
okek dykai 810.00, 
garsintojų. Jeigu aps 
ra, tai eikite pas savo 
laktara.
turi dantų gėlimą: kot 
kojų, tai gausi po 

i. Jaigu nepagelbtti 
retinti piningai. Teip 
is placzes informacijas 
laukai slenka ir plin- 
iskanu atsiradymas ii 
tave veidai. Tukstan- 
;avoja už dyka rodi ; 
tuojaus ant adreso: 
Iratis Specialists 
; Sta. AV. Williamsburg 
Irooklyn, N. Y.
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r nereikalautu išduoti 
ovanai kokiems uore apgi- 
>e apielinkese. Suominiai 
išreikalaudami mus gyduo 
ras uždarbis; parduokyte 
is Lietu vijikas Gyduoles, 
gvarantuojame.
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ZLAUCKAS 
oda Szipkorte
a preke ant gerinau 
siu Ltivu. Pn'kna 
ramentus ir paliudyju 
. Duodu paUnu® 
i kainose.

iazlauckas
New York, NA.

/alūnas
ias Lietuviszkis 

ir Czeveriku Sztom.

)kitu apsiavimus už pigs* 
. Užlaiko visokiu tkevėnko 

vyriu, moterių ir raiko.
nius ir guminius darbinius 
tveiikūs. Priima visokius 
teka dai ba drucriai. puikiai 
ia mada, pigiau negu kiti 
iavimus pas mane o buste 
czediusite piningu*, 

rgaitems turiu puiku baltu, 
kiu koloriu Cieveriku ir 
ante tnenesi parduosiu už 
t. Neei kyte pas svetiniu- 
) tautieti:

ia Waluna 
.Centre UI, 
t City, Penna.
i Laiszkams
rimo gromatu su visokas 

tu tam pntinkanaioms 
neis kvietkais ir su rišo- 
ivs prisiris 25c. markėmis 
erių su kopertoms ir da 
abai grąže stainele pavi- 
b25c. Už $1 duodame 4 
(genams duodame gert

3ORIUS

Numirusia Pasamdo 
im del Pa*tvtžinq mc 
Jaigtus ir L t. 
□ogeriause ir puikiau*, 
reikalais kreipkitės'pt> 

užganėdintais.

St. Mahanojrfllj.

^HewYort.M.Y.^o,) 

jKAUCKAS 
a Lietuviukas.

as Dykai!
•riaušių: Armonikų . 

metų, Smuikų ir kito- 

istrumentų. teipgi.

- kitokių daiktų.

do teisingai, greitai ir

ar pačių. Pasiusk 

pačto markę, o Kalalio- 
•kit lendi, adruuojant'

KAS GIRDĖT?
A + A

Kun. J. Delinikaits.
'■ Nuludo visi Lietuvei isz- 

girde apie liūdna ir baisia mir 
ežia a.a. Kuningo Juozo Deli- 
nikaiezio prabaszcziacs SS. 
Petro ir Povilo lietuviszkos pa 
rapijos Hazletone, Pa.

Praejta ketverga ryta nusi
davė kun. Delinikaitis su ar- 
kitektorium aut medžiokles 
už White Haven. Isz nežino
mos priežastes karabinas tru
ko nuneezdamas pusią pakau- 
szio kun. Delinikaicziui jog 
net smegenis pradėjo isz gal
vos teket, tuojaus likos nuga
bentas in Hazleton ligonbute, 
kur daktarai stengėsi visom 
pajėgom palengvyt nelaimin
gam kentėjimus. Ant rytojaus 
petnyczios ryta apie pusiau 
dešimtos valandos atsiskyrė 
su szia pasaule apsiaubtas pa- 
žin-tamais ir gyminems.

A. a. Delinikaitis turėjo 45 
metus amžiaus, likos iszszven- 
tytas ant kuningo 1891 mete 
o buvo prabaszczium 20 metu 
Gynies Virbalui, paviete Vil
kai i zkin, Suvalkų gub. baigė 
>i ir z i e Seinmsii, Ameri- 
k prigyveno 16 metu. Buvo 
prabaszczium Freelande o isz 
tenai* iu Hazletona, kur prade 
jo štai y t nauja puikia murinta 
bažnyezia, nes nesusilaukė lai
kyti joje pirmas miszes kaip 
tai tikėjosi.

Paliko czionais Amerike du 
brolius: Kazis New Yorke 
Szimonas Pittsburge o pus 
broli Juozą Union City. Kun. 
Dargis prabaszczius Mahano- 
jui yra teip-gi gymine o ir 
kun. Matulaitis Grand Rapids 
teipgi.

Laidotuves atsibus szendien 
(utarnyke). Miszias laikis kun 
Dargis slavoku bažnyczioje 9 
valanda o kun. Pautienius kal
bės pamokslą. Po piet 4 va
landa pribus biskupas Hoba- 
nas duoti absolucije ir pasku
tini patarnavima a. a. kun. 
Delinikaicziui o po tam gai
lės procesije su kunu prasi
dės ant lietuvifzku kapiniu 
kur bus palaidotas.

Ant laidotuvių yra užpra- 
ezyti visi kunigai isz Skrantu 
diecezijos ir apie 30 lietuvisz 
ku kuningu pribus isz visu 
szalu Amerikos, teip-gi dau
gelis patinstamu ir gyminiu.

A.a. kun. Juozas Delinikai 
tis buvo linksmaus budo dva
siškas ir per savo gera szirdi 
apturėjo daugeli prieteliu, 
gyveno suvisais sutikime o kož 
nas kuris jin pažinojo laike 
paguodoneje.

Liūdna labai, jog da teip 
jaunas dvasiszkas teip netikė
tinai at-iskyre isz terpo musu 
o kuris da buvo reikalingas 
ant szios pasaulės platinti žodi 
Dievo.

R įly-de “Saules” su dydele 
gail.ste apraszo taja liūdna at- 
s tikima, nes nebaszninkas bu
vo geras prietelis mirusio a.a. 
D.T. B.iczkausko ir visos szei- 
tuyuos.

Lai silsysi amžinam pakaju- 
jea.a. kun. Juozas Delinikai 
tis o visogalis Dievas tegul 
priyina jin terp savo palaimiu 
tuja.

l’rieraszas.— Priežastis trū
kimo karabino buvo tokis; 
D.ena prieez tai Juozas Kava- 
Luckas brolis kuningo gaspa- 
dines buvo pripylęs keloleka 
patronu szratu ir paraku nes 
perdaug inpyle ir buvo per 

i drūtus o kaip seni medžiotojai 
pripažino, tai patronai buvo 
teip drūti, jog ir jauti butu už 
nusze, Kavalauckas ne buvo 
gana pripratęs dirbti patronus 
0 ir patsai randasi ligonbuteje 
w pažeista ranka laike truki
no karabino isz tos paties prie 
tasties utarnyko die a.

Su v Steituosia mete 1900 
radosi pradiniu mokslainiu 
del vaiku 6005, nes 1910 mete 
skaitlis tuju mokslainiu paky- 
lo ant 10,213 o daraktorių jose 
buvo 41,000 kuriems moka po 
$65 ant menesio o daraktor- 
koms po $52.

Dede Samas rūpinasi labai 
apiie apszvietima savo vaiku, 
ne temindamas kokios jie tau
tos, visus ligei lavina moksle.

Duodame persergejima del 
visztagalviu mergaieziu katros 
savo varginga terla baltina. 
Baisios pasekmes pereina nog 
terlos. Tasai baltas dažalas de 
likotna ekurele nog terlos bai- 
sei gadina, jog in trumpa laika 
pradeda skirst skūra ir paku
las pavidele dervines, ir jau 
stojesi sunkus ižgydymas. O 
katra da raudona dažala nau
doje, pradeda atsirast mėlyni 
papuczkai ir ne trukus ant vei 
do pasirodo vienas szaszas.— 
Saugokytes mergeles ir mote
rėles ba tai tikra teisybe.

Nesutikimai terp vieszpatys 
ežiu, tarp dvasiszku o ir terp 
laikrasztininku. Tai dievaž ne 
yra ka už pikta laikyti del 
tamsuneliu, jagu vieni su ki
tais pjaujesi, nes ne turi geros 
paveizdos nog tu, nog kuriu 
privalo turėt.

Jagu terp tautos, 
Ne yra sutaikos

Tai nepasikels niekados.

Tula motere Iowa steite 
apskundė savo vyra apie atsis
kyrimą, jog jaja privertinejo 
prie pilimo rugiu in maiszus 
ir sukrovima ant vežimu, prie 
kirtimo malku ir apžiūrėjimo 
gyvulu. Jai teisingai priguli 
atsiskyrimas! Juk .’Amerike 
motere ne buvo sutverta ant 
darbo....

Visuosia miestuosia kur tik 
yra apsigyvenia Lenkai, pra
deda užvedinet savo tautisz- 
kus szokins o ypatinga mazur
kas, polkas ir valcus, nes susi
prato, jog atėjo tautieczei ant 
balu turi sėdėt kampuosią o 
jaunumene szoko kokius ten 
slidamus ir padvėsusius szo- 
kius.— Isz tikrųjų ir teisybe, 
nes jago bolei ketina būti ti
kri “polėki bal ’ arba “lietu- 
viezkas balus” tai tegul buna 
ir lietuviszki szokei ant kuriu 
ne tik czionais gymus gali pa- 
silinksmyt nes ir senesni žmo
nis kurie atejna pasilinksmyt 
lietuviezkais szokeis.

ATSAKYMAI
T. S. D. Boston, Mass. — 

Jago tamista bijojei paraezyt 
savo pilna pravarde ir auresa 
tai ir neužsimokejo talpyt da- 
neszima. Gromata nuvejo in 
gurbą.

Trumpi Telegramai-
§ Mauch Chunk, Pa.— Pro 

czionais keliauna in New Yor- 
ka daugeli pasažieriu atejviu 
kurie grižta ant žiemos in 
Europa.

§ Lisbon, Portugalije.— 
Czionais atsibuvo sumiszimas 
kuriame likos užmuezti keli 
kareiviai o keli dasetkai žmo
nių pažeido.

— Norwood, Pa.— Vaikai 
surado kuna nužudinto nežino 
mo Italo statyneje. Policije 
mena buk tai darbas juodaran 
kiu.

§ Washington, D.C.— Isz 
Rimo daejna žine, buk arcibis 
kūpąs Irelandas isz St. Paul 
likos paženklintas kardinolu.

ISZ AMERIKOS.
Moterėles ne vokyt 

piningu vyrams.
Hopkinsville, Ky.— Mrs. 

Charles Newton atsikėlus 
nakties laike kada josios vy
ras da gulėjo, perkratė jojo 
kiszenius ar ne ras piningu, 
kaip tai buvo josios paprati
mu daryti. Inkyszus ranka in 
kelnių kiszeni, vietoje piningu 
sugriebė dydele varle. Su riks
mu iszbego isz grinezios o pa
budęs vyras paskui jiaja. Ir 
da butu begia jagu ne butu 
užtekus juos milžiniszka mesz 
ka. Newtoniene sugrižia na
mon, nes namas buvo liepsno
je užsidegdamas nog pervers
tos lampos. Idant apsisaugot 
nog meszkos szoko abudu in 
szulini, isz kurio likos ižgial- 
betais per kaimynus. Motere 
turėjo abi kojas nulaužtas o 
vyras ranka ir pažeista galva. 
Tai tau, kiek tai ergelo varlu- 
ke padare Newtoniene priža
dėjo daugiau ne daryt kratos 
kiezeniuosia savo vyro.— Ym- 
kit paveizda moterėles ir ne 
darykit panaszei.

Ar daug tokiu studentu 
randasi.

Austin, Mo.— Studentai 
University of Missouri kone 
patisturi rupintisant iszsimaiti 
nimo ir mokintis ant 75 centu 
ant nedelos per visa meta.

Jokūbas Klimas isz Wareza- 
vos. Rosijos buvo tuom studen 
tu. Du metus adgalos, pribuvo 
jisai in universitetą su 12 dole 
reis ir drapanoms ka turėjo 
ant saves. Apskaites isz augsz- 
to kiek jiam kasztuos moks
las, nutarė kitaip gyvent už 
savo draugus, ba poteisybei ir 
ne turėjo isz ko. Deszimts do
leriu užmokėt kaipo insiraezi- 
mo in universteta.

Su likuseis $2 ėjo sujeezkot 
darbo ir mokslo. Vaikszczio- 
damas keloleka dienu po mies 
ta užtiko milaszirdingus žmo
nis kurie sutiko jiam duoti 
viena kambari skiepe už jojo 
patarnavima kūrime pecziu. 
Pas kita szeimyna rado vieta 
kaipo mazgotojas torielku už 
75 centus ant nedelos.

Su savo “milžiniszka” atei 
ga nutarė maitintis. Ir teip: už 
aplaikytus piningus pirkinėjo 
sena duona szebelbonus, kau
lus ant sriubos ir pieną už ka 
užmokėdavo 70^f o už likusius 
5^ pirkinėjo viena karta ant 
nedelos puoduką kavos.

Kningu ne turėjo už ka 
pirkt, nes paskolindavo nog 
savo draugu ir skaitė skaify- 
niezioje. Turėdamas kiek lai
ke dirbdavo visokius darbus 
už maža isznagradima. Per sa
vo darbszuma moksle daejo 
ant augezeziausio lipsnioir yra 
paguodotas per profesorius ir 
turtingesnius savo draugus. 
Po pabaigimui savo mokslo 
atejnanti meta, kaipo geras 
advokatas, nusiduos in New 
Yorka kur tarnaus savo var
gingiems tautiecziams.

Ar teisybe ar gera 
melagyste?

Camp Me Garry, Nev.— 
Mikola Amesburry kuris ne 
senei sugrižo isz Death Valley, 
tvirtina, buk jisai atrado se
nas kasiklas deimantu kurios 
randasi iždegusiam vulkane. 
Ant patvirtinimo savo apsaki- 
mo atnesze su savim keloleka 
szmoteliu deimantu kurios pa
rode žinunams o tieje pripaži
no, jog deimantai yra pana- 
szus in deimantus kurios isz- 
kasa garsingosia kasiklosia 
South Afrike. Jau keloleka 
kapitalistu susitarė suorgani- 
zavot kompanija ant kasimo 
deimantu.

Trikojus gaidys.
Suuburry, Pa.— Franas 

Flott yra locninku nepaprasto 
gaidžio su trimis kojomis. Gai
dys yra paprasto ūgio ir sudė
jimo o visas tris kojas naudoje 
kanogeriausia. Perstatykai da
vinėjo Flottui tūkstanti dole
riu užgaidi, nes jisai ne nemis 
liną su juom atsiskyrt.

Sapnas iszsipilde.
Chicago.— Magdalena 

Broom sapnavo buk josios ke- 
turiu metu sūnelis kuris apsi- 
szutino per inpuolitna in kati
lą verdanezio vandens mirė 
ligonbuteje. Ant rytojaus nusi 
davė baisei susirupinus motina 
in ligonbuti ir ant užklausimo 
apie sveikata savo kudykio li
kos apreikszta, jog josios kudy 
kis mirė taja paezia valanda, 
kurioje sapnavo. Nelaiminga 
motina isz gailesezio apalpo.
Neiszmintinga moterėlė.

Harrow, Pa.— Kada Jonas 
Weberis sugrižo namon nog 
darbo rado savo paeze 19 me
tu senumo ir kudyki ne gyvus 
su perpjautoms gerklėms. We- 
beriene paliko gromata savo 
vyrui kurioje rasze buk atyma 
sau gyvaste norints jin gana 
milejo bet gailavosi jog ne yr'a 
jam tinkama ba ne moka gas- 
padoriaut.

Gyvastis už kate.
Washington, D. C.— Nellie 

Frame 12 metu teip liūdėjo 
paskui savo numileta kate, su 
kuria nuolatos bovijosi^ bū
nanti pas savo teta, atėmė sau 
gyvaste per iszgeri’na truciz- 
nos. Paliko paskui gromata 
kurioje rasze, buk nori būti 
danguje su savo katuku.
Nuoteka 42, jaunikis 18.
Fort Wayne, Ind.— Laike 

užsigerimo, likos nežinant api 
paezuotas asztuoniolikos metu 
senumo vaikynas su ketures- 
deszimts-dvieju metu senumo 
naszle su szeszeis vaikais. Yra 
tai da vienas davadas, jog gė
rimas veda prie nemoraliszku- 
mo?.... O kaip puiki pa
veizda del blaivininku tame 
atsitikime.

Keno tame kalte?
St. Clair, Pa.— Mariute, 2 

metu senumo dukriuke Jono 
Reszkovskio in puolė m viedra 
verdanezio vandens ii teip ap- 
siszutino jog mirė dydelosia 
kankesia.

— Scranton, Pa.— Būda
mas baimėje, jog jin kaltins 
už sudegimą ant smert Onutės 
Vergiskes, deszimts metu se
numo Vincas Bubbelis dingo 
isz namu ir lig sziolei da jo 
ne surado. Tėvas jin nubaudė 
už tai, kad mergaite galėjo isz 
gialbet nog sudegimo kada 
siautė prie ugnies.

Darė kaip Indijonai.
Lancaster, Pa.— Vaikai su

gavę savo dranga James Mc
Michael, 11 metu senumo, pri- 
riszo prie stulpo; apmėtė pa- 
galeis ir sziaudais, uždege. Ir 
butu vaikas sudegęs, nes ant 
gilukio riksmą iszgirdo praej- 
giai ir vaika iszgialbejo in lai
ka. Sake vaikai, kad norėjo 
su savo draugu panaszei pada
ryti kaip Indijonai daro su 
baltaiseis.

Plake paeziule kas diena.
Sag Harbor, L. L— Mrs. 

Helena Pray, jeszko atsiskyri
mo nog savo vyro už tai, jog 
jaja musze kožna diena per 
devynis menesius per laika 
gyvenimo su juom. Prayiene 
kalbėjo, buk apsipaeziavo su 
vyru Sausio menesi o tuojaus 
po szlubui musze jia be palo
ves kožna diena per devinis 
menesius o ant galo buvo pri
versta su juom atsiskirat.

Nemielaszirdinga 
daraktorka.

1 New Brunswick, N. J.— 
Daraktorka czionaitines moks- 
laines Miss. May Price, uždare 
in kamaraite savo deszimts 
metu senumo studentą Petra 
Madalin ir nuėjo namon, už- 
‘mirszdama apie jin suvis. Ka
da vaikinas ne sugrižo namon, 
ievai pradėjo jo jeszkoti. Ta
me laike atsibuvinejo veseile 
name Madalino per dvi dienas 
ir nelabai rūpinosi atradimu 
jojo. Kada vėliaus atrado vai- 
kyna, buvo jisai teip iszsemtas 
dnt sveikatos, jog turėjo pa- 
szaukt daktara in pagialba. 
Nedora daraktorka likos 
aresztavota.

Mažas kiiiczikas.
* Holland, Mich.— “Chee- 
,-Iu-Wei” kinezikas, kuris ke
liaudavo po Amerika rodinda 
nįasis už piningus numirė ana 
diena ant szirdies ligos. Buvo 
j sai 27 coliu augszczio, svėrė 
48 svarus ir turėjo 54 metus 
senumo. Gyveno Arkansuo- 
efa. Jojo motina kelavo su 
juom.

Smarki rasztininke.
j i Glenflora Tex.— Miss. Dai
sy Pretoria surasze ant post 
kirtęs 9682 žodžius su papraš
ąs plunksna už ka aplaike 
Jjimta doleriu dovanu. Rasz- 

tik galima perskaityt per 
adidinanti stiklą.

Nuszove savo tęva.
Flint, Mich — Marion 

Mills vyruota duktere Fr. 
Ajouug, nuszove jin laike kada 
t;,sai atėjo pas jiaja jeezkot sa- 
vį> paezios o kuri buvo pasisle- 
įAr-iddepe -kada p.aregejo atej
nanti savo vyra. Kada dukte
re nepavelino jiam jeezkoti 
motinos, tasai kerzino nuszovi- 
mu visos szeimynos, ir mėtėsi 
ant Millso. Pati paregėjus re
volveri pas tęva ir būdama to
sios nuomones jog tėvas jin už 
musz, pagriebė kita revolveri 
ir vienu szuviu padėjo savo te 
va. Abudu Millsai liko aresz- 
tavotais.

Sumiszimas ant laidotu
vių.

Slomnikuosia, gubernijoi Kie 
leckoi. mirė turtingos Zidas, 
kuris paliko gyminemis 200 
tukstaneziu rubliu, Tenais ran 
dasi “laidotuiviu drauguve ’ 
vadindama “szventa draugy
ste” kuri ne norėjo jin palaidot, 
jago gymines ne duos jiems 
7,U00 rubliu už laidotuves. 
Nog draugoves atsiskyrė pu 
stau sanaru, kurie apsiėmė pa
laidot nebasznika isž 1,000, isz 
to pakylo sumiszimas. Persis
kyrus draugai turėjo prasisza- 
lint o likusiems turėjo užmokėt; 
4,000 rubliu už laidotuves.

[DONAITIS
CHICAGO, ILL

ISZ VISUJZALIU.
Trūkis nukrito in upe— 

60 nuskendo.
Saumer, Francuzije.— Sze- 

szeszdeszimts pasažieriu nus
kendo upeje Thonet, kada tru 
kis ėjo per tilta arti Montre- 
nil-Bellay. Tik vienuolika pa
sažieriu iszsigialbejo.

Iszkeptas gyvu.
Sosnovicuosia, Lenkijoi, dar 

bininkai plitinyczios rado pe- 
cziuje, kuriame iszdeginejo 
plitas, lavona kokio tai Labu- 
sio, kuris apalpo nog karszczio 
o po tam likos iszkeptas.
Eksplozija katilo užmu- 

sze 33.
Liverpool, Angliję.— Tris- 

deszimts tris darbininkai likos 
užmuszti o suvirszum 100 pa
žeido per eksplozije garinio 
katilo dirbtuvėje Bibby & Sons. 
Drūtis eksplozijos nunesze vi
sa stogą o sienos pradėjo grint 
ir fabrikas degti.

Keturi szimtai darbininku 
tame laike radosi fabrike ir 
vos iszsigialbejo isz deganezio 
fabriko.

Turkai skerdo Italus.
Parižius. — Daejna in czio

nais telegramai, buk 200 ita- 
liszku kareiviu likos nužudin- 
tais per Turkus arti Fort Ha- 
niedieh kada bandė gautis ant 
kraszto.

Badai Turkai po truputi ati 
mineje užgriebtas ezalis per 
Italus kuriems suvis nepasise 
ką kare su Turkais.

<>0 nuskendo su laivu.
Viednius.— Austrijokinis 

laivas Rotnaina susimusze ant 
pavandenines uolos arti Povig- 
no. Szeszeszdeszimts pasažieriu 
nuskendo. Baisi viesulą viesz- 
patavo ant mariu Adriati- 
kiniu per ketures dienas.

Sumiszimas kalėjime.
Minskas. — Kalėjime Bory- 

sove, minskoi gub. pakylo su
miszimas. Ne senei keli aresz- 
tantai užklupo ant dvieju da- 
žiuretoju viena isz jiu užmuzse 
o no kito atėmė raktus atydar« 
kitus kambarius iszleisdami 
105 kalininkus. Kiti dažiu- 
retojai davė liarumakalininkai 
užsidarė ant virszaus ir nieką 
ne prileido. Tada naczelninkas 
paszauke vaiska kuris pradėjo 
szauti in kalininkus užmusz- 
dami du o szeszis pažeido. 
Po apmalszinimui kalininku 
apkaustė visus ir prasidėjo 
tirinejimas.

Pabėgėlis isz Kinu.
Sztai paveikslas turtingesnio kinieezio kuris paemias visa 

savo turtą ant verbludo bėga isz Kinu apsisaugot nog krūvi 
nos kares ir užpuolu.

Kardinolai Falconio ir Farley iszkelavo in Ryma.
Trisdeszimts tukstaneziu žmonių atsisveikino New Yorke 

su kardinolais Falconio ir Farley kada tieje plauke in Rima 
ymti dalybas iszrinkime trijų nauju kardinolu del Ameriko. 
Po pribuvimui in Rima Popiežis juos szirdingai pasveikino.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Veliuona,

Kauno gub. Pas mus girtybe 
laikosi kaip ir laikėsi vis insi- 
kabinus in girtuokliu gerkle“, 
slinku ir labai sunku ja isz 
krapsztyt. Butu labai naudin 
ga, kad vaikinai ir merginos 
žadėdami apsivest, prisižadėtu 
visose vestuvių apeigose be 
degtines apsieiti. Kaip tai but 
gražu, kaip paveikslinga. Toki 
darba ir laikraszcziai pagirtu 
ir prasidėtu nauja labai nau
dinga mada.

Pabaigoje rugsėjo menesio 
sziu metu viena mergina isz 
Jurbarko važiavo in Vilnių 
pas savo drauge, ketindama 
krautuvėlė atidengti. Atvažia
vus merginai Nemuno upe 
laiveliu in Kauna vėlai vakare 
ji Kauno stotyje apsinakvojo. 
Ryta pabudus pasijuto nebetu 
rint 400 rubliu... Verksmo ai- 
mavimo buvo ligi ne norint. 
Ir turėjo grįžti atgal in Jur
barką be pinigu. — Tai pasi- 
mokinimas visiems, kad su pi
nigais nepatogu bile kur nak
voti.

Sziose dienose vienas isz Vii 
kijos žmogelis buvo su teismo 
reikalais Kaune. Po teismui 
kasžin kur nuklydo nuo savo 
draugu... Vidunaktyje su
grįžo prie savo draugu ir pra
dėjo verkti, keikti ir dras
kytis... Galu—gale pasirodė, 
kad tas žmogelis besivalkioda
mas pamėtė 300 rubliu.

Mincziai,
Sziauliu apskr. Akmenės pa 

rap. Musu kaimas nedidelis 
tik 22 gyventojai, bet trijose 
vietose pardvineja degtine. 
Gale kaimo yra dar tokia gas 
padine kuri nusigėrusius ir 
negalinezius pareiti namon, ir 
in nakvyne priima. Pasekmes 
degtines pardavinėjimo tokios 
kad jaunuomene pradeda va
ginėti nuo tėvu grudus kiau- 
szinius ir už degtine maini- 
Kauti. Geda degtines platinto
jams.

Panevėžys.
Spaliu 21 du. ant Panevėžio 

Szvenczioniu siaurojo geležin
kelio 118 varsto, prekių trau
kinys, užvažiavęs ant karves, 
nukrito nuo begiu. Sunkiai 
sužeisti maszinistas N. Ivano
vas ir stabdytojas konduktoras 
Augustinaviczius abu nuga
benti Panevėžio miestelio li- 
gonbutin.

Skaisgiris.
(Kauno gub. Sziauliu apsk.) 

Nors Skaisgiri cirkulas prigul 
prie szviesesuiu Lietuvos kam 
pelių, bet tamsos mėgėju ežia 
nestoka. Gyvendamas netoli 
nuo Skaisgiro, pažinstu skais- 
girieczius kaip patsai save. 
Tiesa, yra, tarp ju ir daug tik 
rai apsiszvietusiu, kurįe 
noi'iai skaito laikraszczius ir 
leidžia vaikus mokyklosna, 
bet yra daug ir tokiu, kas 
mokslo reikalingumo nepripa
žįsta.

Karta man užklausus vieno 
gana turtingo ūkininko 
- skaisgirieczio: kodėl jis ne
leidžia vaikus in mokslą, jis 
atsake:

— O kasgi kiaules ganys, 
kad visi bus mokyti ?

Vėliau persitikrinau, kad 
skaisgiriecziu tarpe tokiu tam
suoliu yra daug, ir labai daug. 
V.

Joniszkis.
Sziauliu apskr. Kaip jau atė

jo rudens laikai ir ūkininkai 
emp kulti su maszinomis, tai 
jau musu jaunuomenei links 
miausios valandos atsivėrė nes 
talkose gauna alaus ir degti
nes.

Krampiu kaime kūle su 
maszina. Taigi vaikinai, taipgi 
ir vede vyrai, gerokai insigere 
nueje pas Juozą B. tame pa- 
cziame kaime gyvenanti, eme 
kelti audras 1 U žkiszo medžiais 
jo kamina, o ji pati eme jau 
ir už gerkles tampyti ir smaug 
ti. Szis žmogelis gavės kaip ten 
iszsprusti, padavė žinia 
policijai kuri ir pribuvo- Ir 
eme rinkti kaltininkus aresz- 
tuot ir kaisziot in szaltaja. 
Pats “pirmininkas” isztupejo 
net 3 paras. Gal butu ir dau- 
giaus sedejes, betgi ūkininkui 
reike darbininko, tai-gi tas 
nuėjės ir iszeme. Užtaigi ūk
ininkai paliaukite alų ir degti 
ne davė darbininkams ir patis 
gere, nes matote, jog isz to tik 
bledi pasidarote; tai geriau to 
vietoje geresni valgi pataisy
ki.

Tas pats dedasi ir su aplin
kiniais kaimais, kaip tik prasi 
deda talkos, tai ir vaikszczioja 
kiauromis makaulėmis, užputu 
siais antakiais ir užrukusioms 
akimis. Geda už tokius darbus 
joniszkiecziams. didžiausia 
geda!

Naujas katalogas.
Kas prisiuns pora markiu tas ap- 

laikys puiku lietuviszka iliustravota 
katalioga kuris reikalingas del visu.

Adresas; (į ’UBf)
K.J. Krauoelun

120 Grand st. Brooklyn, N.Y,



ANGLU KASIKLOJE.
■* Apraszimas Isz gimimo Anglekaslu.

— Velicziau givastes netekt
— pamielino Kudzma negu ta 
ji vargsza turetau no saves 
nustumt! P

Dievas už tai Kudzmai lai 
mino; darbas ėjo gerai ir isz 
savo pleciaus daugiau anglies 
iždavinejo negu kiti.

— Frani — tari senis in 
Kudzma — žinai Fran:, Die
vas tau laimina ir tavo ranka 
valdo; da tu tiktai su pikiu su 
duodi, tenais anglis verczesi. 
rodos kad su paraku griauni. 
Tai tau Dievas padeda už ma
nia, sena jog ne atstumi no sa 
ves manes vargszo. Pas Dieva 
turi didele milesta; mielaszir- 
dingi milaszirdiste dastoja. Že 
mesnis dažiuretojas pravarde 
Korn, labai milejo Franciszku 
ir del kitu darbininku stati jin 
už paveizda.

Szedien Komas vakare aps- 
kaiti kiek kas pad ari anglu 
tai pas Franciszku rado dau- 
giause.

— Darbszus isz tavęs viras 
paszauki artindamasis in vieta 
kur Franis dirbo — tu velei 
daugiause szendien anglies pa
darei. Jaigu teip visi dirbtu, 
tai kasikla dvigubai tiek nau
dos atnesztu.

— Gal mano piečius ira ge- 
riauses už kitus piečius, — ta
ri Franis lėtai.

— Geresnis ne geresnis, nes 
tame ira sztuka, jog tu ne vie
no ipo ant tuszczio ne padarai, 
kur tiktai uszsikeisi su pikiu 
tai kožna karta daugibe ang
lies nusivercze, del togi rodos 
už du dirbi.

Dėkinga akia dirstelėjo Fra 
nas ant Komo, dekavodamas 
jam szirdije už prilankuma.

— Kas ten užėjo tarp tavęs 
o viriausio uszžiuretojaus Stur 
mo — paklausi Komas už va
landėlės, žiūrėdamas Franui 
in akie, rodos kad nori pate 
apie viską dasižinot.

— Asz nieko ne žinau, ba 
jiam in kele ne pareinu, atsake 

• Franas.
— Sturmas ant tavęs spen- 

dže, turejei tu jiji kada norint 
uszpikint, ba tai žmogus tuszti 
biu pilnas, savmilis, labai pik
tas.

-— Asz niekame nesijaucziu 
kožna karta atidavineju jiam 
garbe, niekame ne pražengiau.

— Tai divai!....
— Jis Kudzmos nekencze,

— insikiezo senai Dražaila.
— Ne kencze? O tai del 

ko?
Ba Kudzma ira kataliku, o 

priek tam Lietuviu; o norint 
ir Sturma ira katalikas, tai 
vienok pabažnu žmonių neken 
cze, ba kas isz tokios katalikie 
tęs jagu plusta ant bažniczios 
ir kuningu, jog net baisu klau 
šit, o Lietuvius, tai už lauki
nius laiko.

— Na tai da vis ne gali bū
tie priežastis rustibes.

Nes senas Dražaila, milentis 
savo drauga kaip locna sunu, 
kas kartas daugiau uszsidegi- 
nejo, ba prijautė, jog jaunikai 
tis niekame priesz taji virszi- 
ninka ne prasižengė.

— Teip ponas kalbi, ta pa
ti pasakis ir kožnas doras žmo
gus, nes ne Šturmas, kuria, ja
gu tiktai galėtu, užsmaugtu 
kožna katalika.

— Tegul ir teip buna. Tai 
del ko jis ne ant kito kokio 
t ktai ant Kuzmos uszsipuoli 
neje, juk czion turime dau
giau kataliku, o ir tu pone esi 
kataliku.

— Na teip, nes ne vieno 
teip nekencze, kaip Kudzmo, 
Gal del to, jog, ira drutu, jau
nu ir skabrum viruku,o asz 
senas, ir mane darbe užvaduo- 
je? O velei jog jiojo visi ang- 
Jekasei klauso ir ant susirinki
mu buna pirmutiniu, tas tai 
ponui Šturmai ne patinka.

— Ne posmuok seni, — lig 
uszpikes Kuzma paszauke, — 
tu mane iszmokinai dirbt; ja
gu ne tu, tai abudu szendien 
varga vilktuva, tu mano tėvu 
ir mokintoju.

Komas pamielino valandė
lė, o paskui paklepojo Fran- 
ciezkui per peti ir tarė links
mai:

Tegul buna vale Dievo, ir 
tegul buna kas nori, o tu savo 
darba vaktuok, o del oberszti-

Mikas prižadėjo suejti su Eluka,
Nes savo žodžio nedalaiko, 

Eluka paliko o ėjo su Mariuką, 
Dabartės Eluka ant Miko keike.

— Kur Mikas ir Mariuką?

gėrio (teip kaip supradentas) 
bukie prilaukus, o szeip Die 
vui ats duok; tiesus kėlės ira 
tikriauses, veda jis visados in 
gera vieta; kas juom eina, ne 
reikalauje bijot, idant paklis- 
tu.

— Dėkui už gera rodą ir žo 
di, tegul Dievas ponui užmo. 
ka-

Jagu kadai prireiktu, tai ži
nosiu ka sakitie apginime ta
vo. Bukite sveiki!

— Kelaukie ponas sveikas! 
— atsake abudu anglekasei, 
žiūrėdami ant traukenczio.

O kad jau savo pabaigė, pa
state noczinas savo in paszali 
ir nusidavė in szali, in kur 
nuėjo priesz valanda prižiūrė
tojas arba sztigeris Komas. 
Kada daejo prie skyles kurioje 
iszkelineje augeztin darbinin
kus, vienoje valandoje buvo 
iszkelti augsztin ant siviežio 
oro, tokiu jau spasabu, kaip 
iszrito inleidinejo in kasikla 
toje paczioje skrineje.

Wirszuje žmonių garmėjo 
kaip ant jomarko. Szimtai mo 
teriu ir vaiku apsiaubinejo sa
vo tėvus ir brolus, del kuriu 
atneszi pietų, kalbėdami su jei 
seis linksmai. Tiejei darbinin
kai, ka virszaus dirbo, va]gi> 
savo pietus ant virszaus kur 
dirbo kiti, kurie dirbo po 
žeme ir savo darba pabaigi, 
galėjo ejtie namon ant piet.

Ir Franas su Draigala 
savo darba pabaigė, tai iszsi- 
kele in virezu, ėjo namon.

Sztai kas tekis meilei uszpa 
kalije jųdviejų prakalbėjo.

— Laba dien, Franciezkau! 
ir geras Draigala!

Abudu atsisuko adgal, vei 
das Franiaus nuszvito’ buvo 
tai Barboreli, duktė Kurpaso 
kuris turėjo darba ant virszaus. 
Senas Kurpas pribuvo in Vel- 
szija, pirmiau isz už Francisz
ku paėjo no Latviju szalies. 
Pirmiause no vaisko praszalino 
in Tilže, paskui nusidavė, 
in Poznane, ten apsipaczevo su 
vokiete ir ant galo nusidavė in 
Velszije ant uždarbiu ir ant vi 
sados apsiliko. Ne užmirszo 
lietuviszkos kalbos ir tankei 
su Franciszkaus motina kal
bėjo lietuviszkai. Užaugino vie 
natina duktere, davi atsakanti 
mokslą, per ka vakarais usz 
siiminejo skaitimu visokiu 
kningu ir teip tevelui giveni 
ma saldino.

Tankei atlankinejo Francisz 
kus Kurpasus, kaipo pas savo 
drauga, kur ne tiktai pasi
kalbėdavo apie viską, nes da 
trauki jin patogas veidelis 
Borbukos. Ba po teisibei ne
buvo cieloje aplinkinėje pato 
gesnes mersginos už Barbuka, 
ne pabažnesnes, ne patinges- 
nesir darbszesnes. Prigelbinejo 
paprastinai motinai darbuje o 
kada dvilekta adina prisiar 
tinejo, nuneszineje tėvui pie
tus. Taigi ir dabar sugrižinejo 
su tuszczeis puodukais namon.

— Labas ritas tau, Barbore 
le, atšaki Franis — ka ežia 
veiki ?

— Nunesziau tėvui pietus 
tari — ir laukiau ant jus.

— Labai gerai, ejme drauge 
namon, bus linksmiau.

Paskutinius žodžius teip na 
vatnei Franas isztari, jog net 
mergina pabūgus ant jiojo dir 
stelejo ir ant kart atmine, jog 
turėjo turėt koki rūpesti savo 
szirdije.

—Kas tau stojasi, jog tiep 
nuludias?

— Nieko, užeina laikas žnio 
gui visokios misles, nes tas pra 
eina. Ne ira givatos be pa 
kramtos, užeina visur.

— Tai Sturmas velei kal
tas... — Norėjo iszdestinet 
Draigala, nes tuojaus nustojo’ 
ba Franas pamerkė idant tile- 
tu.

— Ar velei tau Sturmas ka 
toki kalbėjo? Jagu ka tau jis 
sako, tai to ne imkie sau in 
galva; visiems jis dagrauže ir 
visi jiojo ne kencze.

— Kad ir teip butu, bet jis 
mano perdetinis.

— Nes jis tau kenkt ne ga 
Ii?

— Jagu nori, gali kenk. Kas 
diena sueitineje su direkto
rium, gal mania apskundst 
visaip apjuodindamas; o mes 
su direktorium ne galime kal
bėt.

— Jagu butau apie tai žino
jus, tai bucze pamokinus proto.

— Kaip tai, ar jis tavejpa- 
žinsta?

— Mato mane kas dien kaip 
tėvui pietus neszu-

— O ka tav sako? — pak 
lausi Franas drebancziu balsu.

— Pradėjo szposuot klausi
nėt, pasakot apie narna, apie 
tėvus, kaip man ejnasi, priža
dėjo tėvui geresne mokeste ir 
lengvesni darba.

Franciszkus greit atsiduoso, 
o mergina tolaus kalbėjo:

— Padekavojau jam už 
jiojo prilankuma. jie saki jog 
kad ijje norėtu tai jis del te 
vo da geresne vieta padaritu.

— O tas latras! — paszauki 
senas Dragaila, ne galėdamas 
ilgiau susilaikit no piktumo,
— tas vilkas kailije!

— Tu nebagele sergėkis to 
velnio — privadžiojo Franas
— ba jis tur sutemtas misles, 
Ne tikėk jiam norint butu mei 
lum kaip aniolas.

Dievas žino ant ko jis varo
si, — murmėjo Dragaila.

Tegul sau mielina kaip nori
— atšaki drasei Barbuka man 
akiu ne apdūmė; o kaip da 
karta mane uszkabins, tai 
jiam teip pasakiau jog net in 
kulnis ateimusz,

II.'
Franas buvo vienturcziu. 

Kaip jan augszcziau buvo pa- 
sakita, paėjo isz Lietuvos — 
Kauno gubernijos. No jaunu 
dienu, ba vos pabaigais pen- 
kioleka metu, turėjo nustot 
mokslą po smertei tėvo ir im
tis prie darbo, idant motina ir 
save galėtu iszmaitint.

Kad ir ne norėjo, turėjo Fra 
nas stotis anglekaeiu, ba ne 
buvo kitokios rodos. Kaipo 
geras eunus suprato, jog ne 
reike daug mislit, tiktai ka 
greicziause imtis už darbo. 
Darbas duoda duona ir malszi 
na kentėjimus duszios. Jagu 
ne butu emesis už darbo, tai 
ka žin kas butu stojasi su su
varginta nelaimėmis motina? 
Franas ne nupuoli ant dvases.

(Toliaus bus)

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotografistas 

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

Puikei ir pigel nutraukė visokes Fotografija* 
Padaro Didelu* Fotografijas isz mažių ir 
iadeda in Reimus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir Lt Parduoda visokes Reima* 
Lietuvei su virsz-minetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. 
Teipjfi daro Fotojjrapijas ant Post- Karcsia

Daugiausia girtuokle Czikage.
Dalibuk ir abecze, 

Daugelis yra tokiu stubu, 
Ka prisigrudia Lietuviu. 
Gere per dienas ir naktie, 
Net reike žmogui juoktis, 

Bobas samdo in karczemas, 
Kad bizni daryti, tai jau nie

kas.
Ne Štokas czion kvailu, 

Ka ne gali suvaldyti sa-’obo- 
belu, 

Szliksztu darosi,
Kaip laike veseilos piningai 

metasi;
Kaip tai vadina ant mezlevas, 
Ar kitaip pavadinus, dovanos. 

Kaip rodos proto ne turi, 
Ant sarmatos ne žiuri, 

Anglikai žiuri iszverte akis, 
Saugojesi ar katram ne palai

kis.
Piningai ir szukee szokineja, 

Ba torielku subeldže tuziną 
ne viena,

Cze velei bobos ir merginos 
kožna apdainuoja,

Katras atejna ir doleri dova
noja.

Sodoma darosi,
Kaip in taja komedija žiuri, 

Laikas butu nueteti, 
Kitaip veselijoti;

Ba tik laukinei teip apsiejna. 
Kada in pora suejna.

Ar gali visiem tikėti,
Ar gali pas ka koki daigta 

padėti ?
Ne, jagu žmogaus ne pažiįpi, 

Kas do vienas ne žinai;?,
Su tuom sėbrauti ne gaily“ 

Saugokis norint ejni in szali.
Jagu piningus pasidėsi,
Tai vargei ar atgausi,

O jagu koki daigta pavesi, 
Tai vargei jin paregėsi.

Jagu žmogeli pas ka nakvosi, 
Kas do žmogus, ne iszklausi;

Tai kaip isz ryto pabusi, 
Tai jau ka nors pasigesi.

O kad kokis perlonus atejna, 
Tai be bledes ne apsiejna,

Jagu nugriebė nieką, 
Jagu ant nakvynes lieka.

Tiesiog sakant aprubavoja, 
Ba net ciela baksa uakavoja;

Ne vienam perlonui teip at
sitiko,

Jog ant kart vargszu pasiliko-
« » *

N. S. gyvena pukis, 
Priek tam dydelis kvailis, 

O ve dydelis patrijotas, 
Tiek mato, kiek apuokas. 

Pasirodo, jog nieko ne gali,
O tu kvailas negeli, 

O ir nieko ne iszmanai,
Norint ir kokia ten kninga 

skaitai....
Kuningus ir tikėjimo už niek 

laikai,
Tiktai raita naktigoninka ma

tai,
Tas del tavęs geriausias, 
Už viską brangiausias.

• » «

Baltimore ant szermenu, 
Susirinko apszczei žmonių, 
Numirė kokis tai sieratelis, 

Kada buvo paszarvotas naba
gėlis, 

Vyrai ir moters aplink sėdėjo,
Ant niek ne žiurėjo,
Gere guzute ir alų, 

Kol nepasilake ant galo.
O kaip uždainavo, 
Kožnas balsu savo,

Bjauru buvo klausyti, 
Dori žmonis ausis turėjo užsi- 

kimszti.
Szlapnoses su vyrais szposavo, 

Rodos kad sumaiszyta protą 
gavo,

Anglikai per langus žiurėjo, 
Net ant to viso drebėjo,

Ba da tokiu szermenu nere
gėjo.

Ne ne girdėjo.

— Tpfu su tokiu darbu, 
kaip buvo mergina, tai tiktai 
szventa diena kada nekada ėjo 
in bažniczia, o dabar kaip pa
ėmiau usz paczia, tai kas dien 
sėdi bažniczioja igi dviliktai a- 
dinai.

— Ar žinai del ko Juozuli, 
ba tingi virt pietus tai bažni- 
czoja sėdi. Paimk sluginaitia 
ne reikes ijei bažniczios.

Balsavimas moterių Los Angeles, Cal.
Visam steite Californijoi raudasi 73 tukstanczei moterių 

kuriom yra pavėlinta balsuoti ant urėdu laike politikiszku 
rinkimu Pritarėm moterems laisve, bet jau kada pradeda 
kisztis in politika— tai gana. Veluk prižiuretu vaikus ir sede 
tu namie.

Szvarumas galvos apsau 
goja plaukus.

Puikiausia papuosza mote- 
res ira stambus plaukai. Apie

KURJ3UNA
Mano sūnūs Kastantas ir Barnasas 

Kemezai, kas apie juos žino praszau 
d ot žine ant adreso: (gg oi)

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad afl 

perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klcrnetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 
da-knygių. Gražių popierų gromaloms rašyti su puikiausiai* 
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 
Didelj Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
lavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visas lietuvius ir lietuvaites su orderiai* 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
225 So. Halsted St. Deot s. Chicago. IV

BANKING HOUSE.
Kampas Reade Ulicze 

'J ei t tona*.- n ori h 2822,

BISCHOFF’S
287 Broadway

Aew } ork, N. Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtae Tukstancziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta i“ 
Pinigus f-iunezinie in Kraju kuo greicziausei. (rediszka kasė* 
Pinigus visu krasztu iszmainome psgal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų m ir isz 

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

puliudyimu Konsulio.
Atjtszkojima L'aliu atliekame kuoteisingiausial.

: Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :—
Subatoje iki 8 ad vakare. Nedėlioję nno 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greicziause:, teisingiansei, ir 
pigiausei galite atlikti.

tai žino moteres labai gerai, 
ba no mažos mergaites rūpina
si apie tai, idant turetie ka no 
puikiausius plaukus. Visokiu^ 
prie to naudoja spasabus nes 
per nežinista, kaip su tais plati 
kais apsieitie, gadina juosus.

Svarbiausiu daliku užlaiki- 
mas gražumo ir buinumo plau 
ku ira: czistai užlaikit galva. 
Nes ai daug turime tokiu mo
terių, ar daug merginu, katros 
apie tai rūpinasi? Ne kurios 
prausėsi ir maudosi, o apie gal 
va ne paiso suvis. Nes ir neira 
szliksztesnio daigto pas mote- 
re, kaip ne szvari galva ir susi 
vėlus kaip “pelu perkūnas.”

Tankiause ir uteles galvoje 
viespatauje ir labai smirda.

Norint szvarei plaukus užlai 
kit, reike kas vakaras ir ritme 
tije ižezukuot ežeriniu szepe- 
cziu.
Niekados ne reike naudot jo 
kio tepalo ne aliejų.

Mazgojant galva ir plaukus 
gali naudot muilą, arba suraus 
vandenio, arba trinio isz kiau- 
ezinio o ir iszplakto baltimo; 
trinasi su tuom skūra galvos 
paskui plaujesi gerai su 
drumbnu vandeniu. Reike ka- 
necz gerai galva ir plaukus su 
vandeniu iszplaut ir gerai iž- 
džiovint; nes džiovinant ne rei 
ke labai plauku trint, kad susi 
tarszitu ir sulužtu.

Su pokeriu karsztu plaukus 
ties kakta sukinet ira tai labai 
kenkeneziu daigtu, ba tankei 
sukinant plaukus, plaukai pra 
deda iszslinkinet ir paskui mo 
teres kakta būna kaip liktar- 
na o ir ant akiu iszverineje in 
tėkmė ipatingai senatvėje.

Katrie ar katros turi labai 
sausus plaukus, gali kada len
gva szvieže vaselina pavilgit.

Niekai tepalai ir aliejei ir 
seni taukai gadina skūra gal
vos ir iszslenkineja plaukai

Ne reike jokiu raugalu plan 
kams naudot, ba no rukszties 
gadinasi plauku koloras ir ga
dina juosius.

Da karta psantrinu: jog gal 
va reike norint karta ant nede 
los mazgot, nes szeip, kas die
na ne reike plauku vilgint, tik 
tai sausai užlaikit.

Užviska reike, galva ir plau 
kus szvarei užlaikitie.

M. Kemezis
17 Langdon st, Worcester Mass.

Reikalauju moteres arba naszles 
per virez 4'» m. senumo, geras gyve
nimas ir gera užmokestis, darbas 3 
vaikai apžiūrėt vienas mažas, o du 
nemaži, darbas ant visados del geros 
moteres, turi but teisinga ir ne nau- 
dojenti svaiginaneziu gerymu. Tegul 
atsiszauke ant adreso:

Mis Jacksou
Gen. Del. New Britain Conn,

Kazimieras Ramanauckas kuris 
prasiszalindamas Februariaus menesi 
1910 m. isznesze mano 25 dolerius 
teiksitės tamista man sugražint o ja
gu kas isz draugu pamatys tegul 
duoda žine ant adreso:

J, Stanaitis
R. 6 Box 56y. Cambridge Ohio.

Juodka,
Prie spaviedes.

Kuningas:— Ar pavogei? 
Grieszninkas:— Pavogiau!

Kuniugas:— Tai mano 
vaikeli turi atiduot, ba Dievas 
sunkei koroja už vagista ir va
gius velnei ima in pekla.

Grieszninkas:—Tai ne tiesa 
jegamasti, jagu velnei velnei 
vagius imtu in pekla, tai jau 
igi szol butu visus maekolus 
premia in pekla.

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

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Meo esme prieszingi priesz pjovimo 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydoma* 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojinga 
gyduolių, nei neprizadam iezgydint 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:

‘‘Dingosią Pajėga” vyra 
iszgydam in 14 dienu.
“Silpnus Vyrus” ju knna 
sugražinu in normal1 szka 
padėjimu in trumpa laika.

■‘Externa” ir kitas panašias 
ligas iszgydau lai ai trumpam 
laike.

Paslaptingas Ligas” in 3 lyg 
5 dienas.

“Rumatiszra*” visoki ‘‘Hydrocele” in 24 adynoe, 
iszgydau labai greitai. be operacijos.

“Užtrucintas Kraujas” in 39 
dienu-be naudojimo merikuri- 
uszo ar potato.

‘*81 ryk t ura” be peilo k 
skaudėjimo.
“Varicocele” gydau in 15 4. 
“Siaszius” ir skaudu!as skuroa 
iszgydau greitai ir ant visada*

OFISOS A PINOS: Nog 9 lyg 8ad vakare. p I -rnn_ 626 Penn A V©.
Petnyczoje 9 lyg fad. vakare. Nedeliomis |l| I P | PI] / 2 Floor Front PiHchnrff P* 
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge ■•■■UUlUlIL rlIlSDuig, ra
nog 15 metu toj paezioj vietoj. Kalbame LenkiszkaųPusiszkai ir Vokizska

Mano pusbrolis Antanas Lukosze- 
vieze paeina isz Suvalkų gub., Ma- 
riampoles pave Garlevos para, kau-■ 
piszkiu kaimo jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

Jos. Mockapetris
Box 68 Sutersville, Pa.

Vienatine LietOviszka Banka su kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 

’fe talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
*150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greicziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & C0., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu lin;ju, apsaugoje namus ir kitokiu* 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus Va»asziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernast's ir 
kitokiu i)ok u men tos kurios užtvirtina Russijos Konsuli*.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO

JįL Cor. 12-th. & Carson St., S.S. Pittsburg, P

“KATALIKAS”
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS,

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

MAUDINai
įsai Šeimynai rnadcsl musų No. 3 kata! 

Jame telpa aprašymui suvirS 200 lic’Į. vyrų, n 
rų ir vaikę, pasako nuo ko Jos prasideda, k iIį 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kukius gydu< 
naudoti, klek Jos prekiuoja ir kur jas gauti. A. 
sų gyduolės kainuoja tik nuo 2.'< iki Sl.OC Te! 
paveikslai ir prekės yvairių kvepenčių ir gydą 
Cių muilę, I’erfumiĮ, Eiektro-gydunčių uparat

Roberlnię IBdirbimų, Painų, Štukų. Drukuojamt 
Marinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavln 
tevonlų ir Šimtai kitokių kožnam reikalingų da 
lykų. Kožnas kas prisius savo tikr$ vardį, pra 
vardg. adresu ir koletų markių apturės musų No. 3 
cataliogę dykai. RaSyk Bendicn, o už kcletos die
tų Šita naudinga knyga bus tavo namuose I

JOHN’S SUPPLY HOUSE 
■3H-JW SO, OAKLEY AVE, CHICAGO. IU |

Onuka:— Ar žinai Mariutia, 
jog gandras atneszi net dvi se- 
sukias.

Mariuką:— Ar ieztikro? O 
ar kalino?

Ouuka:— Gandras ne, tik. 
tai muso tevelia baisei kalino 
sudantimis, kaip apie tai daži- 
nojo....

— Ar matai ta poną ka ano 
puse uliezios eina? Jisai ne 
vienam aszaras tu zluos e

— Tai vireli giaras žmogus!
U-gi kokiu, spasabu ?

— Jisai parduoda skepetė
les nosines....

— Ko teip nuludus Jonie 
nia?

— Ne senei stojausi nasz- 
lele.
Ir ka mielini dabar padarit?

— Jagu būtumei protinga, 
tai žinotumia ka padarit ir su
vis ne klaustumei — o dari- 
tum ?

— Ponas direktoriau, pra
szau man pakialt mokestia.

— Ne galu.
— Ponuli tai bus su tavo 

nauda.
— O tai kokiu spasabu ?
— Ba, ne turkus su pono 

duktere paczuosiuo»iu-

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 žinią 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. fe

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

PASTABA: Kas prisius $4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksiną rašomąją plunksną (fountain pen) vertes 13.50.
_ Kas prisius S2.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kotos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žemlapĮ ir 8v. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

 ... J)

ANT ISZMOKEJIMO
menesi. Nusiusime kožnam lietuviui 14k. paauksuota 
ziegoreli, lencugeli ir medaliona vertes $20 ant isz- 

mokesties po $1.50 ant menesio. Mėnesines ratas 
mokėsit tik tada kada turėsit ziegoreli, iszmeginsit 

į ir busite anuom užganėdinti. Raszykite tuojaus ir 
prisiusk 2c marke o gausi kataloga ir informacijas.

American Watch Co. 1152 Milwaukee Ane. Dp.14. CHICAGOĮJU0N RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K $125 000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Sav.Valst. Rudai tori main Banke sudėta pininga.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningu 
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

H a rri io n Bali, Prezidentai.
F. J. Noonan, Vice-Prezidentą*.
W.H. KobJer Kaiijenm.

reikalą su
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 pepieL
...Sabatonii...

9 ryte lyg 12 a£
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Kriksztynos nors juokia 
gos, Bet isztikro, jos 

yra teisingos.
Ph'ladelphijoj, Pa.— Gyve

na vienas kriauezius, ne senas 
žmogus, vidutiniszko budo; 
jisai nežine priežasties delei 
kokios, prie poterėliu ar baž
nytėlės yra sutingęs, sakytu
mėm valnamanis, bet ant to
kio beviaik neiezrodo. Po apsi- 
ženijimo savame laike sušilau 
ke jauni tėvai mergaite moti
na laimingai sulaukusi buvo 
sveika, apie užkeliu nedeliu 
jauna moteraite rokavo kad 
mergaite laikas jau kriksztan 
neszt, savo vyrui sako:

— Antanuli, man rodžias 
kad mus maža mergaite jau 
laikas neszt prie krikszto.

— Natai dabar ir gana! 
ugi motkute kas per striokas? 
mergaite sveika o jaigu kada 
rėkia, mieli po apkrikszty 
mo ne rėks, ir tau bus spakai- 
niaus; krikeztija neiszmanele 
ne dėlėj nustabdymo riksmo. 
Antanas atsake.

— Ak tas Antanuli vis tiek 
bet but geriaus kad apkrikez- 
tumem. Motere atsiliepe.

— Et bobsze, po nogiu ne 
neeapaliok, žinai kad krikezty 
nos kasztuoja o mudu ar tai 
jau apsamanojom ? matai ir 
darbai dabar silpnai eina. An
tanas ruecziai atsake.

— Ne pykie Antanuli. te
gul bus ir teip kaip tu sakai.

Praslinko laimingai net me
tai ir puse, jauna motere neno 
redama Antana kvarezyt, ne 
neužsiminė ir Antanui apie 
vaika apkrikeztyt, ne nesisap- 
nuoja, jisai daugiausei isz dar
bo parejas kalba apie pasiseki 
ma kriaucziszko darbo, apie 
geresnius uždarbius, o da kad 
kas in stuba ateidavo, tai prie 
stiklo alaus su pažystamuleis 
kalbėdavo apie kriauezysta 
daugiaue, negu žydas apie ge 
szeftus, arba čigonas apie kui
nu mainus.

Moteriszke vėl Antana 
kalbina.

— Antanuli, jau suvirsz 
pusrantru metu, tu vien apie 
kriauezysta visada nei sena 
boba už pecziaus ražaneziu 
bumbi ir bumbi, kaip ubage 
Jackų, o apie mergaites ap- 
krikeztyma tau ane netapti Ka 
gi tu dusziuli misliji ?

— O tu bobsze neiszmanele 
mat kas tau parupo: ar tai tu 
mieli i kad mergaite po krikez 
to tai pradės ir ant knygų 
skaityt, gadzinkas giedot: tau 
prigieda ikvalei gadzinku 
kaip rėkia: mergaite Dieva 
garbint dar per maža, o jeigu 
jau apsirgtu, tai kiek czion to
li pas kunigą? Galima pa
laukt ir apkrikeztyt kaip pra
dės poterius kalbėt mokyt, 
daugiaus mane su tuomi ne 
klapatok, ba supyksiu kaip be 
matai.

— Dieve szventas ka asz da
bar biedna motere galiu daryt, 
nesakysiu daugiaus tau nieko, 
žinokis.

Laikas skubei bego, o Anta
nėlis apie mergaites krikszta 
tylėjo, savo moteri kaipo vy
ras mylėjo ir, eztai už poros 
suvirsz metu susilaukė kriau- 
cziaus jauna motere vaika, na 
tai jau ir du nekriksztyti kū
dikiai.

Po nekokio laiko, motere 
Antana bare kad jisai pir- 
miaus jos neklause.

— Na Antanėli kaip su 
krikeztu bus dabar?

— Tu motkute ne buk no- 
bradas, teip bus kaip buvo.

— Aha, tai szitiep! tai tu 
vėl man akis monysi, ir vaikai 
bus be krikszto, temadie net 
sarmata!

— Kad bobsze nori, tai 
kriksztykis, o man su tais sa
vo kriksztais galva nebelsk, 
asz ir be to turiu pilna buože 
rupeseziu.

— Nu kad sziteip, tai dabar 
suprantu, ir daugiaus tau gal
va nebeisiu.

Slenkant laikui, jauna mote 
re aprokavo, kad mergaite be 
krikszto jau treji metai, o vai
kas devyni menesiai, szeip ar 
teip reik abudu sykiu kriksz- 
tyt ir gana, mislio per kiek 
laiko kaip reik daryti.

Led tėvai iszejo Krikszty
nos prasidėjo.

Priesz pora suvirsz nedeliu 
kriaueziu darbai kad szlubuo- 
ja, Antanas ryte iszejo viena 
diena miestan, motere davė 
krivulę dedienukem, kurios 
veikiai nei kregždes susilėkė 
padare rodą skubint vaikus ap 
knksztyt, ir be Antano kriksz- 
tynas kelt, nes visiem yra lai
ko.

Antanas nudavė nieko apie 
tai nežinodams, klemszevo isz 
vienos gėrovu koplyczios in 
kita galop kaip inkaito, tai 
apie namon ėjimą nebuvo gal
voj inkaitusiam ir szposuot 
sekėsi smagiaus, o bobos sutai
sė dvi puri kurnu, vaikus ap
rengė iszsiunte prie krikszto 
pas kleboną.

Vaikai prie krikszto.
Nugabenti vienu tėvu du 

paugeja vaikucziai pas klebo
ną kun. Kaulaki vienas 3 m. 
kitas 9 menesiu reike kriksztyt.

— Keno tie vaikai? klebo
nas klausė.

— Antano kriaueziaus p... 
kūmai atsake.

— Ar abudu vienu tėvu ? 
klebonas klausė.

— Abudu jiegamaeteli. kū
mai atsake.

Kunigas nusiszipsojo, po va 
landukiai pratarė.

— Taijda gerai kad su krikez 
tu nelaukė ik vaiku ženybu.

Vaikucziai Antano ir Anta
nienės kada tapo apkrikeztyti, 
kūmai veikiai parėjo peksti 
namon, na ir valai.kelt krikez- 
tynae bobos kūmai ir kūdikiu 
motina ir Szaputis Antanas 
kele žertus skaitės gėrovu 
koplycziose.

Besilinksminant kriksztyno- 
se svecziamis, kyszt ir Anta
nas isz miesto parėjo.

Parėjės etubon, žiuri kad 
czion svecziai traezkei eznekasi 
girkeznoja ir juokavoja.

— Nu-gi kas czionai per 
szaraboras, kas czion jus pai- 
belis suvijo nei oszkas rudeni 
prie želmens?

— Ugi Antanėli duszuli 
kriksztynas keliam. Motere 
atsake.

— Kokias nogiu krikezty- 
nas?

— U-gi dėkui Dievui abu
du mus vaikucziai jau pa- 
krikeztyti. Motere atsake.

— Ar pasiutot?! isz tikro 
pakriksztyjote?

— Antanėli nepyk, isz tik 
ro. Motere atsake.

— Nepyk, ugi k a maezys 
ka pyksiu, svirną neiezvoget. 
o kad jau vaikai pakriksztyti, 
tai ir gerai, man ne bus su 
kriksztynoms jokiu klapatu- 
Kad jus prasmektumet, kas-gi 
jus teip padaryt primokino 
kibą bobų patronas Szapute- 
lis? ale bene tai sakysit, juk 
jisai visom bobom insivierijas 
gana gerai, kad visos už ji ga
tavos su savo kaczergom stot 
net in revoliucija, tai ir žodi 
ant jo isz bobų neiezrausi.

— Antanai ne buk toks! 
nekaltikie Szaputeli, jisai žmo 
gelis geras paklusnas, nugi 
mitai kad jis ir czion dabar 
patarnauja; asz ta viena su- 
misliau ir padariau rokuoda- 
ma kad tu vis-gi mane ne bar
si, nes atsimeni kad liepei 
idant tau su kriksztais dau
giaus galva ne belst, tai dar 
ne beldžiant viskas yra gerai.

— Nu gerai gerai, atsitūpk, 
paglostysiu tai nei kacziukei 
bus da geriaus. Vai tu bobele! 
gal tu ir mielinai kad nieko 
nesupratau apie rengimą ežiu 
kriksztynu— gerai žinai, jeigu 
pataikau asz kriaueziaut ir 
darba surast, tai pataikau ir 
suprast.

Szapuli! pažiūrėt ar yra da 
koksai stiklas alaus, tai greit 
atneszk.

Szaputis tuojaus capt uzbo- 
na pagriebęs prabilo:

— Aha! besznekedami už
simanėte ir niem niem; atnesze 
alaus, sveteliai, Antanas su 
Antaniene ir paklusnas Sza- 
putis, kūmai pajuokavojo, pa- 
balevoja iszsiskyrste.

Labai gerai, kad ženoti žmo 
nes už bent ka nesivaidyja 
kaip kad ir Antanas su Anta
niene nesivaidyja.

Senas Kapsu

Iszeivystes karsztine.
Su prisistebejimu turime 

žiūrėt in iszeivyste žmonių in 
užrubežius teip isz Lietuvos 
kaip ir isz Lenkijos.

Laikraszcziai Lietuvos pra- 
nesze, kad ežia pereita vasara 
Vilniuje kontraktieriai prie 
statymo namu, ne galėjo už 
baigt darbus laike del atoku
mo darbininku; stokavima 
darbininku, padare daugini
mais! darbo žmonių in užru- 
beži.

Kaimuose ir dvaruose, teip 
pat visur darbininku stokoja, 
ūkininkai negaudami bernu 
griebėsi kitokio budo darbu, 
negu praejteje. Javus pirmiaus 
iszkuldavo teip vadinami kū
likai arba bernai dabar kulia 
maszinos kurias pirkt jeigu 
neinstengia vienas tai perkasi 
keli susideja pinigus.

Szi rudeni Mariampoles pa
viete Suvalkų gub. jaunimas 
isz savo kraszto prasiszalino 
ant tiek, kad daugybe prie 
liosu kareivijon visai nesirodo. 
Daugybe bosiniu prasiszali- 
nusi užrubežesna, tai dabar 
dapildo skaitli akrutu dava- 
diniais, bet neužtenka davadi- 
niu, nes tu ne per daug yra.

Lenkijos žmones da skait- 
lingiaus eina isz savo kraszto 
szalin.

Lenkiszkuos laikraszcziuos 
randame, kad isz Lubelsko 
kraustosi lenkai szalin paste- 
betiniausei. Kai kuriu dvaru 
darbininkai visi iszkeleve, kad 
dvarai likosi tuszti. Isz kaimu 
gyventojai iszsidaugino szalin 
daugiausei in Brazilija Para- 
non; vietos tu gyventoju pa
silikę tuszczios be žmonių, 
teip kaip po kokiai epidemi
jai, pasilikę tiktai senukai su 
mažais ne daaugeliais.

Dimniausei iszrodo tas, kad 
dauginasi szalin ne tiktai žmo
nes bežemiecziai, bet daugina
si daugybe ir mažažemiu pa
like savo laukelius ir gueztas.

Ne perseniai, per Zwiezy 
niec Ordinarski trauke ilgai 
rėdąs vežimu apie 40, vien tik
tai su iszeiviais pripildytu.

Tokias nabagu žmonių mi
nias, apleisti savo szali, trau
kia ir vilioja tai už juriu jiems 
nežinomi aukso kalnai, kuriu 
nesuradę, graudžiai turi savo 
apsigavimus apraud >ti, nes sa
vo daugumas turtelius parda
vė svetimtaueziam, jau ir su- 
gryže atgaut ne gali, daugiau- 
sei syki iszeja, jau sugryžt ne 
turi kuomi, ir turi toki iszei- 
viai slankioti apsiraudoja sza- 
lij svetimoj.

Tom užsikarszcziavusioms 
minioms neprigelbsti joki pers 
pejimai ne padraudimai. Laik 
raszcziai apie tai garsindami 
sako: “Epidemia emigracyjna 
szezy się z dnia na dzien w 
coraz bardziej zastraszający 
sposob, szczegulnie w pszysz- 
tej guberni Chelminskiej.”

Negalima manyti kitaip, 
kaip kad prie tokiu ižsidan- 
ginimu krūvomis kursto ap- 
gavingi agentai, arba melagiai 
iszeiviai kurie iszsidaugine sa
vo gromatomis pakursto kad 
daugintus! ir kiti svetur.

Kartais ne seniai ateja gri- 
noreliai daug kitus su vilioja 
eztai kaip:

Grinoriue tika atvaževee 
Amerikon, gauna darba, pa
sidaręs kokia 30 dol. kita 20 
dol. pasiskolinės, tuojaus siun
ezia saviem 100 rubliu; na da- 
girde kiti, jokiems perspėji
mams tikėt ne nori, nes jam 
pasirodo viskas melu, o par
siuntimas tokio 100 rub. jam 
tartum tikrina, kad Ameriko
je ne teip bloga yra, kaip pers 
pejama.

Kas sziuomi laiku be svar
besniu priežaseziu Amerikon 
keliauja, tasai labai save ap
gauna.

Sziupinis-

* Randasi 17 visokio pavi
dalo metalu, kurie ira daugiau 
brangesni negu auksas.

* Afrikoje, paeze galima 
nupirkt usz dvi pakelis špil
kų.

* Tarpe 780,000 ipatu dir- 
baneziu Rosijoi, randasi 200, 
000 moterių.

* Didžiausios kazarmes ant 
svieto randasi Varszave; talpi
na savije 38,000 Žalnierių.

* Botanikai tvirtina, jog 
ant svieto randasi in 50,000 
visokiu auguolu.

* Didžiausiu medžiu ant 
svieto, ira kasztonas prie kai 
no Etna. Turi jisai 60 pėdu 
aplinkui, o 212 pėdu augsz- 
czio.

*Grenlandijoi, jago kūdi
kis mirszta, tai nieKad jin vie 
na ne palaidoje. Giva szuni in- 
deda in graba, pagal tikėjimą 
tai turi jisai tarnaut kūdikiui 
ant ano svieto.

* Per meta Suvienituose 
Walstijuose buna iszdirbta ko 
ne 14, 000, 000 baczku drus 
kos, baczka sverenti po 280 
svaru kozna, arba 3, 920,000,- 
000 svaru isz viso.

* Didžuvie svėrė kone 1000 
tonu arba tiek kiek 33 
slonei.

* Wisi medalei, indai, len 
ciugai ir kiti dalikai padirbti 
isz aukso, kurie randasi szv. 
Petro bažniezioje, Rime, usz 
tektų del visos Europos, jago 
padirbt isz jiu piningus.

* Kone 1, 300, 000 svaru 
agurku buna kas metas isz- 
eiunsta isz Anglijos in kitus 
eklipus.

* Kone 11, 000, 000 veja 
dariu (fanu) buna iszeiunsta 
per meta isz Canton, Chinu.

* Jago žmogus be afsilsio 
ejtu 428 dienas, tai apejtu visa 
svietą.

* Galicijoi, Lenkijoi randa 
si požeminis miestelis suside- 
pantis isz 6000 viru, moterių 
ir vaiku, daug isz tu ne mate 
szvieea saules.

* Isz 51, 000 bravoru, kurie 
randasi sviete, 26, 000 įjz to 
randasi Wokietijoi.

* Per meta buna iszeiunsta 
isz Filipiniszku salų 440, 000 
000 cigaru.

* Garsingas inžinierius kai 
ba, jog 50, 000 žmonių padaro 
su maszinom tiek darbo, kiek 
kelolika metu adgalos turėjo 
ta pati darba dirbt 16, 000,- 
000 darbininku.

* Tabakas1 likos atrastas 
San Domingo mete 1496; 
ukatane likos atrastas per lez- 
panus metei 520.

A-B-Cela
------- ARBA PRADŽIA- 

Skaitymo ir Raszymo 
DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, O.

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

20 Metu Senas Laikraszti 

r “LIETUVA”
Iszelna kas Petnyczla

|L Chicago, Ill.
Laikrasztfa, “LIETUVA” 8 puslapiu, 

didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpinarasztus geriausiu roszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik- 
niusiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto C hicago kuriame gyvena apie 60,000 
Lietuviu ir turi szinitus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

■•LIETUVOS” PRENUMERATA:-

Suvienytuose Valstijuose^ Metams $2.00 
! Sziaunues Amerikos < Puse Metu $1.00

i • • •»< -i f Metams $2.50. Kanadoj ir Menke ( puse Metu|1.25

Rossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. 
užrubežiuese vieszpatystese\ Puse ” $1.50.

Dailiu tiktai už \ g
8U NUSIUNTIMU

Iždaveme Didele Kninga
Dainų susidedanti isz g

390 DAINŲ 2

9 Knyga druezei susiūta. < 
Kas nusipirks, ras visokiu (V

n Dainų isz visu užkaboriu ka t
7 dainoja Lietuvoja. <
S Nusipirkite o turėsite Dainelu, l) 
VI Per ciela meta ant visu dienelu *

| “SAULE”
Mahanoy City, Pa.

Naujausi apraszimai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsisaugima nežuli papuczkas, 
pleiskanas ir kitas panaszas ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Veiname del norineziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikima 
plauku niežulio ir pleiskanų. Preke 
yra 20c 50c ir $1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriams apgavejams daktarams in- 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytes greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

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

Užsiraszyti ‘“LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.
•-sT' Užsiraszant “‘LIETUVA” reike 
drauge ir prenumerata siusti per 
I’aczta Money-Orderi arba pinigais 
Registruotame laiszke ant iszleistojo 
banku.

Raszyk tuojaus, o gausi viena 
‘LIETU VOS’’ numeri ant pažiūros 

dykai. Adresuojant sziteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, Ill.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

Laidoja Kiinua Numirusiu Paaamd<
Ryginus ir Vežinus del Pa.-ivažinej'.iii' 

Krausto Daigius ir t. t
Viską atlieka ka nogeriause ir puikiausi 
Su virsi minėtais reikalais kreipkitės pa 
jin o busite visame užganėdintais.

520 W.Centre St. MabanoyCitj

Kataliogas Dykai! i
Puikiausių ir geriausių: Armonikų ' 

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 dykai! Rašykit šendi, adresuojant: ,

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

r

s NAUJA KNYGA |
I -PO VAltDU- V
i PRIEJGIAUSES

MOKSLAS

! ANGLISZKO SI 0/
; LIEŽUVIO BE S 
| PAGIALBOS KITO. $
• w
) Yra tai praktiezniause Knyga
i kokios lig sziol Lietuvei turėjo, y)
i . . Vž• Ir teip sudėta, jog ka tiktai
i pribuvias Grinorius iez Lietuvos <!/ 

gali in trumpa laika pats per
i save iszmokti Angelskai sziek

> tiek kalbėt.
Toji Knyga druezei apdarita 

in Franouzini raudona audima 
ir kasztuoje tiktai £ ] e Kasztus 
nusiuntimo mes apmokame.

SAULE Mahanoy City

Zudinimas Arabu per Italus.
Italai be jokio susimilejimo szaudo Arabus Tripoluje be 

jokio sūdo kur tik juos užtinka. Paveikslas parodo egzekucije 
Arabu o uliezia parodo kur puolė Arabai po nuszovimui.

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

Varszavoje, kuris turi suviraz 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktines Trotimus 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervą, Rumatizma, Plauozk. 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegima 
Užaisnėjusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu.

Reikale raszykite ant adreso
nn km rn 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa, 
Ulb KULtH Adioost Ilki i vakaras Nadal^ aag 8iki 4j>opl<

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 dirbusi teisingai ne.s esmių po 
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

B. RAGAŽINSKAS

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

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

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

Aysidirba senos maldaknyges, istorini 
navos ir laikroszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagis, Draugas, Tėvynė ir LL 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
SU w. Soruce. Mahanoy City.

TA T l 01 1 “ Boll Telephone Dickinson 3757 w.
d IF j fPll fltfl ę! Alfl 11H 11 ęj Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti 1/1. Ji U” 1(15 M tdllllUlJ pas Dr- Is». Slanki) por telefoną ar laiš-
! (j ku ir iš kitų šteitų, taipgi Kanados.

— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj — 
Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo 
miestavu daktaru miesto Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The New York 
Post Oraguate Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra 
ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.

Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name 
padirbo pui kią mcdikaliiką klinika su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap
tiekę 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 daktarų atlankiau, bet 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 su slap- 
tomis ligomis patariu kreip
tis pas dr. Ig. Stankų, o ne
pasigailėsite savo žygio.
A. Zmudzen, Salem, Mass. , _

57 Pingree Si. Dr- Stankus.

GARBŪS DAKTARE: neiš- 
randu žodžiu padSkavojimu 
Tamistai už iSgydyma skau 
dėjimo šonuose ir po širdies 
gėlimo strėnų ir skausmin- 
gij mėnesiniu, kurių kiti vi
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bot Tamistos operacija 
kaip ranka atėmė kentėjimą 
nuo mangs. Ela Mažinacky

1325 8. Front St., Phila.
John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: ,.Meilutis gydytojau.— 

Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bet 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ka rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagolbos. Ta įkin ligą, kuri taip daug prikankino 
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačiij 
Tamstoms už^pigų ir greitą išgydymą.” p , ■ z

'•*' 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- 
m ą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi
sokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias “nervų lięas neuralgiją, drebėjimą sąna
riu, greitą supykintą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunkų 
kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas 
skausmingų ir nolegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su ope- 
cija ruptura, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius, 
guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų 
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir 
gerklės. . i.

Dr Ignatius Stankus, JI D. 5kI220pS “ p‘re'f’
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo G iki 8 vakare. v 

Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

W. Rynkewiczius
-:NOTAR1U8ZA8:-

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

lidziause Lieturiszka Agentūra. Kontoras Bankinis ir pardaviste S zip ko r ežiu ant visokiu Linijų
“’arduoda Szipkortes anl 
/įsokiu drueziausiu ir 
griausiu Laivu.
siuneziu Piningus in 

Visas Dalis Svieto
rreieziause ir pigiause. 
/isi tie kurie i>er mui 
tunte apie tai geria žino 

Iszduoda Dostovierne 
ei tu ka nori savo dali
aeiuvąja kam pavetsū.

Del Draugyscziu._
Pristatau puikes Szarfas 

Juostas, Kcpuraa, Karūnas 
Špilkas ir L L
Su kokiu nors reikahi 
kas-link Szipkorcaiu, 
Piningus ir LL

pas mane • 
teiainIB

inasie išgelbejote”!
[Į taip rašo išgydyti žmonės, «kaip kiti dak-

tarai ir visokį vaistai negalėjo išgydyti®.
9 Aš AMBRAZBJUS STAKNBVIČB, prisiunčia Phila- 

delphljos M. Klinikos glaunam daktarui padūkavoną už 
"'X?.gerae llekarst&s, kurios nustumfl nuo manąs ligos akme- 

A > nj, ką Blogino per kelis metus, nes pirmiau didžiausi
akademčikai daktarai is New Yorko gydo, o visi jie ne- 

galfljo pagelbfiti, — o Phlladelphijos M. Klinika | trumpą laiką sveiku padaro ir tikiu bū
vi sveiku visada. Per tai žičyju Klinikai ilgo gyvavimo ir visiems lietuviams, kurie eerpa. 
cad kreiptus | Phil. M. Kliniką, kuri tikrai gerai tarnauja ir sergantiems sugrąžina sveika
tą už ne brangiai. Ambr. STAKNEVIČE, Fulton County, Norris, Hl. Box 102.

GUODOTINAS DAKTARE: Šiuomi danesn, kad dar nū pusQliekarstu nesuvartojau, 
o jau esu sveikas ir daugiau gydytis nereikalauju. Širdingai dOkavoju už gydymą ir labai 
geras liekarstas. Dabar dirbu malnose. Jurgis Baceviče, Box 5, Rush Run, W.Va.

GUOD. PONE: Apturėtas liekarstas suvartojau, — jos yra ląbal geros, nes nuo var
ginamos ligos galvos, krutlnOje skaudOjlmo išgydo, nes ant visos sistemos dabar jaučiuosi 
gerai sveikas. Esu labai dėkingas. Tony Mataškevič,

117 Plumpton st Washington, Pa.
Labai daug padOkavonlų už išgydymą nno visokių Ilgų, Philad. M. Klinikas turi kasdie

ną. Kaip kiti visokį daktarai neišgydo, tai šitas Klinikas Ir tiems sugrąžina sveikatą, — be 
peilio, be pjauttymo, be operacijos, — vienok su tikroms, geroms liekaretoms, kurias tik 
gamta ir mokslas išduoda, kaip Amerikoj, taip ir iš Europos.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KĄD 
TEISINGAI GALI BŪT IŠGYDYTU

nuo jvalrių ligų kaip slaptų, taip ir kitų, kurios užgula, kaip iš viršaus taip 
ir viduriuose kūno, kaip šviežiai užpuolančių taip ir nuo apsenėjusių, kurion 
tik suteikia nesmagumą ir skaudėjimą, KAIP VYRU taip ir MOTERŲ nes
veikumus. BUSI IŠGYDYTAS, atsilankyk, o jei toli gyveni, tai aprašyk 
nesvelkumus-llgą lietuviškoj kalboje, o apturėsi rodą, pagelbą ir tinkamai 
sutaisytas šviežias liekarstas iš geriausių medikamentų, kurios gali išgydyti. 
NEAPSIRIK, NESUKLYSK, bet visada ateik, ar rašyk ant šito adreso :

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut Street Philadelphia, Pa.

VAT ANDOS- Nuo 10 iki 4 po piet. Nedūlloj nuo 10 iki 8. Vakarais 
’ DvO. Utarninke ir Subatoj nuo 6 iki 8 valandai.

PCDAQ II7AADDIQ Kožnasgali lengvai uždirbti no $6 lig 
ULlInO ULUnRulO $12 ant nedelos, apgarsindamas musu 
krajava tabaka. Sempelius siuneziam dykai. Raszyk szendien ir 
atsiusk marke del atsakymo. Adresavokyte:

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

50,000
Vysai Dykai Ar Esat Kankinami

Viru

Kožnas vyras be atidėlioma tur pa« 
reikalauti vieną 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 valią—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie ne 
galėt 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 li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma į trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

knyga

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

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitą, surugusi pylva, 
niauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, icgalot miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą ■ 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškieis 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 tykrus 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, Lagotas arba bied- 

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

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

Dykai 
del

Ta dykai Rauta knyga yra worths 
$10.00 kožnam sergančiam 
' vyrui.

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

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

Vardas ir pavardė

Adresas.. Sleltafl



BTĮ E BĮ S ar Overkoti fe 

S P fill I ll I Geriause pirkti pas £.01111111 RYNKIEVICZIA

PRYNAI vilnonio ir kitokio materijolo 
geriausio dirbimo, pasiūti pagal 

naujausios mados. Visokiu koloriu ir 
prekių, yra isz ko pasirinkti.

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

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

RYNKIEVICZ B

Cleveland, Ohio. - Dar
bai slobnti eina isz kitur pri
buvusiam dalbas sunku gaut.

— Lietuviu yra d.delis bū
relis, in kelis tukstai ežius, isz 
tu visokiu atsiranda, daugu
mas palinkę in girtuoklevima, 
teipos-gi ir ne kurios moterė
les per daug aluti mauke, tai
gi butu labai gerai kad p. Bal 
truviene pribūtu in pagialbs.

— Oras szaltas, sniigii ir 
lijt.

Braddock, Pa. — Darbai 
ejtia vidutiniszkai, Li,tuviu ga 
na dydelis būrelis ir visi suti 
kime gyvena.

— Diena. 20 buvo balus S. 
S. Petro ir Povylo draugystes 
kuris nusidavė pasekmingai vi 
si grąžei pasiliuksminia nusi
davė namon. Tik kada Jonas 
Pustelniukas sugrižo namon su 
pacziule rado apvogtu per ple- 
szikus kuriu ne susegė.

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

— Ketverge “Thanksgiving 
Day” arba kaip Lietuviai pa
prastai vadina “cziken dej” 
Taja diena kasiklos nedirbs.

— Ir mokslaines bus užda
rytos ketverge ir petnyczioi.

— Jurgis Macziunskis likos 
apdovanotu per savo pacziule 
pirmutiniu šuneliu isz tarpo 
penkių dukteriu. Jurgis džiau 
gesi isz teip puikios dovane
les.

— S^imet Pottsvilles sude 
buvo 148 maži Ti provu ne 
kaip praejta met i. Kiek ižda- 
ve žmonis ant pi ovu tai galė
tu daug giaro padaryt jago 
nors puse tiek paaukautu ant 
kokio giaro užmanimo. Vie
nok po truputi proves sumaž 
ta o žmonis pradeda susiprast, 
jog trankinimas po sudus ne
užsimoka.

— Nedėlios diena ant vė
lybu miežiu likos surieztas 
mazgu moterietes W. Viszma- 
nas su pana Mikalina Vaea- 
riute isz Szenadorio.

— Siutai ir overkotai vertes 
nog $10 lig $20, Kefaviczia 
parduoda po $6.50 lig $14. 
Pirkyte savo drapanas pas Re- 
faviezia o pirkaite gerai (2,6 °1)

f Praejta petnyczia mirė 
staiga mirezia Juozas Kriez- 
cziunas, apie 50 metu senumo. 
A. a. Kriszcziunas prigulėjo 
prie St. Petro ir Povylo drau
gystes, kurios kasztu ir likos 
palaidotu panedelio diena. 
Paliko tik pusbroli czionais. 
Pergyveno Mahanojui arti 27 
metus. .

— Kazlekutis Vilteje isz- 
metineje p. Smelstoriui kad 
laike prakalbu iszgyre “Sau
le” ir ižduotojus už pastatima 
puikios sales. O gal Kazlėku, 
tis su sėbrais butu daugiau už- 
ganadytu jago butu kokis ži- 
das ar svetimtautis pastatęs 
sale!— Juk tai paprastas daig 
tas, jog Lietuvei per savo už- 
videjima viens kitam, nieko 
giaro ne inveike ir ne inveiks.- 
Ne matome reikalo vesti to
lesnes polemikos su Kazleku- 
cziu ir jo sėbrais o jago geidže 
lavintis raszime, tegul raszo 
korespondencijes o tas jiam 
ant giaro iszejs. “Kazlekuti,’’ 
pažinstam ir gailemes jio, jog 
nepraleidže savo laika ant nau 
dingesniu dalyku.

f Sillimano kasiklosia su- 
batos vakara, kada dirbo ant 
naktinio szipto, likos užmusz- 
tas Kranas Lauczius 40 metu 
senumo gyvenantis po No. 
1236 E. Pine A. a. Lanczius 
paėjo isz Laukos parapijos, 
Pikaucziu kaimo, paliko czion 
Amerike broli ir sesere o Lie
tuvoje senus tevelus. Laidotu
ves atsibus ryto (seredo) 9 va
landa isz ryto Szv. Juozapo 
R. K. bažnyczioje. V. Tras- 
kauckas užsiyma laidotuvėms.

— Overkotai vertes $14 už 
$10 pas Refowiczia. 138 W. 
Center St. (2,6 °1)

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

Newark, N. J — Darbai 
po valei eina, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.

— Czionat yra lietuviszka 
buezerne Kamincku broliu, 
kurie daro puiku bizni.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda.

Plantation, Conn.— Dal
bai gerai eina, uždarbei ne 
menki, nog $2.25 iki $2.50 ant 
dienos.

— Oras gražus, biski sniego 
pasirodė bet vela prapuolė.

— Lietuviu pusėtinas bū
relis, ir merginu digtas būre
lis, bet vaikinu visai nėra, ja- 
gu isz kur pribūtu pora tuzi
nu gautu po grąže ir dora mer 
gina.

St. Louis, Mo.— Darbai 
pusėtinai eina.

— Oras gražus.
— Lietuviu didelis būrelis, 

isz tu visokiu atsiranda mer 
ginu didelis būrelis, bet ne 
kam tikusios, per ka p. Bal
truviene labai reikalinga, kuri 
ketina neužilgio pas jas pri- 
but.

Detroit, Mieli. — Darbai 
vidutiniszkai eina.

— Lietuviu didelis būrelis 
ir visi grąžei užsilaiko.

— Karalijos reikalai gerai 
stovi, parafija parengė dideli 
balių ant antros dienos De
cember 1911 m. o 18 ta diena 
Novemberio atsibuvo puikus 
balius szv. Onos, draugystes 
merginu, kuris atsibuvo labai 
puikei ir visas pelnas ėjo ant 
naudos parafijos, pelnopadare 
ne mažai ir visi buvo užganė
dinti.

Hudson Falls, N. J. — 15 
d. November artimam miesteli 
pasikorė žmogus Aleksandra 
Pomar paeinantis isz Galici
jos, prigulėjo prie A. M. drau
gystes, priežastis pasikorimo, 
buvo dideleme rupestije jog 
pradėjo būdavot narna o pi
nigu mažai tureja o in puolė 
in didele skole, o atiduot ne
buvo kuom.

Winchester, Wis.— Dar
bai ne blogiausei eina.

— Lietuviu didelis būrelis.
— 18 d. Novemberio viesz- 

patavo didele viesulą, kad at
sikėlus isz ryto eit in darba 
duriu buvo ne galima atidaryt, 
sniego buvo ant 3 pėdu, žmo
nelei turėjo invales darbo pa
kol prasikase kelius.

Vandergrift, Fa.— Dar
bai menkai eina, žmonelių dau 
gybe vaikszczioje be darbo, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
sunku gaut.

— Oras szaltas.
— Lietuviu didelis būrelis, 

isz tu visokiu atsiranda, o la- 
bjause isz pavieniu kurie tingi 
dirbt, tiktais pedes gave eina 
po stubas jieszkodami alaus, o 
labjause pas tas motyneles ku
rios turi dukreles ir norėtu 
ženytis, tik viena beda kad 
pinigu ne turi užmokėt už 
szliuba.

Girtuoklis iszsipagirioja, 
Papnikelis vis paikszoja, 
Melagis visada meluoja.

“Kovos” zeceris V. Jaksz- 
tys, nepagirioja, nepaikszoja, 
bet meluot, tai susirietęs me
lavo ir meluoja.

Lietuviu Sąjungą Steigimo 
Emigrantu Philadtlplujoj jam 
mat neprieinama visaip szai. 
pyt, tai žmogutis V. Jaksztys 
prikibo nors prie tos Spun 
gos Komiteto ir “Kovos” 42 
numerij kad dirbo tai sudirbo 
nerasdamas visam Komitete 
tarp 7 ypatų ne viena vyra 
gera žmogų. Jis tame numerije 
savo straipsni taikydams, pri 
taikė kad visas komitetas turi 
priesz visuomene ypatingas 
kaltes ir esąs neatsakantis prie 
Sąjungos darbo. Teip jis V. 
Jaksztys apsaugoja mat visuo
mene; ir jisai “Kovoje” pasi- 
aiszkina.

Mes Sąjungos Komitetas ne 
turėdami su žmogum mela- 
gium nieko bendro, nes rnela- 
giszko budo žmogui nuo me- 
lagyseziu prasilenk mat nega
lima, toliaus polemikuot ne 
matom mažiausi reikalą ir su 
sziuomi užbaigiam su Jaksz- 
cziu pasznekas.

Valdan “Sąjungos” pasira- 
szom.

Vice Prezid. George Be- 
lauskas 1216 S. 2nd Str.

Kasierius Sabas Maukus 
938 S. 2nd Str.

Guodotina Redakcija mel
džiame patalpinti artimiause 
numirė.

Protavimas seno jauni
kio.

— Vyras ir jojo pati pana- 
szus yra in žirkles. Teip kaip 
žirkles susideda isz dvieju pu- 
selu, ne gali j uju atskirt no
rint aszmeri“ iškreiptos in szo 
nūs kitaip. Vienok beda tam, 
kas in tarpa insigauna.

— Ne reike tam tikėt, ka 
vaitai kalba prie tėvu, o vyrai 
prie paežiu.

— Moteriste tai yra puikus 
sodas: visi nori in jin ineitie— 
o ineja norėtu isz jiojo ka grei 
cziause iszeitie.

— Laikik uiotere usz žodžio 
o ungurį už uodegos, tai iszei- 
na ant ligio.

— Patoga motere yra rojum 
del akiu, pekla del duszios, 
cziszczium del kiezeniaus.

Vienas paėmė mažiuke paeze, 
Visi paszauke: k a jis paeme- 

(cze! 
O jis atsake: ,,asz žinojau ka 

(darau, 
Usz tat turiu pikto mažiau!

Juonį pati didesne, 
Gyvata bjauresne.

— Melskies viena karta, ja- 
gu nusiduosi ant vainos, du 
kart melskies, kaip sėdi ant 
laivo; nes melskies tris kartus 
karsztai, jagu nori paezuotis.

— Meile yra skraiste kuri 
visus kūno felerius uždengė.

— Meile yra kaip menulis: 
susimažineje velei kaip pajau
na augus.

— Jagu sau nori rinkt mer
gina usz paeze, tai kaip busi 
kokioje besiedoje, kur buna 
daug mergų ir insižiurekie kat 
ra tarp jiuju bodisi ir žiovau- 
je. Isz tokios merginos buna ti 
kiauše ir geriause pati.

— Gaila tokio vyro, kurie 
bijosi savo paezios.

— Ir niekiauses vyras susi- 
sarmatina jagu motere būda 
ma kokiam susirinkime bege 
diszkai plovoje.

— Žmogus turi dvi akis ir 
viena liežuvi, o tai del to, 
idant matitu kur in ka kalba.

Isz Grand Rapids, Mich.
Kaip tyczia, priesz adven

tus, tai lietuviai kaip karve 
liai, kraujasi lizdus ir vedasi 
in poras; per tai nemažai yra 
veseiliu.

Darbai eina ne blogai, ypa
tingai stalioriai gerai dirba. 
Czionai lietuviai turi daug vi
sokiu draugyseziu ir savo gra
žia bažnyczia ir gera kunigėli, 
— bet neturime lietuviszko 
daktaro, per tai kurie reika
lauja gero daktaro pagelbos 
sveikatai, tai visi kreipėsi 
prie Philadelphios M. Klini
kos, po numeru 1117 Walnut 
St. Philadelphia, Pa., para- 
szant gromata apie savo liga 
ir nesveikumus, —tad, kad ir 
kurie jau nuo senei buvo sir
gę, nore kitur pirmiau gydėsi, 
bet neiszgyde’ tad Philadel
phios M. Klinikos daktarai, ir 
tuos iszgelbejo nuo ligos, pa
darant sveikus kaip reik už ka 
ir czionykszcziai, yra labai dė
kingi tam garbingam Klini
kų!; sztai ka raszo iszgydyti:

Labai ilga laika buvęs ne 
sveiku ir nors nemažai gydėsi 
pas visokius daktarus ir daug 
ju vaistu sunaudota, bet buvo 
be naudos,— vienok kaip atsi- 
szauke in Philadelphios Med. 
Klinika, ir atsiuntė liekarstas, 
kurias suvartojo, pasiliko pil
nai sveikas ir dėkingas. Teip 
raszo.

Mr. Antanas Toleisza,
125 W. Leonard St.

Grand, Rapids, Mich.

Popierel Laiszkams
Pop’erei del raszimo gromatu su visokeis 

pasveikinimais ir su tam pritinkanczioms 
dainelėms, su szilkineis kvietkais ir su viso- 
keis paveiksleleis. Kvs prisuis 25c. markėmis 
tas aplaikis 12 popierių su kopertoms ir da 
pridesime dovanai labai grąže stainele pavi
dalo altorelaus vertes 25c. Už $1 duodame 6 
tuzinus popierių. Agentams duodame gera 
uždarbi. Adresas:

K, J. Intas, Box 1724 NewYork, H. Y. (m »>)

® A

I NAUJA KNYGA |
■PO VAHDU-

į> PRIEJGIAUSES ’
MOKSLAS «® M

! ANGLISZKO S
LIEŽUVIO BE |

PAGIALBOS KITO. |
I i) Yra tai praktiezniause Knyga 
į kokios lig sziol Lietuvei turėjo. X 
' Ir teip sudėta, jog ka tiktai w 
• pribuvias Grinorius isz Lietuvos 
1 gali in trumpa laika pats per ĮP 

> save iszmokti Angelskai sziek w 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druozei apdarita j 
in Franouxini raudona audima 7 
ir kasztuoje tiktai £ j e Kasztus X 
nusiuntimo mes apmokame. Y 
SAULE Mahanoy City |

Dr.Alexander O’Malley
—SPECIALISTAS—

Nerviszku ir Kponišku Lygu.
Asz Gydau 

Ruptura—
Be peilo ir 

be operacijos. 
Varlkoccle— _
Be skausmingu 

daktariszku 
budu.

Striktura—
Be peilo ir 

dideliu skausmu

Užtrucinta Krauja be miniraliszku 
mikstūrų arba pavojingu gyduolių.
Patrotijima Nerviuzkuma Ir Slaptlngon Lygos, 
Be pavojingu gyduolių.
Visa iszaiszkinima apie mano budo gydimo 
paduodu tiems ka panorės žinoti.

Or. A. O’Malley
158 S, Washington St., Wilkes-Barre, Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

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

Naujas Audėjus-
Audžia visokes karpetas 

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.

Szvieskimes!
Nevienas kitas raginimo žo

dis taip maloniai neskamba, 
kaip žodis “szvieskimes”! įsi
gilinus in to žodžio prasme ma 
tosi, kad per jo pildymą, ūžte 
ka sziam pasauliui szviesesne 
saule, pasidaro derlingesne že
me ir malonesne gamta; rodos 
smirdantis žmon’jes gyvenimo 
purvynas iszdžiusta; rodos isz 
žmonių akiu aszaros paliauja 
b’rejusios, o ju ve dai nuszvin 
ta; rodos ligos, skausmai, var
gai ir verksmai i«znyksta, — 
užvieszpatauj i meile, brolybe, 
liuosybe ir žmonija palieka 
laiminga!.. ..

Bet, baisi nela'me! To viso 
ne szeszelio gyvenime nėra. 
Tiktai vieszpatanja tamsybe, 
neapykanta, prispaudimas, ap
gavimas, vargai, skausmai, li
gos, g'rtuoklyste, nelaimes) 
aszaros ir visa, kas tik szi žmo 
nijos gyvenimą skaudesnių ir 
kartesnių padaro!

Nerasi nevieno gyvo sutveri 
mėlio, kuriam szis gyvenimas 
nebutu saldus — pradedant 
nuo mažiausio vabalėlio, bai
giant žmonėmis Nors gyve
nant reik'a ir didžiausia vargs 
vargti, bet vis-gi geriau, negu 
mirti. Na, o yra tokiu žmonių, 
kurie pats žudosi (smerti sau 
darosi). Matyt tokiems savi- 
žudžiams szis gyvenimas taip 
apkarsta, kad jie norėdami isz 
jo paneziu i-zsiliuosuoti jiesz- 
ko mirties....

M.rtis yra nemaloni savo lai 
ku, o skaudi ir baisi nesavo lai | 
ku, kur žmogus pilnas, ir jei [ 
gu, pilnas gyvasties priversta-Į 
yra perstoti gyventi.

Žmones pats žudosi ir kitus j 
žudo dėlto, kad neturi ganet j 
nai tikrojo ap-zvietino! Žmo-j 
gus vargsta ir kitus vargina, 
kenezia ir kiti e t ankina, nyks 
ta ir kitus naikina — vis tik i 
dėlto, kad neturi tikrojo apsi 
szvietimo.

Apszvietimas ir žmoniu- 
žveriu — daro žmones-bro- 
lius. Apszvietimas visiems rei 
kalingas. Ir mokycziausias 
žmogus, jeigu jis imapsiszvie- 
įes — nėra žmogum. Pras 
cziausias ir nemokycziausias 
žmogelis— jeigu jis apsiszvie- 
tes — yra žmogus-brolis. 
Kaip but malonu, kad viso pa 
šaulio žmones jaustųsi broliais 
ir gyventu broliszkai.... 
O jaustųsi broliais ir gyvento 
broliszkai, kad but apsiszvie 
te!....

Apszvietimo reike jieszkoti 
knygose, laikraszcz uose ir pa- 
cziame kasdieniniame žmonių 
gyvenime. Tik visur reikia 
sveikai sanprotauti ir mokėti 
atskirti pelus nuo grūdo, jei
gu žmones pradės sveikai san
protauti, ir sk rti pelus nuo 
grūdo, tai nebeliks ko veikti 
visokiems isznaudotojams ir 
apgavikams.

Dabar atėjus rudens ilgiem“ 
vakarams, kiekvieno žmogaus 
pareiga skaityti laikraszczius, 
knygas, lankyti kursus, lekci
jas, paskaitas, teatrus, pasikal 
bejimus ir visa, kas žmogų la
vina ir jo dvasia gaivina!

Szvieskimes! szvieskimss!! 
szvieskimes!!!

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKEMERCHANTS
BANKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Invales gems del valstijos yra gana atsakantis 
del tavęs.

Surplus ir Kapitulas Stakas yra 33 procento 
sudėtu piningu.

Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal 
padaryti pininga ir prietelius per sudėjimą 
piningus in szita banka.

Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada 
tokia diena kad tau padarys giaro.

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

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

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

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

Pui <us Pluszinei Kotai del Moterui
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke 
idant greit parduoti.
Mes parduodame daugiau.“ Kailiniu Kotu negu kiti 
sztoiai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

GUINAN llalianoy City, Shenandoah
Mt. Carinei, Landsfbrd.

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

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimatu pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtu.- pas muf 
pinigus mokam 1-ta procentą, priskaitant 
Ka< 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visaf 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant vi-u linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanado*. Iszdirbam 
visokios rtiszies Rejentalnus Dokumentus u 
vedam provaa senam krajn . Reientelna 
kance’arijayra red »ma per valdiszka notara 
J. G. Mdiaucka. Užkviecziam lietuvius ii 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest miniu 
justi bankinius reikalus o per-itikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus išpildyta greit ir teisyngai. Pinigui 
siunezant paczednmui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe1 
Ex preso Money Orderi.

Kusiszkai Anierikuiiiszlia Linija.
Vienatine he persedinio Linija tarpe Amerikos ir Husij’os.
8į diran in Roterdama 114 dienu in Liepoju

III klasa $31. rDel smulkesninžininkreipkiUsin musuq įį1 kJ,asa
J „ £52. t Agentus ir eenlraliszka kontora. j j1 „

A. E. Johnson & Co.,(General Passenger Agts.) 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJAS ŽEMINIS TA VORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose 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 
Kepuraioziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

mus dirba Lietuvaites.
122 W, Center Str.

Mal-.pnnv Clitv. P’

Nemokėk dykai §10.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po žj 
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.

Kiekvienas Lietu.uszkas iSziorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Suomiukai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l...............................25c.
Egiutero No.2............................... 50c.
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................ 35c.
Meszkos Mostis............................. 25c.
Trejanka......................................25c.
Linimentas vaikams ...................25c.
Gyduoles nuo Kosulio................25c.
Liepiu Balsamas ....................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku ........... 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių . 25c.

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

Kruvinosios............................. 75c.
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo...........50c.
Milteliai apstabdymui Galvos 

skaudėjimo.........................10c.
Laszai nuo Dantų.................... 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų.......................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo.....................$1.25.
Plauku apsaugotojas....................50c.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Rožes Balsamas............................ 25c.
Kinder Balsamas.......................... 25c.
Bobriaus Laszai........................... 50c.
Szvelnintojas..................................35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................ $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................25c.
Pamada 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. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

DĮJ.MKT 5
“S
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Prenun

USISTGROMATAS B I

W. D. BOC
įJO-522 W. SOUTH

KAS GIRDEI
i pįtįyle Kalėda dovano: 

|n- j*go t'irite mieri p 

ijj Im dovanele. Toom 

Innate fan ir darbi 

įsi kratnnosia.

ftraeris isz W 
-įtini, būk rifflta daoį 

hminio, jago jiai 
j>K^ laiko duosi“ giart 
, tif-iin kad ižbatii 
ktjii gužuti gal tada 
uinnrati kiančiui.

Itliiiu Cambell M Mt 
šh nnnde savo milt 
klitoriui1, nes nžvelai ] 
Ūiio, jog laibai kol 
ii jn paidiniiuu ne 
rito,tik ant.... ni.dži 
a Jok tai ne yra jokios s 
z» pamkliao sau jauni! 
i it» pastorelia ezlubo
R

Tii-gi lig raiol turėjom 
Anokio, kaip tai: m: 
ri—bear dano, kurkiu 

ildry dance o daliar at-ir. 
nistini.— cb!cken dai 
iii išrado poni R. Vanc 
iiisNewport milijonier 

ili-gi tosios poniutes ne t 
ji« geresniu praleist si 
imi.... Badai ne užil 
Mi investi szoki vadina 
lilimiers monkey dance.’

Saugokytes naujos padi 
aittikros dvi-dolerin^s l 
mIos kun labai pra-dpli 
m risur. Geriausia jia gali 
pint ant numato, kuris r 
risiant deszines puses o kt 
;widrda su numaru “V6n- 
’galima tikrai tviitint, jog 
(dirbta bumaszka.

Parsiduos pigiai.
Szeszi hotelei ir salunas; 

ipgi keletą pigiu prapereziu 
amaqua, Pa. nog $800 lig 

$.’000. Dabar yra laikas pada
ryti piningo.

John F. Mcginty.
Real Estate & Insurance 

7 Bervick St.
Tamaqua, Pa.

(LOT oi)

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po no. 604 - 606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (g j )

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pr

■ TURINYS: Peržvalga; Pramonė ir Prekyba (G.J.Leveskio ref.); Naminė^ 
Higiena (M.Jurgelionienės ref.); Iš sveikatos srities (Dr.A.L.Juška); lOmeti- 
nes * Aušros" sukaktuvės; Edisono gyvenimas ir darbai; Nuo kada žmonės 
vartoja Kalendorius; Ką veikė Milwaukee's socijalistai (iliustruotas); Pir
moji Gegužės; Nuo ko paeina raudonoji Vėliava; Kaip likti piliečiu (liet, 
ir angliškai); Patarimai gyvenimui; Eilės; Informacijų Skyriai; Pasakaites; 
Įvairus Receptai; Visokios Statistikos; Juokai ir šiaip įvairus raštai ir 
naudingos žinios. Puikiai iliustruotas; daug paveikslėlių ir pagrąžinimų. 
Naudingiausias, gražiausias ir geriausias už visus Kalendorius. Didumo 
7x10 colių, į 100 ar daugiau puslapių.

Kaina 25 centai. Agentams geras uždarbis.
Kas prisius 25c, tam pridėsime gražų kišeninį kalendorių Dovanų.

d. ILGAUDAS, 1613 S. Halsted st., Dept. 10, Ctiicago, III.

Namine Mokykla
Gramatika Angliszkos kalbos be 
mokintojo (apdaryta) §1.(X). 
Vaiko Drangas arba kaip mokintis 
skaityti ir aszyti be moki.
Naujas Budas mokintis raszj 
mokintojo
Aritmetika iszmokinimui rok 
su paveikslais (apdaryta)

Pinigus siuskit per Money-Or

P. Mikolainis
Box 62. New York,

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

Už kompanijų preke ant geriausiu 
ir greioziausiu Laivu. Pardarau 
visokius Dokumentus ir paliudyju 
per Konsuli. ■ Duodu patarimus 
visokiuose reikaluose.

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

Puikiausia istorije kuri 
.1# ne senei atspaudyta ; 

Prakeikta." Jago josios 
s skaitei, tai neatbūtinai I 
•n jia pirkti o gausi redy 
jt "Saules.”

S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas 

Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apgavimus už pigesne 

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

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

Simona Waluna 
526 W. Centre UL, 

Mahanoy City, Penna.

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORkEVICZTAUŠ-NO, 6.
Geriausia Arielka Visam 

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ase.

Chicage vienas isz “pro 
liviszku” daraktorių kuris 
kino vakarine lietuvi 
tnokslaine jau suaugusius 
ras, labai uisiribtino aut 
no isz studentu kuris y 
daraktoriui dabai daka’ 
dagriao. kua dieni 
mas ponas “profesoris 
laikyt atsiliepė in stude 
redamas jin pabanst pa; 
jaugia lietuviszka raszyl 

"Ka tu sau mislici, 
perboliszkas, proponuc 
lynodiszkas, goslybiaiak 
hpetkaulini komprom 
nau manės ne guodėsi l 
Irk, jog neatstoji gelvan 
ulguno, tu pantomimis 
ule, tu per saro atgalei 
pakus iszsisukiojimus i 
ijiegnmus mane inpikii 
Jn heliocenti-zkas kvadr

Vienatine Lietuviszka
Agentūra Amerikoje.

Ka užsiima pardavinėjimu visokiu 
bižniu kokiu tik randasi Pasekmin
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 pei 
grom ita. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresą vokite

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

137 N. 13111. St., Philadelphia, Pi,

riji, sauspratiszkas, seksteli 
te«utverime, jag > da kai 

duosi nuoseklu m isz 1 
Htjima smalkos tai tai 
kmti-zkai lieps u patalpy 
>prižiūra teisiogyetes.” 
Studentas iszgirdes tokia 

'T pono "profesoriaus” uet 
h baimes. ,

toigadino avietine masziua. 
Akinis stengėsi pralenkt, Į 
to lai k visosvieszpatystesr 
torpnojeir kožnos pabai jn 
top artinasi, o jagu da 1 
ysiduoda tai teip lig | 
'“š baigdamasis palaikus 0 
'spardosi), teip ir su prie I ri 
,|TWinii) paredko deda- v,s 
Jtodo, jog visur netvar-/e(l 
•'•goję, ore ant žemes ir as

___ an<’1




