
tykai $10.00, 
>ju. Jeigu apser 
likite pas savo

,ntu gėlimą: knr 
ai gausi po a|! 
u nepagelbetu 
piningai. Teip 

es informacijas 
slenka ir plin- 
atsiradymas ir 
idai. Tukstan- 
iž dyka rodą.

ant adreso: 

pecialists 

f. Williamsburg 

u, N. Y.
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BLEWSK1
i. Plymouth Pi-
FABRIKANTAS,

luklszkiViltti.

KAS GIRDĖT?
1910 Suv. Steituosia 

30,305,556 baczku 
verties §7,900,344.

Mete 
iszdirbo 
druskos,
Isz to duodasi suprast, jog
Amerikonai mili suiius va’- 
gius.

Lig sziam laikui iszkasimas 
Panamos kanalo, kasztavo 
randui §283,561,486. Pabaigs 
1915 mete.

ISZ AMERIKOS.

įkas Sztominkas 
yti visada moša 
i Gyduoles saro 
•imo, kad musu 
mi galėtu nusi
autu iszduoti 
ems nore apga- 
ie. Sztominkai 
mi mus gyduo- 
s; parduokyte 
<as Gyduoles, 
ame.
- -TZPSQ 
................ 25c.

Da ir szendien turime sala- 
mouiszkus sudžius. Vienas ifz 
tokiu randasi Czikage, kuris 
szeiminiszka nesupratimą se- 
k inczei nusprendė, liepdamas 
vyrui už bausme bovinti ir 
neezioti ant ranku savo kudy- 
ki per dvi valandas kas nakt.

Suv. Steituosia mete 1910 
gyventojai iszgere 60 milijonu 
goreziu alaus. Tvirtina buk 
Amerike žmonis daugiause 
alaus iszgere. Už tai bravor- 
ninkai teip szokineje.

................ 50c.

.,50c. ir $1.00. 
................35c. 
................ .25c. 
................. 25c. 
................. 25c. 
o .............25c.
................25c. 
iku ...........25c.
u Kinnelio..25c. 
.ei sua igusiu 35c. 
.................. 25c.

Tulas’mokytas vyras tvirti
na buk apsipacziavimas tai 
kare. Visi vėl kalba, buk ka
re tai pekla. Isz to pasirodo, 
jog apeipacziavimas tai tikra 
pekla. Ar teip ?

..25c.
idurisrimo ir 
.................. 75c.
Įumatnmo $3.50. 
Pilvo......... 50c.
mui Galvoe 
................. 10c. 
..... .............10c. 
•prakaitavimo 
..................25c. 
įi' sveikatos 50c. 
»...............15c.
..............41-25. 
i............... 50c.
................. 10c. 
u...............Soc.
.................. 25c. 
.................25c. 
.................50c. 
................35c. 
............ $2.00. 
..... .___ fLOO. 
įdegimas 
........... .$L25. 
o)............ 25t
............... .25c.

) Ausise......25c.
»...... ........50c.

Deszimts tukstancziu 396 
ypatų praejta meta pražuvo 
ant geležinkeliu Suv. 
tuosia— tai yra nog 
1910 lig liepos 1911. 
paeziame laike 15,159 
likos pažeista ant geležinke
liu. Isz tojo skaitlaus pražuvo 
386 pasažieriai o likusieje tai 
tieje ka likos pagauti per tru
kius kada ėjo keliu arba pra- 
ejtinejo per kele.

Stei- 
liepos 
Tame 
ypatų

Visur juodi debesei kares 
užejna: Italai su Turkije, na
mine kare Kinuosia, o dabar 
da Rosijei kerszina Persije su 
kare. Kaip ant vieno meto tai 
užtektinai tuju kruvinu atsiti
kimu.

“Vienybėje” 44 num Al. L. 
Reika pabriežestraipsni Faktu 
Fabrikantai Straipsnio rasze- 
jas aiszkiai nurodo, kad “Ko
voj” 40 num. tilpusi “faktai” 
isz kunigo Olszausko gyveni
mo Kaune, buvo sufabrikuoti 
po “Kovos” redaktoriaus kuju 
ir priekalu. Al. L. Reika ilga
me savo straipsnij kaip ant 
delno iszrodineja, kokiu ne 
gražum budu “Kovos” redak
torius Vidikas virė buiza ap- 
drapstymui kunigo Olszausko, 
o dabar tai iszvirta negražia 
buiza, drapstoma paežiam “Ko 
vos” redaktoriui Vidikui.

Skaitant tokias žines, net 
žmogaus nuoszalinio burna 
kaista, kad mus redaktor’ai 
teip nepadoriai moka žines 
nukalti apj'uodinimui artymo. 
Reikia vienok laukti, ka pat
sai “Kovos ’ redaktoris ant to 
prirodymo pasakys. Gal bus 
cigoniszkai;

“Na ponuži, beris grabei žole 
valgė, asz per grabe szokau ir 
nt bėrio, asz nekaltas barone 

lis ponuži baltas.”

jasUau-. ..15c. 
....25c. ir $1.00. 
.................. 25c.
io Daniu arta 
r skarbatis $1.25. 
Niežu..... $1W.
«.............$100.
igosUgoe $5.00.

LUCKAS 
Szipkortes 
?ke ant geriausiu 

L? i vu, Pardarau 
ntus ir paliudyju 

Dualu patanmas 
,ose.

lauckas 
ew York, NI.

Kokia tai mergina New 
Yorke pardavė net septinis 
buczkus už §3.50 — arba po 
du už kvoteri— dabar spyrėsi 
atliginimo ant 20 tukstancziu 
doleriu nog tu, kuriems bucz 
kus pardavė. Dievulėliau, ne 
tik maistas brangsta nes ir 
buczkai.

Praejta meta Amerike atė
mė sau gyvastes 8626 ypatos 
per savžudinstas. Daugiause 
papilde savžudinstas meriesije 
Kovo— 856.

KAUCKAS
Lietuciaxkas.

ORIUS

'iuainirin Pa'tmdo 
i del Pviužinęj mc 
igtuj ir t t 
serialise ir plikina, 
tikėjais kreipk.it* pi1 
jžganedinlMK 
it. Mahanoj CilJ.

Lenuku “Związek Narodo- 
vy” padovanojo amerikonisz- 
kam muzejui Washingtone dy- 
deli surinkimą senoviszku 
piningu— isz viso susideda isz 
312 sztukiu. Piningai paejna 
da nog 1386 meto (449 metu 
adgalos). Y’ra tai vienatinis ir 
svarbiauses surinkimas seno- 
viszku lenkiszku piningu ant 
svieto.

PATARIMAI 
d most) So. 3 kitiiio?- 
uniriJOO Užvyra,®1* 
> ko jos prasideda, kaip j“ 
įsisaagoti, kokiu Ddiota 
ioo> L-kurjupoa No- 
knaoficlkl!l.iC W 
airiu kwpeoiiq Ir gydu 
■jektro-Kfdinčiu įprttį

•p bus tavo nina’*4 
’PLY HOUSE; 
YAVLcmaai*

is Dykai!
iaūsi^AnDO»i*ę 
ielq, Smuilqir^ 

trnmentij.
citokiq daiktu
> teisingai. F“01 ir 
aarpaiH- J>A®’ISIĮ

it judi, įdruo®)“1

JONAITIS
tIBIN. III

“Vienybe L.” 44 vadina 
[ “Saules” žines pavojingomis 
I ir negalima joms tikėt. Mat 

“Vienybe” matydama “Saule” 
I Kad Scrantono lietuvei byla 

su vyskupu pralaimėjo ir ji ta 
žinia anuom syk teip lietu- 

į viams pagarsino. Dabar sako 
vieszedamas Dr. Szliupas 
Brooklyne pasakojo, ir isz ki-

1 tu szaltiniu “Vienybe” _ paty- 
į rusi jog Scrantoniec iai savo 

1 la'nyczia ir visa prie jos tur 
g ta laimeio in savo puse.

į Galima isz kalno sakyt, kad 
I lygei teip pavojinga tikėt ir 
Į “Vienybes” žinionis kaip kad

“Vienybes” nurodo pavojinga 
Į “Saules. “Vienybes’ korespo- 

1 lentai tikrai melagingas žines 
I suklastave szia vasara isz Phi- 
| ladelphijos, Pa padavė po du 
I kart apie lietuvius Philadel-

phijog. Taigi ii “Vienybes” 
į tinios pavojingos.

Kiekvienam laibraezczio re- 
Į faktoriui korespodentai kaip 
į tinea paduoda, teip jos telpa, 
į Užeina liginai teip: 
Į Sesute sesutia bare,

Abidvi vienokiai dare.

Konts. Bar. Philadelphia.— 
Norints trumpai tamistai atsa- 
kisime ant jnso užklausimo o 
gal ir kitiems tasai atsukimas 
prisiduos. Pagal tiesas užtvir
tintas per III koncilium Balti- 
mores Par. II. 1. Kuningai 
turi saugotis visokiu papuoszi- 
mu savo stubosia, tik užlaiky
ti szvarei ir prastai, neprivalo 
lankytis in teatrus ir t.t. 2. 
Saugotis girtuoklystes ir atlan 
kimo karczemu iszskyrent, ja- 
go randasi keloneje. 3 (Trum
pai) Saugotis draugavimo su 
moterimis ir nepavelint būti 
po tuom paežiu stogu jokiai 
savo gyminaitei, ne turėti jau
nos tarnaites tik dievobaimin
ga motere daejuse in metus 4 
Neužsiminet jok eis bizneis, 5 
Neprivalo užsiyminet daktaris 
ta, operacijoms, tik tada, jago 
aplaiko pavelinima nog bisku- 
po, bet jagu duoda daktarisz- 
ka rodą arba ir gydo tai dy
kai. Gali priymti piuingine do 
vana nog tu ka turi nes nog 
vargszu neprivalo ymti.

Kožnas kuningas privalo 
mokėti kalbėt, skaityt ir ra- 
szyt angliszkai, priek tam isz- 
mokti viena svetimtautiszka 
kalba kaip: Vokiszka, Francu 
ziszka, Lenkiszka, Slavokiszka 
Italioniszka arba Iszpaniszka.

Laike misziu, kuningas ne
privalo pusiau misziu atsi
traukt nog altoriaus ir rinkti 
piningus bažnyczioje, tas nuže 
mina tikėjimą ir paniekina 
akyse netikineziu.

Kuningai ne privalo atsaky
ti paskutiniu sakramentu tiems 
kurie ne nori duoti piningyne 
auka ant norints kokio daliko, 
prie kuriu ne yra priversti 
‘‘sub gravi”. Biskupai taji da- 
lika turi gerai prižiūrėti.

Tikimės, jog tamistai ant 
užklausimo atsakėm ajszkei. 
Galėtumėm daugiau patalpyt, 
nes jauezemes tai už nereika
linga. nes jagu velintumei ap
lankyti “Aktus ir Dekretus” 
angliszkoje kalboje tai pn- 
siunstumem.

Žiurke atkando kudykiu 
uosi-

Shamokin, Pa.— Poni Sme- , 
tona iszgirdus graudu klikama 
savo kudykio, nubėgo in mieg 
Kambarį pęrsįtikrint priežaste , 
staigaus kliksmo. Priėjus .prie 
vyges kudykio užtiko ant ku
dykio milžiniszka žiurke kuri 
griaužė kudykiui nosi. Nosele 
kone visa atkando ir visa vei
deli sukandžiojo. Kudykis yra 
labai silpnas isz priežasties nu 
tekimo daug kraujo.

Užgriuvo S anglckasiu.
Punxsutawney, Pa.—. Per 

eksplozije gazo Adrian kasi 
klosią likos užgriauti asztuoni 
anglekasiai. Nelaimingu pra 
vardes yra: Sharpero, Bonfan
tie, Skardotte, Sack, Reitz, 
Beltwere, Denianis ir Sinoc- 
kis.

Priežastis eksplozijos yra ne 
žinoma. Penkesdeszimts angle- 
kasiu, bosu, supredetu ir kitu 
virszininku, stengėsi surasti ne 
laimingus. Randaviszkas pa- 
gialbinis vagonas pribuvo isz 
Pittsburgo duoti pagialba. 
Moteres nelaimingu angleka 
siu apsiaubia yra szapta; gai 
Lstis neiezpasakitas.

Sapnai motinos iszsipilde.
Batavia, Ill.— Elzbieta Bar 

berieziene ana diena sapnavo 
buk mate savo sunu gulinti ne 
gyva. Ant rytojaus apsakė sa
vo sapna sunui-Jonui, melsda
ma jo idant taja diena ne ejtu 
in darba. “Motinėlė asz ne ti 
kiu in sapnus ir ejsiu prie dar 
bo kas man gali atsitikt blogo 
jago apsisaugosiu?”—-kalbėjo 
Jonas ir iszejo in darba In kė
lės valandas po tam sunaus ku 
na atveže pas motina: ejdamas 
in darba likos trenktas per 
automobilu ir užmusztas ant 
vietos.

Kelis metus adgalos Barbe 
rieziene sapnavo buk josios vy 
ras likos užmusztas. Ant ryto 
jaus sapnas isztikruju isžsipil 
de, nes likos užnusztas per inir 
szusi buliu.

Kalba 20 kalbu.
Minneapolis, Minn.— Kokis 

tai Andrius Maslowskis, kuris 
aplaike dinsta czionaitiniam 
sude už tlumocziu kalba in 
dvideszimts kalbu, bet už tai 
neaplaiko jokio užmokesezio 
ir negali iszmaityt savo szeirny 
nos, per ka jo pati skundže jin 
už neiszmaitinima.— Amerike 
randasi daugelis panasziu Mas 
laucku kurie turi mokslus bet 
kiszenei tuszti.
Garsingas edykas kiauszi

niu.
Sioux City, Iowa.— Czio 

nais randasi garsingas edykas 
kiausziniu ypatoje Szimo Dem 
boviezius kuris padare laižy 
bas ant §2 jog iszgiars 100 
kiausziniu in laike 15 
Laižybas iszlaimejo, 
kožnam kiausziniu 
gurkszui alaus.
Nuszove uoszve ir

po tam pats save.
Lowell, Mass.— Steponas 

Lula, kurio pati buvo nog jo 
atsiskyrus isz priežasties netei
singu mo ir apgavimo jin mei
lėje; atejas pas uoszvi Koziol 
spyrėsi pasimatimo su jiaja ir 
nubaudima mircze. U.uoszvei 
ne norėjo pasakyt kur jo pati 
o tasai isz piktumo szove in 
uoszvi ir uoszve, užmuszdamas 
ant vietos. Po tam pats sau pa 
leido kulka in smegenis.

Pati tuom kart buvo pasisle 
pus szepoje o kada szuvei apsi 
malszino davė žinia apie tai pa 
licijei.
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Akivos Žinios isz Lietuvos.ISZ VISU SZALIU,

uoszvi,

minutu. 
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Aplaiko netikėta turtą.
Cleveland, Ohio.— Ne senei 

mirė czionais turtingas žmogė 
lis, kuris paliko savo brolunui 
bunaneziam Vengrijoi, Alek 
Sandrui Broczui, vargingam 
pisoreliui 250 tukstancziu dole 
riu. Aleksandras ne girdėjo 
niekados apie savo dede ir ne. 
ne sapnavo jog jam paliks tiek 
turto.
Nekaltai kalėjime per 11 

metu.
Oklahoma, Okla.— Tomis 

dienomis liks paleistas ant luo 
sybes isz kalėjimo William Yo. 
der, kuris nekaltai persėdėjo 
kalėjime per 11 metu nevos 
už papildyta žudinsta. Jojo pa 
ti kuri tikėjo in nekaltybe sa 
vo vyro nepalove davest, buk 
josios vyras yra nekaltu, ir to 
mis dienomis pasisekė jiai su
sekti gyvu taji, kuri sūdąs tu
rėjo už nužudinta. Kas sugra
žins nekaltam žmogui papildy 
ta skriauda, kuris per tiek me 
to buvo atskirtas nog milemos 
picziules ir vaiku ?
Apsvarstimas apie darbi

ninkus.
Washington, D.C.— Priesz 

komisije, kuri apsvarstineje 
apie padėjimą darbininku ir 
apie jin apsaugojima prieszais 
nelaime, Arturas Ilolderis, są
naris Amerikoniszkos Federa 
cijos Darbo kalbėjo; Buk dar
bininkas pabaigęs keturesde 
szimts metu ir turi sziek tiek 
žilu plauku galvoje yra laiko
mas per darbdavius kaipo ne
tinkamas prie jokio darbo.

Kamisije toliau apsvarstine
je vpie apsaugojima darbinin
ko, kuris aplaike pažeidimu 
laike darbe idant tokiam dar
bininkui kompanijos mokėtu 
alga arba atligintu gerai, jago 
aplaikytu mirti laike darbo, 
ne mažiau kaip penkis tukstan 
ežiu dolerin.

Daktaras apgavikas.
Hazleton, Pa.— Daktaras 

Macziulskis(?) likos aresztavo 
tu per valdže už pardavima 
netikru diplomu del bobdak 
tarkų, paymdamas nog ju po 
250 doleriu. Freelande parda 
ve diploma del Balutienes nog 
kurios aplaike §5 rankpinin 
giu, nes toji davė žine polici 
jei, kuri ir daktara suėmė. 
Skrantone teip-gi jin pajeszko 
valdže už apgavista.

Kraujes teka Kinuosia 
Skerdyne moterių 

ir vaiku.
Nauking, Kinai.— Miestas 

Nauking plauke kraujes kaip 
upe. Petnyczioi 12,000 mau- 
czusu ir randaviszkas vaiskas 
užklupo ant miesto, apiplesz- 
dami turtingesnius namus, žu- 
dindami be jokio susimilejimo 
gyventojus: vyrus, moteres ir 
vaikus. Svetimtauczius neuž- 
kabinejo. Mat, maeziusai pa
sinaudodami isz progos, jog 
pasikelelei ne turėjo amunici
jos užklupo kaip varnos ant 
neginkluotu.

Tokio.— Pasikelelei yra ap 
siaubia visa miestą ir butu se
nei užklupę, nes lauke amu
nicijos ir ginklu. Ciesoris da 
vis randasi mieste nes viriausi 
virszininkai papilde savžudins- 
tas arba slaptai prasiszalino.

Nepaprasta rokunda.
Tawastgust, Finlandije.— 

Prie atnaujinimo kancelarijos 
senoviszkoi szvediszkoi kated
roj, terp kitu svarbiu popierių 
likos surasta akyva rokunda, 
kuri padare, kaip pasirodo, 
teploris, kuris 1618 mete at
naujino ne kurios dalikus ka
tedroje ir teip:

Už perdirbimą Deszimts pri 
sakimu— 2 markes.

Už padirbima naujos akies 
latrui ant križiaus ir padidini
mą pirsztu— 2 m.

Už atnaujinima Poncko Pi
loto ir apsiuvima jiam kepu
res su naujeis kaileis— 1 m.

Už tris kartus pamalavoji- 
mo veido tarnaites dydžio ku- 
ningo— 2 m.

Už padidinimą dangaus ir 
pridėjimo keliu žvaigdžiu— 3 
m.

Už pataisima pekliszkos ug
nies ir padarima bjauresni vel
nią— 15 m.

Už pasidabinima 30 sidab
riniu Judosziaus— 1 m.

Už paylginima pabaigos 
svieto, kuris buvo per trumpas 
— 3 m.

Už apezistinima Juodu Ma
riu nog apdengimo mušiu— 3 
m.

binias kalvio sunu— cigonin. 
ka pas save, užmusze jin. Po 
tam supjaustes vaikina ant 
szmotu, iszire teip, jog tik vie
ni kaulai katile pasiliko. Ta
sai lengvatikis pasiutėlis no
rėjo aplaikyt žmogiszku tau
ku, su kuriu pagialba ketino 
surasti užkastus skarbus prie 
artimo klosztoriaus. Žudinto- 
ju palicije suėmė.

Paprastas atsitikimas.
Lwawas.— Morta Szniglie- 

ne turėdama 18 metu senumo 
isztekejo už Hawryko Smiglo 
kuris buvo 20 metu senesnis 
už Morta; žinoma pasigodejo 
ant jo turto Sugrįžus isz vais- 
ko josios buvusia milemas Mi
kas Dakas prikibo prie Mor
tos ir vede terp saves uždraus
ta meile per kelioleka metu. 
Dakas norėjo pamest Morta ir 
apsipaczuot su jauna mergina, 
nes Morta ant to ne sutiko 
prižadėdama iszteket už jio, 
nes josios vyras ir teip turėjo 
viena koja grabe. Prikalbino 
Morta savo jauniki idant seni 
nutrueintu, nes trucizna ne 
buvo drūta o senis ne mirė.

Tada Mikas prikalbino su 
pagialba Mortos, josios sena 
vyra idant su juom nuejtu ant 
atpusko in Krokava. Nakvo
dami girrioje, Dakas nužudė 
seni kada tasai miegojo. Bet 
žudinsta ižsidave. Palicije arės 
tavojo abudu o sūdąs po per- 
kretimui provos, nubaudė Da
ka mircze o Szmigliene ant 8 
metu in kalėjimą prie sunkaus 
darbo.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Trumpi Telegramai-
§ New York.— Musztineje 

terp policijos o straikuojaneziu 
valytojų uliejui, pakylo musz- 
tine kurioje likos pažeista in 
20 ypatų.

§ Chicago. —Nedelos diena 
konia visur siautė baisi viesulą 
su szalczium. Daugeluosia vie
tosią vejas nunesze stogus nog 
namu, telegrafus ir tiltus.

§ Tripolus. — 1300 Arabu 
užklupo ant Italu, bet turėjo 
atsitraukt isz priežasties smar
kaus ugnies nog Italu.

§ Mainla, Filipinai. — Mc- 
rasai pasikėlė prieszais Ameri
konus Mindanajui, už tai kad 
rat das geide no ju atimti gink 
lūs.-

Užklupo ant paczto užmu 
sze pacztoriu.

Vilnius.— Kada pacztoris 
Lazauckas veže paczta isz Szir 
vintos in Vilnių, likos užklup
tas terp szirvintos o Mei-zaga- 
lu per keletą razbaininku, jku- 
rie paėmė maisza pacztini su 
5600 rubleis. Užmusze Lazauc 
ka ir viena arkli prasiszalino o 
važnycze su likusiu arklu nu
važiavo in miestą, davė žinia 
valdžei kuri tuojaus leidosi 
paskui razbaininkus nes ju lig 
sziam laikui ne suėmė.

Edykai žmogiszku kepenų.
Parižius.— P. Matingtonas, 

kuris adbuvinejo daugeli ke- 
loniu po Kinus, apraszineja 
buk da pas kinezikus yra pa
pratimas valgi mo žmogiszku 
kepenų, nes terp lengvatikiu 
ir tamsiu kineziku vieszpatau- 
je papratimas, jago suvalgo 
truputi kepenų pakorelio ar
ba savo nevidono, tai apsisau
goję nog daugeli ligų.

Mete 1895 mieste Pekine, 
budelis ka tik buvo nukirtęs 
prasižengėli, budelis iszpjove 
jiam kepenis ir pardavė aptie- 
koriui už gana augszta suma 
piningu. Aptiekoris supjaustė 
kepenis ant mažu szmoteliu ir 
apgarsino, jog turi prasižengė
lio kepenis ant pardavimo- 
Minios žmonių apstojo aptieka 
provindamiesi pirkimo kepe 
nu, uždirbdamas ant to gerai. 
Ne senei vienam isz pietiniu 
miestu Kinu, budelis nukirto 
kelis prasižengelus, iszpjove 
kepenis ir pardavinėjo del 
tamsuneliu, kurie tuojaus ir 
suvalgė. Du metus adgahos 
kinezikai užklupo ant keliu 
svetimtaueziu, užmusze aficie- 
ri, kuriam iszpjove kepenis ir 
terp saves iszsidalino. Pana- 
szus atsitikimas atsitiko ne se
nei kitoje provincijoi Kinu.

Žudinsta del atradimo 
skarbo.

Serbije.— Kaime Broskow- 
ca, kaimuotis Pasicz prikal-

Lietuviu Dailės Draugija 
yra pasirižus atlikti svarbu 
darba, —iszleisti Mikalojaus 
Kastanto Ciurlionies muzikos 
veikalus. Tam sumanymui rei
kia nemaža leszu jugi Dailės 
Draugija neturi, todėl nutarė 
insteigtij Fonda leisti Mikalo
jaus Kastanto Cziurlionies 
Muzikos Viekalams”

Tuo tikslu szie metai gegu
žes 6 d. Dailės Draugija pada
re sutarti su a. a. Mikalojaus 
Kastanto palikimo paveldeja, 
Sofija Cziurlioniene, jo žmona 
ir vienatines dukters Danutes 
Sofijos Cziurlionytes globėja.

Lietuviu Dailės Draugija 
steigia fondą leisti M. K. 
Cziurlionies muzikos veika
lams ir renka isz visuomenes 
sziam tikslui leszas. Kuomet 
pinigai, surinkti isz pardavmo 
iszleistu muz. veikalu sugrisz, 
jie sudarys nejudinamąjį kapi
talą. Isz jo nuoszimcziu prie 
Dailės Draugijos bus insteigta 
M. K. Ciurlionies vardu stipen 
dija lietuviu muzikas. Jei to
kia stipendija susidarytu, tai 
Sofijai Cziulionienei priderėtu 
sprendžiamasis balsas, kuriam 
isz Draugijos parinktųjų tnuzi 
ku duoti stipendija. Kuomet 
Danute-Sofija bus pilnamete, 
tai szi teise jai paliekama.

Nejudinamajin kapitalan tu
ri grižti nuo veikalu pardavi
mo visas surinktasis isz visuo
menes turtas, — kas bus vir- 
szaus, tai skaitoma pelnu. Pu
se szio pelno eina Sofijos 
Cziurlionienes ir jos dukters 
Danutes Sofijos naudai, antro 
ji puse — Dailės Draugijai.

Jei bus iszleisti kokie atski
ri veikalėliai, tai nuo ju parda 
vimo pelnas atskaitomas ir da
lijamas tarp Liet. Dailės Drau
gijos, Sofijos Cziurlionienes ir 
jos dukters tik tuomet, kuomet 
bus surinkti pinigai, kurie bu
vo iszdeti veikalėliui iszleisti.

Visa veikalu leidimo atsako
mybe ir darba prisiima in save 
L. Dailės Draugija, Sofija 
Cziurlioniene yra apsiėmusi 
padėti Draugijai.

M.K. Cziurlionis paliko ne
maža muzikos veikalu; ju tar
pe yra du didesniu: “Miszkas” 
ir “Jura” Žinovu nuomone, tu 
naujosios muzikos tvariniu ver 
te esanti nei kiek nemažesne, 
kaip ir paežiu paveikslu, pa
garsėjusiu, ne tik musu Lietu
voje, Be to Cziurlionis yra su- 
armonizaves (suderinęs) daug 
lietuviu dainų, kurios ketina
ma, pirmiausia iszleisti.

Todėl, kviesdami visus tai- 
kon Cziurlionies muzikos vei
kalu iszlesti, L. D. Draugija 
tikisi jogei visuomene gausiai 
suszelps jos sumanytąjį darba 
ir padės jin tinkamai atlikti. 
Padarytasai darbas bus amži
nas neužmirsztino Cziurlionies 
paminklas.

Nuo Redukcijos.
“Fanda leisti M. K. Cziur

lionies Mmzikos Veikalus” rei
kia skaityti labai svarbiu. Lie
tuvos talentuoti žmones ir ju 
darbai — kasdien nyksta.
Gal szis žingsnis — bus pir
mas žingsnis prie gelbejimo 
nuo pražūties Lietuvos talentu 
ir ju genijaliszku tvariniu. Pa 
tartina butu Amerikos o ypa
tingai vargonininkams, lietu
viu draugijoms tam tikslui su
rengti nors po viena vakara, o 
grina pelną paskirti minėtam 
Fondui; juk tokio Fondo re- 
m’mas yra labai svarbu’, kaip 
isz tautiszko taip ir isz visuo- 
meniszka atžvilgio. Neužmirsz 
kime savųjų veikėju, kurie net 
ir gyvasti padėjo besidarbuo
dami tautos ir visuomenes rei
kalams. Jeigu toki Cziurlioni 
but tureja kita kokia tauta 
(nors ir lenkai), tai usz jo ge- 
nijaliszkus gabumus kasžin 
kaip but iszauksztine!
O mes, net ir jam numirus, pa 
dejavome ir viskas.... 
tenka dejuoti — laikas 
buotss.

RYGA.
Gyvas tavoras-

Sziose dienose tapo isz Režico 
atyežtos in Ryga dvi jaunos 17 
—18 metu mergaites su tikslu 
parduoti in “linksmybes na
mus” Agentas veždamas žadė
jęs jiedviem geras tarnystes 
duoti. Bet mergaites apie 
agento tikslą suuodusios, pa
kele truk-zma ir pranese polici 
jai. Agentas “gyvojo tavoro” 
tai pajutęs — pabėgo.

Atsargiau, mergaites, su 
“geru tarnyseziu ’’agentais-

Užmusztas žmogus.
Spaliu 7 d. už dvieju verstu 

nuo Rygos, netoli Ebelsgofo 
dvaro tapo rasta negyvas žmo
gus taip apie 30 metu, viduti
nio ūgio, szviesias plaukais ir 
nedideliais ūsais. Prie jo rasta 
lietuviszka maldaknyge su pa- 
raszu “Konstantinas Stoka’. 
Rygoje to uszmusztojo žmo 
gaus niekas nepažino. Isz poli
cijos tyrinėjimu pasirodė, kad 
pavarde Stoka, Štokas arba 
Stake yra daug žmonių lietu
viu Rokiszko ir Ežerenu apie- 
linkese. gal isz ten yra tas 
musztasis. Kas nori, gali 
gos policijoje pamatyti 
musztojo paveiksią.

Apipleszimas.
Jieva Kaupis, moteriszke 

50 metu užsiimdavo rinkimu 
senus karuliu (lupatu).
Sziose dienose jai einant gatve 
užpuolė 6 vajkezai, paėmė usz 
gerkles prismaugė ir iszplesze 
isz po marszkiniu maiszeli sž 
212 rub. piningu ir pasislėpė.

Geras draugas.
Spaliu 11 d. vakare atėjo 

pas A. B. jo geras draugas. 
Tuojaus prasidėjo girtuokliavi 
mas. Begeriant A. B. užmigo. 
Pasibudes neberado savo drau
go, paszparto ir kapsziuko su 
166 rub. piningais.

Kuuiiijiai.
(Ežerenu apskr.) Pas mus 

Kalviu sodžiuje inleke in szu- 
lini ūkininkas Baronas staeziai 
galva žemyn ir prigėrė. Rado 
negyva.

Kauliniu kaimas,
Ne toli Radviliszkio ((Sziau- 

liu apskr.) yra Kauliniu kai
mas, kuriame rugsėjo 8 d. isz- 
kilo didelis gaisras, kaip spė
jama, per girtuoklyste. Ta die
na buvo Radviliszkyje jomar- 
kas. Ūkininkas Mikodimas «u 
savo draugais jomarke gerokai 
insirežes, vakare, su savo drau 
gaiš parvažiavo namon ir dar 
parsivežė buteli degtines. Tada 
Mikodimo Senulio daržinėje 
eme girtuokliauti, kaip pasiro
dė,' jau nepirma syki. Bet szi 
karta jiems begirtuokliaujant, 
vidurnakti užsidegė daržine ir 
sudege vos tik pats girtuokliai 
spėjo iszbegti. Drauge nuken
tėjo ir M. Senulio kaimynas 
Petrauckas. Ir jo sudege kloji
mas, daržines, visi javai ir pa
darines, ir abeji paliko be duo 
nos...

Viszakio Ruda.
(Mariamp. pav.Suv. g.) Spa 

lo men 4(17)d. Viszakio Rudos 
bažnytkiemyje, buvo kratos. 
Mariampoles žandaru virszi- 
ninkas su žandarais ir žemsar 
geis krėtė pas buvusi advokata 
Juozą Sipailo pas kuri užtrukę 
nuo ryto iki paludieniu, paėmė 
daug laiszku (apie 200), rank 
raszcziu, knygų, laikraszcziu ir 
visokiu užrašu, daugiausiai 
moksliszko turinio paimta net 
nekurie advokato reikalai(pro 
vos), dokumentai ir laiszkai 
paimta ir fotografijų. Virszini 
kas sake peržiuresias ir sugraži 
sias.— Paskui dar padare kra 
ta pas vietini mokytoja Pran. 
Mickevicziu, pas Justina Žam- 
bacevicziu (ūkininko sunu) ir 
net pas monopoles pardavėja 
Zakeli Mickevicziaus ir Zam- 
baceviciaus paėmė keletą laisz 
keliu ir knygeliu. Pas visus 
nieko nelegaliszko nerado, nes 
nebuvo. Priežastis kratų, spėja 
ma, vietiniu žemsargiu kefsztas 
iszkrestiemsiems už su jais 
nesebravima. Indomu pažyme 
ti. kad vakare, priesz krata, 
vietinis žemsargis Baranauskis 
priszokes prie ramei stovineziu 
gatvėje mokytojo Mickevi
cziaus ir Žakelio, be jokios 
priežasties eme plūsti ir grėsė 
Siberija ir katorga, iezvadino 
parmazonais prestubninkais ir 
t. t.

Gelažiai-
Panevež. aps. Pas mus dar 

vieszpatau ja, ypacz tarp motere 
lu, baisi tamsybe. Nesenai vie 
na jauna moterele sunkiai gim 
de kūdikėli. Tuojaus susirinko 
bobeles ir nutarė kad nereik 
gydytojo, nes girdi, kad Die
vas ne duos, tai gydytojas nie
ko negelbes o kad Dievas no
rės, tai ir be gydytojo absieis. 
Ir taip begelbedamos alpstan- 
czia moteri sudraskė jos vidu
rius, o kūdikėlio sulaužė ran
kutes ir kojutes, perspaude 
galvute ir isz spaude isz kak- 
cziukes akutes., apieravojo ap- 
veizdai. Kūdikis ir motina tos 
Dievo “apveizdos” nežiūrėda
mi in kelinta diena pasimirė. 
Musu moterėles vėl meldėsi 
dekavodamos Dievui už tai, 
kad kentanczia moterele atė
mė pas «ave ir nekalta kūdi
kėli kaip aniuoleli paszauke in 
dangų linksmintis.su szventai- 
siais.

Utena.
Ukmergės apskr. Spaliu 

5 d. Utenoje iszkilo gaisras ir 
sudege nauji, dar neinrengti, 
daktaro A.J. Vadopalo namai 
Gaisras padare nuostolio In 
3000 rubliu.

linksmintis.su


Su kokiu saiki saike)’, 
Su tokiu bus atseikėta.

Jurgis Rulis i-z Lipnavos 
dvaro, sugriž'nejo ant szluiko* 
raitas isz miesto, in kur buvo 
nusiunstas parueszt mėsos ir 
ir gazietos no paczto. Szlui ka 
buvo su lig pusei szonu purvi
na, jog iszrodi kaip kiaule 
isz molugo iszliudus; jis pats 
permirkias kaip vanta, o vie 
nok linksmas, net akis žiba ir 
jodamas p r girre szvilpavo, 
jog net garsas atsimuszinejo. 
Kaip-gi ne bus linksmas, kad 
kadai tik atsitaikindavo jotie 
pro vandenini maluna, tai vis 
jiam in akės inpuldavo Onuka 
melninku, o vis jin uszkalbin 
davo,jis jaje pakibindavo, tai 
paskui labai būdavo linksmas. 
Ir tai kožna karta pasisekdavo 
matit: tai vandeni neszante iž- 
szaltinio tai prie [prūdo skal- 
bante, arba darželije, o vis jin 
uszkabindavo, tai žodžiu, tai 
su morka arba su grumstelu 
mesdavo. Sztai szedien, mieli
no jis, jog josos ne pamatis, 
ba teip lijo, kaip isz viedro pi 
Ii ir purvinas buvo lig kėlu; 
jiojo ir pagal papratima žiurė
jo in szale malūno, o cze kas 
tokis isz uszpakalo kaip ne
duos su smaigu ezluikai per 
szona, ta paszoku ir leidosi zo
vada, o už biekio Jurgis butu 
leptelejas ant žemes in purvi
na ir vos szluika sulaiki. Dai
rosi, o cze Onuka ant vidurio 
kelo stovėdama juokėsi net už 
viduriu laikosi, jog jiam toki 
szpoea padari. Norėjau del jo
sos usz taje klasta atligint ir 
atsuko adgal szluika, nes ne 
spėjo, mergina numeti smaiga 
nubėgo in grineze ir uszstumi, 
o per langeli parodi jiam szpi- 
ga ir be paloves juokėsi. Jau 
tai vis teip atsitaiko, jog mane 
ar jojenti ar ejnanti uszkabi- 
na. O ka, matomai in mane in 
similejo, reikes tiktai paimt 
gera pirszli ir katra vakara at 
eitie pas jaje su virita arielke- 
le. Butu gerai kad tokia tur
tinga mergina gaut už paeze.- 
Teip sau Jurgis mislino.

Ne galėdamas ka padarit, 
parode kumseze ir jiojo na
mon szvilpaudamas. Butu sau 
del mandrumo uszsidegias eiga 
ra, ilga no puse masto, ka sau 
mieste pirko, nes visos zapal- 
kos kiszenije buvo sumirkta, 
jog visas sugadino be brauk
damas ir ne viena ne uszside- 
gi. Tame ižgirdo girroje ker
tant medi.

— A-ha,— pamielino sau - 
malkakerczei girroje, jieje tu
rės ugnies — ir pasuko isz kelo 
in girre, ant balso kertanezio 
kirvio.. Buvo tankus bruzgi- 
nai, jog net no arklo turėjo nu 
lipt, pririszt prie medžio ir 
pekezezes plesztis per tankumi 
na. Kada paėjo in vieta, kur 
kirto, kokis tai mužikas, pama 
tias ateinanti ifz krumu, meti 
kirtias ir pradėjo begkt. Jur
gis leidosi paskui jin vijitis, 
nes jiam dingo tamkumine. 
Stojo ir prisiklausinejo koki 
laika, vienok lietus teip papse 
jo per lapus medžiu, jog ne ga 
Įėjo atskirt beganezio žingsniu. 
Jurgis bet ne atleido, užsispi- 
ri nutvert girrini vagi. Pradė
jo po tankumina Jandit ir 
žiuretie ant pėdu. Sztai tanku- 
mine nužvelgi pasislėpusi mu
žiką. Mėgino da karta isz- 
sprust: nes Jurgis nutveri 
kaip kate pelukia su savo dru 
ta letena, o su kita paemias 
usz cziuprinos, konia augsztin 
pakeli kad pažiūrėt in akias, 
ba girrinis vagis slepi savo vei 
du.

— O tai tu Peleda! — pa
szauki Jurgis— tai tu broluk 
palauk, asz cze su tavim kitaip 
padarieiu. Kur dejei kirvi? 
duokie tuojaus ir ejsi su ma
nim in dvara!

Wagie matomai menkesnis 
už Jurgi, ne mėgino prieszin- 
tis, tiktai nueižeminiae tari:

— Jurgi, ir ka isz to turėsi 
do nauda, jog man dvare duos 
jn kaili, arba ir in suda 
duos ?

— Tai kam vagi dvaro 
džius?

— O kas tau pasaki, 
tai dvaro?

— Tai keno jagu ne dvaro?
— Ar keno? pirmiauee Die- 

yo, o paskui muso.

Pa-

me-

j°g

Jauna ir patogi Veronika, 
Ne nori pažinti suvis mužiką, 

Lauke ant savo sp >rto milerao 
Su ilga nosia vadii amo Patriko.

— Kur Patrikas?

— Kaip tai muso?—pa-, 
klausi Jurgis ižgirdias tuosus 
žodžius.

— Žinoma kad muso, ba 
muso kaimas užves prova apie 
taje girre su ponu.

— O kas tai pasaki ?
— Buvo tokis, ka viską isz 

rado popierose, jog toji girre 
priguli kaimui.

Jurgis biskuti apsimalszino 
ir atleidias vagi žiurėjo in jin.

— E, tai tiktai vagiszkas 
iszsisukimas, ka iszmokai sede 
damas kalėjime— paszauki 
už valandos, ne isztikedamas. 
Ejkie in dvara tenais priesz 
poną iszsiteisinsi.

Tai pasakias, velei pagriebi 
už apikakles ir vilko gala

— Jurgi atsiliepi velei Pe 
leda meldžencziu balsu,— ir 
kas tau isz to pareis, jog ma
ne nutesi in dvara— tu misli- 
ni, jog ka gausi usz tai? Jagu 
tau apie gavima ejna, tai ir 
asz tau per jomarka nupirksu 
pakeli gero tabako.

—- Asz tabako ne rukau— 
atšaki rustai Jurgis.

— Na, tai cigaru nupirksu 
tau, o paleisk mane.

Velei Jurgis paleido laikias, 
pamislino o Paleda kalbėjo 
tolaus:

— Bene tai ponas bus bied 
nesniu, kaip asz taje lotele par 
sinesziu namon?

— Juk teisibi, ne bus bied- 
nesnis.

— Tai-gi matai ne mus bu
vo girre ir paliksime jaje, ka
tu czion laikisi szale pono.

Matomai tas pertikrino Jur
gi, ba paleido Peleda ir prade 
jo kasitie sau galva, rodos no
rėjo iszkasitie rodą, ka dabar 
daritie.

— O ar pirksi cigaru ?— pa 
klausi tęsdamas.

— Žinoma, jog pirksu.
— Ar ilgu ?
— Kokiu norėsi.
— Na, tiek to, asz po teisi- 

bei ne eszmiu girros vartų.
— Žinoma jog tai varto dar 

bas— pritari Peleda pasitaisi 
nedarnas ant saves sermėga.

— Ar turi ugnies?—prakal 
bėjo iszsiiminedamas cigara 
iszkiszeniaus.

— Tai duokie.— Tegul ta
ve perkūnai.

Kalbėjo kaip rodos kokis 
ponas, parodidamas savo dva 
rokiste. Paleda iezsiemi skiltu
vą ir pinezius, inskili ir pada- 
vi Jurgiui, kuris kaip ežis pa- 
siputias, nukando galeli ciga
ro, nuspjovi ir uždegi.

— Na, lik sveikas— tari.— 
O turekies ant sargibes, ba 
kaip vartas nutvers tai....

— Apie tai nesirūpink.
— O niekam ne sakikie jog 

tave maeziau.
— Asz ne tokis kvailas.
— Lik sveikas.
— Kelauk sveiks.
Jurgis sugrįžo pas szluika. 

sėdo ir nujojo. Paleda velei 
ėmėsi už savo pradėto darbo, 
ba buvo girdėt kaip pampsejo 
su kirviu. Jurgis net supiko, 
isz drąsumo vagies, norėjo su
grįžt ir uždraust idant ne kirs
tu, nes velei pamielino:

— Kas ma galvo,— iszlei- 
do kamuolį durnu isz burnos, 
nuspjovi ir jojo toliu. O joda
mas dairėsi ir mielino sau: kad 
tai man Dievas duotu sulaukt 
turetie norint penkis margus 
tokios derlingos dirvos, tada 
turetau drąsą praszitie dukte-

ries uez paezia. O teip, kas-žin 
arda kas bus— maluninkas 
pasikelias in-puikibe, gal ne 
norės leist usz prasto berno.

Susirūpino tuom, nes velei 
susiramino:

— Jagu mergina manes no
rės, tai ir tėvas eusiminksz 
tins.

— Skesz blesuke!
Pamuszi szonus szluiko su 

kulnimis ir nulapsejo zovada.
» * *

Jonas Peleda paėjo isz gas 
padoristes— o ir turėjo kai
me turtinga dalia; ces tasai ne 
norėjo apie Joną nieko žinotie 
kaip vagio ir valkiozo. Tėvas 
Jono turėjo teipos-gi gaspado 
riste, nes sudegi kelis kartus 
ir tas jin pragaiszino. Priek 
tam da turėjo keletą, konia vi 
sas dukteres. Tai kaip pradė
jo iszleidinet ir pasogas 
dirva davi net žinoma szmotais 
jog ant galo del dvieju sunu 
vos po kėlės lisaitis pasiliko 
ir grineze pagirrije, kur abudu 
isz pradžios draugia giveno, 
nes kada dvi marezios ne «uti 
ko ir pradėjo vaiditis su savim 
tai brolis Jono paemi viena 
gala stubeles ir palikda mas 
Jonui puse grinczeles.

Baisei dabar iszrodi toji grin 
ežele; ir pirmai buvo nekam 
verta, nes kaip jau dabar liko 
si puse, tai kaip kokia būda 
surukusi;- stogas kiauras ir 
pasieziauszias. Wargas davėsi 
visame matit, o ne galėdamas 
Jonas uždirbt tiek kad galėtu 
savo szeiminele iszmaitit, o ve 
ir buvo tinginis, tai ėmėsi prie 
vogim. Paiminejo kas in nagus 
papuoli: m Ūkas, bulves no 
lauko iezkasinejo varpas no 
isznokusiu jevu pjausti, visztas 
žases ii ka tik pamati- Laikais 
pasiseki insmukt in kenc 
kamar, uukauszt palti lasziniu 
arba stuki audimoka 
židams usz pamestinus 
gus pardavinėjo.
Tada per kėlės dienas
linksmas pagirrineje stubeleje 
-pati viri bulvinius kukulius 
ir kepi kiausziniene 
neis, o Jonas geri 
paezei ir vaikams davinėdamas.
Laikais ir turėjo bada kenst 
kaip ne pasisekdavo ke pavogt, 
ba ne visada pasisekdavo. Kel 
is kartus likos nutvertas ant 
karszto darbo ir paduotas in 
suda tada likusi pati su vai
kais ėjo per kaimus ubagaut 
kol viras ne sugriždavo isz ka 
Įėjimo.

Ir dabar buvo sugrižias isz 
kalėjimo. Jonas po kožnam at 
sėdėjimui, turėjo daugiau va 
gis/ko mokslo, ba kalėjime ne 
etokas visokiu latru. Jau dadar 
ne uszsiiminejo mažom va
gystėm žinoma, paemi kas in 
nagus papuoli, ar pepus no 
lauko, ar drabužei- ’sz visko 
buvo užganadintas usz ka no 
szinkoriausjgaudavo arielkos ir 
duonos pora kepalaicziu.

(Toliaus bus)

Nesitikėjau kad Midlande 
teip butu, 

Moterele su vyru už plauku 
susikabytu,

Kaip pasiutus kate po kiemą 
lakstė,

Į Da tokiu sorkiu czionais nie
kas ne mate.

Po tam ir stuboi armiderius 
dare,

Andai savo vyra in skiepą 
uždare,

Kūmutes po tam visas su- 
szauke, 

“Neklausykit savo vyru visos 
ezauke!

Badai ir kareivis su balta ka 
runa pasisuko, 

“Moterėles palaukit teip dare” 
euszuko,

Bet kur tau, bobos sukylo, 
Kareivis turėjo bėgt isz už

pakalio.
Oj moterėles ne gerai darote 
Jog tokius triksus iszdarote.

Geriau apsimalszykit, 
Vyru savo klausykit, 
Sutikime gyvenkit, 

Vaikelus prižiūri k t.

mieste 
pinin-

buvo

su laszi- 
arielka,

M. VARZINSKAS 
Lietuviszkas Fotografistas 

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

Puikei ir pigei nutraukė visokesFotografijai 
Padaro Didelus Fotografijas isz tnažiu ir 
indeda in Reitnus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir L L Parduoda viaokes Kaimas 
Lietuvei su viraz-minetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyvent/ ji 
ir patinstama Varžiusia kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užgancdintL 
Teipgi daro Fotograpijas ant Post- Karcziu.

„Jies mane išgelbejote”!
taip rašo išgydyti žmones, «kaip kiti dak
tarai ir visoki vaistai negalėjo išgydyti».

Aš AMBRAZEJU9 STAKNEVIČE prloinnčia Phlla- 
d< Iphijos M Klinikos glaunam daktarui padCkavoną už 
gera? liekarstas kurios nustumC nuo manąs ligos akme
ni, ką slogino perkelis metus, nes pirmiau didžiausi, 
akademčlkai daktarai is New Yorko gydo, o visi jie ne

galėjo pngelbOtl, — o ’ blladelphljoB M. Klinika | trumpą laiką sveiku padaro ir tikiu bū-1 
..t sv-lku '1-a‘ln. P rtalž čyjit Klinika' ilgo gyvavimo ir vl?l“ms lietuviams, kurie eerpa. 
«ad krelptip | I’blL M. Kliniką, kuri tikrai gerai tarnauja ir fergantlems sugrąžina sveika-! 
t ą už no brangiai. Ambr. STAKNEVIČE, Fulton County, Norris, Ill. Box 102.

OCODOTINAS DAKTARE: Šiooml danešu, kad dar nd pusą llekarstą nosuvartojau,1 
o jau e«u sveikas ir danginu gydytis nereikalauju. Širdingai ddkavoju už gydymą ir labai 
geras llekaretas. Dabar dirbu mainoee. Jurgis Baceviče, Box 5, P.ueh Run, W.Va.

GUOD PONE- ApturCtas Mekentas suvartojau,—jos yra ląbal geros, nes nuo var
ginamos ligos galvos, kratinėje nkaudOjimo ingvdO, nei ant visos sistemos dabar jaučiuosi 
gerai sveikas. Esu labai ddkiugas. Tony Mataškevlč,

117 Plumpton st Washington, Pa.
Labai daug padčkavonlą už išgydymą nuo visokių ligų, Philad. M. Klinikas turi kasdie

ną Kaip kiti vhoki daktarai ne šgydo, tai š tas Klinikas ir tl*>m-« sugrąžina sveikatą, — be 
peilio, be pjinoymo, bo op<-racij e, — vienok su t‘k mm“, geroms 1 iškarštoms, karias tik 
gamta ir mokslas išduoda, kaip Amerikoj, tn'p Ir iš Europos.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KAD 
TEISINGAI GALI BŪT IŠGYDYTU

nuo įvairių Ilgų kaip slaptu, taip ir kitų, kurios užgula, kaip iš viršaus taip 
ir viduriuose kūno, kaip šviežiai užpuolančių taip ir nuo apsenėjusių, kurioj 
tik suteikia nesmtgumą ir skaudėjimą, KAIP VYRU taip ir MOTERŲ nes 
veikumus. BUSI IŠGYDYTAS, atsilankyk, o jei toli gyveni, tai aprašyk 
nesveikumus-bgą lietuviškoj kalboje, o apturėsi rodą, pagelbą ir tinkamai 
sutaisytas šviežias lieknrstas iš geriausių medikamentų, kurios gali išgydyti. 
NEAPSIRIK, NESUKLYSK, bet visada ateik, ar rašyk ant gito adreso •

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut Street ••• .-. .-. Philadelphia. Pa.

VAT.ANDOS- Nuo 10 iki 4 po Diet. NedOlloj nuol0!kl3. Vakarais Y Utarninko ir Subatoj nuo 6 iki 8 valandai.

nrDAO IITHADDIO Kožnasgali lengvai uždirbti do $6 lg 
ULilnd ULUAiIDIu $12 ant nedelos, apgarsindamas musu 
krajava t ibaka. Sempelius siuneziam dykai. Raszyk szendien ir 
atsiusk marke del atsakymo. Adresavokyte:

Russian Tobacco Co. 343 E. 9-th Str. Dept. 39. NEW YORK CITY

Washiugtone randas miestelis 
terp kalneliu,

Tenais gyvena, invairiu bo
belių,

Dvi yra turtingesnes, visiems 
badai patinka,

Isz kvailiu vyru turtus pri-, 
renka.

Katruos ant uliezios pasi
gauna, 

In karezema vedas, giarti dau
gel gauna,

Po tam ant teatro ir ant ais- 
krimo,

Ir gauna ant cziugumo kram- 
timo.

Bet “gud times” jau pasibai
gė’, 

Vyrai pamėtė tais nebages, 
Nes merginu czion pribuvo, 

Vyrai in jiu szirdis inkliuvo.
Tosios senos “cecytcs,” 
Pasiliko vėl mamytes, 

Merginos vyrus joms paveržė, 
Raguczius apdaužė.

Cacytes laižosi prie monte- 
negru, 

Czeku, italu ir kitokiu negru, 
Vyrai pareja isz darbu, 

Neranda tuju nieku.
Dabar merginoms pavojus 

grasina, 
Tosios cacytes visom kerszina, 
Bet merginos dorai užsilaiko,

Cacytes isz piktumo neda- 
laiko.

Nedeloe vakara tupinejau, 
Vingroves krūmeli žiurėjau, 

Po aplinkinia žiopsojau, 
Tokiu juoku neregėjau. 

Buvo tenais suėjimas, 
Ir vaikinu paszokimas, 
Visi ten grąžei szokavo, 

Ba gėrimu jiems stokavo. 
Tiktai nelaime ant jiu už

klupo, 
Kaip terpo jiu boba insmuko, 

Niekam nieko ne sake, 
Mergele viena gerai sukratė.

Juk ne reikėjo prie žmonių 
tasiti, 

Reikėjo in ausele pasakiti, 
Kita karta bobuk teip neda- 

rik, 
Kur turi ejti o kur ne, 

Nes tiesos geros Virdžinioje, 
Ant kitu neužpuldinek, 
Geriau saves dažiurek. 
Jau tik tam Czikagoje, 

Tai vis uže kaip pekloje, 
Tikra Sodoma ir Gomora, 

Ten pražuvo vita dora.
Ant 15-tos uliezios užtikau, 
Viena nedorelia patikau, 
Kuri ir savo 10 metu duk

rele, 
Veda ant prapulties kele. 

Oj bus blogai, 
Ateis toki laikai,

Kada stips kaip kumele, 
Tokia Dievo bus vale.

rTĮiiiiu

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolancziuz plaukui, prigialbsta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu padė
ka vonių. Iszsiuncziame dykai gerai informs 
eijai apie priežastis puolanczioz plaukui ir 
kaip tame užbėgti, adreiavokytet

|.M.Bruhi Ct; IivYirtilriiklp

Nusipirkite o Nesigailėsite.

2-TRO. Meto “Linksma Valanda labai 
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu 
talpinusi: 18 Ilgu Istorijų, 66 Trumpesniu 
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos 
Ž i neles. 4 3 Naminis Daktaras, tei p-g i visokiu 
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks 
Szita Knyga turus skaitinio per visus metus.

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

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

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00 
Europoje ir kitur - - - $3.00
Pusei metų: Amerikoje - $1.00
Europoje ir kitur - - $1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių

SUSEKI

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.

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

PASTABAI- Kas prisius |4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertus 83.50.
, Kas prisius 82.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žemlapį ir Sv. Tavo Pijaus paveikslą.

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

ANT ISZMOKEJIMO
menesi. Nusiusime kožnam lietuviui 14k. paauksnota 
zieg« reli, lencugeli ir medaliona vertes $20 ant isz- 

mokesties po $1.50 ant menesio. Mėnesinės ratas 
mokėsit tik tada kada turėsit ziegoreli, iszmeginsit 
ir busite anuom užganėdinti. Raszykite tuojaus ir 
prisiusk 2c marke o gausi katalogu ir informacijas.

American Watch Cc. 1152 Mliwau £8 Avė. Op 14. CHICAGO

Vi nuline Lietuviszka Banku su kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinusi locnam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECl NAS & CO., pardu< d* 
Laivakortes ant geriausiu lin ju, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Begentalna ir vedimo p ovu 
kancelarije po vadovyste Karoliai s Va'asziaus Notariuszo už 
tvirtinto nėr Gub. Vai. Pennsylvanios; padaro Doviernast s ir 
kitokiu Dokumcntos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEFOSIT BANK 
AGENCLJA P. V. 0BIECUNAS&C0 
Cor. 12-th. & Carson St., S.S. l’ittsbur g, J

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

' Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove

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 
N usisz.ipsojimas

Ne nutverus už rankos ne nukik vagis

Sziauczius Drotclis
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

J H T į P(l 1 Bell Telephono Dickinson 3757 w.
I I Į P ! (VII I f| \ t fl 11 L II D^l daktariškos rodos galima atsišaukti 
VI i llįllv LlllJ k) LuillJlUl) pns Dr- Ign- Stankij per telefoną ar laiž-

* Q k u ir iš kitų Šleitų, taipgi Kanados.
— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —

Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo 
miestavu daktaru mieste Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The, New York 
Post Graguate Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra 
ofiso, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.

Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name 
padirbo pui kią medikaliiką kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap
uoką su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, iš
sigydo 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. 
Daug daktaru atlankiau, bot nei vienas negalėjo .išgydyti.” Taip kalba Jos. 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
„Šiuomi viešai išreiškiu sa
vo širdingą padėką Dr. Stan
kui už išgydymą nervų ligų 
ir sugrąžinimą vyriškumo, 
kuriu kiti daktarai atsisakė 
išgydyti. Ir visiems sušlap
tomis ligomis patariu kreip
tis pas dr. Ig. Stankų, o ne
pasigailėsite savo žygio.
A. Zmudzen, Salem, Mass. _ ,

57 Pingree St. Dr- Stankus.

GARBUS DAKTARE: neiš
randu žodžiu padekavojimu 
Tamistai už išgydymą skau 
dėjimo šonuo.so 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 mangs. Ela Mažinacky.

1325 9. Front St., Phila. i
John Akuotaitis, Montreal, Quo, Canada, rašo: ,,Meilutis gydytojau.— 

Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusg liokarstu sunadojau bot( 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ka rašyti: nes jau no-< 
reikalauju daktariškos pngolbos.’ Ta įkiri liga, kuri taip daug prikankino, 
mane ir kuria kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių 1 
Tamstoms už pigų ir greit j išgydymą.”

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:
reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo 

visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėji
mą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi 
šokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, Širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana 
riu, greitą supykimą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunkų 
kvėpavima, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas 
skausmingų ir nelegulorišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su opo- 
cija ruptura, apendesitis, vėžį, skilvyo augančius akmenis visokius skadulius, 
guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų 
nervų, smegnų, motorų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir 
gerklės.

Indijonu pasaka 
Tėvas ir tris jio sūnūs 
Antanas Beržiukas 
Nekantrus artojas 
Trijų budu moteres 
Abram kės 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 alkerszintojum 
Smertis Nerono
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas 
Juokingas apsakimas 
Pabuczevimas kūdikio
.lankelis Puče
Kaip bagoezius pateko in pekla 
Kitras čigonas 
Netikus papūga

DAINOS IR EILES.
Tris budrei (eiles) 
Uotu vos grožibe 
Žiemos laikas
Prainant
Gege ir gaidis 
La.bora 
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.

Szventas Petras 
Visi ant Liet u vi a 
Persiški rimas.
Vilnis 
Mislis 
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 
Tututis ir pale da 
Ežis ir Katinas 
Bite, uo das ir liepa 
A įsiminimai 
Skruzdės ir szirsze 
Maniemsiems 
Gandras 
Jonas Žižka 
Daina
Nelaiminga jaunamarti (su natom) 
Daina 
Psalme
Skundas dukreles 
Givenimas doro žmogaus 
Dainele
Apie tevinia 
O asz jio—jam kalta 
1)ainele 
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 api« moteres
Kaip butu Christusa iszluosave ne 

židu
Isz bobiszk u knygų 
Laime
Užtrucintos dovanos 
Rodos del geru gaspadiniu 
Moterių budai
Kokiame amžiuje priguli poruotis? 
Intekme valgio ant balso 
Ar cukoris kenks 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 uoses 
Ant nuszalditu sunariu 
Szlapioji dedervine 
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuomirulis 
Geltlige 
Influenza
I )ieglis 
Pažandės
Užkietėjimas viduriu 
Gėlimas dantų 
Plaucziu uždegimas 
Ramatizmas 
Ne noras valgit

Jago kojos prakaitnoje
Del kosulo
Trūkimas ranku
Plauku auginimas
Niežėjimas kūno
Dantis czistai užlaikiti
Akis
Galvos skaudėjimas
Atgriebt nusinuodinusi
Szamas vaiku burneleja
Kirmėlės viduriuose
Pradūrimas voties
'enos ronos
Džiova arba sukatos
Kaip gidinti plaucziu uždegimą 
Krauju sulaikiti
Medus giduole no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užszaldi 
No gėlimo viduriu
Perdurimas voties
No kosulo.

Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 0 iki 8 vakare. 
Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

; Dr Ignatius Stankus, H D. I220Phį-jĮEf

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paozta. 
Mes apmokame vises kasztus nusiuntimo.

Adresu vokite

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

Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aS 
peikėliau savo krautuvę j Chicago, ill., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lęnciugelių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasu, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trubu, koncertinų ir daugybę visokių niuzikališkų instrumentų. 
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 
da-knygių. Gražių popierų gromaloms 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: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Dideli Katalogą 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 orderiai* 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautiety

M. K. Wilkewich,
3225 So. Haisted St. d.pls. Chicago, Ilfcj
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VISKĄ.

' Chicago-

KELIONE
. 75 METU SENUKO KLIAMO IN 

CZENSTAKAVA.

Kada piktadariai Czenstaka- 
ve nuo Panos Szvencziaueios 
stebuklingos nuvogė didžius 
brangumynus, isz vainiko, po- 
piežius Pius X padovanojo 
tam paveikslui brangia vėl 
karūna (vainiką )

Vainikavimas stebuklingo 
Panos Szvencziaueios paveiks
lo, buvo rengemas su didžiau
sia iszkilme.
InCzestakava rengėsi žymiau 

šioji dvaeiszkija, maldininkai 
žmones gerai pasiturinti, ren
gėsi davatkų abazai, galop ir 
tūli ubagėliai isz apielinkes 
Mariampoles Suvalkų gub.

Kunigamis ir katalikams 
turtingesniems, ne buvo su 
visu kuomi teip sunku, bet ne 
turtems davatkoms kuriom 
stokavo kelionei kasztu, apart 
reike turėt 20 rubliu toszeje 
kaipo zoposta, o czion nebuvo, 
tai ir naktimis buvo nemige. 
Norint kai kurioms buvo tuo
met rūpestingiausios stokumo 
valandos, bet reike ant savo 
pastatyt, atpuskeli pamatyt ir 
gana.

Suvalkų gub., Starapoles 
apielinkeje, davatkų ton ke
lionėn taisėsi nemažas skaitlis, 
piningu kuri nesudare savo, 
tai kad ir pasiskolino, bet at
siekt savo turėjo.

Kur kas už viską sunkiau 
buvo iszplianavot ubagėliams, 
nes apskurę, netinka geležke- 
lio, vagonuose pasirodyt ir už 
geležkeli mokėt, vela pininge- 
lio ne esant, drasytis ne buvo 
kaip.

Vienas isz ubagėliu senelis 
Kliamas per 75 metu amžiaus, 
turėjo pirmiaus paczia supara- 
lizavota, vežimukij žmogelis 
ja vežiodama, prie bažnyczios 
daugiausei Marijonu Starapo- 
lej apie suvirsz per 25 m. pra- 
vargo. Kada buvo senoji varp 
nycz'a, tai ypatingai žiemos 
laike prie jos su tuomi veži
muku nors užveja buvo stovėt, 

■ bet kaip varpnyczia nugriovė, 
tai senelis Kliamas ant veju 
papūtos prie jubilejinio kry
žiaus vežimelije boba atvežęs 
laikydavo kad duonos szmota 
gaut.

Iszsibaige dienos baisaus 
vargo suparalyzevotas mote- 
res jije numirė, senis Kliamas 
pasiliko nors vienas, bet lais
vesnis ir, jau galėjo in bent 
kaima, pas bent ūkininką nu
eit gaut duonos szmota ir la- 
sziniu brizga.

Senis bevargdamas, susitai
sęs buvo gusztele (stubute) 
kaime Kumelioniu. Jo stubele 
geriaus bepasakant, buvo tai 
ubagiszko kurmio krepastis, 
visa sulindusi in žeme, tiktai 
mažu langeliu keletas ir sto
gelis kyszojo isz žemes.

Senukas beubagaudams, 
sztai iszgirdb kad szimtai da
vatkų jaunu ir senu ruoszesi 
važiuot in stebuklinga vieta, 
in Czenstakava idant ten imt 
dalyvavimus kada Szvento 
Tėvo dovanotuoju vainiku, 
dvasiezkija vainikuos Panos 
Szvencziaueios Czenstakave

I paveiksle, (abroza.)
Viena nedeldieni, buvo se- 

I nelis Kliamas bažnyczioje Ma- 
I riampoles C. kunigu Marijo- 
I nu, per miszias pasimeldęs, 
I iszklauses pamokslo, palaukes 
1 kaipo ubagas, maža ka laime- 
I ja9> gTŽ0 namon in savo uba- 
| giszka urvą. Parėjės in ta ur- 
I veli, sedoii ant uslanuko, ilse- 
I damasis mislio:

Na žmogau! je’gu būti 
1 Czenstakave ubagui, tenai to- 
1 kiatne žmonių sutraukime, bu- 
Š ta galima pasipelnyt, juk ten 
I bus nemažai ubagu, bet bus 
I trbagotu. Kas žin-kas žin ?. . 
I A! reikia pasidaryti valgyt, o 
1 po to galvot. Susirado szmota 
I lasziniu szaltu ir, užsikaite 
1 tautini; kaip bematant muti- 

ttia iezvire, pavalgęs vėl pra 
dėjo misliot Czenstakava; be 
Kaštuojant kaip reiktu daryti, 
®tai kyszt kitas ubagas Pe
lenius atėjo. Pagarbinęs, se- 
fosi ant siauro suoliuko ir pra
dėjo.—

— Na Kliamai brolau, 
i aip sveikatele ? ak buvai ma- 
Į tiiau prie duru bažnytėlės 
į >P tai juodasis kunigėlis sa- 
I Pamoksla; Dieve szventas!

juk žiūrint vis Pono Dievo 
tarnas juodasis ir baltasis ku
nigėliai, bet toli, toli szitie 
juodi nuo amžina atsilsi bal
tųjų. Ar-gi isz tikro ne teip 
yra brolau Kliamai? Linguo
damas galva kalbėjo Pelenus.

— Tavo brolau peleniau 
teisybe ir tikriausia teisybe! 
Ugi tiktai pamatykime, da ir 
dabar turime dėkui ponui Die
vui viena isz baltųjų užsilieku 
si seneli kunigą Senku. Dieve 
tu szventas! tas žmogus nors 
kunigėlis jau gana pasenės, o 
kaip jis grąžei, kaip mielai pa 
mokslelius ilgai ilgai sakyda
vo, isz jo burnos tartum dvase 
ezventa žodžius Dievo klausan 
tiems barstė, da ir dabar no
rint pasenės, ant kojų nabagė
lis silpnas, bet jeigu ka pasa
ko, tai temaponedie klausai 
žmogus ir da klausyk o kaip 
jaunesnis buvo o! koksai tai 
kunigėlis buvo, Dievas Tėvas 
žino, jau baltųjų neturėsim 
Teip Kliamas kalbėjo Pele 
niui.

— Kliamai brolau! mudu 
jau senueziai ubagai, ir pas
turgalius atbukinome be sėdė
dami prie senosios varpnyczios 
kiek szunu prilodinom o da
bar asz bažnytėlėje, o tu su ne- 
baszninke prie jubileuszu kry
žiaus ir žinoma abudu kunigus 
baltuosius aa. kunigėlis Szala- 
szeviezius ka Liudvinavo upė
je prigėrė ah kokius tai gražius 
pamokslus sakydavo bet Die 
vas jin nuo žmonių atėmė, pas 
kui kunigas Žiemys teipgi in- 
sakydavo gerai, tiktai nesu
prantu koki jisai 
raga minavodavo? 
kun. Lakickas nors 
mielai pamokslus sake, jis su
ramino visus darbininkėlius! 
kaip sziandien atsimena, kad 
viena nedeldieni turbut buvo 
kiti kunigai kur iszvažineja, 
tai senukas Lakickas nore isz 
gromatos sakydamas pamoks 
la, ramino žmones praeczioke 
liūs ir, liepe daug nepoteriau 
tie darbininkams: jisai sako: 
“Jus darbininkai po sunkiai 
prociai, nepoteriaukite daug, 
sukalbėkite Aniuolas Dievo 
tai jums užtenka, apieravokite 
Vieszpacziui vakarais eidami 
gult savo sunkius darbus ir 
užteks Aniuolas Dievo.

(Toliaus bus.)

vis velnio
Senukas

retai bet

Užstoj usrudens drėgniems 
ir szaltiems orams.

Teip kaip dabar užeina ru
dens szaltesni orai ir tankei 
mainosi, tad per greita oro at- 
simainyma, žmones ingauna 
visokias ligas isz persiszaldy- 
mo; kad Philadelphijos M. 
Klinikos, su visu atsidavimu 
yra užduotis kovoti priesz ligas 
ir kas tik kenkia žmonių svei
katai, tad Supredentas dakta
ras Klinikos iezleidžia szi atsi- 
szaukima, kad žmones mokėtu 
pasisergėti nuo persiszaldymo. 
Primena: kad stuboje niekad 
nebūt storai apsivilkias idant 
iszejas laukan suszilias, staiga 
nepersiszaldytu, nes nuo persi- 
szaldymo gali ingauti slogas, 
koruli, ligas gerkles, nosu, au 
su, plaucziu ir daugeli kitokiu 
nesveikumu. Kad tankei mai
nytu skerpetkas ir uszlaikyt 
szvarei kojes ir visa kuna, kad 
ne but prakaituota ir drėgna, 
nes per drėgnuma galima grei 
tu laiku pagauti uszszalima 
kraujo ir rheumatizma, kaulu 
gėlimą, nervu traukimą ir t. t.

Szaltesnem ir dregname lai
ke, negert perszaltu gerymu, 
ypacz alaus, idant neingauti 
I Iii ežiu uždegimą, arba isz 
panasziu, priežaseziu, net ir 
džiova gali iszsivystyti. Kožnas 
žmogus savo sveikata privalo 
saugoti labai, nes sveikata tai 
didžiausia laime žmogaus.

Visokiuose reikaluose kiek
vienas reikalaujentis rodos ge
ru daktaru, tad gali paraszyt 
lietuviškai, Philadelphios M. 
Klinikai, 1117 Walnut St. 
Philadelphia, Pa. o apturės vi
sada naudingus pamokinimus 
delei sveikatos dovanai-

A-B-Cela
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Skaitymo ir Raszymo 
DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Mahanoy Cty, Pu

Del muso vaiku.

Paslėptas skarbas.
Teras turėjo du sunu: J 

kubą ir Andriuką. Jaunesnis 
brolis labai nusidžiaugdavo 
jago aplaikydavo kokia pui
kia kninga ant pasiskaitimo. 
Jokūbas mažai rūpinosi apie 
skaitima, troszko kanodau- 
giause siaust su kitais vaikais 
ir nieko neveikt. Už tai au
drius daugiau žinojo ne kaip 
Jokūbas o ir mokslaineje 
augszcziau stovėjo už savo 
broli.

Tėvas daugeli kartu primin 
davo Jokūbui idant ymtu pa- 
veizda nog savo brolio, bet 
kur tau, Jokūbas buvo nepa
taisomas. Karta tėvas paszau- 
ke abudu sūnūs in pakaju ir 
teip in juos atsiliepe:

— Mylemi valkelei! sztai 
czionais'ant stalo matote knin
ga ir piningus. Czionais guli 
kninga su penkeis paveiksle- 
leis ir apraszimais o ten guli 
szeszi dolerei. Tegul kožnas 
sau iszsirenka kas jiam pa
tinka. Bet apsvarstykite tai 
gerai, idant po tam nesigrau ■ 
dintumet.

Jokūbas tarė:
— E, kas man isz kningu. 

Už szeszis dolerius turėsiu 
daugiau linksmybes. Asz ym- 
siu piningus.

Andrius sau mislino: Pa- 
ymsiu piningus praleisiu ant 
niek ir jokios naudos isz to 
ne turėsiu. Knyga teip puiki 
jog turėsim isz to nauda o ir 
kitam galėsiu paskolyt. “Ym- 
siu kninga o apsiejsiu be links 
mumo.”

Geras vaikas paėmė kninga, 
dekavodamas tėvui už dovana. 
Pradėjo peržiurinet lapus, kad 
sztai isz tarpo lapu pradėjo 
biret bumaszkos. Buvo tai pi
ningai. Andrius norėjo sugra- 
žyt tėvui piningus, nes tasai 
atsiliepe:

— Tai tavo Andriuk ir Jo
kūbo kningoje buvo tiek, bet 
jisai josios ne eme.

Tegul tasai atsitikimas bu
na paveizda, jog kožnoje ge
roje kningoje randasi paslėp
tas skarbas, norint ne pinin
gai nes kitoki naudingi skar- 
bai. Kas skaito naudingas 
kninga=, stojęs: geresniu žmo
gum, iszmintingesniu, pralei- 
dže smagei laika, pažinsta 
Dieva, svietą, žmonis o ant 
galo pats save. Tik reike taji 
skarba surasti, tai yra, iszpil- 
dyt ta, ka gerose kningosia 
yra paraszyta. — F. B.

o-

— Mano tėvai mirė, — at 
sake naszlaitis —asz neturiu jo 
kiu globėju.

Žmona davė vaikeliui duo
nos su pienu ir nusivedė ji sa
vo pirkion. Vaikelis pas gera 
žmona iszaugo, senatvėje ja 
maitino ir gerbe, kaip tikra 
motyna-

Pasaka.
Papasakosiu pasaka, — ilga, 

kaip smilga. Asz tasmilga bėgt, 
bėgt ir pribėgau trobele. Inte 
jau vidun, žiuriu —stalelis, 
ant to stalelio ■— baranka. Asz 
ta baronka kramst, o dureles 
brakszt. Asz isz tos baimes 
bėgt. Pribegan kita trobele. 
Inejau vidun. Žiuriu —- verda 
boba kukulius. Asz paprasziau 
kukuliu, o ji man szaukstu 
kauk zt ĮBegu vėl isz baimes. 
Žiurau—musu namai. Inteinu 
vidum. Ugi guli meitėlis pas
kerstas, peilis gerklen inkisz- 
tas. Asz ta peili trukt, o meitė
lis kriukt, — kaip ėjo taip 
nuėjo tvartan.

Smuikininkas ir vikas.
Vienas smuikininkas karta 

vėlai girtas grižo isz gužynių. 
Beeidamas vargszas paklydo 
ir pateko vilko duobėn. Iszsi- 
gando musu smuikininkas.— 
Tai jau pabaiga mano gyveni
mo —mano sau....

— Kas daryti ? Pagalios 
griebia smuiką ir griežia. Pati
ko vilkeliui muzika ar ne— 
nėra žinios, bet vilkelis fe Ii ir 
staugė. Smuikininkas groja, o 
baime visa kuna purto. Sztai 
nutruko dvi stygos, smuikinin
kas visai persigando. Paskui 
nutruko treczia styga. Smuiki
ninkas jau mirti rengiasi. Bet 
sztai ateina medžiotojai. Jie 
iszgelbejo vargsza, smuikinin
ką. Nuo to laiko smuikininkas 
jau naktimis girtas nesitranke.

Japoniszka iszpažintis.

W. Rynkewicziu^ 
-:NOTAK1USZA8:- 

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Apsaugoja Namu* ir Namious Rakandas nog Ugnies.

Oidžianse Lietnriszka Agentūra. Kantoraa Bankinis ir pardaviste Sripkorcziū ant visokį
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Kriksztinyczia Mormonu maitinami.
Vienas isz puikiausiu maldnamiu Amerike yra maldna- 

mis Mormonu mieste Salt Lake City, Utah. Taji maldnami 
pradėjo statyt 1853 mete o pabaigė 1893 kuris kasztavo su pa 
puolimais suvirszum $4.000,000. Niekam ne vale in taji narna 
inejt kaip tik sąnariui Mormoniszko tikėjimo. Vyduris yra 
papuosztas brangenybėms kuriuos pervirszina garsinga kita 
dos maldnami karalaus Salamono. Tenais randasi kriksztiny
czia (kuria matome ant paveikslo) kuri stovi ant deszimts jau- 
cziu padirbtu isz aukso.— Mormonai tiki in daug peazysta o 
ne kurie virszininkai bažnyczios turi ne mažiau kaip po ketu- 
res paezes. Norints randas priesz tai pasiprieszino bet Mormo
nai ant nieko nežiūri ir daro saviszkai. Steitas Utah konia vi 
sas yra apgyventas per Mormonus.

KUR BUNA
Mano motere paliko mone ir isz 

kelevo su Antanu Juozapaiczin 18 d. 
Septemberio, paimdama dali pinigu 
ir mergaite 4 m. senumo, su geltonais 
plaukais, motere turi geltonus plau
kais, 5 ir puses pėdu augszczio vy
ras apie 6 pėdu augsrezio vyras apie 
6 pėdu augszczio veidas sudžiūvęs 
linksmas ant sznektos paeina isz 
Kauno gub, Panevėžio pav. praszau 
kas juos patemys tegul duoda žine 
ant adreso: (gg o;)

Ant. Waywoda
Box 144 Coal Centre, Pa.

Reikalingi tris kriauezei prie vy- 
riszku drabužu dirbimo žiponu kel
nių ir bruslotu užsteluojamu jagu 
kur randasi tegul kagreieziause ra- 
szo ant szio adreso: (gg oą)

W. Simanavicz
New Philadelphia, Pa.

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.

Mahauoy City, Pa.

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

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 meta iszbandimo, 
\ gydime visokiu liga. Iszgydo visokes ligas nepaisant isa 

/M *°ki°8 priežasties paeina, kaipo tai: Naktinui Trotimua 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimas 

f Užsisenenjusias Ligas, Nervo, Rumatizma, Plaucziu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegima 

Au. UžBisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu,
Reikal® rsszy^if’0 ant adreso

y%7 638 penn AyePittsbnrg, Pa.
U1U KULtn Adioot: tiki 5 vakare, aeg 9iki 4pej4«l>

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway Kampas Reade Ulicze 

New York, N. Y Telefonas: H orth 2S22.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu (§100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunczime in Kraju kuo greicziausei. (rediszka kasė- 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal 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 keliaujencziu 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 greicziausei, teisingiausei, ir 
pigiausef galite atlikti.

VYRIU LIGOS

Naszlaitis
Antanėlis neturėjo nei tėvo, 

nei motynos, nei jokiu gimi
niu; neturėjo taipogi jis nei na
mu, nei savo lovos, nei kasz 
nelo duonos. Vargs zas naš
laitis gyveno be jokios globos; 
niekas juo nesirūpino: niekas 
jo niekuomet nepasiklause,ar 
jie sotus, ar ko jam netrūksta. 
Ėjo vargszas keliu nuilsės ir 
nežinojo kur eina. Norėjo val
gyti, bet nieko neturėjo. Ko
loms suskaudus, sėdo Antane- 
jis prie kelio.

Pradėjo temti: artinosi nak
tis. Naszlaitis labai bijojo bu
dėti vienas per nakti. Pažurejo 
jis'augsztin: tamsiame dangaus 
sk iaute pamate žvaigždute ku
ri, tartum, jam mirktelėjo ir 
prasznabždejo:

— Nesibijok, asz i tave žiū
rėsiu!

Nubraukė naszlaitis aszara, 
sukalbėjo poterėli ir nusirami
no. Jis jau nesibijojo, nes at
siminė mamos žodžius, kad 
danguje ir visur yra Dievas, 
kuris naszlaiczius ir pavargė
lius laiko savo globoje. Dar 
karta jis pažurejo augsztyn, 
kur mirgėjo žvaigždute; jai 
meiliai nusiszypsojo, atsigulė 
ant žoles ir užmigo.

Jam pabudus, skaiseziai 
szviete saulute: buvo gražus 
vasaros rytas. Antanėlis pama 
te keliu einanezia žmona mies
tan su pienu Pamacziusi vai
keli, žmona sustojo ir pasi
klausė:

— Ka tu ežia vienas darai 
laukuose?: Kur tavo motyna?

Religiszka paveikslėli isz 
givenimo “naujos Japonijos” 
pieszia A. C. Valet’as savo stu 
dijose apie “Szimtoizma” spau 
dintose paskutiniam sansiuvije 
“La Revue”. Apeigos tos tiki- 
bos būva gan gražios, o tikiba 
remiasi piimiaus'aiantezistatos 
žmogaus kūno ir duszios czis- 
tata kūno reikalauja nuo isz- 
pažintoju tos tikibos, idant 
žmogus užlaikitu szvaruma 
kuo rūpestingiausia - duszia 
idant bent karta ant meto ap 
kuoptu isz savo nusidėjimu, 
laike laukimo szventkalnio 
Fuji. Priesz užejimo ant jos 
kaukaro (ant virszunes) kelei
viai maudosi kalno upelije ir 
stengiasi pabudint gailesti usz 
savo griekus. Vargas tiems, 
kurie uszslepia gilumoje savo 
duszios nors viena pamenama 
nusidėjimą.- Tula diena buris 
keliaiviu ėjo ant kalno Fuji— 
yaina. Ablucijos buvo jau at
liktos ir pelegrimai ėjo augsz- 
tin ant kalno sznabždedami: 
“Rokkom shojo” (Idant visi 
szeszi (?)kuno pajautimai butu 
apkuopti. Buris pasiekė jau 
penkta stacija ant kalno, kad 
tame dangus apsiniaukė, prade 
jo griaut ir kilt audra. Dievas 
atkerszijimo Kaminari, kreste 
Įėjo žemes pamatais. Neabejo
tinai, rustinasi Kaminari’s usz 
uszslepima grieko, ka turėjo 
padarit vienas isz keliaiviu ir 
tuomi usztraukia jo rustibia 
ant visu. Vadas keliaiviu liepe 
visiem sustot ir atsiliepe:

— Tarpe jusu ira parkuota 
avis: vienas isz jusz neapezis- 
tijo savo duszios, neiszpažino 
priesz Dieva visu savo nusidė
jimu pakoji szvento kalno. 
Tegul iezžengia tasai ir prisi

pažįsta prie kaltes garsiai’ nes 
Kaminari’s kerszija.

Nieke nesijudino isz savo vie 
tos; visi buvo atlikę iszpažinti 
isz savo nusidejmu. Dangus 
dar labiau niaukiasi griausmai 
baisulingai gaudžia kartojami 
aidais kalnu, keliaivius apima 
baime. Urnai vienas isz tarpo 
būrio iszžengia ir garsiai iszpa 
žista:

— Paskolinau pas kaimina 
maisza rižiaus, kada jo nebu
vo namiejie ir neatidaviau jam 
visai skolos....

Ant lietuviszko koncerto
— Any, katras tau isz tu 

visu instrumentu geriause pa 
tinkat

U-gi tas ka in dide bubu a 
musza.

Mano tikras brolis Ludvikas Wa- 
ranoviezius paeina isz Kauno gub. 
Szauliu pav, Waignvos para. Papru- 
oziu sodžiaus 4 m. adgal gyveno 
Chicago o dabar nežinau kur jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

Jno Waranovicz
46'JO Se Marshfield avė, 

Chicago, Ill.

Mano drauge Rozalija Jekaicziute 
paeina isz Kauno gub, Raseinių pav 
Skirsnemunės miestelio, ji pati ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre- 
so: (g6 oi)

Ona Rukevicziene
3240 Salmon st. Philadelphia Pa.

Mano brolis Kazimieras Tamulinas 
paeina isz Suvalkų gnb., Mariampo
les pav,. Balbieriszkio gmino. Pilo- 
tiszkiu kaimo, du metai adgal iszva. 
ževo in Rochester, o dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso: (gg o;)

G. Tamulinas
So. Wilmington Ill.Box 152

§10 gvarantavotas uždarbis per tre 
jus metus del vieno lietuvio turi but 
iszmintingas, teisingas ir ne pijokas, 
pinigu turi turėt §300 dirbsite be bo 
so szitas biznis yra iszrasta ko nau 
jause, kas nori dėtis in kompanija 
raszikit ant szio adreso; » (ęg o;) 

A. Tomskhe, 
Estacada, Oreg.

Mano pusbrolis Jonas ir Juozas 
Takazauskai paeina isz Kauno gub. 
Szauliu pav. Kurszenu para., Jonas 
11 m. kaip amerike, teiposgi ir puse, 
sere Amilka Takazauskiute po vyru 
pravardes nežinau, turiu svarbu rei
kalą jie pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso: (gg o;)

Fr. Takazauskis
67 N. 3rd, st. Hudson N,Y,

Mano dede Kazimieras Mažeika, 
kaimo Tarputiszkia, Juozas ir Anta 
nas Jenkauskai kaimo Pincziszkiu ir 
Petras Paplauskas Starapoles pav. 
visi isz Suvalkų gub. jie pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso.

J. Jenkauskas 
324—14 th st, N’iagra Falls N.Y

Introligatorne. -
APD1BBT0VS KNYGŲ.

Aysidirba senos maldaknygės, istorini 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles.
Dagia, Draugas, Tėvynė ir Lt 

Priaiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
514 W. Spruce. Mahanoy City,

20 Metu Senas Laikraszti

^“LIETUVA”
W Iszelna kas Petnyczia
JL Chicago, 111.
I.aikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu, 

didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
□inku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik- 
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,000 
Lietuviu ir turi szinitus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

“LIETUVOS" PRENUMERATA:-

Suvienytuose Valstijuose J Metams $2.00 
Sziaurines Amerikos ( Puse Metu $1.00

Kanadoj ir Mexike {

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

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 priesz pjovimo 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingu 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iaz- 
gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” vyrn]‘‘Exzema” ir kitas panaszas 
iszgydam in 14 dienu. ligas iszgydau labai trumpam 
“Silpnos Vyrus” ju kuna^*^6.

“Užtrucintas Kraujas” in 38 
dienu-be naudojimo merikuri- 
uszo ar po tas u.

“Stryktura” b« peilo 
’ ui o.

•‘Varicocele?’ gydau in 15d. 
“Szaszius” ir skandalus skuroe 
iszgydau greitai ir ant visados

OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad vakare. ft I ftrAn-<>26 P 61111 A Y6.
Petnyczojė 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis ||| B ffl IS7 2 Floor Front pIHchnnr Pa 
10 lyg 2nd. popiet. Gyveniu Pittsburge UliLUlullL rlllSDUrg,rd
nog 15 metu toj paezioj vietoj. Kalbame I (nkiizkai,Rusii?zkaiirVoksizka

sugražinu in normaliszka “Paslaptingas Ligas” in 3 lyg
padėjimą in trumpa laika. 5 dienas. ‘‘Varicoi

“Rumatiszma” visoki
iszgydau labai greitab

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., į

Chicago, Ill.

“Hydrocele” in 24 adynos, 
be operacijos.

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STO K 1125 000. SURPLUS IR PROFITS {300,000.

Suv.Vaht. Randas 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 popiet.
...Subatomii...

9 ryte lyg 12 ad.

50,000

Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
reikalauti viens} iš tu stebuklingu 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mierą, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie ne 
gale C nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta Ii-

Ar Esat Kankinami
Užnuodijimu Krauju arba Brantais, 
Triperiu, Ąbelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu

Džiūsna, TJžsrveržimu šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitą, surugusi pylva, 
biauru skausmą galvos, tulžiuius pri- 
puolimus, i cgalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškiais žodeis dielko kenti 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 tykrue 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, Lagotas arba bitd-

žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma į trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras

nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės 

vaistus ikikolaik neparskaitisto tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tą, 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 prišiuskiet mums 
o gauste tą knygą.

Ta dykai gauta knyga yra worths 
$10.00 kožnam sergančiam 

vyrui.
tarp vyru ta 
pasakis kaip 
gali tiį 
pasekti.

Vardas ir

Adresas...

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
DR. JOS. LISTER & CO., L. 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III.

Godotinagai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai 
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

pavardė.................... . ........... ................................................................................... ,...............

Steitaa.



I m S Siutą ar Overkoti 
/ P ill 11! a Geriause pirkti pas 

LŪIIHIII RYNKIEVICZIA

/GRYNAIvilnonio ir kitokio materijolo fe 

geriausio dirbimo, pasiūti pagal 
naujausios mados. Visokiu koloriu ir 
prekių, yra isz ko pasirinkti. |g|S

Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu 
ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepu- ||| 
ru, pirsztinu, marszkinu ir t.t. ir 1.1.

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

RYNKIEVICZ
233-235 W. Centre St. Mahanoy City

Žinios Vietines.
— Panedeli buvo tikras si 

birinis szaltis.
— Szendien Lehigh Valles 

pede. Mokes Bukmaute, Park 
Place, Primrose, Vulcan ir 
Packers.

— Franko hotelije ant Cen 
ter uliezios pakylo ugnis bet 
tuo užgesino.

— Anglekasiai szi menesi 
aplaike padidinima mokesties 
ant asztunto procento pagal 
nutarimą kamisijos.

— Pagal metini Iraparta 
sveikatos bjuro, tai muso mies 
te per meta laiko mirė lig 
sziam laikui 343 ypatos o užgi 
me 573. Limpancziu ligų tame 
laike buvo 198.

— Pottsvilles sūdąs 
re panedeli su daugeli 
terp tu randasi dvi už
tas. Pirmutine Kanopnickio 
kurie nužudė savo drauga An 
tana Peczikovski arti St. Clair 
antra Antano Wasilo kuris už 
musze Edwarda Deem 
kona.

atsida 
provu 
žudins

ameri-

— K. Goldmanas (dzūkelis 
isz Punsko) pastanavijo iszpar 
duoti visus moteriszkus apredi 
mus ka dar turi savo krome, 
už tai kad ju daugiaus nelai
kys, pardavinės vien tik virisz 
kas drapanas. Dabar motere 
les turite gera proga pirkti apsi 
redimus už labai pigias pre 
kės. Jisai iszparduos visokius 
andarokus, visokiu trumpu ir 
ilgu kotu, Kailiniu nog $1 ir 
daugiaus, jekes nog 39^ vyr- 
sziaus, gorsetu ir visokiu kito 
kiu apsiredimu. Szitas pardavi 
mas teeis kolei viskas nebus 
iszparduota. Todėl naudokytes 
isz progos ir ateikyte kolei yra 
isz ko pasirinkti. Neužmirszki 
tenumaro200—202 W. Centre 
st. Kaip iezparduosiu szita ta- 
vora tai daugiaus moteriezku 
apsiredimu nepardavinesiu; 
pardavinesiu vien tik viriszkas 
drapanas ir apvedimus .('j ’į)

- Simonas Milauckas nog 632 W 
Mahanoy ai., pristato in namus 
anglius, krausto naminius daigtus, 
tun gera arkli ir bogie del pasamaimo. 
Savo darba atlieka atsakanoziai ir 
teisingai. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkytes pas jin o busite užganedyti.

•WA0N

sudeda 
visiems

— p. Jos. Petrikas 
szirdinga padekovone 
savo gyminem ir pažinstamams 
už ėmimą dalibas laike jio 
paezios laidotuvių praeita ke- 
tverga.

— Szeimina važuoja in Wes 
tus, todėl parduos naminius 
daigtus. Daigtai geram padė
jime. Atsiezaukyte tuojaus po 
No. 325 W. Mapel St. (gg °1)

— Parsiduoda namini daig- 
tai, du pecziai, karpetai ir t. t. 
Viskas geram padėjime. Kas 
nupirks gal gauti ir stubas del 
gyvenimo, randa tik $9. Par- 
siduos ne brangiai ba locni- 
ninkas priverstas važuoti in 
Lietuva. Atsiezaukyte pas 
Ch. Fredžius, 29 E.Spruce St

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Rochester, N.Y.— Darbai 
povalei eina, o ypatingai kriau 
ežiu, tie suvisai stovi, tegul 
kriauczei in czionais nevažiuo 
jaj ba darbas sunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis, 
ir visi grąžei užsilaiko. Czio 
nais susitvėrė naujas klubas, 
prie kurio prisirasze in 70 sa 
nariu.

— Parafijos reikalai puseti 
nai stovi, yra dvi draugystes 
kurios puikei stovi.

— Subatoje likos surisztas 
mazgu moteristes Antanas Sza 
džius jaunikis, su naszle Ma
rijona Sinkericziene. Vėlina
me linksmo pagivenimo ant 
naujo givenimo.

Balius!
Parengė dideli balių dr’ste. 

L. K. Keistuczio isz Virden, 
I’ll. 18 d. November 1911m. 
už praszom visus lietuvius ir 
lietuvaites ant to puikaus pasi 
linksminimo, muzikantai pir 
mos klasos resz puikius szio 
kius, prasidės nog 7 vai. vaka 
re ir trauksis lig ritu.

Inžanga vyrams 25p mote 
rims ir merginoms dykai. Už 
praszo visus.

Komitetas.
— Adelina milema dukrele 

4 metu, Juozo Taruto mirė 
ant ezkarlatinos praejta petny 
ežia. Lai silsisi terp anioleliu.

— Daejna žine isz Indiana 
pdaus, buk prežidentas White 
spiresi nog kompanijų 20 pro
centą pakėlimo mokesezio an- 
glekasiams. Jago ant to nesu
tiks kompanijos tai ant tikrų
jų anglekasei straikuos.

— Ne kurie politikierei 
tvirtina idant pirmutini Varda 
perskirt ant dvieju isz priežas 
ties daugeli baleuojencziu, nes 
laike rinkimu ne gali visi in 
laika mesti savo balsus. Butu 
parankiau jagu teip padaris.

— Ana diena pas Stani Ka 
leda ant W. South Alles lan
kėsi garnis, ir iszeidamas pali
ko jiems dovana— sūneli. 
Kriksztinos atsibus Ketverge 
ir kūmams yra prisakyta kad 
vardas sūnelio kanecz turi bū
ti Jonukas.— Tegul Jonukas 
sveikas auga.

Depozitai Rankose.
Iszmintingas žmogus sten

giasi pradėti bankoje savo de
pozitus, tuojaus kaip tik aplin 
kybes jam suteikia proga, 
idant turėt szioki-toki užezeda 
senatvėje ar ligoje. Taip pat 
reikia daryti su savo sveikata: 
pajėgas ir sveikata reikia cze- 
dyt isz jaunystes. Sveikatos ir 
jiegos pamatu yra geras virez- 
kinimas. Laikyk jiji tvarkoje 
ir kaip tik pajusi maža suiri 
ma naudok Trinerio Ameriko 
niszka Elixira isz Bitter vyno, 
pakol viskas sugriž in papras
ta tvarka. Ta gyduole tinka 
visiems szeimynos nariams viso 
kiose pilvo, galvos, szono skau 
dėjimuose ir negalejimuose. 
Gaunama aptiekose. Jos. Tri 
nėr, 1333— 1339 8o. Ashland 
avė , Chicago, Ill.

Kas Nori Pirkti Ar Parduoti
81170 Namus ar Farma te- 
gul atsiszaukia pas mane. 
Pirkejiai iarmu atvažuoja 
f83 mane lhZ 71811 8za^lu 

merikos ir Kanados. 
?u^ZTy/>L'^^^?armos Mass., ir Conn., 

ateituose yra geriausios 
už Ui kad randasi daugybe fabriku. Gromą- 
tas prašiau raszyti lietuviszkai ar lenkiukai. 

J.F.RIchard, 140 Maple St., Holjoke, Mau.

Mahanojuje ir Szenado- 
rij atsilankymas.

Raszo sens T. Astra mukus isz Pbila- 
delphijoa.

Prie progos, turrjiu laime 
lankytis miestuos Mahanojuje 
ir Szenadorij kur priesz 1" 
m tu su pri teliais tarikei 
sueidavau nes Szenad ^ri gy
vendamas, pasiekdavau taukei 
ir Mahinoju ypatingai gera 
drauga ir prieteli a. a. Darai 
ninka Boezkauska.

Spalio 24 dienos vakare 
Readingo geležkelio treinas 
nei žirgas žvingaudamas nu- 
szvilpino mane in Mahinoy 
City, 7į vai. prižioplinau uly- 
czia Centr. kuri gana iszsirode 
graži, dabina ja puikesnio 
eztorai ir abiejuos szonuos 
elektro tankios žibanezios nei 
rarotose lempaites.

Žinodamas kad ta vakara 
Boczkausku naujoj salėje yra 
liet, koncertas, o kad sale ku
rioj vietoi nežinojau, pamel 
džiau pravadyriu kursai nu
rodė vieta tarytum tycziom 
žadėta. Nucimpines girdžiu 
ant virszutiniu grindų grąžei 
dainuoju lietuviszki dainoriai 
su dainorkoms auszrininku 
daina Tra-ta-tra-ta-tra-ta-ta. 
Sale gana puiki žmonių pri
sirinkę gana dikeziai. Kon
certas nusisekė gerai, traukėsi 
balius su szokiais. Baliuje ga
lėjau patemyti, kad vyriszki 
beveik vienodi, bet moterisz- 
ka lytis toli skiresi negu Phi- 
ladelphijoje. Mahanojuj mo
teris didesnėj dalij diktokos, 
o merginos kudžiukes ir plo- 
nukes, regisi beveik visos czion 
gimusios.

Tarpe Philadelphijos mer
ginu regima buiniu ir diktu 
del to, kad ju czion daugelis 
atejuniu isz Lietuvos, jos Phi- 
ladelphijoje atejunes aprimsta 
del to, kad gauna visos darbus 
ir geresnius negu anglių mies
tuos. Atejunes isz Lietuvos 
merginos derlingesnes del to, 
kad jos augdamos nekuomet 
nelepinamos ir, ne neszioja 
velnio žabangų (gorsetu) ku
rie merginas besivaržanezias, 
padaro silpnutėm galop ir li- 
gustem. Prie užbaigimo ba
liaus, susirinkę žemutiniame 
gėrimu ruime vaikinai su mer
ginom ir kelios muset mote 
reles, szoko man ne matyta 
szoki senoviezka kokia ten 
aguonelia.

Mahanojaus lietuviai regisi 
verti pagyrimo ypatingiausei, 
kad per visa ta vakara nesi
girdėjo barniu, nesiregejo 
musztiniu kaip kad atsitinka 
kitur, visi linksminosi grąžei, 
apie 11 ir 12 vai. pradėjo 
skyrstytis, nes ant ryt buvo 
darbo diena.

Saleje, susiejau su Bocz- 
kauskais, ir apie 1 valanda po 
12 nakti ėjau su Boczkauskais 
pas juos nakvinen. Tris die
nas prabuvau Mahanojuje pas 
Baczkauskus, ir pas kitus pa
žystamus, pasimaeziau su Juo
zu Mockaicziu, su Petru Ži
linsku, su Szabrinckiene ir su 
Racziais mano giminaieziais.

Seredoje 27 Spal. buvome 
su Viktoru Boczkausku jau
niausiu sunum a. a. Dominin
ko B. ant Mahanojaus lietu- 
viszku kapiniu. Kapinas ne 
arti miesto, prie kelio einan- 
czio isz Mahanoy City ant New 
Boston, ten tu kapiniu kele
tas.

Reik pasakyt, kad Mahano
jaus kapines yra apleistos 
brūzgynai daiktais barkszo da 
nuo tada, kada jos tapo pirk
tos su visais buszeis, ir tarpe 
tu brūzgynu kapai mirusiu 
ypatingai apipirkti lotai.

Tais lietuviszkas kapines 
dabina tiktai ne daugel pom- 
niku turtingesnių žmonių pas
tatytu. Tuojaus prie duru sto
vi gražus pomninkas ant kapo 
Žilinskienės, toliaus keletas 
kitu. Isz visu pomninku at
spindi prie tako pomninkas 
ant kapu a. a. Dainininko 
Boczkausko. Szone pomninko 
ilsis Domininkas gale Domi- 
niko kojų sena jo motina; prie 
to pomninko regis yra ant lo
tu Boczkausku da trim vieta- 
Domininkas ilsis numurytame 
skiepe.

Kada lankiau a. a. Daini
ninko kapa, vienas sau mįs

lių— “Damininkai! ’ jau su 
manim malonei ne kalbi, ne
užilgo ir asz nekalbėsiu ir ty
leliu.”

Szone Boczkausku pomnin
ko ir lotu, yra keli lotai nuva
lyti, parapijos paskirti laidoji
mui vien tik toj parapijojo mi 
rusiu kunigu, kuriuose guli 
a.a. Czyžewska kunigo Abro- 
ma-ezio gaspadine. Tos m ste
res kapas apleistas, apmindžio 
tas labiaus negu kuriu kiti’, 
beviaik visai nežira kad kas 
ten palaidota. Nesuprantama 
kodėl teip apleistas? gal ty 
ežiomis kas aproyne kad ne žy 
mes kapo nebūt, juk vis gi tai 
vertėtu nors koksai kryželis 
pastatyt ka daro net biedniau- 
si žmones.

Girdėjau kalbant, kad a.a. 
kun. Abromaitis vidutiniszkai 
nuo Mahanojaus parapijonu 
nukente visokiu burnojimu už 
tai kad ant parapijiniu lotu sa 
vo gaspadine a.a. Czyžiwskd 
palaidojo; parapijonai liepia 
isz ten ta moteri iszimt, ir kun. 
žadejas bet nesuspejas.

Atlankė Mahanojaus kapi 
nyna ėjom su Viktoru namon, 
Namon einant, Viktoras rode 
vieta senoviezka drifta durban 
kiu užpilta kaip,lupiszki pada 
vimai sako kad ten priesz 41 
ar daugiaus metu buvęs Mig 
vairu eiriszku razbaininku liz 
das. Netoli Mahanojaus link 
New Boston macz'au pakalne 
je lygu akmeni ant kurio gali 
ma but pastatyt vidutinis na 
mas.

Czetverge lan kiausi Szena 
dorij ir misliau lankytis ant 
Szenadorio lietuviszku kapi 
niu, ten atsilankęs pas Mockai 
ežius, papietuves pas Kaziunus 
misliau su aptiekorium Kaziu 
nu važiuot pamatyt kapus Sze 
nadorio kur palaidota nemažai 
pažystamu kaipo Miliauckas 
Stasys, Radzeviczius Kazy“, 
kun. Abromaitis ir kiti, bet 
buvo oras szaltas iszsirode ant 
snigimo tai nesilankiau.

Pagal Szenadoriecziu pada 
vimus tai ir kunigo Abromai 
czio kapas apleistas, apimin 
džiotas kad mažai ka žymus.

Reik isztarti, k^d a.a. kuni
gas Abromaitis nors buvo žmo 
gus geras, su žmonėmis visada 
sugyvenans gerai, bet skupuo 
lis, tai jau pirmos kliasos! nu 
sususiu liponu vilkėdama pini 
gus kaip drūtas rinko, dvaru 
pirko, dabar dvaru savininku 
brolis tapo, nemato ir neaptai 
so kunigo kapo.

Teip ir su klebonu Lenarke 
viezium atsitiko,

Piningus rinko rinko, pliks 
jo kapas liko.

Atsilankęs, pasisveczeves 
pas Boczkauskus ir kitus, ma- 
cziau kad Baczkausku spaus 
tave perdem puikiai intaisyta 
kurioje dirba 9 merginos ir 3 
broliai Bockauskai: Vladas, 
Pranas ir Viktoras. Pranas su 
moteria gyvena savom name 
skyrium nuo drukarnes būda 
mas redaktorium “Saules” 
Vladas su jauna moteria, Vik 
toras ir senute Boczkauskiene 
visi gyvena vienoje szeimynoj 
ir savame prie drukarnes pui 
kiame name. Sugyvena kuo ge 
riauseme sutikime.

Subatos vakare 28 epai, at 
sisveikines Boczkauskus linkę 
dams geros kloties isztares 
aeziu už pavaisinima, szvilpi 
nau atgal in Philadelphia Pa.

T. Astramskas.

i?

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po no. 604 - 606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (v J')

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pr
Naujas Audėjus-

Audžia visokes karpytas 
pagal naujausia būda. Preke 
30^ už mąstą. Darbas gvaran- 
tytas. (to Dec. 28).

J. Scherer
Szapas 48 N. Main st.

Arba 624 E. Mahanoy St 
Mahanoy City, Pa.

Gera “praperte” tint par
davimo Frackville, Pa.

Namas turintis 8 kambarius 
stovintis ant loto 250 pėdu plo 
czio per 130 pėdu ilgio su 
dviems tvartais ir vežimu. Skle 
pe randasi “baileris” del ap- 
szildimo viso namo 5 minutas 
nog dipo. Darželije randasi 
daugel vaisingu medžiu- Atsi- 
«zaukyte pas locninka, Charles 
Lockett, Frackville, Pa. arba 
F. W. Boczkowski Mahanoy 
City, Pa. (tū’N ’?)

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokie 
gėrimu, AmerikoniszKU ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielka, Vymu. 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orleri o bus jum f 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St., 
Mahanoy City.

geni polius siuneziu už 
18c. 81 50 vertes.

Kas prisiuns 18^ markėm 
uždengimui persiuntimo leszu, 
tas aplaikys 3 auksuotas mo- 
teriszka, ir 3 vyriszkas špil
kas, 12 atvyru laiszkeliu su 
paveikslais perstatanti mies
tus, upes, gires, kalnus ir t. t. 
teip-gi turiu atviruku tinka
mu siusti draugam ir rnilemom 
ir t. t. kalėdų ir nauju metu 
laike, tuzinas 100 300 už 
$1.00. Reikalaujam agentu 
adresavokit sziteip. (jg oi) 

L. J. Gechus,
Box 382 Vancover, Wash.

3 399 Oainu tiktai n'z gįj rf “OM sū NOS1UNTIMV
p) Iždaveme Didele Kningi /^) 
a Dainų susidedanti is?

y 390 DAINŲ į

Knyga druezei susinta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu kn 
dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsit“ Dainei n, 
Per ciela meta ant visu dienelu

S “SAULE”
| Mahanoy City,

Dr. Alexander O’Malley
-SPECIALISTAS-

Nerviszku ir Kronisku Lygu.
Asz Gydau

R u pt ura—
Be peilo ir 

be operacijos. 
Varlkocele— 

Į Be skausmingu 
I daktariszku 

budu.
Strlktura—

Be peilo ir 
dideliu skausmu

VALSTIJOS KASIJER1US LAIKO PININGUS BANKEMERCHANTS
BNKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Invales 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-Prezidentai.

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

...DIRDKT0RIAI...
A. DANTSZEWICZ. W RYNKIEWICZ M. GAVULA.
J. HORNSBY. C. F.KAIER. W. I. MILES.

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

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 5^ 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
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.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lietuviszku-LenhlszkuVaistu.

MOTERIŲ SIUTAI IK KOTAI
Szitas yra sztoras kur geriausia pirkti Siutus ir Kotus. 
Neapsigausyte jaigu pas mus pirksite.
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 I I IKI A. FX.1 Mahanoy City, Shenandoah
XT? v—z I I -4 AA.I fit. Carmel, Laudsford.

Polithania State Bank
Cor. 22(1. & Carson Sts.

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suczedinimu 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtini pas mm 
pinigus inoka'm -1-ta procentu, priskaitam 
kas 3 menesiai Siuncziam pinigus in visa1 
dalis svieto, greit ir pigei parduodam 
laivakortes ant vi-n linijų ir gele/.kelii 
bilietus Amerikoj ir Kauado*. Iszdirban 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus b 
vedam provas senam krajn . Keien'elna 
kąncelarijayra red m a per va’.dįszka notan* 
J. G. M liatieka. Užkviecziam lietuvius i: 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mum- 
jusu bankinius reikal ts o per-itikiisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yni tcisvbi 
ir bus išpildyta gre t ir teisyngai. Pinigu* 
siunezant paczed mi'ii in Banka, arba sius, 
in Lietuva, gulima siųst Paežio Mouei 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe 
Expres ■ Money Orderi.

liusiszkai Arnerikotitszka Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Bosijęs.
8Į dienu in Roterdama 11 į dienu in Liepoju

III klasa $31. r Del smulkesniu žinių kreipkitės in musui
t >> e-o L Agentus ir centraliszka kontora. I T ,, ’

A. E. Johnson & Co.,(g.°ct»i P.»»enger Agu.) 27 Broadway, New York, N.Y.

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

1 Hl l ( Pas mus dirba Lietuvaites,ne blone l

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkafl 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
taut eezei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, ues genis uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No. 1.. 
Egmtero No. 2.. 
Zmijecznik........
Gumbo Laszai . 
Meszkos Mostis. 
Trejanka.........
Li n i tueu t as vaikams .... 
Gyduoles nuo Kosulio . 
Liepiu Baisumas..........
Auty-Lakson del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių .25c.

’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.......................... 25c.
Lgniatraukis...................................25c.
.Skilvio Laszai....................... 25c.
Uyd. užiaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios.................................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
try!- del nematinio Pilvo.............50c.
\i liteliai apstabdymui Galvos

skaudėjimo................................  10c.
Laszai uuo Dantų...........................10c.

t i.s nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų............................................. 25c.

Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Lapauto................... 15c.
Gvd. nuo Grippo.......
Plauku apsaugotojas.. 
Muilas del Plauku.... 
Milteliai nuo Kepenų. 
Rožes Balsainas...........
Kinder BMsamas........
Bobriaus Laszai..........
Szvelnintojas................
Kraujo valytojas.........................$2.00.
Nervu Ramintojas.....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................. $1.25.
Pleisteris (Ka-^ztavolo)................ 25c.
Painada Plaukams.........................25c.
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. nno Paslaptingos Ligos $5.00.

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

.25^”5()c.”'irįi.00".
.......................... 35c.

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

.25c.

.$1.25. 
.. 50c. 
...10c. 
...35c. 
...25c. 
...25c. 
...50c.

.35c.

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes
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SUSIDEDANTIS ISZ 

390 
Visokiu Dainų 

368Puslaplu; 6x9 col. Dydumo. 
PREKE $1. 

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame. 
-: Adresą vokite :=

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

Užtrucinta Krauja be miniraliszku 
mikstūrų arba pavojingu gyduolių. 
PatrotIJIma NervlHzkuma ir Slaptingos Lygos, 
Be pavojingu gyduoHu.
Visa itzaiszkinima apie mano budo gydimo 
paduodu tiems ka panorės žinoti.

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

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

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

Numinė Mokykla
Gramatika Angliszkoa kalbos be 
mokintojo (apdaryta) $1.00. 
Vaiku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir raszyti be moki. 15c. 
Naujas Budas mokintis raszyti be 
mokintojo - - 10c.
Aritmetika iszmokinimui rok u nd u 
su paveikslais (apdaryta) 35o.

Pinigus siuskit per Money-Order.

P. Mikolainis
Box 62. New York, N. N.

S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas 

Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

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

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

Simona Waluna 
526 W. Centre 11., 

Mahanoy City, Penna.

Nusipirkite sau keletą 
Buteliu

NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy liž.

No. 6.

Naujausi apr i t; nti 
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. Veiname del norineziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikima 
plauku niežulio ir pleiskanų. Preke 
yra 20c 50o ir $1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriams apgavejams daktarams in- 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytes greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

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

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, O.

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

Teisinga Krautve, 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, Armo 
nikų, Skripku visokiu 
Mužikalisku 1 nstrume- 
tu, Britvu, drukuojamu 
Maszinukiu, Albomu 
Potogaafijt ms laikitie 
Istoriszku ir Malda 
k ningu, visokiu popieru 
Gromatoms rasziti su

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinai už 
SI Perkupeziams l,()0Uuž$6 Magisz 
kos Kazyres S3- Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2c. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu.

Maloniesite kreipkties su sziokai? 
pirkimais ant szio adreso:

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

Už kompanija preke ant 
ir greieziausiu Lfivu. 
visokius Dokumentus ir 
per Konsuli. Duodu 
visokiuose reikaluose.

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

geriausia 
Pardaraa 
paliudyja 
patarimus

W. TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

įtaise apsipaeziave 
Wlis, kuris sūri 
ati kalbos savo pa 
Jipl nesirūpina ta 
Jiejiduos jam paj 

i greitai, kada su ; 
sarti. Greitai tai sup

'lit kapiniu New 5 
aje surado daugeli 

gromatoms masziu 
paslėpė koki tai p 

Ar-gi naudojo taisė 
ika numirėlei ?

i (vienas savo piningi 

aro bobai, o da ii 
[ierius prikalbinėję 

gaspadine padėtu, i 
pi ne dings. Sudėt 
nes ne kožnas at 

j i boba piningus tu: 
los velne mislina ir 
n platu svietą iszb 
ka piningus padek 
įse iszkini.

La:d ja Kimus Numirusiu Pasamdo 
Ryginus ir Vežinu.^ dtl Pa.--ivažinęj:mo

Krausto Daigius ir t. L 
Viską atlieka ki nn^eriause ir puikiauM. 
•?u vii-z minėtais reikalais kreipkitės pa* 
in o busite ■ isame užganėdintais.
520 IV. Centre St. Mahanoy City.

NAUDINGI PATARIMAI 
visai šeimynai randasi musų No. 3 kiltai logo. 
Janio telpa aprašymai suvlrš 2tX) ligų, vyrų, mote> 
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip jas 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduolei 
naudoti, klek jos prekiuoja Ir kur jas gautL Mu
sų gyduolės kainuoja tik uuo 25c iki 81.0C Telpa 
paveikslai ir prekės yvairių kvepenėlų ir gydan
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydančių aparatų,

FR. STRAWINSKAS
Lietuviszka Krautuve 

...Vyno, Likeru, Areilkos ir Alaus...
Atraszykyt man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut 
tavora pigiau ne kaip kitur.

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

Pittsburg, Pa.

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 
grom -.ta. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresą vok i te

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

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

Rotorinių iMlrbimų, Painų. Štukų, Drukuojnmq 
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų. Pavln- 
fevonių Ir šimtai kitokių kožnam reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra 
vardę. adresų ir keletu markių apturės musų No. 3 
kataliogų dykai. Rašyk šendien, o už keletos die
nų šita naudinga knyga bus tavo namuose.

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

Kafaliogas Dykas!
Puikiausių ir geriausių: A r mon ik ų 

Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
kių muzikališkų instrumentų, teipgi. 
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 dykail Rašykit lendi, adresuojant; i

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

Iii keliu desetku s 
iikraszti ‘’Saule”, I 
įi sugrįžo o ir nau 
įkas diena isz visa 
riko. Dabar laikas 
8 i‘g° geidute apl 
ikalendori kuris jaa 
Uostant 1912 meto, 
aas isz muso dvasi 
g pasakė: Dėkui 
taškui, ba kad ne 
hi botu užmirszia . 
^skaityt ir melstis 
{din. Tasai dvasiszk 
’turėjo teisybe, ja; 
tatare. Nes ar daug 
tiin tai pripažins, n< 
Wije ta gerai žino.

(adien nestraiknoje 
ta tarnaite’, kelnerei 
ta szlnoczei ulicziū 
take. Du tukstanezei 
^sstraikavo ir laiky- j 
’Aplaikys savo pa-l 
tag tai yra, dieninio 
t* naktimis ne nori ' 
to po teisybei geriau p 
Wo- ne kaip antį8 

nes už tai žmo
’riesto ne labai gei 81 
tosir pelenas kuru 
toriui randasi New Df 
toliines— pažiurę-

o s
— Igri




