. Szitai pasipilė ulieze 
ciela eile karietų visokio pavi
dalo, o per stiklinius jiuju lan 
gus matit buvo tai dviragines 
biskupines kepures, tai tamsei 
rausvi rubai senatorinei. Ir 
isz palociaus no Vavelaus isz- 
slinko ,kelos karietos paauk
suotos, su daugibe tarnu pui
kei pasidabinusiu, arklei pa-

rediti in puikes pleszkes su 
auksinėm ir sidabrinėm sakti- 
mi; arklei puikus augaloti ir 
pasikėlė balsas-tarp žmonių: — 
Karalus važiuoja!— pirmuti
nėje karietoje sėdėjo Zigmun- 
tas senas, ant minksztos sodi
nes, linksmai dairėsi aplinkui, 
ant jiojo puikaus veido persi- 
muszinejo geribe su linksma 
ake žiurėjo ant žmonių kurie 
jin su džiaugsmu pasveikino. 
Ties juom buvo iszkeltas bal
dakimas idant saules kaitra 
ne daeitinetu.

Paskui jin kitoje karietoje 
sede jiojo pati Bona, kuri žė
rėjo nog deimantu ir kitokiu 
akmenų jog rodos norėjo 
priesz save saule užtemdint. 
Buvo tai labai puiki (mandra) 
ir su paniekinimu žiurėjo ant 
giventojuKrokavo, o buvo pa- 
sisziaus ir net lupa patempus. 
Rodos ne galėjo nusedet ant 
vietos, ba nuolatos taisėsi ir 
taisėsi ant sedines ir muetravo- 
jo savo pakajavine sedinte vie- 
nojejkarietoje.

Karietos iszvaževo in už
miesti o ir visi įžmonis nusida
vė, kur ant Ilgumos stovėjo du 
ąžuolai, po kuriu pavesiu buvo 
pastatitos dvi kėdės ant iszkel- 
mes del karalaus ir karalienes 
ir isz abieju szalu buvo pri- 
taisiti suolai del senatorių ir 
kitokiu ponu.

Žmonių daugibe, kaip tik
tai ake užmatit stovėjo ir visai 
tarp saves kalbėjo:

— Narsus tai viras, tas^mu- 
so vadas,— kalbėjo kokis tai 
intukias szlekta in szale stovin 
ti kita szlekta.— Vaikine su 
ketureis tukstanezeis sumuszt 
20 tukstaneziu užpuolu, tai 
vaikine reike turėt smarke ran 
ka ir ne bile kokia galva.

— Amžei praslinks, o apie 
musztine prie Obertino ne’už- 
mirsz,— atsake tas antrasis.

— Tai vaikino ne maža gar 
be, jog mes {prigulėjome prie 
tosios musztines.

— O jagu Zavistovskis, bu
tu prisilenkiąs prie balso savo 
szirdies ir butu ’no Gvazdiko 
sugrižias namon, kaip tai prio
rėjo padaritie, kada “gavo žine 
apie Kafunka, tai szendien ne 
galėtume pasigirt, ba būtume 
paskui jin visi traukia kožnas 
in savo szali,— atsake antrasis 
szlektas. Szlekta nuleido gal
va ant krutinės, ir paklausė už 
valandėlės:

— Tai ka girdejei apie Ka
funka?

— Girdėjau jog suimtas.
— Dėkui Devui.
— Jau badai atvažuoje!
Tai pasakias szlekta pasis

tiebė ant pirsztu ir žiurėjo 
prieszais save pro žmonių gal
vas. Ne bludo, isz tolo buvo 
girdėt tarszkejimas ratu ir pa- 
sikeluses dulkes, ne trukus 
pasirodė karietos, nes ne buvo 
tai laukiamas vadas su savo 
draugais, nes tai da pribuvia 
ponai, kurie norėjo pamatitie 
garsinga vada Joną Tarnovs- 
ki. Ne pribuvo jiejei isz Kro
kavo, ba pribuvo no tos szalies 
ekiu, no kurios lauke vado.

— Tai gkasztelonas Zavis 
tovskis su duktere. Oj tai nar
si mergina! asz apsakisu ta- 
mietai apie jaje, tiktai prisi- 
žiurekie gerai, kokia patoga.

Isz tikro buvo graži ezedien

prie Obertino,— pasikėlė di
dis balsas aot ligumu, o mieste 
Krokave suskambėjo ant kart 
visi varpai o ir didžiauees var
pas vadinaams “Zigmantas” 
atsiliepe.

— Pavelik maloningas ka
ršiau, idant po tavo kojų su
dėtai! laimiki— atsiliepe susi- 
j idinaneziu balau vadas ir at- 
sisukias iu stovinezius užpaka- 
lije, pamojo ant jiuju: bajorai 
valakinei puolė ant veido 
priesz karalu, karužai palenkė 
karūnas. Karalus da karta 
prispaudė vada prie saves, pas 
kui nuvede in ^avo karieta 
szale saves pasodino ir nusida
vė drauge in paloc’, paskui 
juosius karietos bi.-kupu, se
natorių ir ' alakiniu bajoru,

— Pažinstu, juk ir jis buvo! karieta karalienes, dvarokai, 
ant vainos, mat ir jie in czion , kareivei, szlektai ir žmonis, 
pribuvo

Cze velei naujas sumiszimas 
patraukė visu akės in toliau il
sėtai tuojaus pasirodė daugibe 
vaisko su glitom raitelu. Mi 
nios žmonių dasiprato vienok, 
kas važuoje, ba pradėjo szaukt.

— Te givuoje Jonas Tar- 
noivskis, te givuoje narsunas 
no Obertino.

Isz stulpo dulkiu, isz tolo 
pasirodė raitelei: pirmiause 
ant bėro arklo jojo viras pui
kaus pavidalo, kareiviszkam 
apsivilkime, su vainiku ant 
žilos galvos isz ąžuoliniu lapu, 
tuojaus szale jiojo ėjo virai su 
nusiminuseis veidais, kitokiuo
se brangiuose drabužiuose, tu
rėjo nuleistas akės, rankos su
rakintos parodinejo, jog tai 
paiTnti nevalninkai. Buvo tai 
valakinei bajorai, o terp juju 
kanclieris ir pagelbininkas 
Petrilos. Paskui juosius pui
kus arklei trauke 50 paimtu 
armotu no užpuolu, paskui ju
ju karūnos ir paparezei paim
tos no pleciaus paskui lietu- 
viszki ir lenkiszki vaiskai su 
savo karūnom. Pasikėlė dideli 
balsai minios stovinezios ir 
pradėjo no džiaugsmo kepures 
metit augsztin. Vadas Tar- 
noivskis prisiartino pamaželi 
prie vietos, ant kurios karalus 
jiojo lauke, kada jau prie už
kloto kelio su raudona gelum
be, nusėdo no arklo ir peksz- 
czes prisiartinejo, paskui jin 
bajorai valakinei karūnos ir 
armotos.

Zigmantas Senas ne lauke 
ant vado, pasikėlė priesz žila 
seneli vada ir isztrauke priesz 
in rankas, o kada Jonas Tar
nowskis norėjo su nusižemini
mu atiduotie jiam pasveikini 
ma, apėmė jin karalus in glebi 
ir prie szirdies spaude. Buvo 
tai paszlovinimas ne girdėtas.

— Te givuoje vadas! te gi
vuoje ingaletojas nevidonu

Irena, peikei labai pasipuo- 
szus, szviesi, linksmo veido, 
pilna laimes. Mi-linos josios 
akeles pbicziai atidaritos, žiu
rėjo iu visa apsiaubima, kas 
kartas tėvo prisikiszus klausi
nėjo apie szi tai ta, o kaip ka
raliene paregėjo, tai net klik- 
telejo no divo, teip jaje pei- 
vere, toji pasipiltus motere.

— O ka ar ne patoga?— 
paklausė storasis szlekta szale 
stovinezio draugo,— turi vai
kine su kuom pasigirt kaszte
lonas.

— O kad jaje szimtas! bus 
gražiause mergina ant svieto.

— Žiūrėk, žiūrėk, eztai ir 
ponas Požarskis atvaževo su 
s mum, ar ir taji pažinsti?— 
paklausė.

— Na ka, pamatei akivus 
daigtus, mano džiaugsmeli? 
prakalbėjo Z iviotovekis atsi
sukdamas in duktere:— Da
bar ir mums laikas namon.

— Kolei busiu giva, tai to
sios dienos ne užmireziu—- at
sake Irena

— Kasztelonai, kašztelonai, 
— atsiliepe kokis tai balsas. - 
Asz teipos-gi sugrisztu na
mon.

Kasztelonas atsisuko ir pa
regėjo Požarski su sunum pri- 
siartinanczius. Pasveikino link 
smai paskui karvedis atsigrįžo 
in Irena ir ranka in jaje atki- 
szias paszauke nulenkdamas 
galva!

— Kasztelonaite! girdėjau 
labai daug apie tave ir isz to 
didelei stebuosiu; jau dabar 
nesiginezisiu su tavo tėvu, ne 
sakisiu, jog mano vaikinas, 
daugiau vertas; suvis esi vi- 
riszko budo ir liginiesi didžiau 
šiam narsumui!

Irena apkaito kaip putinėlis 
kasztelonas 
gerkle.

— Teip, 
ir suspaudė 
tuom laik jaunas Požarskis pri 
siartino ne drasei prie mergi
nos ir rtidave žema pasveiki
nimą, pagirdamas didele drąsą 
galėjime su razbaininkais.

Ne trukus po tuom, Požars- 
kis su savo sunum likos už- 
prasziti per kasztelona, sėdo 
in jiojo karieta ir važiavo 
drauge namon, o tuszcze ka
rieta karvedžio ritosi paskui 
juosius. Važuojant sznekucze- 
vo apie praejuse musztine ir 
Kafunka, o žmonis be paloves 
szauke vi vatus.

Ant galo trumpai užbaigė
me tuom, jog jaunas Požarskis 
teip pamilejo Irena, jog be 
josios ne galėjo sau vietos rast 
ir ne trukus atsibuvo iszkel- 
minga veseile kokios aplinki
nes giventojai ne buvo matia.

nusijuokė ciela

tai sutinku— tarė 
ranka kaiminui.

Motere kalvis.
Mrs. Anna M. Albrecht yra gerum kalviu, norints neuž- 

siyma kalvysta, nes kaip kada prigialbsti darbe savo vyrui 
Bronxe, New Yorke. Albrehtiene prigialbstinejo savo vyrui 
kalviszkam darbe du metus adgal kada negalėjo užlaikyti pa- 
gialbininko, nes kada truputi dasidirbo, ne reikėjo daugiau 
Albrechtienei stovėti prie priekalo o szendien praleidže dau 
giau savo laika su trejetą vaikucziu. Kaip kada užejna moterei 
noras ejti in kalve ir tenais praleist kėlės valandas prie darbo 
kaip tai paveikslas mums parodo nes kalvysta labai myli.

Tik AntTrumpo Laiko!

Mano sesutes rūteles, 
Skaisczios lelijėles,

Ar žinote, jog boba kvailai 
nobažna,

Tai jau atlikias szpielis ir 
gana!

Kas isz tokio nobažnumo, 
Jagu ne duoda žmonims spa- 

kainumo ?
Bobos privalumas:
Vaikelius augint,
Nog pikto gint, 

Liežuviu ne vedžiot, 
Snukiui valos ne duot. 
Labai nobažna iszrodo, 

Kaip szventbezde pasirodo, 
Kaip gyvate, akis nuleidus, 

Ir visu ledoku pripiltus!
Puczesi kaip utele,
O ne žino kvaile: 

Jog puikybe griekas, 
Isz tokios davatkos niekas.
O ir protas, kaip perekles 

visztos,
Vyras ne turi jokios naudos; 
Ba ne szventa diena vyras at- 

eilsio ne turi,
Boba bažnyczioje, o pats vai

kus ir puodus apžiūri! 
Dorybe motere dabina,

O ne križei ir szkaplerei ka 
apsikabinia, 

Daugelis rugoj i vyru isz visu 
szalu,

Jog prisiveis! davatkų!
Kurios apie narna nedboje, 

T»rp saves liežuvius vedžioję, 
Pas kitas bobas reikalus turi, 
Grinczios ir savo dukreles ne 

prižiūri!

Asz nesitikėjau niekada, 
Jagu butu virtus tokia mada, 

Tarp lietuviszku misiukiu, 
O ir mergiukių.

Juokai mane yma,
Kaip pamatau motere ar mer

gina,
Laikante isz užpakalio drese, 
Norint ir ka dirba stubose.

Apie paežiu szvaistosi, 
Už užpakalio laikosi, 

Dievaž net žiūrint geda, 
Kaip szarka pasvilus uodega 

bėga!
Tai szirdeles mada virto, 
In ka tos moteres pavirto? 
Szlebe ilga— maklakota, 
Kaip nuskurus karve, mesz- 

luota.
Mat, ilgas dreses siuvasi, 
Ba parodyt kojas gėdysi, 

Kurkos iszklipia be szniureliu, 
Ir da be sztriumpeliu.

Asz duosiu rodą, sziteip pa
darykit,

Isz užpakalo vasza pritaisykit, 
Pasamona pakabinkit, 
Tada ne reikes laikyt,

Ir žmonių juokyt.

Kur ten Masacziužes salunin- 
kas turėjo bartenderi, 

Badai mergina ar moterį, 
Nubodo bartenderiaut, 

Norėjo saluninka už locna 
vyra gaut.

Paprasze paliemonus, 
Už brolius,

Tiejei tuojaus ir atlapszejo, 
Be parduno taszczyti norėjo;

In bažnyczia ant szlubo, 
Bet da laisnu isz korto 

buvo.
Nubėgo, laisnus iszeme, 

O ir kita mergina paėmė.
Nuėjo szluba gavo, 

Tuojaus pas save pargabeno 
Kaip pirmutine tai paregėjo, 
Graudžiom aszarom apsiliejo, 

Biedniokele ant juoko pasi
liko, 

Dydelame varge liko.
Jagu mergina protą turėtu, 
Tai toki rakali pamokintu,

Gerai paszokintu, 
Ir papelnytu.

ne

Isz kur tai in Bostoną mer
gina pribuvo,

Ir tuojaus maižiesziuka gavo, 
Juk ant svieto visaip atsi

tinka,
Ne kožnai tokie pirkinei pa

tinka.

2-TRO. Meto “Linksma Valanda” labai 
Dyclele Knyga, 427 dydeliu puslapiu 
talpinasi: 18 Ilgu Istorijų, 66 Trumpesniu 
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos 
Žineles, 42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu 
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks 
Szita Knyga turės skaitinio per visus metus.

PREKE TIK $1.00
Nusipirkite o Nesigailesite.

Ilgos Istorijos.
Raganos augitine 
Atsitikimas Lietuvio Varszave 
Szakinas, nedoras židas 
Baisus razbaininkas (Tikra teisybe) 
Kuningaiksztis
Ponas Storasta ir Velnes Boruta 
Motiejus Murma
1 storije apie Jenerolo dukteri ir 
sodauniko sunu
Sierata, Jonas Degutis 
Jurgis durnelis
Kaip Agute del saves rinkosi jauniki 
Rustibe
Tuszczes dvaras
Baime per tris naktis 
Gudri motere
Nedoras tėvas 
Simukas ir Magduti 
Žvirblei

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove 
Milaszirdistes nagrada 
Iszmintingas mužikas 
Ar turi adata 
Juokinga klajda 
Stasiukas ir Urszule 
Juokinga pasakaite 
Vaito prisukimas 
Netikėta geradejiste 
Pirkimas velnio
V aidulis
Jurgis kokiu mažai 
Tomila
Mokink tingini ne lazda nes badu 
Kupcziaus laime ir nelaime 
Nusiszipsojimas 
Jasezultas
Ne imsi Vardo Dievo dovanai 
Razbaininkas Burauckas 
Petras Szaporas
Ne nutverus už rankos ne sakik 
Laidotuves
Senas sziauczius 
Nagrada už pasiszventirųa 
Sziauczius D rote lis 
Kupcziaus sūnūs 
Apie Didėja Petniczia ir medžius 
Viernas tarnas
Sziauczius zokoninku
Debesėlis
Lape, vilkas ir blusa 
Apie bajme 
Pirszlej 
Vandens laszelo kelones 
Su maskomis pleszikai 
Atsikėlė isz grabo 
Nuneszta per zuiki laime 
Eglinciszkes virai 
Negi vėlo ranka 
I ndijonu pasaka 
Tėvas ir tris jio sūnūs 
Antanas Beržiukas 
Nekantrus artojas 
Trijų bud u moteres 
Abramkes pavojus 
Maži musu kankintojoj 
G ūdras barzdaskutis
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis 
Kaip maskolijo renka vaita 
Kaip pasidarė Pejpu ažeras 
Su kupriuku atsitikimaj 
Turreniuszas
Puiki Antano rodą del vaidijanezios 
poros
Kaip ruski popai apsieina su savo 
parapijonais
Giduoles no sausgėlos 
Puikus nevidonas 
Naudingas priklodas 
Szuo atkerszintojum 
Smertis Nerono
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas 
Juokingas apsakimas 
Pabuczevimas kūdikio
Jankelis Puče
Kaip bagoezius pateko in pekla 
Kitras čigonas
Netikus papūga

DAINOS IR EILES.
Tris budrei (eiles) 
Lietuvos grožibe 
Žiemos laikas
Prainant
Gege ir gaidis
Laoora
Kas yra didis 
Teisybes priežodis 
Viltis laimingu laiku 
Sziauczius ir Evute 
Del ko židai ne valgo kiaulienos 
Lietuviu būdas ir paproezei 
Isz Petrapiles 
Del mergeliu 
Pavasaris
Lietuvos būdas 
Artojaus skundas 
Jiojo pirmoi meile 
Sanietas
Nelaimiu gadinęs 
Ant Ringos kapu 1887 m.

Szenadori apie Czeri strito, 
Darosi velneva isz pats rito, 
Bet kaip kada nusisuksiu, 

Tai dievaž sprandą nusuksiu!
Da palauksiu,

Kol daugiau žinių isz ten 
gausiu. j

vagis

Szventas Petras
Visi ant Lietuviu
Persiskiriinas.
Vilnis
Nfislis
Rūtos daina
Apie jaunikaezius
Tikri szirdies jausmai
Lietuvio kelone ir gailestis 
Pirma o dabar
Nekirstas rėžis
Mano turtai
Gaidis ir žemeziugas 
Paszaukimas
Ku-ku ir ku-ku
Matita arba regeta 
Daina
Atsilikias pjovikas 
Daina sakalėlio
Tututi s ir peleda
Ežis ir Katinas

Bite, uodas ir liepa
Atsiminimai
Skruzdės ir szirsze
Maniemsiems
Gandras
Jonas Zižka
Daina
Nelaiminga jaunamarti (su natom) 
Daina
Psalme
Skundas dukreles
Givenimas doro žmogaus 
Dainele
Apie tevinia 
O asz jio—jam kalta
Dainele
Dainele
Malda darbininko

AKI VOS ŽINELES
Kaip su savim givena pikta pora ir 

kaip privalo giventi
Kaip žmones apie paukszczius mena 
Meile ir budai terp septiniu tautu 
Trumpi pamokinimai 
Kaip apsieiti sergant ant akiu 
Kas reikalinga sveikatai 
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti 
Kaip pažinti arklo metus 
Ar yra liga kaltūnas?
Dideles pjuvines ant svieto 
Sugedimas viduriu pas kūdikius 
Persekiojimas spaudos 
Biskutis apie moteres
Kaip butu Christusa iszluosave no 

židu
Isz bobiszku knygų
Lahne
Užtrucintos dovanos
Rodos del geru gaspadiniu
Moterių budai
Kokiame amžiuje priguli poruotis? 
Intekme valgio ant balso 
Ar cukoris kenke dantim?
Pervirszinis naudojimas druskos 
Tikėjimas Kiniszkas
Geras spasabas 
Sriuba isz duonos su vaiseis
Kaip ilgai medžei buna ant žemes

NAMINIS DAKTARAS.
Del ausu
Kaip skanduoli atgaivinti 
Kaklo skaudėjimas 
Priesz cholera
Del plauku
Del noses
Ant nuszalditu sunariu
Szlapioji dedervine _
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuomirulis
Geltlige
Influenza
Dieglis
Pažandės
Užkietėjimas viduriu
Gėlimas dantų
Plaucziu uždegimas 
Ramatizmas
Ne noras valgit
Niežai
Jago kojos prakaituoje
Del kosulo
Trūkimas ranku 
Plauku auginimas 
Niežėjimas kūno 
Dantis czistai užlaikiti
Akis
Galvos skaudėjimas 
Atgriebt nusinuodinusi
Szamas vaiku burnelėje 
Kirmėlės viduriuose
Pradūrimas voties
Senos ronos
Džiova arba sukatos
Kaip gidinti plaucziu uždegimą 
Krauja sulaikiti
Medus giduolo no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užszaldimas 
No gėlimo viduriu 
Perdurimas voties
No kosulo.

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paczta. 
Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.

Adrcsavokite

W, D. Boczkowski-Co; Mahanoy City, Pa,
SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.

^*=35^ Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad a3
perkėliau savo krautuvę j Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciugelių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų" klernetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.

'Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
mW fot°grafijomst guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 

da-knygių. Gražių popierų gromą toms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu- 
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiBsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
Ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
3225 So. Mals ted St. Dept s. Chicago, III.
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užsirūpino tuomi, kad jeigu 
jis žinotu atsakanti laika, kuo 
met pradėti kiekviena reikalą, 
su kokiais žmonėmis bicziu- 
liuotis, su kokiais — ne, o 
ypacz, kad jis žinotu, koks rei
kalas yra svarbiausias: tuomet 
jis visus savo reikalus galėtu 
atlikti su pasisekimu ir tada, 
pagal jo nuomone, visoje ka
ralystėje but geriausia tvar
ka...

Taip pagalvojęs karalius 
apgarsino po visa savo karalys 
te, kad duoses gera užmokesti 
tam, kas jam pasakys: Kaip 
žinot kiekvienam reikalui tam 
tikra laika, kurie žmones yra 
reikalingiausi karalystes val
dyme ir kaip daryt, kad nepa
klysi kuris reikalas svarbesnis 
už visus kitus...

Erne lankytis pas karalių 
visoki galvocziai ir atsakinėjo 
in jo klausimus visaip.

Vieni aiszkino, kad žinoti 
atsakanti kiekvienam reika
lui laika, reikia isz virszaus 
nuspreti ir padaryt tam-tikra 
paskirstymą laiko ir reikalu— 
dienoms, savaitėms, menesiams 
ir tt. paskui tvirtai to laikytis. 
Tiktai tuomet— sake jie— 
kiekvienas reikalas buses at
liktas savo laike! Kiti sake, 
kad negalima laikytis isz vir- 
ezaus paskirto laiko, bet ati
džiai prisižiūrėti, kas dedasi 
pasaulyje ir tuomet tik [daryti 
ta kas yra reikalingiausia. Tre 
tieji kalbėjo, kad nors ir ati
džiausiai temyti viską, kas de
dasi aplinkui, bet vienas žmo
gus niekuomet patsai negali 
nuspręsti, kuomet ka .pradėti; 
tam tikslui būtinai turis laiky
ti gudrius patarikus, kurie tu
rėti spręst, ka dirbt ir kuriame 
laike. Ketvirtieji tikrino, kad 
yra toki reikalai kuomet nėra 
laiko klausti patarimu galvo- 
cziu, bet reikia nuspręsti tuo 
kuogreicziau— laikas ar ne— 
juos pradėt. O kad tai žinoti 
reikia iszanksto numanyti kas 
atsitiks. Kadangi toki busian
tieji dalykai žinomi tiktai bur
tininkams, tai karalius ir pri
valo in juos kreiptis su tais 
klausimais.

Taip-gi visaip buvo atšaki 
neta ir in kitus klausimus, o 
ypacz in antra: Vieni sake, 
kad reikalingiausi karaliui 
žmones— jo pagelbininkai vai 
dininkai: kiti aiszkino, kad 
reikalingiausi— dvasiszkieji, 
tretieji tvirtino, kad reikalin
giausi sznipai ir policistai: ket 
virtieji szauke, kad reikalin
giausi karaliui žmones— karei 
viai.

Ir trecziaja klausima: Koks 
reikalas svarbiausias,— vėl 
vieni sake, kad svarbiausias 
reikalas yra— mokslas: kiti 
kad,— kareivyste; treti, kad— 
dievobaime...

Visi atsakymai labai skyrėsi 
vieni nuo kitu, todėl karalius 
nevieno patarimo nepaklausė 
ir nž patarimus neužmokėjo.

Tada karalius kreipėsi in 
vienuoli gyvenanti miszke, 
kuris priimdavo tiktai pavar
gėlius. Todėl karalius apsirė
dė prastais drabužiais ir iszke- 
liavo pas vienuoli.

Vienuolis kasė lyses ties sa
vo bakūžėlė. Pamatęs ateinan
ti pasveikino ir tese savo dar
bą. Vienuolis buvo liesas ir
silpnas, tai kasdamas žeme— 
sunkiai kvėpavo ir su rankove 
prakaitą szluostesi.

Karalius— prastuolio rū
buose— prisiartinęs tarė: Asz 
atėjau pas tave vienuoli klaus
ti trijų klausimu! Ir iszpaeako 
jo savo klausimus.

Vienuolis iszklauses kara
liaus pasakojimo nieko neatsa 
ke ir spioves sau in delną, bai
gė kasti lyse.

— Tu jau pailsai!— tarė 
karalius lukterejes,— duok 
man savo kastuvą, asz tave už
vaduosiu.
p— Dėkui tau geras žmoge
li!— pasakė vienuolis,— ir ati 
davės kastuvą, pats atsisėdo 
ant žemes.

Sukasės dvi lyses, karalius 
perstojo kasės ir vėl atkartojo 
savo “klausimus.” Vienuolis, 
nieko neatsakydamas, atsistojo 
ieztiese ranka sakydamas:

— Dabar tu atsilsėk, duok 
asz pakasiu...

Bet karalius kastuvo neati
duodamas vėl pradėjo kast. 
Taip praėjo valanda antra, sau 
le nusileido žemyn ir lyg už 
medžiu užlindo, karalius inki- 
szes kastuvą in žeme, o pats 
ant jo pasirėmęs, vėl prabilo;

— Asz atėjau pas tave, gu
drus žmogeli, gauti atsakyma 
in tris mano klausimus!— ir 
vėl iszpasakojo savo klausi
mus.— Jeigu tu negali atsaky
ti, tai prisipažink man, asz ta
da grisziu namon...

Vienuolis tylėjo... Po valan
dėlei prabilo;

— Ana kas ten atbėga! Pa
žiūrėkime tiktai.

Karalius apsidairęs tikrai 
pamate isz miszko bėganti žmo 
gu. Tas žmogus rankomis B lai
ke savo szona isz kurio tekejo 
kraujas. Pribėgės žmogus prie 
karaliaus puolė keliais ant že
mes ir silpnai vaitojo.

Karalius drauge su vienuo
liu atidengė to žmogaus rubus 
ir radę szone didele žaizda 
stengėsi karalius su savo ske- 
pecziuke ir vienuolio ranksz- 
luoscziu ta žaizda apriszti. Bet 
kraujas vis tekejo, tad kara
lius vėl atriszo szaltu vandeniu 
apmazgojo ir vėl užriezo tada 
kraujas perstojo tekejes ir su
žeistasis lyg kad atsigavo ir 
paprasze szalto vandens atsi
gert. Karalius jin pagirdė ir 
paguldė ant minksztu sama
nų, o savo rubu pridengė.

Tuotarpu saule visai nusilei 
do ir paliko truputi vešu. Ka
ralius su vienuolio pagelba 
pernesze sužeista žmogų in vie 
nuolio bakūže ir paguldė in jo 
lova. Begulėdamas lovoje su
žeistasis nurimo ir Užsimerkęs 
užmigo. Karalius besiruoszda- 
mas apie sužeistąjį taip pailso 
ir pavargo, kad susirungines 
pas duris ant slenkszczio sal
džiai užmigo ir taip permiego
jo trumpa vasaros nakti. Isz 
ryto pabudęs karalius ilgai ne 
galėjo suprasti, kas su juo atsi 
tiko, kaip jis ežia atsidūrė, ir 
ko tas žmogus, gulintis lovoje, 
taip in jin žiuri savo blizgan- 
cziomis akimis.

— Atleisk man,— tarė silp 
nu balsu ligonis, pamatęs kad 
pabudęs karalius in jin žiuri.

— Asz tavęs nepažinstu ir 
neturiu ka tau atleisti— paša 
ke nusistebejes karalius.

— Tu manes nepažinsti bet 
asz tave pažinstu... Asz esu tas 
tavo prieszas pasižadėjusia tau 
atkerszyt mirezia už tai, kad 
tu nužudei mano broli ir atė
mei visa mano turtą. Asz nu
maniau, kad tu vienas nuejei 
pas rienuoli, tad pasirižau 
tave grįžtanti užmuszti. Bet 
perejo visa diena o tavęs 
nebesulaukiau. Tada asz isz- 
lindau isz krūmo pažiūrėti, 
kur tu esi ir netikėtai patekau 
in tavo tarnu rankas. Jie mane 
pažino. Asz isz j u nagu isztru- 
kau, bet jie mane sužeidė. 
Kraujui plūstant asz bueziau 
numiręs, kad tu nebūtum ma
no žaizdas apriszes ir krauja 
sustabdęs. Asz norėjau tave 
nugalabyt, o tu iszgelbejai ma 
ne nuo mirties!... Dabar jeigu 
asz iezgysiu ir jeigu tavo bus 
tokia valia, tarnausiu tau kai
po isztikimiausias vergas ir ta- 
pat prisakysiu savo sunams. 
Atleisk man asz didžiai priesz 
tave, karaliau, esu prasikaltęs 
Tu mane nuo mirties iszgelbe
jai. Atleisk man, nužemintai 
meldžiu tavęs.

Karalius didžiai apsidžiau
gė kad jam taip lengvai pasise 
ke pergalet ir susitaikyt su sa
vo didžiausiu prieszu. Tad ne
tiktai atleido jam nuodėmė bet 
prižadėjo sugražint jam atim
tąjį turtą ir atsiust gydytoja 
su tarnais ir vežimu, kad jin 
pergabentu in karaliaus rū
mus.

Atsisveikinęs su pažeistuoju 
karalius iszejo laukan pasima
tyti su vienuoliu ir atradęs jin 
tarp lysių klupszczia besodi- 
nanti daržovių, sėklas, vėl už
davė savo “tris klausimus” ir 
būtinai melde atsakymo.

— Juk tau jau atsakyta!— 
atrėmė vienuolis tarp lysių tu
pėdamas, ir per kakta in kara
lių savo staeziomis akimis žiū
rėdamas.

— Kaip tai atsakyta?— už
klausė karalius.

— U-gi taip,—aiszkino vie 
nuolis.— Jeigu tu nebūtumei 
mano silpnumo pasigailėjęs, 
nebūtum man pagelbejes dar
be, o butum nuėjės namon. Ta 
da tave tas žmogus but kelyje 
sutikės ir., užmuszes! Sztai ka
da tikriausias tavo darbui bu
vo laikas, o asz reikalingiau
sias tau žmogus, kada tu kasei 
lyses ir mane nuo darbo užva
davai, ir svarbiausias reikalas 
buvo padaryt man gera darba 
Paskui, tikriausias laikas buvo 
kada triuseisi apie ^sužeistąjį, 
kad tu nebūtumei jin gelbejes, 
jis but numiręs, nesusitaikes 
su tavimi. Tai-gi ir jis buvo 
ir yra reikalingiausiu tau žmo
gumi, o tavo darbas trusas 
apie ji— svarbiausias darbas. 
Taigi atsimink karaliau— tese 
vienuolis,— kad svarbiausias 
laikas yra vienas, tuojaus! O 
svarbiausias jis delei to, kad 
tiktai per jin mes galime susi- 
valdyt. Reikalingiausias žmo
gus yra tas, su kuriuo tam sy
kiui susieini, nes niekas nebė
gai žinoti, ar dar teks jam su
sieti, su kokiu kitu žmogum. 
Svarbiausias-gi reikalas— ki- 
t un ge a padaryti nes tik tam 
tikslui žmogus yra gimęs.

Karalius tai iszgirdes giliai- 
giliai užsimąstė...—R.N.

KUR BUNA
Mano brolei Kazimieras ir Petras 

Nausiedai Kazimieras pirmiau gyve
no Bentleyville, Pa. tris metai 
adgal iszvaževo in Chicaga o dabar 
nežinau kur turiu svarbu reikalą jie 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso: (to 86).

S Rieki
Box 120 Bentleyville. Pa.

Mano brolei Jokūbas ir Juozas Zai 
kai Jokūbas 15 metu kaip Amerike, 
10 metu adgalos gyveno Washing
tone: Juozas 10 metu kaip Amerike, 
6 metai atgalos gyveno Pottsville, 
Pa. paeina isz gub. Suvalkų gub. 
Mariampoles pav. Mariampoles paczto 
gmino Mokolu Kaimas Mokolu pra- 
zau atsiszaukt ant adreso; ((jg o;) 

Ansb. Zaikus
212 W. Mayberry ai.

Shenandoah, Pa.

Mano pusbrolis Antanas Szeszkaus 
kas pirmiau gyveno Baltimore, Md. 
asz jojo adresa pamecziau praszau 
kad kas apie jin danesztu, teipos gi ir 
Petras Marcinkevicz senyvas žmogus 
turi apie 50 m. paeina isz Kauno 
gub. paeina ten kur nog Rigos, 5 pe 
du 5 coliu kas apie jin duos žine ap- 
laikys 100 doleriu nagrados: (gg o;)

Mat, Klisevicz
Box 45 Glien White. W, Va.

Mano tikras brolis Ludvikas Wara 
nowicze paeina isz Kauno gub. Szau- 
liu pav. Waigowos para. Paprucziu 
sodžiaus 4 m. adgal gyveno Chicago 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso:

Jno. Waranowicz 
4G00 S. Marshfield, Chicago Illi

Vienatine Lietuviszka
Agentūra Amerikoje..

Ka užsiima pardavinėjimu visokiu 
bižniu kokiu tik randasi. Pasekmio 
gai savo darba atliekame. Jaigu nori 
savo bizni parduoti tai kreipkitės pas 
mus, mes rasime pirkėja. Pirkėjui 
patarnaujame dykai. Jaigu mislini- 
nate pirkiti Farma arba Namus krei- 
pkytes pas mus asabiszkai arba per 
gromata. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresavokite

A. K. Abraitis & Co.
...REAL ESTATE...

137 N. 13th. St., Philadelphia, Pa.

Kataliogas Bykai!
Puikiausių ir geriausių: A r mon ik ų. 

Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
kių muzikališkų instrumentų, t e i p g i. 
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.

Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir 
saugiai per express^ ar pačtų. Pasiusk 
savo aiškų adresą ir pačto markę, o Katalio- 
gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant;

M. J. DAMIJONAITIS
812 W. 33-rd St., CHICAGO, ILL.

T j 1 Bell Telephone Dickinson 3757 w.
) I iP Dėl daktariškos rodos galima atsišauktiUI. lįlllvlllo kJ iclllllllo pas Dr.Ign. Stankų por telefoną ar laiš-
> (j ku ir iš kitų ateitų, taipgi Kanados.

— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —
[ Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo 
kmiestavu daktaru miesto Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The New York 
Į Post Grarjuate Medical ticlcool and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra
> ofiso, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.
} Dabar įrengė savo locna ligonbutį Philadelphijoj ir tarno pačiame name 
) padirbo pu i kia medikaliską kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap-' 
• tieka su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisinga pagalbą, iš»' 
Įsigyto ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:

„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 
[nuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus. 
M)aug daktarų-atlankiau, bot nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos,, 
i Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
I „Šiuomi viešai išreiškiu sa-
1 vo širdinga padėka Dr. Stan- \
i kui už išgydymą nervų ligų 
ir sugrąžinimą vyriškumo, x 
kuriu kiti daktarai atsisako p''

> išgydyti. Ir visiems su slap- -
(tomis ligomis patariu kroip- 
Įtis pas dr. Ig. Stankų, o no- 'U ) /
pasigailėsite savo žygio.
A. Zmudzen, Salom, Mass. . _ ,

' 57 Pingroo St. Dr. Ig. Stankus,
i John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: ,,— 
į Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo datik pusę liekarstų sunadojau bet< 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau no-i 
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino 
mano ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių 1 
Tamstoms už“pigų ir greitą išgydymą.”

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo: ;
' reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuoi 
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankorį sifilį, užkietėji
mą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi ' 
šokių spuogų, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudSmą, širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias‘nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana 
riu, greitą supykimą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsimą,‘sunkų J 
'kvepavinia, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas 
skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su opo-' 
cija ruptura, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenisvisokiusskadulius, < 
guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų 
nervų, smognų, motorų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir 

’gerklės. L. .

1)1* Imlius Slankus, M. D.. ,22Ls^™ad0 ' Philadelphia, Pa. /
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo G iki 8 vakaro.

Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

1 LAIMINGOS DIENOS.
Tiktas— 

i I yra ge- įS 
i rlaasias 
daktara^teu

GARBUS DAKTARE: neiš
randu žodžiu padėkavojimu 
Tamistai už išgydymą skau 
dėjimo šonuose ir po širdies, 
gėlimo strėnų ir skausmin
gų mėnesinių, kurių kiti vi
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bet Tamistos operacija 
kaip ranka atėmė kentėjimą1 
nuo manęs. Ela Mažinacky 

1325 S. Front St., Phila.
,.Meilutis gydytojau.—

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu 875,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie j 
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis j 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., partlu. dą 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus Varasziaus Notariuszo už 
tvirtinto per Gub.Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Rnssijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
AGENCIJA P. V. OB1ECUNAS & CO
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Pa

- kuris 
Ipagelbi 
I ligoje.

; Žmonėms kų pirmiau gyvenimai buvo
pilnas kartumo ir kankinę, dėlei ligos 
varginimo, kaipo aršiausio neprlcteliaus 
žmogaus; vienok kaip Fliiladelphijos 
MEDIKAI KLINIKOS, daktaras padavė 
tikrų prieteliškų rankų ir gerų liekarstų 
pagclbų, tad tuojaus apturėjo savo gerų 
sveikatų ir vėl pastojo išgydytiems LAI
MINGOS DIENOS.

KAD PHILA. MED. KLINIKA, išgy
do greit, gerai, teisingai, ligos neatsi- 
naujina ir daugiaus išgydo kaip kiti 
daktarai; tad nepasigyrimai kaip kiti 
patys save augština, o negali darodyti, 
kad ka nors išgydę; bet PHILA. M 
KLINIKĄ žmonės giria. Iš daugybės 
padėkavonių pačių išgydyti. Kų rašo:

Širdingai dėknvoju ir tegul Jums Dievas 
I atnngradijn, kad Jus kiekvieną sergantį taip 18- 
I gydytumetkaip mano.

Mano liga,kuri plrmlaus kankino, tad jnn 
Į visi skaudėjimui prapuolė; nr tai lytus ar pagadu 
[ dabar visada jaučiuosi sveikas ir nieko neskauda, 
j (Serai valgau, taip, kad kiti pavydi man, tokios 

zeros sveikatos. Vardas Philadelphijos Med. 
Klinilio tegul pagarsėja po visiį Ameriką.

Su guodono
W. Zbronskis, 110 BydlerSt. Muskegon, Mich.

Asz Julijonas Adomaitis, duodu žinoti, kad 
esu sveikas ir padėkavoju už geras liekarstas ir. 
kad taip greit mane išgydūte. Dabar ištariu Šir
dingu ačiū ir nereikalauju daugiau gydytis.

Mr. Julius Adams.
1237 Buttonwood Str., Philadelphia, Pa.
GUODOTINI TAMISTOS: Parakau a3 dėkavo- 

damas Till LA. M. KLINIKAI už sugrąžinimą 
man sveikatos. Kaip tik pabaigiau gert liekarstas 
ir išgijau. Dabar jaučiuosi sveikas ant visko. Dė- 
kavoju už rodą ir geras liekarstas, kad taip greit 
mane išgydė. Todėl atvirai dėkavoju, kad ser
ganti žinotu kur reik kreiptis, kad apturėtgerg 
sveikatą. Toki daktarai visada yra verti pagyri
mo ir guodonės. Su tikra guodone,

Barnhsius Grudinskas, Port Henry, N. Y.
THE PHILADELPHIA MEDICAL 

CLINIC, paties gubernatoriaus legali
zuota. Kaip daugeli, teip ir tave gali 
išgydyt nuo: skaudėjimo sąnariuos, gė
limų kauluose, pečiuose, šonuose, kojo
se, rankose ir kitur. Nusilpnėjimų, sėk
los nubėgimų nuo saužagystės, nervų ir 
kraujo ligas, inkstų, kepenų, ir vidurių 
ligas; kosulio, širdies, galvos skau
dėjimo, blogus sapnus ir visokias užsi
krečiamas piktas ligas, teip ir moterių 
visokias ligas ir kurios tik užpuola ant 
žmogaus uelnlmės ir varginimo. Pribuk 
asabiškai, jei toli gyveni, aprašyk ligų 
lietuviškai, apturėsi tai tikrų prieteliš- 
kų rodų, nes šitas geras KLINIKAS, 
labai pasekmingai išgydo šviežias ir 
seniau užpuolusias sligas.

Visada rašyk ar ateik, ne kitur bet ant 
1 šito tikro Kliniko adrtso:

Tlio Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Valandos: nuo 10 iki -1 po plot.
Ncdčlioj nuo 10 Iki 3 po pietų. 

Ųtarninke ir rčtnyčioj nuo 6 iki 8 vakaro

W. Rynkewiczius
-:NOTARIUSZAS:-

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Apiaugoja Namus ir Naminus Rakandus nog Ugnies.

Kastoras Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant risoHu Ltaljw 

k Del Drau gysezin.^
7 Pristatau puikes Sxarfas

Juostas, Kepuras, Karūnas 
Špilkas ir Lt.
§u koktu nors rsfkthi 
kas-link Rripkoroeh^ 
Piningus ir L L

MJžianse Lietnriszk* Agentūra.
Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drueziausiu ir 
reriausiu Laivu.
Siuneziu Piningus in

Visas Dalis Svieto 
n*eicziause ir pigiause. 
visi tie kurie per mus 
tunte apie tai geria žino

Tszduoda Dostovierne 
tel tu ka nori savo dali

VYRIU LIGOS
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa 

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi prieše pjovhao
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomės 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingai 
gyduolių, nei neprižadam iazgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daueriause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant vieadoa ten- 
gydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokia blogo 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” vyru 
iszgydam in 14 dienu.
“Silpnus Vyrus” ju kana 
sugražina in normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

“Rumatiszma” visoki 
iszgydau labai greitai.

‘ TJžtruointas Kraujas” hi 8® 
dienu-be naudojimo merikurf- 
uszo ar potasu.

“Stryktura” ba peflo k

“Exzema” ir kitas panaszas 
ligas iszgydaa labai trumpam 
laike.
‘‘PuslaptingM Ligas” in 3 lyg -

“ienaa’ “VaricocaleP rydaa fn 15 d.
“Hydrocele” in 24 adyuos,1‘Szaszi us” It stand alus skuve* 
be operacijoj i iszgydau greitai ir ant vhadba

OFISOS ADINOS: Nog 9 lyg 8ad.vakarę, n I 626 Penn Avė.
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis Ilf I ||rP||7 2 Floor Front Pittehnrcr Pa
10 lyg “žil. popiet. Gyvenio Pittsburge PlUSUUtg,ra
nog 15 metu toj paezioj vietoj. Kalbame Icnkiszkai,RusiEzkaiir Voksizka

UNION RATIONAL jgANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. Valst. Randai turi musu Banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga 
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne. 
Mes norim kad ir jus turėtumėt 
musu Banka, nepaisant ar mažas

Harrison Ball, Prezidentas.
F. J. Noonan, Vice-Prezidentas.
W. H. Kohler Kasijerius.

reikalą su
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 popM.
...Snbatomii...

9 ryte lyg 12 ad.

p—“KATALIKAS”
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergas mieste Chicago, Ill.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00 
Europoje ir kitur - - - = $3.00
Pusei metų: Amerikoje - $i.00
Europoje ir kitur - - $1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis. b

Užsirašantiems “Kataliką” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

PASTABA^ Kas prisius $4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes S3.5O.
_ Kas prisius $2.60, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žemlapį ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.

J. M. TANANEVICZE
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

20 Metu Senas Laikraszti

^“LIETUVA”
Iszeina kas Petnyczia

J L Chicago, Ill.
l.aikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu, 

didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik- 
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvicczio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie GO.OUO 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, biznitzku ir draugyszcziu.

“LIETUVOS" PRENUMERATA :-

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotaa 

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant ten 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinun T roti m n« 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gyd® 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimai 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, PlauczK 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegima 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios neg T<va, 

Reikale raszykite ant adreso
no vm rn 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.
Uit KULtn Adiaoa: 8ikl 5 vakaro. tag 9iki tpepfe

Suvienytuose Vaišijuose ( Metams $2.00 
Sziaurines Amerikos < Puse Metu $1.00

Kanadoj ir Nelike { pStoJLffi

Rossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. 
užrubežinese vieszpatystese ( Puse ”$1.50.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.

Užsiraszant “LIETUVA” reike 
drauge ir prenumerata siusti per 
Paczta Money-Orderi arba pinigais 
Registruotame laiszke ant iszleistojo 
banku.

Raszyk tuojaus, o gausi viena 
‘LIETUVOS” numeri ant pažiūros 

dykai. Adresuojant sziteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, Ill.

BISCHOFF’S
287 Broadway 

New York, N. Y 
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna *
Uždėta lS4Sm.

BANKING HOUSE
Kampas Reade Ulicze

Telefonas: Worth 2822.

ATSISZAUKIMAS! LAIBAI SVARBUS! SKAITYKIT!
$24 SZIFKORTE IN LIETUVA $24

UŽTIKRIN AM, kad niekur negausyte Sifkorcziu isz Krajaus arba in Krauju pig*au 
kaip PAS MUS (parūpinant nakvine prižiūrime jusu bagaža).

UŽTIKRINAM kiekviena su Paspartu Rusko Konsulo.
UŽT1KRINAM, kadniekas kitas negali teip greit ir atsakaneziai ir pigiai aprūpinti 

jusu reikalu notariszku, teismi-zku ir vaiekavu, atimt isz kraujaus skolas 
hzmokesezius, kontraktus, aklus dovierenostis ir t, t.

UŽTIKRINAM, tvirta kiekvienam užganedima visame, kas prie mus kokiam uore 
reikale atsikreipsis.

AMERICAN-EUROPEAN STEAMSHIP CO.
121 Norfolk Street New York, N. Y.

Five Brothers’
Pipe 
Smoking

/Sfe Oir/S V1UE, K K

A-B-Cela
----- ARBA PRADŽIA- 

Skaitymo ir Raszymo 
DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa.

Szimtas Tukstancziu Doleriu (§100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome psgal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo, 
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

—: Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nuo 10 iki 12 ad, 

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausei, teisingiausei, ir 
pigiaueei galite atlikti.

Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Fa.

Pripažintas per Visokias Tautas kaipo 
Geriausias Isžilgio Supjaustytas Tabakas. 
Galima pirkti Five Brothers’ Tabaka 
Visuose Sztorose Visur.
Parsiduoda po 5c. 11' lOc. Pelkelei

The American Tobacco CoJ

50,000
Vysai Dykai Ar Esat Kankinami

Vardas ir pavarde.

Kožnas vyras bo atidelioma tur pa
reikalauti vienų iš tu stebuklingu 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mietų, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastai sava sveikata—vyrai, 
katrie negabč pri darba ir katrie no 
gale© nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vienų iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikin 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma iri 
energiškuma j trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gali tų 
pasekti.

Ta dykai gauta knyga yra wortča 
$10.00 kožnam sergančiam 

vyrui.

Užnuodijimu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsiveržimu šlapinamo 
Kanalo, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitą, surugusi pylva, 
biauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, rcgalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turėto gauti tų 
knygų. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškieis žodeis dielko konti ir kaip 
gali būti sveiku.

Tūkstančiais vyru atgava sava 
pilna sveikata su pagelba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra krau
tuve žinios ir talpina tam tykrus 
daiktus, katras kožnas vyras, jau
nas arba senas, fagotas arba bied- 

nas, nevodeš arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
No naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės 

vaistus ikikolaik neparskaitistė tų knygų vysaL Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tų, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokio varda medikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tų knygų.

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.

Adresas. Steitafi.

DR. JOS. USTER & CO., L. 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago, Ill.
Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai 

Dykai Knygų, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.



ISZPAHDAV1MAS
VASARINIU DRAPANIU.

Vyrams ir Vaikams Siutai ir 
visokiu Vasariniu Apredaliu.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familijuPaskutine valanda

i • • iNauiai aut Keturi u iitujiuju
nelaimingo, ant viso loto po no. 604 - 606

Sziame laike kada Vasara baigėsi, musu 
sztore lieka daug Vasariniu Drapaniu ir kitokiu 
apredaliu kurie daug vietos užima ir nenorėdami 
laikyti ta tavora per Rudeni ir Žiema, pastana- 
vijom iszparduoti visus vasarinus apredalius 
už labai pigia preke. Žinoma dar vasara 
nepasibaigė ir da turėsime szilumos invales, 
bet visgi szitam laike sztorninkai jau perka 
Rudenini ir Žiemini Tavora ir turi padaryti 
vieta kur jias paderi. Todėl jaigu reikalaujate 
vasrinio siuto arba kitokiu apredaliu, tai dabar 
turite gera proga' pirkti pigiai ir suezedint 
piningus. Ateikyt patis peržieureti szita 
tavora o jaigu reikalaujate kokiu vasariniu 
apredaliu tai geresnes progos neturėsite teip 
pigiai pirkti kaip dabar.

W. RYNKEWICZ
3-235 W. CENTRE UL.

SHENANDOAH, PA.
— Edwardas Linedmuthas, 

fajerbosis kasiklosia Ellen- 
gowen ejdamas namon Ji 
kos surastas ne gyvu prie 
Pennsylvanijos geležkelio terp 
czionais o Wigianio. Ne kurie 
mena, jog likos nužudintas nes 
lig sziam laikui priežasties ne- 
isztirinejo.

— Visa parapije yra užga 
nadyta isz savo naujo prabasz- 
cziaus kun. Pauti- niaiH o er
gelis paruptais kas dieu nyk
sta. — Dieve duck!

Rochester, N Y. — Darbai 
povalei eina, isz kitur pribūvu 
šiam darbas sunku gaut.

— Oras labai gražus.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, isz tu visokiu atsiranda.

Szi Vakara
Atsibus Utarninko vakara 24 
Spalio (Oktoberio)'ant Bacz- 
kaucku naujos sales.

Mahanoy City muzikaliszka 
Draugyste “Birute” po vado- 
viste Jfrof. A. Sodeiko paren
gė dideli Koncertą ir Balu ant 
naudos Sz. Juozapo Parapijos.

Dabar Lietuviai turės gera 
proga iszgirsti Lietuviu darb- 
sztuma ir atjauta Lietuviu se- 
noviu aida ir Lietuviszkus pa
silinksminimus, t. yra szokius 
kuriu Mahanojaus Lietuviai 
negirdejo ir nelinksminosi.

Koncertas susidės isz viso
kiu Lietuviszku Tautiszku 
dainelių ir szokiu. Po koncer
tui atsibus balius ir trauksis 
igi vėlybai nakties.

Taigi Lietuviai Tautiecziai 
katrie atjaueziat ir milite lie
tuviu kalba tai kviecziame ant 
szito koncerto kuoskaitlingiau 
Bei susirinkt o ateje nesigaile- 
sit ir geisit daugiau tokiu va
karu.

Tikietus isz laiko galima 
gauti pas “Birutes” narius, In- 
žanga 500 350 250 Merginoms 
ir vaikams 150

Kvieczia Komitetas.

valandas nog pažeidimo smege 
nu. Valkovicz likos nugaben 
tas in Pottsvilles kalėjimą pa 
likdamas namieje didelėm val
gė paezia su ketureis vaikeleis 
be jokio zoposties del pragy 
venimo.— Yra tai vaisei per 
tankiu szposu nes amerikonisz 
ki vaikai tankei apsiejna ne 
padorei su atejveis laike dar
bo per ka tankei teip inpykina 
jog stebėtina kad daugiau žu 
dinseziu lig sziam laikui neat 
sibuvo.

— Ketvergo vakara “De
lightfull Klobas” laikys szo
kius ant Boczkaucku sales. 
Slavitzko oskestra. Inžanga 
250 Merginoms 50.

— Viktoras Lapinskas par
davė savo locnasti po No. 701 
703 E. Mahanoy Ave. del Jur 
gio Kalėdos.

— Szv. Jono Blaivystes 
Draugyste laikys Szokius kiek 
viena Petnyczia, 8 adyna va
kare ant Kajero sales. Tiekų 
rie mili szokti yra szirdingai 
užpraszyti ateiti o busite visa
me užganėdinti, kadan-gi gra- 
jine Reileys orkestrą. Inžanga 
vyrams 250. Moterimis ir mer
ginoms 5c. (o6 oi)

- Simonas Milauckasnog 632 W 
Mahanoy ui., pristato in namus 
anglius, krausto naminius daigtus, 
turi gfera arkli ir bogie del pasamdimo. 
Savo darba atlieka atsakaneziai ir 
teisingai. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkytes pas jin o busite užganedyti.

Divernon, Ill.— Darbai 
povalei lig sziam laiku ėjo 
dirbo po 3 ir 4 dienas ant ne
dėlios, nes nog 12-tos dienos 
szio menesio užstojo straikas 
ir nežine ar ilgai trauksis, prie 
žastis nesutikimo darbininku 
su darbdaveis.

— Oras gražus.
— Lietuviu 'pusėtinas bu 

relis, isz tu visokiu atsiranda.

So. Milwaukee, Wis.
— Darbai sumažėjo, įdirba 

po 5 dienas ant nedėlios.
— Lietuviu yra mažas bū

relis, isz tu visokiu atsiranda 
del nekuriu vyreliu p. Tara- 
daika labai reikalingas, o de) 
moterėliu p. įBaltrifviene keti
na neužilgio pribut.

Coketon, W. Va.— Dar
bai gerai eina, dirba 4 ir 5 die
nas ant nedėlios, kitokiu dar
bu nėra apriez mainu, isz kitur 
pribuvusiam darbas nesunku 
gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda 
del nekuriu vyru, moterėliu 
ir mergeliu neužilgio pribus 
in sv°czius p. Taradaika su 
Baltruviene nes jau per daug 
aluti pradėjo traukt.

Žinios Vietines
f Politika

Westfield, Mass.— Dar
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas mažna gauti.

— Oras pradeda po biski 
atvest.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda.

— Parafijos reikalai grąžei 
stovi neužilgio tikimės sulauk
ti savo kunyga.

— Del nekuriu moterėliu p. 
Baltruviene labai reikalinga.

— Szi vakara—Koncertas ir 
Balius. Eikyte visi o nesigai 
lesite. su-

— Po pedei— reik atsilaet.

— Visos daraktorkos szia 
nedelia iszkeliavo in Pottsville 
ant sejmo. Mokelaines szia ne
delia uždarytos.

— Jonas Klimaviczius ku
ris kente ant sumaiszimo proto 
ir turėjo papratima tankei dau 
žyt naminius rakandus likos 
nugabentas in Skulkin Haven 
drauge su Aleksu Paulu isz 
Filadelfijos kuris neteko proto 
jog jin pamėtė jo milema.

— Praejta subata likos su- 
riszti mazgu moteristes p. Juo
zas Baleviczius su pana Ona 
Valukoniute Szv. Juozapo 
bažnyczioje per kun. Dargi. 
Reike ir tai priymt, jog nuota 
ka buvo per ilga laika ant tar 
nystos pas ponia D. T. Bocz- 
kauskiene ir buvo mileta kai 
po viena isz saviszkiu. Dieve 
laimink naujam gyvenime.

Panedelio ryta likos surisz- 
ti teip-gi mazgu moteristes 
Juozas Dambauskas isz Sze- 
nadorio su naezle Franciszka 
Valentukevicziene. Svodba 
atsibuna ant W. Spruce str.

— Petnyczios ryta kasiklo- 
sia North Mahanoy likos pa
žeistas su “szpregiu” Charles 
Deem kuri mete Povilas Vai 
kovicz slavokas isz piktumo, 
jog jin tankei kasiklosia arži 
no. Deemas nusidavė namon 
nes ant rytojaus pajutęs dydeli 
skausmą galvoje mire in kėlės

J. J. Moran drūtas kandi
datas ant Sudžiaus.

Kaip girdėt tai szimet bus 
iszrinktas demokratiszkas
džia Skulkillo paviete. Jiu 
kandidatas yra J. J. Moran, tei 
singas, geras ir atsakantis žmo 
gus pildinti ta urėdą. Yra tai 
žmogus biednu tėvu. Kada da 
buvo jaunu vyru ir dirbda
mas Girardville likos nutrauk
ta jam ranka nelaimėje kasy
kloje. Likdamas kolieku, žino 
ma jau dirbti negalėjo ir per 
didelius vargus ir kantrybe 
iszsimokino ant lojerio. Szen- 
dien p. Moran yra vienas isz 
geriausiu lojeriu Skulkillo pa
viete, yra jisai prastas, be jo
kios puikybes žmogus, milintis 
teisybe, ne turtingas. Visi dar
bininkai už ji balsuos o ir 
beabejones visi Lietuviai už ji 
savo baisa duos, o jaigu bus 
iszrinktas tai nesigailesyte. To 
del balsuokyte visi už J. J. 
Moran o viskas bus gerai.

Ne tik Republikonai paski- 
re R. II. Kocha kaipo savo kan 
didata ant sudžiaus, bet Citi
zens ir Probisziu partijos teip 
gi priėmė jin už savo kandida- 
ta. Probisziu partija kaip jau 
visi žino karauja prieezais sa- 
lunus ir svaiginanezius gėri
mus. Jaigu visos tos tris parti
jos balsuos už Kocha tai bea
bejones turės gera proga 
laimėti.

Demokratu kandidatas 
J.J. Moran ir priklauso 
prie dvieju partijų: Demokra
tu ir Keystone. Szitas vyras 
teipgi turi gera proga iszlaime 
ti kadangi būdamas kolieku, 
patrotines ranka kasiklose, vi
si darbininkai ypacz mainierei 
už jin labai užstoja.

New Baden, 111.— Dar 
bai povalei eina dirba po 4 ir 
5 dienas ant nedėlios, isz kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

— Lietuviu pusėtinas bū
relis, apie 10 familiju, ir apie 
30 pavieniu ir visi sutikime 
gyvena.

— 14 d. Spalio (Oct) inejo 
instona moterystes p. Mikolas 
Gendrolus isz New Baden su 
p. Elzbieta Latwatike isz Col
linsville, szlubas atsibuvo 
Collinsvillei, bet po szlubui 
parvaževo in New Baden kur 
apsigyvens, velijame viso gero 
jaunavedžiams.

Manor, Pa— t Patiko 
baisi nelaime Juozą Kisielaus- 
ka 4-ta diena Spalio, (Oct.) 
likosi sunkei pažeistas anglių 
kasyklose ir tapo nuvežtas in 
ligonbuti, in trumpa laika nu
mirė, likosi palaidotas 6 ta d. 
Spalio ant katalikiszku kapi
niu Irvin Pa. A. a. nabaszny- 
kaspaejo isz Suvalkų gub., 
Vilkaviszkio pav., Visztyczio 
gmino, pergyveno 9 m. Ameri- 
ke turėjo 33 metus amžiaus 
nevedes, jagu kas norėtu pla
tesniu žinių tegul raszo ant 
szio adreso:

Jno. Kisielauckas
Box 63 Arnold City, Pa.

isz-

yra 
tik

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Foto gratis tas 

205 E. Centre St. Mahanoy City.
--------- o---------

Puikei ir pigei nutraukė visokes Fotografijas 
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reimus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir 1.1. Parduoda visokes Relinas 
Lietuvei su virsz-rninetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinatama Varžinska kuria padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Foto^rapijati ant Post- Karcziu.

| West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (f j )

Thomas Hanghney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pr
Bailūs.

Parengė dideli balių drau- 
giste szv. 
isz Wilson, 
28 d. 
Wilsono svetainėje 
szaus bankos trecziu 
balius prasidės 5-ta vai. vaka
re ir trauksis lig vėlybai nak- 
czei.

Užpraszo visus lietuvius ir 
lietuvaites isz visur, kas tik 
pribus nesigraudys muzikan
tai pirmos klaeos kur grajins 
puikius szokius.

Inžanga porai 500.
Užpraszo visus. Komitetas.

(98 °l)

Jono Kriksztytojo 
Pa. kuris atsibus 

Spalio (Oct) 1911 m. 
aut vir- 

augcztu

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 50 
gyduole. Jaigu uepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTSBANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PA.

vaka-

— Mano dalia jau yra r a- 
baigta, ne turiu hitokioa vil
ties: reike užbaigti visas rokun 
das ežio gyveninio. Už keliu 
valandų bue po viskam, nes ti- 
kekyte man mano draugai, jog 
niekados nesitikėjau, j >g teip 
greitai užsiliaigs, — kalbėjo ji
sai.

— Niekados neabejojome 
apie tavo nekaltybia, juk ma
tai, jog ne vienas isz mus ta- 
vias neapleidome teip sunkio
je valandoje, bukie vyru.— 
Teip kalbėjo nelaimingo drau
gai.

— O! asz nesibijau, juk ar 
greieziau ar vėliaus tas turėjo 
atsitikt! Ne turiu jokios bai
mes nes tik navatna jautimą, 
kokis tai akivumas, kaip tai 
bus atejnancziam gyvenime. .

Stengemis visaip palinks- 
myt savo dranga kuri mums 
iszpleszinejo teip baisei. Sten
gėmės dasiprast isz jojo akiu 
jojo visus norus.

— Ejk,— kalbėjome jiam 
dirstelek ant stalo, kuri paren
gėm tau su gardžeis valgeis.

Jisai sudrėbėjo.
— Paskutine mano 

riene— susznabždejo,
Po tam atsisėdo ir valgė, 

stengdamasis visom pajėgom 
atsikratyt nog susigraudinimo. 
Po tam iszemes pipkute isz 
kiszeniaus, dirstelėjo su nulu- 
dimu kalbėdamas;

— Žinote gerai mano drau
gai, jog man labai liūdna atsis 
kirt su mano geriausia drau
ge. Paskutine tai mano pipku
te!

Prikimszo pipke su dydele 
atyda ir uždege, leisdamas Kisz 
palengvos durnus. Ant gilo 
pabalo isz susijudinimo sznabž 
dedamas;

— Paskutini karta, neži
nau kaip tas viskas atsitiko,— 
ir sztai iezgirdome trenksmą o 
pipke gulėjo ant grindų su- 
muszta in szimtus szmotelu. 
Po tam atsikėlė o priejas prie 
mus paszauke;

— Sztai artinasi pabaiga— 
ir isztrauke rankas in mus ant 
atsisveikinimo.

Ant rytojaus muso draugas 
iszkeliavo in taja nežinoma ke 
lone. Buvo iszbales, nes mal- 
szue. Lauke ant jo kuningas 
kopliezioje. Mes ejome paskui 
jin. Da karta dirstelėjo ant 
mus susigraudinęs, atsisveikin
damas ant visados, užėjo ant 
trepu.... ant trepu altoriaus 
ir likos surisztas mazgu mote
rystes ant amžių su patogia 
Zuzanna— turtinga mergina, 
kuri neapkentė rukimo vien
turtėje duktere daktaro Krun- 
psztataiczio!

Szendien jau daugiau ne ru 
ko, ne gere, bet už tai užmokė 
jo visas skolas su piningais sa
vo pacziules.

Tokis galas lauke visus jau
nikius.

Didelis Balius.
Kuri parengė Lietuviszkas 

Mainieriu Lokalas No. 1385 
U. M. W, of A. isz Gilberto- 
no, Pa. ant paszialpos pažeisto 
s-anario Juozo Gudžinevicziaus. 
Balius atsibus Panedeli 30 
Oktoberio ant S. Nedzinsko, 
sales. Grajis pirmos klasos or
kestrą visokius lietuviszkus ir 
amerikoniszkus szokius. Inžan 
ga 250. (to 87)

Balius!
Parengė dideli balių klubas 

L. Citizens isz Coal Dale, Pa. 
28 Octoberio ant Taylors De
fense sales, prasidės 4 adyna 
po pietų ir trauksis lig rytui, 
muzikanti pirmos klasos.

Inžanga vyrams 250 mer- 
gynoms ir moteryins dyka'.

Užpraszo visus. Komitetas, 
(to 87).

Naujas Audėjus-
Audžia visokes karpytas 

pagal naujausia būda. Preke 
300 už mąstą. Darbas gvaran- 
tytas. (to D< c. 28).

J. Scherer
Szapas 48 N. Main st.

Arba 624 E. Mahanoy St 
Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Puikus salimas ant W. Cen

ter ulyczios. Parsiduos pigiai 
ba locnininkas nori iszvažuoti 
isz miesto. Dasižinokyte ant 
adreso: (to 89).

211 W. Center St.
Mahanoy City, Pa.

Naujas Iszradinias.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

E laukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
avoniu. Iszsiuncziame dykai geras i n forma 

eijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokytei

J.M.Brundza Co; Mow York & Brooklyi

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greieziausiu Laivu in visas dalis 
svieto. Norintieji kelaut in South 
Amerika ar in Australija tai tikietus 
galite pas mane pirkti. In Lietuva 
Laivakorte pas mane yra labai pigios. 
Mano agentūra yra po kaucija 10 
tukstaneziu doleriu, Ohijos Steito. 
Norėdami apie ka dasižinotijindekyte 
in gromata 2c. marke ant atsakymo.

BALSUOKITE UŽ

ANT SUDŽIAUS
BALSUOKITE UZ

F. J. Bastiap
Ant Clerk of the Courts

Ant Sudžiaus

R. H. KOCH
Praszo juso baisa.

BALSUOKITE UŽ

C.A.Whitehouse
Ant District Attorney.

W. TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS
-Li"

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamdo 
Ryginus ir Veži m r. 4 del Pasivažinejimt 

Krausto Daigius ir t. t.
Viską atlieka ka negeria use ir puikiause 
Su virsz minėtais reikalais kreipkitės pa 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre St. Mahanoy City

* Kinuose labai sunku del 
gromatueszio. Turi didele sun- 
kinibe tavalot per kalnus ir 
visokes griovas, o tai ant pas 
kirto laiko.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lietuviszku-Lenk!szkuVaistu.

Invalės geras del valstijos yra gana atsakantis 
del tavęs.
Surplus ir Kapitalas Stakas yra 33 procento 
sudėtu piningu.
Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal 
padaryti pininga ir prietelius per sudėjimą 
piningus in szita banka.
Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada 
tokia diena kad tau padarys giaro.

D. M. GRAHAM, Prezidentas.
C.L.ADAMS, Vice-Prezidentas.

D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.

...DIRDKT0RIAI... 
W RYNKIEWICZ 
C. F.KAIER.

T. F. FLANAGAN.

A. DANISZEWICZ.
J. HOBNSBY.

L. ECKERT.

M. GAVULA.
W. I. MILES.

MOTERIŲ SIUTAI IR KOTAI
Szitas yra sztoras kur geriausia pirkti Siutus ir Kotus. 
Neapsigausyte jaigu pas mus pirkaite.
Ceikis yra grinas vilnonis. Darbas kageriausias ir 
pasiūti pagal naujausia mada. Mes gvarantinam 
kožna Siutą ir Kotą ka parduodame.

Galima pirkti puiku Siutą už $12 ir $15.
Ateikyte pamatyti.

I 1 I IX. I A 1X1 Mahanoy City, Shenandoah O' '-J I I M AA I 'J M (jarmcl, Landsford.

it

,25c.
,60c.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose aut pardavimo, kad musu 
taut eezei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite jiareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvanintuojame.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No.2. . ..........  .
Zmijecznik..............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai...................................35c.
Meszkos Mostis..................
Treja n ka .............................
Liniineutas vaikams ... 
Gyduoles nuo Kosulio . 
Liepiu Balsam as............
Anty-Lakson del vaiku
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių .25c.

’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu............................. 25c.
I gniaiuaukis.......................................25c.
Skilvio Laszai.................................... 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios................................... 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd <lel nematinio Pilvo.............50c.

• Utėliai apstabdymui Galvos 
skaudėjimo................................... 10c.

Laszai nuo Dantų..............................10c.
Most is nuo gedimo ir prakaitavimo

Koja.................................................. 25c.
i ieležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Lapauto......................15c.
Gyd. nuo Grippo..........................$1.25.
Plauku apsaugiftojas....................... 50c.
Muilas del Plauku.......................... 10c.
Milteliai nuo Kejienu......................35c.
Rožes Balsamas................................. 25c.
Kinder Balsamas.............................. 25c.
Bobriaus Laszai................................50c.
Szveluintojas........................................35c.
Kraujo valytojas........................... $2.00.
Nervu Ramintojas....................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus.................................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)...................25c.
Pamada Plaukams........................... 2oc.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise........25c.
Gyduoles nuo Piemens.....................50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu..........15c.
Inkstu Vaistas................ 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............ .. ..................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

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

•25c. 
25c. 

,25c.
25c.
25c.

,25c.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas ui'is 
pinigus mokam 4-ta procentu, pnskaitaot 
kas 3menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei. pardu<xlam 
laivakortes aut visu linijų ir geležkelio 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajm. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis prie mus'ir pavest mums 
justi bankinius reikalus o pereiti krisi t, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyia greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paczedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Ex preso Money Orderi.
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J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

geriausiu 
Pardarau 

paliudyju 
patarimus

Už kompanijų preke ant 
ir greieziausiu Lsivu. 
visokius Dokumentus ir 
per Konsuli. Duodu 
visokiuose reikaluose.

J. Kazlauckas
73 West St. New York, N.Y.

Kas Nori Pirkti Ar Parduoti
^avo Namus ar Farma te- 
g'd atsiszaukia pas mane. 
Pirkejiai larmu atvažuoja 
pas mane isz visu szahu 
Amer ikos ir Kanados. 
Fanuos Mass., ir Conn., 
ateituose yra geriausios 

už tai kad randasi daugybe fabriku. Groma- 
tas piaszau raszyti lietuviszkai ar lenkiszkai. 

J.F.Richard, 140 Maple St., Holyoke, Mass. 

NAWiWpifAmMAI 
visti! Šeimynai randasi musų No. 3 katalioge. 
Jame telpa aprašymai suvirS 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip ja? 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduoles 
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mu
sų gyduoles kainuoja tik nuo 25c iki $1.00. Telpa 
paveikslai ir prikėš yvairių kvepenčių ir gydan 
čių muilų, Perfuinų, Elektro-gydančių aparatų,

Naujausi apraszimai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsisaugima nežuli papuczkas, 
pleiskanas ir kitas panaszas ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Ve iname del norineziu pasi
naudoti. .Teipgi vėliname naudoti 
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351 
naujausias iszradinias del užlaikima 
plauku niežulio ir pleiskanų. Preke 
yra 20c 50c ir §1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriams apgavejams daktarams in- 
mokate po keletą desetku doleriu už 1 
r :____Jt__ xr___________ I
szitoa^nroiros Raszvkite tuoiaus ant Vlird^' ndrcs? lr kclct& ,n,‘rk,l apturės musų No. 3 
szitos progos. AUiszyKiie tuojaus ant katuI1Og4dykai. RnSyk gendien, o už kelotos die- 
adreso:

J. M. Brundza and Co.
100 Sta. W. Brooklyn, N. Y-

Boberinlų iSdirbimų, Painų, Štokų, Brukuojamų 
Marinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavln- 

, ... Eevouių ir Maitai kitokių kožnam reikalingų da*
neiszgydiina. Naudoky tęs greitai isz . lykų. Kožnas kas prisius savo tikrę vardę, pra 

.. i • vnrHo nrlrncn Irt-ntafn mnrbln nnhirnc mncn Nn S

S1OO NAGRADOS

45 45

Paraižyk ntimera kožnam langei i je, nu
metąs turi but neaugsztesnis už 19, ir sudek 
teip kad ant kožno szono padaryti 45. Po 
iszriszimu atsiusk mumis ir jaigu atrasime 
kad gerai sudejiai, mes tada atsiusime jumis 
patvirtinta kvitą vertes $100 ant 4 puikiu 
lotu, 10,000 kampiniu pėdu dydumo, tik 10 
milu nog New Yorko miesto, Regulariszka 
preke tu lotu yra $199. Jaigu gerai iszriszi 
virsz minėta iszriszima tada kasztuos tik $99 
szita suma gali užmokėt ant syk $5, po tam 
$3 ant menesio. Atsiųskite iszriszima ir 
praszyk kad atsiusti jumis mapas irinforma- 
apie musu lotas. Adresavokyte:

Reikalaujame geru agentu visur.

Llth. Dept. 2. Room 912,63 Park Row ?"k,sr

Rusiszkni Amerikoniszka Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8 j dienu in Roterdama H J dienu in Liepėjų

III klasa $29. r Del smulkesniu žinių kreipkitesin musnl {Į1 

t „ L Agentus ir centraliszka kontora. J ,, ’* Z”

A. E. Johnson & Co.,(General Pawsenger Agt».) 27 Broadway, New York, N. Y.

NAUJAS RUDENINIS TA VORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
Jekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta kayra reikalinga 
del apredimo Moterių, Mergintu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
Kepuraioziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsite kad pas mus geriausia pirkti.

!Tll. « Pas mus dirba Lietu vaitea.I llR Irhlhfi I 122 W. Center Str.1UU U1UU0 I Mahanov City. Pa
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WHISKEY;

Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZW NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyt*

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ate.

i kataliog^ dykai. Rašyk šendien, o už kelotos die
nų Šita naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN’S SUPPLY HOUSE .
W4-2338 SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO. IL1

Geriausias Lietuviszkas 
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimua už pigesne 

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pantaphi del vyriu, moterių ir vaiku. 
Geriausius skurinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezedinsite piningus.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
geltoniu ir kitokiu kolonu Czeveriku ir. 
Paniaplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte passvetimtau- 
tezius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
526 W. Centre UL, 

Mahanoy City, Penna.

Dr. O'Malley, Specialistas’ 

Ruptura, Nerviszkl ar Kentcntl Vyrai
Yra klaida, labai didele klaida, patro- 

tinimas laiko ir piningo, o ir nereikalingu 
kentejimu, idant pasitikieti ant namiszku 
gydimo del aplaikytos arba nerviszkcs ligos 
katrų paprasti daktarai mažai žino arba 
visai ju nesupranta. Daug kartu mes 
esame paszauki pataisyti klaidas tokiu 

Nesu praniautu Daktarių ir 
teip vadidanius Specialistus 
kada liga teip toli insigavo kad beveik yra 
sunku jia isznaikyti. In kentenezius mes 
sakom: Matyk DR. O’MALLEY garsiu 
ga specialistas del greieziausio ir atsargiau 
šio gydimo: Szirdies, Kepeniu, Inkstu, ar 
pūsles, paslaptu vietų Ligos, Kupiūros, 
Varikocele, Krauja-tekio, Fistula, speciali 
skos Ligos, Kroniszka nesmagumas, visokios 
paslaptos Ligos Vyriu, Užtrucinimas kraujo 
ir t t. Gydome szimtai tokiu sunkia ligų, 
pasekmingai, kur vietinis daktaras gal tik 
viena gydo. Muso gabumas yra juso 
protekcija. Preke prieinamos. Kreipkitės 
pas mus su isztikima.

Dr. A. O’Malley
158 S. Washington St., Wllkes-Sarre, Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

Suvirszum 30 metu daktaravimo 
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas 
ofisas. Prisiusk 2o. marke o gausi 
Koygute apie Ruptura dykai. <T“«)

Teisinga Krauhe, nes tikras Lietuvis užlaiko 
Malonus Viengencziai:

Turiu sau už garbe praneszti jums 
kad, užlaikau krautuve su daugybe 
visokiu tavoro. 'Pas mane galima 
gauti naujausios mados Laikrodėliu, 

Žiedu, Kryželiu, Anuo* 
1/^ nikų, Skripku visokiu 

, Mužikaliskulnstrume- 
tu,Britvu^drukuojamu 
Maszinukiu, Albomu 
Eotogjafijoras laikitio 

"" Istorišzku ir Malda 
’ kningu, visokiu popieru 

Gromatoms rasziti su 
pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, btuzinai už 
$1 Perkupcziams 1,000 už$6 Magisz 
kos Kazyres S3. Jai norietumete 
mano nauja dydeli Katalogu prisiu- 
skito 2c. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu.

Maloniesite kreipkties su sziukais 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS
112 Grand Street: - - Brooklyn N Y.

FR. STRAWINSKAS
Lictuviszka Krautuve 

...Vyno, Likcru, Areilkos ir Alani...
Atraszykyt man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut 
ta vora pigiau ne kaip kitur.

Fr- Strawinslcas-
1S07 Carson St, S. S.

Pittsburg, Pa. .SIU0K
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RAGAŽINSKAS

tautietis 
visokiu

Sziomis dienomis muso 
B Bagažinskas pargabeno 
garimu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t. 
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio, 

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

64-56 N. Main St, 
Mahanoy City.




