
dnikTO.į®'«to daktant >

**yti IU pisiakii • i _ j i °)!1’. gausi n,
■ »« drukuoUis1 ?Y^UOle- JaigU ihJ.

■ tariu, 25c., 5| bus sumtinti
IWOuw gitszsiospl^

« kuitoni, Pl nokoplaukril i 0^ 
ptUKuaoritL 2a, Wsl®kaiT? 
kauluxra.mwnl“' PIfeiujJ 

b’Mavevei^ 
™ ^vojaB1 
M tuojau,

^Specialią ' 
BoxlOSStaW.

Brooklyn,

^“liogo, priau i 
■»ikpita jin nsi- 
;u daikto,
P»ados labai rei- 
Įuiuga ‘Šlaitinis 
is kasztooja |2*. 
’hūo adreu:

DELIS
BrooUyu. N. V.

BASO

’ANY

166.91.
569.64.

a.
įiam

e

ajena

-gavtu.
urna

I Moterų

igia preke

ocju kiti

doik 
uiiford.

tate Bank 
'arson Sts. 
urgh, Pa. ‘ 
Buh, uždtU pa j 

lla po priditri [ 
uju! raoedmimui 
ilndetoipu mosi 
x«u. prakiiiADi 
m pnijtB in rišu į 

pigti, pardoodaio : 
taip ir nldkelin1 
uudoL miirbiE 
įlįs Dctamecta u ■ 
knjoi Beiesttlci 

. per nidiški noun 
tnecum tactics b 
i du ir pansi eum 
m o perunkrišt, kid 
m aite p lent* 
irteisTugu. Pimp' 
in Benki, vbi šasi 
dore Pisto Money

putu ue;įaį,_"aa

F1*1 ■> Ksiu-r; 
madrnMį »

U« įT1 
fwykiteputiiu^,  ̂
les oes gens 
Ma tyres Lieut'S 
raJUMfTun^^ 

Egioto Nal   .
Efiuero """į Į
Zcijecmik......į77\
Grobo tani J? ? 
Meski " t 
Trejinh___222 ii
ĮjmaedaniįTTTj 
Ms&rafaį’.’ i 
Laputes..... ....."Tl
^■lAisa del nikn"?22j 
MilĮmriihEjQQQKiiįįliį

" nooLmčiiudtl£iy3.c 
Vieta tx Ata...._..... t
t pamota.____ ’___ «
SČIrio Imi____<
Gyiuiimai Vitoj, j

Knrxxas.......^^^ 
Ticaremarlto^į. 

Gyti, del ceciis U__ |j
Milieliii ipsi&ljsi Gilu 

ekuudejimo. .'.__
Lasai dqo Dua.____
Aloutii duo gatao b pnh'irą i 

Koja............... .. J
GeieluussudrutajiTunv 
V uitis nao Papamo____ į
Gyi nao Grippo.... ........Q;
Plinka »paiigvtoju.M.„ jj 
Muilu dėl Puota-...", ji
Muimi aao Kepeoa.....JJ 
Beta Beisimu...... . ....... į
Kinder Balsai!........ y
Bobniaj Lunį.....z..»223
Sfvelmnwju...... . ..... Ž
Kreajo vuytoju...... „223

Aem hAnimiojii...........
Eęenu ub& odas oideęmu 1

P» Vilkus.................J
Plesens |KisiitoIo)...„..J 
hm*!*.* Pinikams..... ji
Gyd. ano skiudejimo Aww I; 
bytineta nuo Kiemo.____kį
Venpiski! Taisytoju Cu.2 
Indu Susu..... .JkiU
Akina įtaikei*.... _ H
Gyd. nao azdtpsso Itaa ia Į 

ibelnm Etausnoustoalui 
Gyd. nno Pirka u Nai-ti 
byd. nao Dedemna.-----JU|
Gyd. nuo PiUftmpLfi M

LINIJA.
LABAI-
♦ kia pentijino.
Jb Tuvio .UtuiltU 
o. RnilMio; Kuu 
ro
UpUEMCimtU *ite 
,k*T«k, U.

S, Walunai
Geriausias Llttito

SmuciiiiirCiwiiS

PiriūodiTBobiHfščail® 
preke negu kitur. CEiicrin* 
ir PinUpla del vyną, czar’ 
Gėrimas itarinnir 
Cretans ir (kerota P*’ 
pataisymus ir uliehdubi ff»M

DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS
“SALJL^E”

YRA TAI VIENATINIS LIETUVISZKA8 LAIKRASZTIS AMKRIKB 
KURIS ISZEINA DU-KART ANT NEDĖLIOS.

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

Prenumerata Kasztuoja: „
„. rw • r Rosljoje Ir Lietuvoj* JS.50r „ tUrODOie ] AngUJalrBkotlandUaWSh.

r J ( Pruauoao 18 Marku.
Amerike j X
BASZANT QROMATAB TN RKDY8TE CŽDEKYTE 8ZITOKI ADRESA

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
620-522 W. SOUTH AL, MAHANOY CITY, PA.

N O I 3 (EN 1E KKDAg'1S£ “(^DCLASS0 mail MATTER81 OFF1CE) Mnhanoy City, Pa Utarninkas 13 Vasario (February) 1912

KAS GIRDĖT?
Lietuvoje ūkininkams mas

koliams užsodytiems ant dva- 
riszku lauku su nemaža net 
rando pagelba, ūkininkauti 
nesiseka. Jiems duota pamoki
nimai kaip padalyti kolionijas 
ant 9 ir daugiaus palietku, 
kaip sodyt vaisingi medžiai, 
partraukta pelenu trasza, ir 
sėdėdami ant geru žemiu, nes 
dvarai visad turėjo geriausia 
žemia nieko neiszdaro, skursta 
nei uteles po szaszu net skolas 
ant tu lauku darydami.

Valdžiai nesuprantama ko
dėl maskoliams Lietuvoj nesi
seka.

džia savolaikrasztij “Relei vi j” 
kalnus versti ant viso Susivie
nyjimo...
Katins, prie paukszcziu pilvu 

slenka
Prijausdams, kad ten nauda 

nemenka, 
Neslink gudrus— palauk kati 

neli
Pažystam isz tavęs mums prie 
teleti

Paukszcziai neprisileidžia. 
Teip lyginai dabar iezsirodo 
p. Gegužio geidavimas gau
tis in Susivienyjimo L.A. ka- 
sierysta.

Inin Aptedino 
iiu itiilukyti 
■mow rūgti 
jsša Rodeninin 
an, Aiduoko, 
. pi reikalingi 
l.
ii tarine taipgi 
ebolrin, Reipu 
Miegokite, 
eriuu pirkti 

etuvaitea.

Str.
ov City, Pe

PirtytoHvoiysiTEBpo’11 
uipcedicu ir rcaetopp 

ViikimirMepi®®^' 
niurna ir kilota kita 
PutaplDirpertaiBMi# 
litai pigii preke. 
taiai pirkyie pu USifi .

Simona W 
526 W.Ca®U

MahanoyClUi?4
SZ.JCRGIOMA® 

KANKAKffiU1

-:ADME®'®' 
Wl. LiuMvirii - I*

18 Durni St.
Jos. Mockuj - 

439 Indian A*-
Ant. Veewici

259 Entrencn At»-
Feb Jil®u - 

452 Derbn ■/■
M, Sabtliucku - 

214E«tM«iR'

Mat. Sabonis '

Nepraustburniaja naktigo- 
ninkeliai.

Nepaliauja nuo to apszvies 
tuneliai.

Kas kitas kad Lietuvoje 
pusberniai, naktigoninkat su 
pilnu pasididžiavimu vieni ki
tus visokio menciaus iezjuoko 
mis apdrabsto, doresni iez tarp 
ju vaikinai, ir senesnie žmones 
juos pavadina nepraustabur
niais ir blovyzgininkais.

Sztai czionai Amerikoje to 
kio nemandagumo prisilaiko 
kai kurie redaktoriai.

Skaitant laikraezti ‘‘Laisve’, 
tankiai kur klabama kunigas 
“Laisve” sako— ilgaskvernis. 
Jeigu tuomi prasivardžiavimu 
naudojas karezemoje girtas 
žmogus tai jis kvailas bet kad 
juomi naudojasi laikraszczio 
redaktorius, tai isz* tikro per 
riebus grybai barszteliuose.

Nereikia ne sapnuot kad ku 
nigas iszgirdes vadinant ji il
gaskverniu, tuos ilgus skver 
nūs nusivilkės numes, o ne! 
jisai kunigas kad ir nusivilk 
tu ta ilga skverną, tai ar dauc 
galėtu džiaugtis isz to ir pats 
“Laisve” redaktorius? Ar 
daug iez to jau butu geroves 
žmonijai ?

Kartais ir kunigai tai kurie 
ant nepatinkamųjų bažnyczio- 
ee prie altoriaus ar pamoksti 
nyczioje panaudoja keiksmus 
iez ko žmones nusidyvija ir 
už dora nerokuoja.

Visi pageidaujame kad mu
su praseziokeliai nustotu nau
doja nemandagius žodžius, o 
tuom tarpo matosi kad apsz- 
viestuneliai nuo to nenor pra
sitraukt.
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Sziuomi laik politikoj Ame 
rikos invykt pradeda jau eky- 
limai. Isz republikonu parti
jos kandidatūra ant S.V.A. 
prezidento kyseziojasi net tris 
rodos kandidatai: Taftas, Rose 
veltas ir La-FolJette. Jeigu 
toji pati partija susiekaldytu, 
gali kartais laimėt demokratai 
nors in ta partija žmonija nuo 
laiku Clevelando kaip invilka 
žiuri. Nors ir republikonu 
vieszpatavimas žmonijai nema
žai aitrus, bet visgi ne toksai 
pekliszkas koksai buvo prie 
vieezpatavimo prezidento Cle
velando.

Turime pasakyt, kad Su
vienyta Valstija žmonija ai
triai traktyruoja nevienas 
prezidentas, bet visa baltoji 
etuba Washingtone, žmonių 
balsais kresluosna pasodyta, 
ale jau nuo tokios stubos kaip 
buvo prie Clevelando, apsau
gok mus Vieszpatie.

“Tevyneje” randame žinute 
kad “Keleivio” iždavejas Ge
gužis maldaujans kad ji rinktu 
in Susivienyjimo L.A. kasie- 
riu. Tai czion žinute labai svar 
bi.

Kaip tas žmogus pasidrasi- 
na maldaut balsu pas Susivie- 
nyjimo sąnarius kursai dalei-

Ukesiezku popieru iszsiemi- 
me, vėl girdisi nauja szmeksz 
la. Kas pirmutines popieras 
iszsiemee priesz 6 metus, tai 
valdžia jas visas konfiskuos, ir 
tokiems reik pirmas popieras 
vėl isznaujo iszsiunt, ir laukt 
du metu kol gaus kitas t.y. 
pilnas.

Valdžia Suvienytu Valstijų 
kas kart stengiasi siaurint atei 
viams tiesas, ir po teisybei, 
tai in Amerika kas sziandien 
keliauja, apsigauna. Mat, už 
bent menknieki net per du me 
tu gali ateivi iszvaryt atgalios 
iez kur atejas. Taigi ateiviai 
sziandien visi priskaitomi 
czion prie valkatų kuriu szalis 
visai nereikalauja.

Kaip ant delno stovi pa- 
viaikslas dabartiniai Lawrenco 
etraikai, kur vien ateiviai dir
bo už 5-7-8 dol. per nedelia 
ir tas žmonių skurdulingas 
pragyvenimo neiszteklius, pri
vertė prie straiko kame dau
gumas ir mus gentainiu pajuto 
Amerikos aukso kalnuose ti
kra pekla. Suprantama kad 
Amerikonai suverezia visa be
da ant ateiviu nors nuo ju ir 
skūra czion lupama, ir už da
bartines atraitas kaltins perse
kiojamus vien ateivius.

1897 m. Lattimorej, Pa. at
eivius straikieriuj anglekaey- 
klu daugiausei slavokus szeri- 
fas Martin su pagelbininkais 
einanozins keliu visai be kai 
tęs suszaude, ir žmones vedi
mui provos su budeleis nors 
nemažai auku sudėjo, bet kas 
isz to iszejo?

Ugi szerifas Martin likos 
iezteismtas, nes jisai suszaude 
tik valkatas ateivius, o ne 
szios szalios citizenus. Jisai 
szerifas buvo mat apgynėju 
Amerikoniezku kumpanu tur
to nuo užpuolimo nereikalin
gu ateiviu.

Sziadien tie nabagai straikie 
riai Lawrencei su szeimynomis 
inpuole in baisia nelaimia, rei
kalauja pagelbos, suszelpimo 
alkstant, tai iszpuola visoms 
draugijoms ir organizacijoms 
kibti su pagelba, nes to reika
lauja pati žmogiszka dora. 
Streikai ten, straikai ir kitur 
nes darbai dabar daugiau ypa
tingai kriaueziu stovi kaip ap
mirė. Iszlaimejimai gal nors 
per vargus žmonėms atlaszkyt 
pasiseks.

Kokis tai tūlas žmogelis 
tvirtinai?) buk muso žeme pa
lauš suktis aplink aszi mete 
5231 ir tame tai mete bus pa
baiga svieto, nes žeme nukris 
in bedugnine pragara, Nesirū
pinkime, juk da turime laiko 
ant pasitaisimo.

Smagu man praneszti ger- 
biamajai lietuviu visuomenei, 
o ypacz tiems, kuriems labiau 
rupi tėvynės reikalai, t.y. ger- 
biamiemsiems publicistams ir 
eziaipjau musu tautos veikė
jams, jog pastorose dienose pa 
baigiau versti lietuviu kalbon 
placziai žinoma, vokiecziu gar
saus mokslininko ir veikėjo

D-ro Emil Loblio trijose kny
gose veikalai “Kultūra ir Spau 
da.” Szis, taip senai ir didžiai 
visu pageidaujamas veikalas, 
traktuojąs placziai syntetiniu 
budu spaudos būtybe, josios 
uždavinį, vystimasi ir istorija, 
bus vienatinis musu neturtin
goj literatūroj. Daugelis ne
kantriai laukia jojo pasirody
mo isz spaudos. Vertimas yra 
pavestas “Lietuvos” Redakci
jai ir netrukus “Kultūra ir 
Spauda” reges szviesa.;

Su pagarba Vaidevutis.
P.S. Kitu laikraszcziu nuo- 

szirdžiai meldžiu tai paantrin 
ti.

Ir vela gydintojai pakele 
laruma, kad už daug valgome. 
Del ko po nogiu neiszranda 
būda, idant nevalgintumem. 
Kas tada do blogi laikai užsto 
tu; pacziules ne reikalautu vir 
ti valgi, vyrams ne reiketu 
duoti piningu ant maisto,— 
vaikai ne naudotu ricinavo 
aliejaus, o kupezei maisto, 
trustai mus neapipleszinetu, su 
bankrutytu arba kad ir iszsi- 
karstu isz gailesties.

Bulgarijoi randasi daugiau- 
se žmonių turinti po szimta 
metu ne kaip visose kitosia 
europinuosia vieszpatistosia. 
Bulgarija turi 8883 ypatų po 
szimta metu arba viena ant 
kožno szimto gyventoju, Ru- 
munijoi yra 1074; Serbijoi 
578. Iszpanijoi 410, Francijoi 
213, Itaiijoi 197, Austrijoi 113 
Britanijoi 92, Rosijoi 80, Nor- 
Vegijoi 23, Szvedijoi 10 o Bei 
gijoi 5.

ATSAKYMAI.
— M. K. Niagra Falls.— 

Yra tai senas Hispaniszkas 
doleris turintis 288 metu senu
mo. Tame laike Iszpanijoj 
vieszpatavo karalius Philipas 
IV. Kiek vertes turi tasai pi
ningas tai nežinome bet trum
pam laike duosime jumis apie 
tai žinoti.

Meskite gorsetiis.
No daugelio metu prieszai 

gorsetus kariauja prietelei žmo 
nijos, — priesz taisės velnisz- 
kas rezgines. Isz vienos szalies 
stojo daktarai, kurie iszrodine 
jo didele blede viseziu (gorse- 
tu), teipos-gi estikai, kurie 
perstatineje, kaipo dideli nusi
dėjimą priesz Dieva ir žmoni
ja o ir dideli prasižengimą 
žmonijei; cze velei moteres ir 
panaites prieszinosi ir tikrino, 
jog be gorsetu kožna ilgaplau
ke bjaurei iszrodo per k a ne 
gali ižsižadeti. Ir per daugeli 
metu ne buvo galema pertik
rinti dukterų Evos api tokio 
argumeniacije. Ant pagaloe 
jau užėjo pervarta tame galė
jime. Szedien jam ružije gar
singas fabrikas gorsetu Vied- 
niuja ir teip apraszo.

“Praeitas metas del fabriku 
gorsetu buvo niekai, jog visuo 
šia fabrikuosią turėjo sumažin 
ti skaitli darbininku, o ne ku
rie fabrikai turėjo nustoti. 
Priežastis tojo ira tikra jog 
tebire mada po didesnei dalei 
iszrodo nereikalingumą naudo 
jimo gorsetu o ir daktarai pra 
dėjo virszu gauti.

Pasirodo, jog gorsetu viesz
patavimas ne ilgas; iszniks ne 
trukus, kaip iszniko krinoli- 
nos, turnuros ir kitoki inagei 
naudojami per ilgaplaukias.

Ne iszrodis motete ir merga 
kaip bites.

Ba savo viduriu ne veržia; 
Ir be vietes bus patoga, 
Ne iszrodis kaip smilgai

ISZ AMERIKOS.
Mažlauses kudykls Illlno- 

Jui.
Chicago.— Poni James 

Adams pagimdė ana diena ku 
dykeli, kuris ketina būti ma
žiausiu visam steite Illinois. 
Tasai mažas sutvėrimas svėrė 
vos pusantro svaro. Motina 
lengvai galėjo užmaut savo žie 
dus ant kudykio rankutes. Ku 
dykis sveikas ir normaliszkai 
sutvertas.
Rado deimantą avlnczle 

nol.
Hartford, Conn.— Kadi 

Mrs. Andrew Johnson pir'u 
koja avinezienos nog mėsini- - 
ko, nesitikėjo jog joje sur.” s 
skarba. Kada mesute pareng- 
nėjo ant iszkepimo, iszpuoi i 
puikus deimantas verties 2o ) 
doleriu. Deimantas turėjo iss- 
pult kam iez žiedo, bet locni- 
ninkas da ne atsirado.

Gera gyduole.
Middlebourne, W. Va.— ? 

sikeles isz miego su dyde! 
skausmu viduruosia, T. F, 
Swan, inejo in szepa patamse-i1 
je, kur laike dežukia piluli < 
paėmė kaip mane tris ir nuri 
jo. Po nurijimui piluliu, at.; 
sėdo ant kėdės o skausmus po 
valandėlei perėjo. Ant ryto 
jaus vela nuėjo in szepa paym 
ti piluliu, nes persitikrino kad 
isz dežukes ne buvo paymta 
ne vienos. Szale tosios dėžute 
gulėjo dėžutė su czeverikineiš' 
guzikeleis kuriu stokavo tris 
o kuriuos Swan buvo nurijąs 
nakties laike. Dabar ant skaus 
mo viduriu vis naudoje guzike 
IujU

Barzda deviues pėdas 
ilgio.

Baker, Ore.— Tamoszius 
S. Parker, kaip pats tvirtina tu 
ri ilgiausia barzda ant svieto. 
Parkeris turi 71 metus am
žiaus. szesziu pėdu augszczio 
o barzda jojo turi devines pė
das ir traukėsi net ant grindų. 
Kada iszejna ant uliczios, turi 
suviniot in kamuoli ir paslėpti 
po surdotu.
Laureuco straikleriu vai
kai nuvežti in New Yorka

New York.— Ant Grand 
Central geležkelio pribuvo 
150 vaiku isz Lawrenco ant 
iszmaitinimo pakol straikas 
tėnais trauksis. Vaikai ras pri- 
glanda pas prietelus ir gymi- 
nes straikieriu. Terp vaiku ran 
dasi 21 Lenkai 3 Lietuvei, ke- 
lolika Slavoku o daugiausia 
Italu.

Isz Kosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

RIGA.
Isztremtieji lietuviai.
Pereitu 1911 metu rudenyje 

isz Rygos iszgabenti etapu isz- 
tremimui keturi lietuviai Posz 
ka, Molis, Dumsza ir Turla. 
Isz ju tik Turla dar neatsilie- 
pe, o Molis parasze isz Nikola 
jevsko, Vologdos gub. Dum 
sza iez Jarensko, Vologdos 
gub. ir Polszka isz gilumos Ru 
sijos. Visu nepripratusiu prie 
szalto Rusijos klimato, isztrem 
tuju, kaip jie raszo, gyveni
mas gana sunkus.

Lapkriczio 27 d. isz Rygos 
iszeziunte in Szliselburgo tvir
tove visam amžini katorgon 
pasmerkta Joną Liaugmina.

Apvogė lietuvi.
Antra kalėdų diena, 6 vai. 

vakaro, Revelio gat. No 58, 
but. 12 gyvenanti lietuvi apvo 
ge. Pavogta siuvimo maszina 
vertes 50 rub. baltrubiu už 15 
rub., 3 sijonai, 5 rub. pinigu, 
2 aukso žiedai vertes 9 rub. 
Viso labo už 200 rub. Siuva
mos maszinos No 163029. Sijo 
nai vienas mėlynas, antras juo 
das. Gal kas kur tokius daik
tus patemytu parduodant, pra- 
szome virszui paduotu adresu 
praneszti.

Dorlbe Japonu.
Api didele doribe japoniniu 

Žalnierių apraszo francuzines 
gazietos Sztai priesz keles die 
nas aplaiki francuzine ambasa 
da Peterburgia daugibe viso 
kiu pakietuku ir dežukiu (bak 
selu) kuriosia buvo visokie 
brangi daigtai, kaipo: ziegore- 
lei, križelei auksinei, cigarnin- 
kai. maszneles su piningais si 
dabrinei szauksztai, žiedai ir 
tt. surasti per japonus prie už 
musztu aficerus rusiszkus lai- 
kia musztine. Prisiunsti drau 
gia su popierom rastom prie 
užmusztuju ir su taiseis daig
iais skirium sudėtais, idant nu 
siunstu del likusiu giminiu 
likusiu po užmusztui. Visi 
vaiskavi didelei susigraudino 
iždoribes japoniniu Žalnierių. 
Žino visi jog rusiszkas Žalnie
rius o ir kitu žemiu žalnierei 
radia pas užmuszta Žalnierių 
prisisavina.

Reikia pripažinti, jog dori 
be Žalnierių japonu praaugsz- 
tina europinius Žalnierius.

ISZ VISUSZALIU.
12 užmusztl per dina

mitą.
Fort Francis, Ont.— D vile- 

ka darbininku likos užmusz- 
tais per trūkimą dinamito prie 
dirbumo Canadian Northern 
Railway. Visi buvo atejvei pa 
ejnanti isz Pennsylvanijos.
Užtruclntl valglndami pi 

raga.
Viednius Austrije. — Po su 

valgimui pirago, visas svodbi- 
nis pulkas Podgoicze užsitruci- 
no. Jauno pora ir jiu szeimy- 
nos skaitluje 10 mirė. Gydin
tojai rado pirage trucizna, o 
duonkepis kuris taji piraga isz 
kepe, vardu Mahavic, likos 
aresztavotu. Mahavic prisipa
žino buk tai jisai indejo truciz 
nos in piraga, atkerszindamas 
tuom nuotakai kad už jo ne iez 
tekejo. Nežinant kokiu budu 
gavo to paties pirago kuri su 
valgęs, mirė kalėjime.
Iszslliejlmai upiu Iszpa- 

nijoi.
Madryt, Iszpanije.— Kone 

visam sklype vieszpatauje vie- 
sulos ir iszsiliejimai upiu.

Sevilijoi upe Guadalquiver 
pakylo ant 34 pėdu in laika 
kėlu valandų, užliedama dy- 
desne dale miesto ir aplinki
nes ukes. Cadize milžiniszkas 
mariu vilnis sunaikino dvi for 
te cos San Miguel ir San Fili
pe. Pristovoje vilnis padare 
bledes ant milionu doleriu.

Trumpi Telegramai.
§ Petersburgas, Rosije. — 

Ivan Konetantineff, vienas isz 
geriausiu slaptu palicijantu 
bandė atimt sau gyvaete. Prie
žastis buvo nelaiminga meile.

§ Philadelphia, Pa. — An
tanas Zagrzebski likos areszta
votu už nužudima savo paezios 
Nedėlios diena. Zagrzebskei 
gyveno po No. 2512 Ingersold 
uliczios.

§ Parižius, Francuzije. — 
Laike laidotuvių garsingo 'so- 
cialiszko vado Aernoult, paky
lo sumiszimas kuriame likos 
pažeistos keloleka ypata o 25 
likos aresztavoti.

AkivosZiniosisz Lietuvos.
Plunge.

Kauno gub. Gal manot, 
skaitytojai, kad tik pas jus vi
sokiu atsitikimu yra, kuriuos 
galima paraszyti in laikraszti. 
O! atsitikimu ir pas mus yra. 
Sztai pereitais metais pas mus 
viena moteris pasmaugė savo 
vyra. Paėmė už “kaklaraisz- 
cziu” ir pasmaugei Už tai mo
teris buvo suaresztuota, bet už 
staezius 100 rub. liko paleista. 
Užsmaugtąjį klebonas neleido 
in szventintus kapus laidoti ne 
“podusziu” pazvanyti.

Nusiszove Plungės gydyto
jas Rubeževiczius. Ji labai gra 
žiai palaidojo su visa iszkilme, 
su pamokslu. Sako žmones, 
buk jis palikes nemažai pini
gu “ant Plungės bažnyczios” 
‘ir ant žydu sziules” 800 rub
liu. Bepiga tokiam ir nusiszo- 
vua.

Alotal.
Kauno gub. Ukmergės ap- 

skr. Pas mus vienas tėvas no
rėjo supjaustyti savo dukteri, 
bet jiam pasisekė perpjauti 
tik veidą, ,už ka ji policija su
ėmė, ikiszo in kalėjimą ir lai
ke per visas kalėdų szventes. 
Tas žveris-tevas turi vedes jau 
3-czia paezia; tad pirmosios 
paezios vaiku neužkenezia ir 
visaip kankina. Ak tamsioji 
beszirdyste!

Kairiu kerte.
(Sziauliu valscz.). Kairiu 

kunigui užsakius, kad parapi
joms užsiraszytu gerus laik- 
raszczius, Siubaicziu Stungys 
agitavo už laikraszczius, bet 
žmonių dauguma nutarė ge
riau tuos pinigus pragerti. Na 
ir gere! Susirinko, prisigėrė, 
jaujoje augule ir apsibjaurio- 
jo....

Salantai.
Telsziu apkr. I Szalantus at 

važiavo Kalnelio kunigo gas 
padorius, gerai ikauszes prade 
jo prie visu žmonių bartis ir 
net muazties. Nore nieko neuž 
musze ir nesužeidė, bet visgi 
toks jo pasielgimas žmones pa 
piktino. Kunigo gaspadorius 
turi visiems gera pavizdi rody
ti.

Nesidavė melžt....
Juokingas, bet podraug ir 

tragediszkas atsitikimas atsiti
ko priesz neseniai Trenton’e, 
N. J.

Szitai tūlas Dominikas Mus 
sanno paprasto melžt svetimas 
karves.

Ponia Mary Cooley, laikan
ti “boarding — house”, laiko 
kelias karves ir digta buliu. 
Nuo tūlo laiko patemijo, jog 
viena isz karvių, kuri pirma 
daugiausiai davinėjo pieno su 
visai usztruksta. Kas tokis de- 
nunejavo vagilu, kuris iszmel 
žinejo kas nakt karve. Ponia 
Cooley nusprendė atkerezit ne 
sugaunamam vagiliui baisiu 
budu.

In vieta karves pastate pik
ta buliu, bet nepririszo.

Nakcze italas drąsiai inejo 
jam vienam žinomam durimis 
ir tiesiog nuėjo prie savo kar 
vutes. Pasistatęs milžtuve ra
miai pradėjo grait tesomenio. 
Buliui, vienog nepatiko ne at- 
silankimas nepaprastino sve- 
czio, ne apsiejimas su juom 
ana, todėl inirtes mėtėsi ant va 
giliaus ir pradėjo biedna itala 
vaiszint vieton pienu, ragais 
ir kojom. — Ant riksmo ama- 
toriaus pigaus pieno, atbėgo 
namiszkiai ir apginė nuo padu 
kusio givulio vagiliu, kuris li
kos sunkiai pažeistu. Paimtas 
likos in ligonbuti, kur jeigu 
nepasimire, jei iszgis, atsižadės 
melžimo svetimu karvių.

Philadelphia, Pa,
Vasario 5 diena gavo per- 

keist ant saves laisnus Jurgis 
Bileiauekas neseniai pardavės 
saliuna Augustui Leistrumui. 
Dabar nupirko skloda dideli 
arielku, vynu ir kitokiu gėri
mu ; jisai teip-gi dastatys alų 
bonkutems kiekvienam in na
mus.

Mat South dalij miesto yra 
tarp lietuviu ineikraustes su 
tokiu sklodu putke, jo alų ve
žioja ir sznapsa vienas lietu
vis, kitas lenkas, ir isz to put
ke daro gera duona; priesz 
Nauja Meta, norėjo pirkt kita 
toki bizni lietuvis, tai putke 
perezkadijo Courte kad nori 
szis lietuvis nuo jo duona 
atimt ir laisnus perraszyt lie
tuvis ne gavo, žmogus tik kasz 
tu pasidarė.

Po pasklydimo gando kad 
putke lietuviui pirkime buvo 
perszkada, norėjo lietuviai 
putkes alui daryt baikota, bet 
del to kad lietuvis buvo alaus 
vežėjas susilaikė.

Dabar kada lietuvis Jurgis 
Bieliauskas tokius laisnus ga
vo, tai regisi iez jo paims alų 
visi kliubai ir in stubos lietu
viai.

Mat Philadelphijoj nedel- 
dieniais saliunai uždarinėti, ir 
asztri bausme už menkiausi 
priesz laisnu tiesas prasižengi
mą, tai žmones del szveneziu 
pasiima alaus ten po kiek bon
kutems, ir namieje iszsigeria, 
kiti—gi po piet nueina in Kliu- 
bus, tokia budu putke iez lie
tuviu ir lenku ne maža bizni 
dare; dabar tegul putke darys 
isz savu žydeliu ta bizni.

— Darbai cukernese eina 
galvatrukcziais ir ezventomie 
dienomis, ant naktinio szifto 
prie maiszu suvinejimo net ir 
merginos turi eiti dirbt. Bal- 
vino lokomotivu pabrika ma
žina, darbininkus paleidžia, 
tai nors cukernes dirba gerai, 
bet be darbo žmonių ir prie 
cukerniu prisirenka didi pul
kai.

— Philadelphijoi apie pora 
nedeliu vieszejo jaunas gražus 
vaikinelis truputi lig laszuoto 
veido, plonas vidutinio ūgio, 
smakre duobute.

Tas vaikinelis turėjo ne ma
žai piningu ir gerokai barstė, 
saliunuose pundijo visiems kas 
pasisuko per abi nedeli.

Pravarde savo nesisake, nors 
jis vadinosi Jonu bet tuomi 
tikėt negalima; kepure kas
dien pirkosi nauja ir vis kito
kio modelio, kepure visados 
turėjo ant akiu užsmaukęs. 
Pripildytas vis kas žin kokios 
baimes. Gyrėsi kad jis buvęs 
Baltimore] Brooklyne ir kitur, 
dirbės piniginei mincoj.

Reikia tikėt kad kur nore 
yra tuos pinigus nuszvilpes, 
nes toksai jaunutis ir net kai 
bos angliszkos ne mokaus, 
tiek daug pinigo užsidirbt ne 
galėjo. 5 Vasario iez Phila- 
delphijos iszvaževo.

— Philadelphijoj darbas 
kriaueziu vis da szlubuoja ir 
kada pasitaisys, niekas nein- 
speja.

— Bzaltiz vis laiko stiprei 
sausai be sniego, biednioke- 
liams inkiru, nes anglis bran
gus, valgis teip pat, darbai 
neina ir, ka be daryti. Kurie 
sziek tiek dirba, tai da szeip 
teip varo kova su nesmagu
mais, bet kas visai ne dirba, 
tai badas in akis žiuri.

Szie meteliai ypacz 1911 
per anksti žiūrint pradėjo 
Amerikoje kreiva vežia va
žiuot, o 1912 m., tas važiuos 
da kreivesnia, nes tai politi
kieriai turi varžytis Washing
tone baltosios stubos kedia.

Kada jie varžosi ta kedia 
tai jau ne pirmiena kad svie
teliui darbo beda in akis žiuri.

Benas Kapsu,

Isz LietuviszKu 
Kai n? ei u.

Wilkes Barre, Pa.— Ne 
senei pribuvo tūlas žmogelis 
su savo sesere isz tėvynės ir 
apsigyveno ezionais. In koki 
laika sesuo pasijuto neszcze ir 
atėjo toji nelaiminga diena gy- 
mimo. Brolis paszauke dakta
rą, nes tasai iszsikalbejo kad 
vienas ne apsiyms operacijos 
nes paszauks antra daktara in 
pagialba. Daktaras iszejo, nes 
vietoje paezaukt daktara pa
szauke paliaije, kuri arešta
vo j o nelaba broli o sesere nu
gabeno in ligonbuti.

— Pleinsville, M. Bartke- 
viezius parejas girtas namon 
szove du kartus in savo pa
ezia. Kaimynai ant balso szu- 
vio adbego in pagialba rasda
mi motete gulinte ant grindų 
o Bartkevicziu stovinti su re
volveriu rankoje be kiaukenti. 
Paszaukta palicije nugabeno 
jin in kalėjimą o pažeista mo
ters in ligonbuti nuveže, kur 
ižbuvus dvi nedeliae, nuėjo 
tiesiog in kroma, pirko bana- 
niu nunesze nelabam vyrui in 
kalėjimą, kalbėdama virszi- 
ninkams buk jiam kalte dova
noje. Bartkevicziu paleido ant 
luosybes o prova likos isz su
do iszmesta.— Oj moters o 
ezirdis yra atlaidus— užmiršt- 
ta greitai padarytas skriau
das.

Dorrisville, 1’11 — Dar
bai gerai ejna o ka uždirba tai 
ir palieka spikizese o daugiaa
še tokie ka turi paezes ir vai- 
kelus Lietuvoje. Dydele geda 
apturi nog evetimtaueziu už 
tokius pasielgimus.

— Randasi czionais keli, ka 
mažai turi proto kurie iszjuo- 
ke dvasiszkus ir bažnycze o ir 
gerus žmonis. Ant tokiu pri
bus ne užilgio p. Taradaika 
pamokyti proto ir kaip turi 
gyvent terp doru žmonių.

Sheboygan, Wls.— Pali
cije aresztavojo andai Motiejų 
Macziuli kuris kone per metus 
laiko apipleszinejo tavonnius 
vagonus. Dabartės sėdi kalė
jime. Palicije padarus jo na- 
me krata rado du vežimus pa
vogtu daigtu.

— Keli telegramai likos nu 
eiunsti pas Baltruviene idant 
pribūtu in czionais apmalszyt 
moterėles kurios mili namuo
se musztis. Oi, bus stenejimo!

Rendville, I’ll.— Dirba 
kas diena gerai. Lietuviu no- 
rints mažas būrelis bet ir tieje 
skyrėsi ant trijų daliu: vieni 
užsiyma skaitiniais, antri skai
tinius kningu ir laikraszcziu o 
treti girtuokliavimu per ka var 
das Lietuviu labai žemai nu
puolė o ypatingai aptersze mu
so varda M. M. kuris sužagejo 
savo asztuoniu metu dukrele. 
Koke bausme už tai aplaikyi 
tai ne žine.

— Tūlas Lietuvi* likos ap- 
kriksztytas per cicilika krauju 
kuris žmogeliui dure su peilu 
in nugara. Taradaika in ten 
pribus ne užilgio ne* jau ran
dasi Ilinojau* steite.

Pittston, Pa— I’-k 
gerai eina, net viekas bras.^^/7 
uždarbei ne menki, isz kitur 
pribuvusiam darbas ne sunku 
gaut.

— Parafijos reikalai vi* 
alobnei eina.

— Mikolas Baranauckas ap 
linkiniu gerai pažystamas li
kosi baieei sužeistas, per nu- 
laužyma abieju kojų, nelai
minga* blogam padėjime, bet 
kaip tvirtina buk pagveikf,



Gera tarnaite
Mi-rgiua, apie kuria cze no

riu kalbėt, buvo duktė kaimuo 
eziaus. užauginta tikėjime ir 
doribeje proseniu savo. Tuju 
doriliiu eielarae givenime ser
gėjo ir buvo givu paveikslu ju 
ju. Da būdama kūdikiu ne te
ko tėvu, kaipo sierata likosi 
priimta'in klosrtori Szv. Dm- 
sės Zokonikiu Sandomerije, 
kur apart mokslo aplaiki drū
tus pamatus pabažnumo.

Daejus metu, kuriuose, kaip 
tai sako, in svietą turi nusiduo 
ti, Marijona, ba tokis buvo jo
sios vardas tosios merginos, su 
grižo in gimtines .savo kairna, 
ne būdama be priglandos ir 
užlaikimo, buvo priversta pri- 
imtie tarniste pas baroniene 
Juodadulskiene, ka turėjo dva 
ra ne toli kaimo. Biedna siera 
ta ilgai priesz tai mislino, ba 
tarnista pas taje ponia buvo la 
bai snuki, o velei Marijona bi
jojo gaujos dvarokti ir dvaro- 
kiu, ba buvo garsingi isz pa- 
leistuvingo givenimo. Privers
ta vienok vargu priemi tomis
tą pakajavines, prie tosios ne
naudėles grafienes.

Paėmus tada palajuiinima 
no vietinio prabaszeziaus, ap
leido pavakare gimtines kairna 
ir nusidavi nuludus per girrai- 
te in dvara pas baroniene.

Pasitiko girraiteje seniva 
kaimuote kuri prakalbeja in 
Marinka:

— Sveika drūta Mariukai 
o-gi in kur tave Dievas nesza 
teip vėlai ?

— In paloci, — atšaki mer
gina, su szaipu, nes galejei pa
žint, jog tasai szaipas bnvo 
kaip ir pro verksmus.

— Dingai, nebagele.... 
Kaip tai, ar tu tarnausi pas ba 
roniene? gal. jog nori ant to 
vieto atlikt pakuta?

— O ka galu darit, ir kur 
pasidėt, atšaki Marijoneli 
szluostidama sau aszaras ka 
kaip žirnei pradėjo isz akiu bi 
ret.

— Juk tai toji poni, tai gi
va pekla, o tiejei josos dvaro- 
kai, tai givi peklos giventojei. 
— bedievei! O ir prie marszel 
ka dvaro, kaipo viriausea isz 
tarnu ne ira geresnis už juosus 
visus. O ar tu gerai apie tai 
pamislinai mano kūdikėli?

— Teip, ant nelaimes, ma
no Terese! nes ka galėjau pra
dėt?. ... ne turiu tėvu, ne tu
ru nieko, no tosios nelabos cho 
leros.... ir pradėjo ganei 
verktie.

— Juk teieibi, — tari seniu 
ki susigraudinus. O gal tai tik 
tai žmonis lietuvei taje ponia 
teip apkalbėjo?.... juk tai 
ijje, kaip girdėt, ne atsilanki- 
neje niekad in bažnieze, ne 
pasninkauja, o biednam nie
kad nieko ne duoda.

— Ach Dieve! —Tai no ko 
tu Terese gi rd e jei?

— No visu žmonių. No su 
grįžimo savo baronieni jau net 
dvi kukarkas permaini, o tu 
jau busi ketvirta pakajavine 
ir da ne iezejo metas,

— Asz pasirūpinsiu moeziu 
te mano ponei intikt ir tiek 
busiu kantri jog ne duosu prie 
žastes kad ant manės turėtu 
piktumą.

— Tegul tau Dievas pade
da.

Teip kalbėdamos iszejo abi- 
vi isz girnos, no kur jau buvo 
matit palozis. Marijona atsis
veikino su savo draugia, kun 
da ilgai ant josoa žiurėjo, net 
ant galo palingavo su galva, 
leidosi tolin in savo kelone.

Marijona atejm in dvara 
stojo priesz viriause virszinin- 
ka; buvo tai sena* žmogus, nuo 
latos susiraukia*, o didele ture 
jo vale name baronienes — in 
vedi sierata lekaju* Jonas su 
žibanteis guzikais prie surdo- 

b rodos tai kokis didelis virs* 
^Kirilas.

— O, tai tu mergele, — ta
ri uszžiuretojaa dvaro, — atei 
ni in pati laika, as* ka tik įsi
variau mergina. Hum, iszrodai 
■la suvis jaunutele ir silpno su 
dėjimo kūno, tarnista pa* ma
no ponia ira labai sunkil.... 
reikė czion ir ne dainiegot tan
ker, o kad linksmai laika kada 
norint praleist, tai n« ira ant 
to laiko! Bijaueiu mano merg*

joį esto •• Uf»» Ubwi-

Seredo siveneze milemos poros szventa Valentina, 
Kurio tai dieno siuneze visokius paveikslelue, 

Aplaike juokinga paveiksią ir muso Valentina, 
Atkreipė savo patoga veideli sėdi užsimislinus.

— Kas jiai prisiuntė paveikslai

— Viską dariau, kas tiktai 
bu« mano galibeje, — atšaki 
mergina ir net aszaros akise 
pa ei rod i.

Lekaju jau žinoma, tasai go 
džei aki ant merginos užmeti 
ir prakalbėjo: ne baugink po
nas tosios merginos.

— O tas prie tavęs nieko 
ne priguli? — paszauki uszpi- 
kias senis; ne kiszk liežuvio ja 
gu ne in tave tas priguli. — 
Kada jau lekajus susarmatin 
tas nuėjo sau, senis tolaus kal
bėjo:

— Esi dukter* doru tėvu, 
kaip man žmonis pasakojo.

— Teip, pone! jau juju ne 
turiu; Dievas paemi pas »ave.

— Matau kad esi nobažna 
nes mano ponei su tuom ne in 
tiksi.

Po tuom pasikalbėjimui per 
stati Marijona paezei baronie
nei. Buvo tai motere augszta, 
tiesi, ir sausa kaip džiovinta 
silke, o da priek tam navatno 
budo, pikta ir bjauraus budo. 
Užmeti akia ant merginos, no 
galvos lig kojų, kuri drebėjo 
ir uszklausi sausai:

— Ar tu moki skaitit?
— Moku szviesiause poni,
— Tai gerai. — Liepi jei 

atsisėst ant kėdutės arti save* 
ir padavus jei gazieta, tari.

— Skaitik mergei!
Marijona perskaiti kėlės 

lutes greitai ir suprastinai.
— Tai gerai, tai gerai, bai

sa turi smagu, galesu prie ta
vo skaitinio gerai miegot. Ej- 
kie, padekie savo daigtus pa- 
kajelije paskirtam del tavęs, 
kuri uszžiuretojas tau parodis, 
o po vakarienei ateikie pas ma 
ne.

Kaip tiktai Marijona pasiro 
di del tarnu, visi sužiuro, kaip 
ant meszkos ir klausinėjo kož 
nas apie szi ir ta.

Jonas lekajus, kurie pirmu
tinis Marijona inleido pas da- 
iiuretoju dvaro, padavi jei ke 
do atsisėst, o pats sėdo ant pla- 
czies kėdės ir kaip povas iszsi- 
pletojas, laiki rankoje kokia 
tai kninga, kaip rodos kokis 
kuningaiksztis.

Sodauninkas kaziravo su 
važnieziu, o szeparka pasipu- 
tus kaip povas, su szilkine ezle 
b“, pasakojo apie koki tai ba
lu ka, koki mati ir kokie ten 
žmoni* radosi.

Marijona, nieko ne suprato 
isz tu pasakų o ir ne buvo pri
pratus prie dvariniu apsieji
mu, iszsiemi savo mezginelue 
ir pradėjo megst.

Kokia tai jauna mergina 
prislinko antra 
nai.

— Dekni tau
Jonas pakeli 

nabždejo:
— Mariuk, tai ne reike va

dint pana, tiktai tiesiok Rože, 
cze ne reike visiems atidavine- 
tie garbe.

— Tai as* ne žinojau, ba 
mielinau jog dvare kitokie ap
liejimas negu ant kaimo.

Paszauki ant vakarienes. 
Marijona savo papratimu per
sižegnojo priesz valgi lekajus 
nusiezipsojo tieziuodamaeis.

— Mano mergele,— tari Jo 
nas,— dabar matau jog esi 
kaimuote. Pas mus tas nesida- 
ro, cze kitoki papratimai.

— Asz su persižegnoji mu 
niekam ne darau skriaudos, o 
velei ko mane tėvai pamokino, 
tai to n* pamesiu-

•i-

žvake Marijo-

pana Rože! 
galva ir pasz-

. — Gal Marijona pavėlinsi 
sau visztienos szmoteli.

— Dėkui, invales bus to, 
ka turiu.

— Kad tu valgei tiktai ko 
eželes, o mėsos ne szmotelo ne 
emei?

— Ba zedien pasninkas,— 
atšaki mergina.

— Ana ve, tai rots davat- 
keli,— paslanki szeparka juok 
damasi.

— Tai beni, turėsime tarp 
saves ir szventa mergina,— 
atsiliepi važnieze.

O Jonas lekajus dadavi:— 
Biedna mergaite, tokie kaitni- 
nie praskustgalvis perdirbo 
ant szventos,— ir žiurėjo kaip 
velnes ant geros duszios.

Tame užskambino baronie- 
ni, o Marijoni pasikelt ir sku
bino pas ponia. ,

— Labanakt mano szvento- 
ji,— tari juokdamasi gaepa- 
dine.

— Ne užmirezk apie mane 
poteriaudama,— dadavi važ- 
nieze.

— Gerai, meleiuosiu ir pra- 
szisiu del vien Dvases szven
tos,— atšaki linksmai Mari
jona.

Poni Baronieni liepesi nusi- 
redit, o kada jau buvo lovoje, 
liepi paimt kuinga kuria pa- 
rodi ir liepi skaitit, kalbėda
ma:

— Skaitisi nuolatos, be pa
loves, norint užmigsiu, ba 
kaip kas skaito, tai man labai 
smagu miegot.

Jau ziegorie rode freeze adi- 
na po gaidžiu, o biedna sierata 
da vis skaiti. Jau ir praszvito, 
tada iezejo isz miegetubee ba
ronienes ir kaip ne giva puoli 
ant savo loveles. Vos permie
gojo dvi adinas, kad sztai ba
ronieni užskambino ir turėjo 
paszokt isz to sunkaus miego. 
Baronieni mėgo labai visokias 
augiioles priesz saules tekėji
mą rinkt, tai turėjo su jaje 
nusiduot in soda rankiot viso
kias auguoles ir da nesziotie 
kudlota kalaite, kad in rasa 
ne susz’.aptu. Sugrįžus in pa 
kajus, sėsdavo baroniene prie 
fartapijono, o Marijona stoda
vo isz užpakalo ir galva szuka 
vo per pora adinu, po grajui 
ir szukavimui, liepdavo pakin- 
kit in karieta, iszvažtiodavo, 
paliepdama Marijonai taisit ee 
uus visokius mezginius pasili
kus Marijona kelis kartus vos 
galėjo no miego sueilaikit. In- 
ėjo Jonas lekajus ir atsisedias, 
tari nevos prieteliszkai:

— Na ka pana Marijona, 
ar esi užganadiuta isz savų tar 
nistos l

Mergina gilei atsiduso, nie
ko ne atšaki ba meluot ne no
rėjo.

— Baronieni, — kalbėjo le
kajus su pirsztais taisidamasis 
savo kudlas, — ira tai sena pa 
siuteli, jau jei senei verta sė
dėt varijotu name. Ar tai kas 
mati, kad mergina turi del jo- 
sos per naktis skaitit? Pabėgt 
no tokios per langa!

(Toliaus bus.)

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotografistas

305 E. Centre St. Mahanoy City 
----------o —-----

Paikai ir pigel antranke visokat* Fotografijai 
Padaro Didriu* Fotografijai it*i mažių ir 
iadcida in Reirani. Indeda in Špilka* 
Ko m Įtakas ir L L Pardunda riaokas Re'.m a* 
Lietuvai an rima-miuetaia reikalai* aatur 
kitur eiti, kaip tik pai caro sen* gyventoji 
Ir p akiu atarų a Vartina k* kuria padaro 
ri*ka kanoforiaiue o ir bueilo ulganedind.
TeifĮl FuriyoyŲę* ato Pvo*- Karcaiu

into koareKStaose. H '

Sztai del vyru ne kuriu, 
Padainuosiu po szimts paibe- 

liu, 
Dainelia labai pamokinante, 
Apie pacziules priminante, 
Kuria deszimts prisakimais 

vadinu, 
Kožnam in ausi skambinu.

Ir teip:

Ant Gavėnios W. Rynkewiezius *"-‘l
-:NOTAR1USZA8:- -|-:NOTAR1USZAS:-

233-235 W. Centre St., -> Mahanoy Gty, Pa. 
Apsčioj* Narna* ir Nearia** Rakandai m| Ugnie i.

Jidtia»« Lktavisika Agaatara. Kaatarai Baakiais ir pardaviau Siipkaroh aat d
®atduo<l* Ssipkorte* aal b n.1 rv_ “
tuokiu drucziauaiu ir An

feriautiu Laivu. Pristato
ii u neriu Pin ingus la Jwsto, KepaųC

Visa* Dalia Svietą //K\\ Špilkai ir LL ~

Su kokio nonrjv 
kai-link 8iptJ 
Piningus ir ui

Vieno ciciliko veseile atliko, 
Priesz veseile ant tikėjimo vi

saip kliko, 
Ant galo teip nebagui prisiėjo, 

Kad spaviednes eiti turėjo.
Ant veseilos ciciliko,
Daug juoku atsitiko, 

Uoszve pradėjo gaspadoriauti, 
Stala valgeis prikrauti: 

Szolderi rūkyta, apžėlusi, 
Tik pusiau eurukitusi, 

Žiurėjo kiek kas prarijo, 
Visa valgi gerai apsudijo.

Po bonkele alaus visiems pa
dalino,

Visus giarti ragino,
Bet ne visi norėjo giarti,

Ne to alaus ragauti, 
Tada jaunoji su jaunikiu pa

griebė bonkute arielkos, 
O pamerge torielka, 

Po ruimus vaikszcziojo, 
Paskui kožna sekiojo,

Kad nors po doleruka su
rinkti,

Paskui svsczius laukan už
varyti. " 

Uossve su kaczerga prie duriu 
stovėjo, 

Katras mažai davė, per kupra 
uždavinėjo.

Buvo ten ir saldotelis, 
Iszmintingas vaikinelis, 

Kaip tik arielkeles paragavo 
Tuojaus su kaczerga vos ne 

gavo.
Mat, buvo ten ir vadovas ci- 

ciliku, 
Vadinam dydžiausiu fanatiku, 

lez kito miesto buvo, 
Ir ant veseilos czion pakluvo. 
Su saldoteliu ginczus pradėjo, 
Pasistatyti su juom negalėjo,

Saldotas cicilika subityno, 
Ant diskusijų iszvadino.

Po szimts negelu, 
lez tokiu sporteliu,

Susipažinsta su mergina,
Ženytie tuo kalbina, 
O piningu ne turi, r 
lez augszto žinai.

Warrior Rime vienas tokie 
atsirado,

Rodos kad kur skarba surado,
Viena mergina ženytis pri

kalbino, i Geri:
Ir pas siuveczka tuo pavadino;; r-į

Tik viena paezia teturėk! 
In kitas jau nebežiureki! 
Nes gali paežiai nusidėti, 

O pats... ir strėnas palydėt!
II.

Neezauk paezios kaip nepri
tink,

Ja boba, žiopla,— ne vadink 
Nes gali szirdi jai užgaut, 
O pats nuo žmonių.... kvaili 

* gaut.
III.

Szventadieniais paskaitinek, 
Bet ne po smukles maklinek, 

Nes pati aszarose mirks...; 
O tau, kiszene džiova sirgs,

IV.
Mylėk paczi ūke irguodok! 

Prie sunkiu darbu ne gainiok, 
Nes darbai sunkus nukankins, 

Tave begėdžiu kiti vadins.
V.

Ant paezios niekad nesupyk! 
Ir gelbek Dieve— nedaužyk! 
Nes tas in graba ja invarys, 

O tu paliksi— žmogžudys....
VI.

Neliek prie svetimos paezios! 
Jog tau užtenka ir savos, 

Nes paežiai szirdi ims skaudet, 
O tau,— gal kailis nukentet,

VII.
Nevogk nuo paezios pinigu, 

Del pragerimo, ir kortu! 
Nes paežiai tavo reiks badant..

O tau, nususus— elgetaut.
VIII.

Nepliopsek nieku ant paezios, 
Kas gal pažemint varda jos!
Nes pati tavęs nebmyles, 

O tau szirdi skaudet pradės.
IX-

Ne geisk paeziukei vienai 
dirbt,

Ir tave, tingini, maitini;
Nes pati ne žydo arklys,

O tu, jog vyre... ne meitelys. 
X.

Kad pati serga,— pasigailėk, 
Kaip žydas kuino nejodinek!

i Nes pati gal užmerkt akis....
O tu, liktum,— žioplys nasa- 

lys!

.R ANGLIŠKAI KALBĖTI
Jabar Laikas Mokintis

Drese liepe pasiūt, 
Priesz svodba ketino pribut. 
Kada toji svarbi diena atėjo, 

Pas mergina nuėjo,
Praeze idant drese iszpirktu, 
Ir da jiam ezeverikus pirktu. 

O kad jin gala, 
Toki kutvala, 

Ir užsakai jau iszejo, 
O tas vis už drese neužmo

kėjo;
Jago ne turi piningu, 

Ne suvadžiokie merginu. 
* n • ■

nr.ins rankvedžius ir žodynus galit, 
kurių pus per save lengvu ir p- 

:<r.i gali išsimokinti angliškai kalbėti 
reik tingėti.

ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS 
ė ,T. Laukis, trečia pataisyta laida, psl 
a?na ....................................................... 25c

2. RAN’KVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS 
‘agal Ollendorf’a, Harvey, M?..-, well ir k- 
us. nutaisė J. Laukis, pusi. 307. kaina $1.2

Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.5(
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietu-, iškoj 

r a-r'.-.ikojc kalbose.. Sutaisė J. Laukis. Sic 
c 1 lyroje yra daugybė laiškų visokiuose re 
aluo-i ir atsitikimuose abejose kalbose. Pus

<• KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviška 
r.ghško* ir *ng!iikai-l:etuvi:'kos kalbų. Tcln 
-e 1S.9J0 žodžių, paraudus nešiotis k:G 

liuje. l’tisl. 151, grąžuose autljmo apdarui 
e, kaina ...................................................... 6 J*

Tas pats skaros apdaruose ................... 9':
5. ŽODYNAS lictuviikai-anpliškos ir aru 

iškai-lictuvi’kos kalbų. Sutaisė A. La’-is, d 
■s 1 turi pus!. 439, dalis ii turi po;!. 83 
ykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta 
utina ........................................................... $6.C.

Užsisakant virš minėtas knvgas, kartu re: 
c ir pinigus prisiųsti, o k-šas prisiuntim. 

,š apmokėsiu. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS

312-814 33rdSt. CHICAGO. ILL

I

Vaisei medžiokles Anglijos karalius Jurgio kada 
buvo Indijoj,

Spaustuvėje “Saules” 
galiniu gauti visokiu 
reikalingu knygų

Gyven’mns JemiiR
. bu paveikslais, popierines 

apdrira's* • • 50o.
\pdaryta in juoda aodima 75c 
KhDCZIr VieMZputipR arba

Dieve haiminįri apmUJijimai 
ant kiekvienos dienos per 
isztisa gavėnia • • 25c.

Mafijos urbti Kalvarija l^c. 
Graudus Verksmai • M»c 
Kanfiezkos - - • 50c- 
H-*ldf|ps Arpibrnsfvos Szv. 
Veido Viesp J Kristaus 1OC. 
Istorija S/velit*, Seno ir

Naujo instatyiuo su 50 
paveikslais • 3’>c

EvHUgcltja Lietu viszkai ir 
Lenkiukai, ant viso meto, 
apda. in juoda audima 75c

Gyveninius V^u S/»pntu 
visos 6 dalis vienoje knygoje 
puikiai apeiaryta - • $3.50.

Trumpas Katekizmas pagal 
issguldima Kun Pilauckio, 

r su nekarinis naudingais
Į pridėjimais • • - 10c.
t Aukso-Altorius arba Didis

Szaltinis 1,(XK) puslapiu $1.(0 
Senas ir Naujas Aukso Altorius

visos reikalingos Maldos. 864 
puslapiu $1 00

Balsas Balandėlis arba Ma?ae
Skaitinio, 711 puslapiu 75c 

Garbe Dievui ant Augsztybes 
640 puslapiu • 75c.

Aukso Altorius apdaryta in 
Francuziszka skūra, apvalais 
kampais, auksuoti kraštai su 
kabe - - >1.50.

Mažas Naujas Aukso Altorius, 
Celeloido apdarais, puiki 
knygele - • $1.00.

Aniuolas Sargas, mink sztai
apdaryta in skūra apvalais 
kampais auksuoti krasztai, 
visos reikalingoe Maldos 
geriausia už visas kitas 75e.

Aniuolas Sargas, apdaryta in 
tamsai rusva audima 50c

“SAULE”
Mahanoy City, Penna.

Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

W..TRASKAUCKAS
Pirmutini* Littuvisiktu

GRABORIUS

Laidoja Kuuue Nusiraunu PaMimd 
Ryfinui ir VeAiojue del PafiTatinąjįo.' 

Krausto Daigiu* u L t
Vieką atliek* k* nogeriauee ir puikiaiim 
4u Tiras minėtai* reikalai* kreipkite* pi* 
jin o busite visame užganėdintai*.
530 W. Centre St. Muhanoy City

Teicaiatiae ir pigintum, 
visi tie kuria par nu u* 
tuata apie tai geria tina 

lead uodą DoMoviarae 
•J Ui ka aari aave daU

r—“KATALIKAS”--1
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS .SAVAITRAŠTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis hj 
Ketvertas mieste Chicago, I1L

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 žiniij ii 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis.

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

PASTABA:, Kas prisius |4,00, tasai gaus “Kataliką" visiems n» 
tams ir auksiną rašomąją plunksną (fountain pen) vertes 83.50.

Kas prisius S2.W, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ta 
Zalgiriais, Lietuvos žemlapl ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

VYRIU LIGOS
No lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg ris* 

nervisrkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Araziausios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priest pjorint 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gyduom 
kanoatsargausia ir ant visados. Mos neduodame falszivu ar pavojian 

“lt ligoni in pora dienu idant patraukti n 
_________ risadoihi 

lint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogi 
;1 --“-‘?mo. Maao būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Uttrucinta* Knajas” lai 
dienu-be Daodojino mtnkao 
ūmo ar potaaa

"Siryktura” ba palte h 
'ima

.m.vocelo” gydau ia 1H 
'‘Siauriu*’’ ir skaudulis 
iaa<ydaa greitai ir aut vitoa

OFISOS A DINOS: Nog9 lyg 8ad vakara m | 626 P®nn Avė.G^i0hš ur.Lorenz»pittshrth
jog 15 metu toj paezioj vietoj. Kalbame Lenkiszkai,RusiMkai ir Vokiate

gyduolių, nei neprit.adam iuzgydint ligoni in pora dienu idant pairai 
daugiause ligoniu, bet gvirantinu visiszkai nepavojingai ir aot viste 
gydint in tn 
aalikusyste

“Dingaaa Paje<a'’ vyrai' 
iugydam in 14 dienu. D

sugražina ia Bormnliaaka 
priėjima ia truapa laika.

“Bamaūvztua" vieoki

-I^l.plino. ta > 1« AiBdej"

Lengvas, Greitas ir-Parąnkus Budas

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą: 
puikiausių armonikų, koncertinkų, klernetų, smuikų, triubų ir tt. Lietuvišku 
knygų fontaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.

JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo reikalingus 
sau daiktus, o už poros dienų gausi juos į namus, be jokio klapato.

SENIAUSIA lietuviška prekyste, kuri nuo 1902 m. teisingom prekėm išpildo užssakymu* (j 
visu* Suv. Valst. Miestus ir miestelius ) per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso:

M. J. DAMIJONAITIS,
812 - 814 W. 33 rd St., Dept. 11 CHICAGO, ILL.

Visuomenės, Kultūros, Politikos, Literatūros, 
-------  Popullariškal-Moksliškas LAIKRAŠTIS 

Eina du sykiu sąvaitėj: Utarninke ir Pėtnyčioj. 
Laikraštis “LAISVE” didelio formato, talpina raštus geriausių raš
tininkų ir visuomet pilnas naujausių ir tikriausių žinių. "LAISVES” 
prenumerata Suvienytose Valst. metams 2 dol., pusmečiui 1 dol. Už- 
rubežiuose—metams 3 dol., pusmečiui—$1.50.

Ant pažiūrėjimo siunčiam vieną numerį DYKAI!
Užsirašant laikraštį arba turint kokius nors reikalus adresuokite taip: 
“I AIQVP” 242 West Broadway

V L. • SO. BOSTON, MASS.

IAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

50,000 
KNYGŲ 
DYKAI DIEL VYRU.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei. nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulankie amžio. katram Degale pylnai nauduoti priimnum* 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena (d tuo knygų. 
Ta knyga posakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

. ligas ir kodie! jie netur apsivesti bedame tame padeime
Ta knyga teip-gi posakis suprantamoje kalboje keiy 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba ayflli, 
GŽjlSk Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnelma, Abel- 
c~-—na pragaldtl dpeku, Pragalfttl gyvybes sky- 

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzrna, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusS. priva—ti ir slapta, su m*' 
žai* kaštais. »

Tūkstančiai vyru atjrava nava tobulą uvelkatą, spėka* 
ir stiprumų per pagėlbą tuos knygos. Ji iru krautuvė ži* 
nloa Ir talpina ėlam tykru* rlaptibes, kurio? vyra* turi 
žinoti. Netrotikict šuva piningu mokiedumi už prastu*, 
beverti-*, vui»tu8 iki Izolaik neporakaitisti Aitą knyqrą JI 
panakis kodicl jus kentėti ir keip galėt galiutinai i«i«y- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAL 
Męs užmokant Ir pačia. Išrask uiškeie ?nva varda, pa
varde ir adresą ant tio kuponą ir išsiųsk ji mum* šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: AS esu užlnteresuota* jusu pa«lulimlnol dykai 
aiunoto* knygos ir norėčiau, jog jus išsiuatumet man 
vieną Iš tuo knygų.

Varda* Ir pavarde............................................ . ....................

Adresą*
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Apie Abraomu Linkoina,
Kaip paprastas darbininkas pasiliko 

Amerikos prezidentu.

Sukaktuves diena gymimo, 12 February

Prti-ikeles gyventi in Spring 
ftlda, Linkoln’as stipriai kilio 
in advokatuta. Išrinktas ve] 
in valstijos susirinkimą, per 
asztuonerius metus buvo jojo 
nariu ir visu akis atkreipė in 
save nepaprastu savo iszkalhu- 
mu, ir liko iszrinktas savo par 
tijos vadu. Bet advokatauda 
mas taip-pat parode nekarta, 
jog turi gera szirdt. Ji-ai gynė 
tik tuos, kurios mate, jog yra 
teisus, ipacz karsztai gindavo 
mažesnius žtnonelus, nuskraus 
tus galinge-niuju. Pakviestas 
ginti teisme tūla kaltinama 
del užmuszimo, ir patyręs, kad 
kaltinamasis tikrai yra užmu- 
ezejas, atsisakė ginti jo byla. 
V kad viena kaita atėjo pas j' 
szaukdama pagalbos ir užtari
mo, sena mot-riszke negre, 
kurios vienatini sunu buvo 
suėmė, kaipo vergą,— Lin
koln’as sunaudojo pirmiausia 
visa intekme ir pažintis, kad ji 
paleistu, o kad niekas negelbe 
jo, susidėjęs su vienu savo 
bendru, iszpirko nelaimingaji 
ir pagražino ji motinai, kuri 
nežinojo kaip dėkoti. Ne tik 
žmones Linkoln’as mylėjo, 
jam gailėdavo kiekvieno gyvo 
sutvėrimo. Pasakojo, kad vie
na karta, keliaudamas su vie
nu draugu, užtiko juodu ne
toliese inklimpusia liūne kiau
le. Veltui stengėsi vargsze isz- 
lipti isz klampynes, bet vis la
biau grimzdo ir skendo. Lin- 
koln as su tuo savo draugu bu
vo jau kelerias varsnas praėjės 
pro ta kiaule, bet pagrįžo at
gal prie jos ir, pasidėjęs rublis, 
inbrido in liūną ir iszgelbejo 
nelaiminga gyvuli isz pražū
ties nasrų.

Likęs advokatu, Linkoln’as 
jau galėjo geriau gyventi. Už
darbio turejo gana, nes grei
tai ingijo geriausio advokato 
varda. Tėvu jisai neužmirszo. 
Visu pirmiausia, susidėjęs kiek 
skatiko, nupirko savo pamotei 
gera žemes gabala ir sziaip 
nnolatai suszelpdavo reikale. 
1842 m rudeniop vede moteri 
ir kelerius metus po to perlei
do Springfilde ramiai ir lai 
miegai, bet netrukus visuome
nes darbai vėl padsavino visa 
jo atyda ir pajėgas.

1846 m. Liukoln’a iszrinko 
in tautiszkaji teisdavi-zkaji 
Jungt. Amerikos Valstijų su
sirinkimą arba kongresą. Tuo 
laiku buvo p kilęs karas su 
Meksiko. Susivienijimas norė
jo pasisavinti Ti-chas’o apskri
ti, kurs buvo Meksikos valsti
jos. Tojo apskriezio užgrebi- 
mas buvo labai parankus ver
govės szalininku partijai. To
dėl Linkoln’as pakele kongre
se protestą priesz ta kara. Per 
jo rūpesti vergove liko palikta 
tiktai nedidelėje tos valstijos 
dalyje. Vergovės szalininku 
partija reikalavo prailginimo 
Vergovės instatymu Amerikos 
vakaruose, kurie dar nebuvo 
tapusios Jungtiniu Valstijų ats 
kiromis valstijomis. Tam joju 
reikalavimui Linkoln as taip- 
pat visomis pajėgomis prieszi- 
nosi. Kongreso posėdžiui pasi
baigus, Linkoln’as nutarė an 
tra syk jau nebestatyti savo 
kandidatūros ir pasitraukti 
nuo vieszo gyvenimo. Bet neil 
gai t galėjo ilseties namuramy 
be. 1854 m. kongresas patvir
tino vergovės szalininku parti
jos sumanymą apie panaikini- 
ma instatymu, kurie paliko 
vergove tik kai-kuriose vals
tijose. Amerikos sziaure ik- 
sziol labai atsargiai venge vai- 
iu »Q pietumis, bet dabar »uju

do ne juokais. Linkoln’as juo “Ne, generelai, ir be to daug 
labiaus negalėjo in tai vergo- naszliu lieja aszaras Jungtine- 
ves atnaujinima ramiai žiūrėti, se Valstijose. Nereikalaukite
Jisai pradėjo karsztai kurstyti isz manes, kad asz dar padam 
gyventojus priesz ta sumanykgineziau juju skaieziu; to asz 
ma, važinėdamas isz miesto in nepadarysiu”. Taip brangino 
miestą, ipacz ten, kur važiuo- tas prakilnus vyras žmonių 
davo vergijos szalininku parti- aszaras!
jos agitatoriai. Per rinkimus Pagalios 1865 m. pavasary- 
in kongresą tyežia atidavė sa- sukilėliu vadas generolas Li 
vo baisa kitam savo partijos pasidavė su savo karuomene 
vyrui, kad tik tokiu budu nu- netoli Riczmondo miesto. Ju 
vertus vergijos szalininku par- prezidentas pabėgo. Pietai to- 
tijos kandidata. 1856 m. ren- kiu budu liko galutinai perga 
kant prezidentą, Linkoln’as lėti.
buvo pastatytas kandiditu in | Dar karui nepasibaigus, 
vice-prezidentus. Nors jo tuo 1864 m. atėjo vėl prezidento 
kartu neiszrinko, bet balsu ga rinkimo laikas. Linkoln’as li-
vo daug, nesą jau tarp tautie- 
eziu buvo ingijes garsu varda. 
Viena jo pasakytu tada kalbu 
taip baigiasi; “Taip, mes ko
vosime už laisve, grumsimes su 
vergove keliai tik musu- sza- 
lies konstitucija Sergsti laisvą
jį žodi ir koliai neiszkovosime, 
kad visoje musu didžioje szaly 
eis in savo dirba tiktai laisvas 
darbininkas. ’

Pagalios Linkelu’o drangai 
nutarė iszkelti savo vadovą 
iki augszcziausio valstijoje 
laipsnio, būtent, pastate jin 
kai didatu in prezidentus.
1850 m. Linkoln’as liko isz- 
riūktas szeszioliktuoju Ameri
kos prezidentu. Lyg perkūno 
trenksmas iszgasdiuo jojo isz- 
rinkimas pietų valstijas, kur 
dar tebevieszpatavo vergovės 
szalininku partija. Jie žinojo, 
kad iszrinkus dabar preziden
tu vergovės prieszininka nėra 
ka jau ne manyti apie vergo
vės praplatinima, bet reikia 
žiūrėti, kad nors iszliktu, kas 
yra. Taigi nutarė vereziau at 
siskirti visai nuo Susivieniji
mo, negu iszsižadeti vergovės. 
Pirmoji nutraukė vienybes ry 
szius pietine Karolina. Iki
1851 m. pavasario atsiskyrė 
pietuose nuo Jungtiniu Valsti 
ju jau 7 valstijos; jos pasistatė 
savo valdžia, iszsirinko sau ki
ta prezidentą, prasimine save 
Konfe .eratiszkomis Amerikos 
Valstijomis, skirdamos! tokiu 
b.udu nuo Jungtiniu Valstijų, 
ir pradėjo ruoszties karan su 
jomis. Linkoln’as pradėjo pre 
zidentauti kovo men. 1851 m. 
Savo inžengiamojoj kalboje 
jisai melste melde pietiecziu 
netraukti bendros tėvynės in 
karo prapulti, bet jie neklau
sė. Balandžio mėnesyje prasi
dėjo karas. Pirmieji pradėjo 
pietiecziai. Tas karas buvo il
gas, sunkus ir pragaisztingas. 
Jungtines Valstijos sutraukė 
priesz sukilėlius in puse mili
jono karuomenes. Iki pat 1863 
m. viražus buvo vis sukilėliu 
pusėje. Kiek tik Linkoln’as 
siuntė karuomenes, vis pietie- 
tiecziai sumusze. Tecziaus Lin 
koln’as nenusiminė. Jis tikėjo
si, kad karas, kurs yra kilęs 
de] žmonių laisves apgynimo, 
turės pasibaigti laimėjimu tu, 
kurie ta laisve gina. Dar rug
sėjo men. 1862 m. iszleido Lin 
koln’as proklemacija, kurioje

ko išrinktas antrąkart tokiu 
balsu daugumu, kokio dar 
priesz jin nei vienas preziden
tas nebuvo gavės. Bet neilgai 
tesidžiaugė amerikiecziai savo 
geruoju prezidentu, kaip vadi 
no Linkolu’a. Kovo 4d. 1865 
m. Vaszingtono miesto teatre 
per vaidinimą surengta isz 
priežasties karo laimėjimo, 
Linkoln’as liko mirtinai per 
szautas tūlo pietieczio Vilkso, 
vergovės szalininko ir ant ry
tojaus numirė. Gailestis ir 
verksmas pasklido po visa 
Amerikos szali. Gailėjo jo vi 
siems geriems szalies gyvento 
jams, o labiausia verke neteke 
savo Užvaduotojo buvusieji 
vergai— negrai. Illinois’o vale 
tija pareikalavo, kad jai ati 
duotu didžio jos valstijieczio 
kuna', tad velioni ir nuveže in 
Springfddo miestą ir tenai su 
didžia iszkilme palaidojo.

Tokiu budu Linkoln’as, 
kaip matome, užmokėjo savo 
gyvybe už ta numytetaja lais 
ve, del kurios jisai kovojo per 
visa savo vieszojo veikimo lai 
ka. St. L—das.

Atsitikimas raporterio.

Turkije, einaneziame isz Mil 
waukee in Chicaga, pažinau 
jauna gražia szviesplaukia, 
kuri tuojaus vienu savo žvilgte 
Įėjimu apveikė mano Bzirdi....

Pradėjau nedrąsiai bu ja pa 
sikalbejima nuo žodžiu:

— daleisi man, poni, ubz 
eirukit poperosa ?

Jauna mergina pažiurėjo 
kaip tai nepaprastinai ir atsake 
abejodai:

— Jeigu tamstai patinka 
rukitis ir nikotinuot plauczius, 
asz neesmiu norui tamistos 
prieszinga.

Jauna pana važevo drauge 
su savo mama. Nusprendžiau 
ingit malone mamos, idant 
lengviau galima butu prieit 
prie duktes teip, idant neparo- 
dit moteriszkem savo silpni- 
bes Tad neturėdamas ka kito, 
atsiliepiau su žodžiais:

— Sziandien biski smagesne 
diena Nuo keliu dienu drėgnu 
mas ir vėsumas oro jau inkirejn 
o ir nevienam sveikatoje pa

perspėjo, ksd, jeigu sukilėliai 
iki sausio 1863 m. nepasiduos, 
tai vergai visose sukilusiose 
valstijose liks laisvi. O sausio 
1d. 1863 m. nauju Linkoln’o 
rasztu liko numesti vergovės 
paneziai nuo keturiu milijonu 
negru. Daug buvusiu ju vergu 
instojo dabar i n savo apginejo 
karuomenes eiles ir tuo nema
žai prisidėjo prie laimėjimo. 
Nors Linkoln’ni gailėjo ju 
aszaru, kuriu tas karas gau- j 
šiai iszliejo, nors baisu jam bu I 
vo del tiekos auku, del tiekos 
Kraujo, tecziaus jis siuntė ka-' 
ran pulką po pulkui, aukauda! 
mas juos juoduju žmonių lais 
vei.

Daug yra pasakojimu apie 
Linkoln’o pasielgimus per ta 
kara, kurie rodo jo dvasios di
duma ir jo gera szirdi. Galė
tum apie tai visa knyga prira 
szyti. Pažymėsiu ežia tik ko
kia jo nuomone buvo apie mir 
ties bausme. Tūlas generolas 
atnesze viena karta Lin- 
koln’ui kaipo prezidentui, pat
virtinti karo teismo nuotarme 
nužudyti kelis kareivius pabė
gėlius. Linkoln’as, perskaitęs 
nuotarme, pasakė po jo nepasi 
raszysias. Kada gi tas genero
las eme prirodineti, jog iezpil- 
dyti toji karo teismo nuotarme 
būtinai reikia del tvarkos ka- 
ruomeneje, Liukola’as atrėmė;

dare skriauda.
Mama užgavus delnu delną 

linksmai atsake:
— Garbe Dievui 1 Drėgnu

mas ir vėsumas gimdo drugi- 
sziltine visokios runszies, szal- 
ti, o tarpe vaiku kosuli.

Tie jos žodžiai] padare gera 
ant manės inspudi, kadang dar 
neteko man kalbėt su mo- 
teriszkia, kuriai drėgnas ir 
vėsus oras patiktu. Ji ne tik 
ka nesiskundė, Kbet džiaugėsi, 
ne supratau, vienog kodėl ja 
galėjo linksmint žmonių nesvei 
kata, maniau |kad pati nebijo
dama oro atmainų, juokiasi 
isz kitu silpnumo.

Susipažinimas mano su mo< 
teriszkem buvo jau atliktas 
Ant klausimo ju nenoroms iez 
pažinau mano varda ir pravar 
de, neturėdamas tokio, kas ga 
lėtu rekomenduot mane mote 
riszkem. Rekomendavausi pats 
tuo noringiau, kad ir jos 
paezios man rekomendamosi.

— Givenu prie Milwaukee 
avenue, po numeriu.... Vi- 
liuosiu, jog tamsta teiksiesi 
atsilankit.

— Su noru! — suszukau 
džiaugsmingai.

Sekanczia diena gausiai ap- 
silaiscziau periamais ir nuėjau 
nudet pirmutine vizitą mano 
pažįstamom.

Atidarė durie man rangi tar 
na’te linktelėjus su galva pa 
siszokedama nuvede mane in 
buduora.

Nusistebėjau.
Ta, kuria jau milejau. pri 

eme pirmutini mano apsilanki 
ma ceremouialiezkai — pasire 
džiusi baltai-

Motina gražios mergeles už
imta buvo dulkinimu biurkoe, 
pasveikindama linktelėjimu 
galvos, nusiszipsojo smagiai ir 
iszeidama tarė:

— Nepersikadiju, nepersz 
kadiju....

Sebejausi Negalėjau suprast 
pasielgimu. Kitos motinos lai
ke pirmu atsilankimu nepažįs
tamu jaunu viru, jeigu ne del 
ko kito, tai bent del to, kad 
toks paprotis, daro jauniems 
visokias kliūtis ir “perezkadija 
kaip gali, ežia suvis prieszin- 
gai.

Pasilikę du vienu pradėjau:
— Poni, teip didis uszsitike 

jimas ir, kad teip pasakisiu, 
tiek daug rimtumo iez jusu pu 
sės, tuo daugiaus duoda man 
drąsos iszreikezti....

— Ka ežia daug pasakot! — 
tarė geltonplauke truktelėjus 
pecziais. — Parodik tamista 
liežuvi, mokėk doleri jr ke
liauk sveiks.

Dabar supratau. Szirdis ma 
no mirė iez baisaus apsirikimo 
aplaikius toki skausminga 
smūgi .. Patemijau tuba ran 
koje mano “aniuolo”.

Pana buvo gidintoja ligų 
plaucziu ir visu kvėpavimo 
kanalu czistitoja, pradedant 
savo gidintojiszka praktika, 
bet nebuvo suvis gidintoja 
szirdies...

Juos kai
Szm u torius audžia.

Kada ne senei gyventojai 
Najorko atlankynejo flota, at
sirado vienas, ka gavosi in ka
pitono kajuta ir prisisavino 
sau auksini ziegoreli.

Aresztavotas ižsikalbinejo 
priesz sudžia, jog ne yra va
giu, nes surinkėju historiszku 
paminklu. Sudžia skaityda
mas jam viroka tarė:

— Ne apsudinu tave ant 
kalėjimo bausmes, tik siuneziu 
tave ant vieno meto ant szvie- 
žio oro ir vasarinio gyvenimo..

— Mano pone! atsisedai ant 
mano skrybėlės!

— Perpraszau.... Mieli 
nau, jog tai mano skrybėlė....

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

_ y ■ 't* talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie 
=. 4150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 

moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Banko9 P- V- OBIECĮINAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ii 
kitokiu Dokumentus kurios užtvirtina Rubsųos Konsulia

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Ccr. 12-lh.A ( mm M.. 8.S.PHGl)®rg,P 

1AGENCIJA P. V. 0BIECUNAS & CO

GYDYTOJAS Dr. Ignotas Stankus M. D.
pabaigęs daktarišką mokslą universitete valstijos Indiana. 
|r baigęs kvotimus aukščiausioje ir jau paskutinėje dakta
riškoj mokykloj New York Post-Graduate MEDICAL 
SCHOOL 4 UOSPITAL, kurioje speclališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojingiausių ligų ir daryme operacijų; pa
baigęs tą mokslą įgaun vardą aukšto, didžio daktaro. Dr. 
10. STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi
anapolis. Ind . kur turėjo didelę praktiką gydyme įvairių 
ligų atlikdamas savo užduot kuo geriausei ir užganėdinan
čiai žmonijai dabar-gl pasišventęs labui savo brolių tautie
čių. ir kad apsaugot juos nuo Išnaudojimo per nesąžiniškus 
daktarus. įrengė savo locną naminį ligonbulį ir:

VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:

KURBUNA
Mano sesuva Rože Solubiatie paei 

na isz Suvaiką gub. Sejnu pav., 
Puncko para., Vidugenu kaimo, 7m. 
adgal gyveno apie Pittnburga, o da
bar nežinau kur turiu svarbu reikalą 
ji pati ar kas kitas prašiau duot line 
ant adreso: (gĮ oą)

W. Burnsika
Box 7 Pittston, Pa,

Mano draugai Antanas ir Kazimie 
ras Andrusskevicnei paeina iss Vil
niaus gub. Traku pav,, 8 m. kaip 
amerike pirmiau gyveno Kewanee, 
Ill. o dabar nežinau kur, jie pats ar 
kas kitas praszau duot žino ant adre
so;

B. Kizala
2902 Marvin avė. Soranton Fa

Mano pusbrolis Jonas Wirbalis 
pirmiau gyveno Du Bois, Pa, o da
bar girdėjau kad iszvaževo in lllino- 
jaus ateita o dabar nežinau kur, teip 
gi ir Jonas Lazauokae, abudu paeina 
isz Suvalkų gub. Sejnu pav. Leipų* 
nu gmino, praszau atsiszaukt ant 
adreso:

Jos. Augulis
Box 809 Krnest, Pa.

Mano pusbrolis Stanislovas Tamu
lis paeina isz Kauno gub.. Szauliu 
pav,, 20 m. kaip amerike pirmiau gy 
veno Edwardsville Pa. dabar neži
nau kur jis pats ar kas kitas praszaa 
duot žino ant adreso;

J. Ramanauckas
Box 7 Norris. Ill.

Mano brolis Martinas Mondeikis, 
>r Antanas Mioiunckas paeina isz 
Kauno gub , Panevėžio pav. Kibel- 
džiu sodžiaus Snelgiu para., 20 m, 
kaip amerike, 7 m. gyveno Thomas 
W. Va., isz ten iszvaževo nežinau in 
kur jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso; (gj oą) 

J. Mondeikis
Box 48 oamp 42 Davis, W. Va.

Mano brolis Vincas Gencerewi- 
czius paeina isz Vilniaus gub. Traku 
pav., Butrimonių volos., pirmiau gy
veno Nashua N.H. isz tenai girdėjau 
iszvaževo in Lowell, Mase., o dabar 
nežinau kur, turiu svarbu reikalą, jie 
pats ar kas kitas praszau duot žino 
ant adreso: (fį oą)

J. Genserewioz
Box 284 Ledford, Ill.

A-B-Cela
----- ARBA PRADŽIA------

Skaitymo ir Raszymo
DEL VAIKU. zs«.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa

. Naujas iBzradunaa.
Sulaiko puolanciius plaukus, priglalbela 

C laukams augti. Turimo tukstaacaia pade- 
SToeiu. LMsiuDcriamo dykai geras ‘i/ual 

rijas apie priotasūs puolaaarim fiankno b 
kaip tams aSbofri. adoma sokytei
LlUmlu te įMYtallMOt

NAUJA KNYGA s 
-PO VARDO-

PRIEJGIAUSES įj
MOKSLAS

ANGLISZKO I
LIEŽUVIO BE J 

PAGIALBOS KITO.

Szimtmetines sukaktuves gymimo Dickinso.
Diena 7 February sukako ezimtas metu nog gymimo gar

singo rasztininko Charles Dickinso. Isz tos priežasties losze 
teatra Londone garsingiauai aktorei, roles paraižytas per Dic- 
kinsa ant kurio papelne $10,000 ant naudo* likusiu anūkėlio 
po jjarsinf am rawtwdulw, i

Yra tai praktiozniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

Ir teip sudėta, Jog ka tiktai 
pribuvias Grinorius isa Lietuvos 
gali in trumpa laika pato per 
save Užmokti Angelakai aniek 

f tiek kalbėt.
Toji Knyga druesol apdarita 

in Franonaini raudona audimą 
ir kaactaoje tiktai f ] e Kaaatea 
nmAnntimo man apmokime.

SAUUB MslunoyCtty

20 Metu Senas Laikrasztls

r“LIETUVA”
r i IszelnakasPetnyczia

jL Chicago, III.
Laikrasztis, ‘'LIETCjvA” 8 puslapiu, 

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

-; “LIETUVOS" PRENUMERATA !-
Suvienytuose ValBtij’uose ( Metams $2.00 
Sziaunnes Amerikos ( Puse Metu $1.00

KVIEGZIA
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkis pas mane ypatiškai arba 

Iftijku. o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino liga neišgydoma, neabejok, 
nes aš turėdamas didesnę praktika ir aukštesni mokslj. tau pagelbėsiu ir sutelk- 
•tu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persitikrįs. kad 
esu pabaigęs didesnį daktarišką mokslą ir galiu goriau gydyti negu kiti daktarai

___  APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS ____
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir Šonų: nuo viso

kių kraujo ligų. užkietėjimo ir nedirbimo vidurių; išbėrimo, kūno nleiėjimo, vi- Šokiu spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies, 
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. nemiegojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo 
ir nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu-„ 
silpnėjimų sveikatos. Tcip-gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų rr neregu- 
lariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų: ' t

7Turiu Speciališką Diplomą dėl darymo Operacijų. ^
(Įtikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai regai pagydyti kaipo 

tai: augimo vėžio skilvije ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pūs
lėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską tą su pagelba operacijos galima praša
linti kuo geriausei ir už menką mokestį. Darau teip-gl operacijas ant kaulų, 
smegenų, grobų Ir lytiškų organų, kaip vyrų teip Ir moterų Ištiesinu pritrauktas 
kojas ir rankas. Išgydau su naujausio budo operacija reptura. už menką prekę.

Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribuil ypatlš- 
kai. tai parašykite ką skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij. o aš suprasiu 
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvęnate‘Amerikoi. Anglijoj. Kanadoj ar kuose šalise. I
'^Atsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį puikų

LIGOXBUTI. Bicdnus gydau DOVANAI.'

^Dr. Ignotas Stankus M. D. ^‘Th’upELpmt'p*.-
y ak Ofiso: no 9 ik 12. no 2 ik 4, ir no G ik 8 vakare Nedeliomi no 1 ik 5 vakare*

Padiek a voin es daktaru iginotu st a inkų
Nuo visokiu spuogu ir išbėrimų, am veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kilu odos ir kraujo ligų, 

oirra gcrrtnm daktaro, kaip Dr. 1. Stankus. Daug daktarų atlankiau, bet nei virnat negalėjo išgy
dyti. Taip kalba Jos Švilpa. 1011 Carlton Strętt Philadelphia Pa. t
i Siuomi viešai išreiškiu sn»o širdingu padėką Dr Stankui vi išgydymą nervų liga ir sugralinimą 
vyriškumo, kuriu kiti daktarai atnsakė išgydyti. Ir visims su slaptomis ligomis patariu kreiptis pa* 
O u. Ic. Stankų, o nepasigailėsite savo žygio A. Zn.'udten, Salem, Mass. 67 Pingree Street.

• John Akuotaius Montreal Que Cana la. rašo: Meilutis gydytojau:- S-šta diena kaip gavau nuo 
Tamstos liekamas ir vartoju sulvg užrašo, jau ncgal.o atsideknvou Tamstai iš džiaugsmo du tik pu
sę li karstu sunaudojau bet jau visas sus'iprtjau ir baigiu gyli Daug.ap nrturu ką rašyti *et jaune 
reikalauiu daktariškos pagelbos Ta jkin liga kuri taip daug prikankino mane .r kurią kiti daktarai 
laikė ui neišgydoma, dabar juu baigia gi ti. Aėių Tamstoms už pikų ir greitą išgydymą.
Aš JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėkai o u Dr Stankui už išgydymą manęs nuo sutinimo veido, 
skausmo krutinėję, po širdžia ir nugaros; nuo didžio skaurmo ir sutinimo vidurių ir gėl mo kaulų. Kiti 
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs i mano namu* 
iškarto mane išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Sirtct Philadelpaio, Pa.
JAMES FAKO. 923 So. 6th Street Philadelphia, Pa. sako taip: ..Manęs niekas negalėjo flgydyti nuo 
užsisenėjusios paslaptingos ligos bei da ras Stankus su pagelba operacijos ir savo gydulėmis kuria* 
po mano akiu savo aptiekoje sutaisė, manę į trumpą laiką išgydė. Ačiū jam. Patariu viwemskreipti* 
prie daktaro Ignoto Stunkavs; kurie jao pa metėt nodieįą išsigydyti. -------------------------- \

BANKING HOUSE
Kampas Kcade Ulicze 

Telefonaa; ^orth 2822,

BISCHOFF’S
287 Broadway

Aew York, N, Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai likta greit, 
atlikti tegal atsiszaaki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Takatanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greicziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pegal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo, 
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Pop eras su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausial.

- : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad. 

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

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
paliuosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savęs ligas, 
yvairių skaudėjimų naštą.

Phlladelphlos M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su 
tikrais naujais metais, sutelkiant naują gyvenimą ir 
džiaugsmą, išgydantsergančius-nesvelkus, sugrąžinant 
gerą svelkatątą, tą brangiausią žmogaus turtą. Iš dau
gelio štai patys žmonės kalba:

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo Jųsų liekarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega
lėjau. paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip 
apturėjęs Jųsų Mylistos liekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai

bei romatizmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį Įtartų dėkavoju. Savo draugams
■ reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rėdysiu kreiptis priėjus.

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind.

H. HARSKOVIČE, 1723 Hancock St., Philadelphia, Pa. Labai sirgęs sunkia vyriška 
liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikul už gera sveikata ir nauja gyvenimą— 
tikrus naujus metus.
\emažiau yra dėkinga Mrs. MARE OČIPENE. 1§ Conemsuyht, Pa. kuri sirgusi ft muftis skan-i-,i----------- 1 ------- ---------- --------...--j,..., - nuo aiiKUbi v uiciua biuiu-
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūsles, Ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikata ir dėkavoja Phlladelphlos M. Klinikų!, kurio tikros Tiekarstos ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGELI, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
jei tik nori bo peilio ir operacijos. PH1LADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų 
llekarstų, išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių llekarstų negalima gauti, čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pribut asablškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodą, pamokini
mus, reikalingas liekarstas ir ant vietos išslgydysi. Apturėsit tikrą sveikatai pagelbą nuo visokių 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, teip užslse- 
nėjusių, kaip ir nuo tų, ką kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, neklaidžiojant, 
šiuom adresu rašyt: —

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.

VALANDOS kasdien nuo 10 iki I po piet. Nedalioms nuo 10 iki S p. p.
Ir vakarais nuo a Iki 8 Utarnlkais ir Pėtnyčiomls.

Kanadoj ir Mexike {

Rossijos, Lietuvoj ir kitos f Meta m s $3.00. 
užrubežinese vieszpatystese l Puse ”$1.60.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.

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

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

dykai. Adresuojant sziteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, Ill.

No. C5.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ate.

Naujausi apraszimai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežuli papuczkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Vėliname del norineziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
‘Dr. Brundzas Ointment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikimo 
plauku gvarantuota gyduole. Preke 
yra 20o 50o ir $1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri pe^u 
nekuriama apgavejams daktarams in- 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytes greitai isz 
■izitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

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

Namine Mokykla
Gramatika Angliszkos kalbos be 
mokintojo (apdaryta) $1.00. 
Vaiku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir aszyti be moki. 15c. 
Naujas Budas mokintisraszyti be 
mokintojo - - 10c.
Aritmetika iszmokinimui rokundu 
su paveikslais (apdaryta) 35o.

Pinigus siuskit per Money-Order.

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

Introligatorne.
APD1HBTUVK KNYGŲ.

Aysidirba senos maldakn yges, istorins 
ifttoe ir laikraszczei, kaipo tai :

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

Prisiunsdami knygas apmokekyto paczto ar 
-kspreeo kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery,

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

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

Philad. Med. Klinikai tikrai galima tikėt Padčkavonės ištirtos, teisingos!

UNION RATIONAL RANK.
MABAN0Y CITY, PA.

OATITOL 8TO K 1125.000. SURPLUS IR PROFITS 1300,000.

5«v. Vali t. Rsedas turi busi Banke sudėtu yiaiagu.

Mokamo antra procentą ant sudėtu pininga 
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalu su 
musu Banka, nepaisant ar mažai ar dydelia.

Harrises Ball, Prexideataa.
F.J.Nooaan, Vice-Prezidaataa.
W.HAskhf Kasueriae.

Dainų tiktai už V
SU NUSIUNTIMU

Iždaveme Didele Kisinga
Dainų susidedanti isz

390 DAINŲ

... Sub stotui s... 
• ryte lyg 12 a£

Knyga druozei susiūta. / r 
IZ ... Xokit c Kas nusipirks, ras lj,
r- - - • . i/^oriu ka LDainų isz visu u/Z
dainoja Lietu-’-'

..■rfresitR Dainelu, į»A
Nu8iPirk^ta Pf

Per j?'.'

‘SAULE” f
ahanoy City, Pa. 1

luro.il


ar 0verk°ti/ P iTI I i! I Geriause pirkti pas
LUIIIIIII RYNKIEVICZ1A

/GRYNAIvilnonio ir kitokio materijolo 
geriausio dirbimo, pasiūti pagal 

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

Springfield, 111.— Dar
bai slobnei eina, isz kitur pri
buvusiam darbas sunku gaut.

— Oras szaltas.
■ — Parafijos reikalai slob- 
nei eina, isz priežasties nesuti
kimo, klebono su parapijo- 
□ ais.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis isz tu visokiu atsiranda. 
Del nekuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga.

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

Hartford, Conn.— Dar
bai gerai eina, isz kitur pribu 
vusiam darbas nesunku gaut.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis ir visi sutikime gyvena.

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

RYNKIEVICZ
233-235 W. Centre St. Mahanoy City

KRUTANTI
PAVEIKSLAI(MOVING PICTURES)

ANT BOCZKAUCKU SALES

Szia Nedela Tiktai
Šaradoj ir Subatoj

Inžanga Visiems tik 5c. 
fc^Galite ateiti bile kada nog 
7-tos. lyg 9:30 ad. vakare o 
matysite visa perstatima.

Žinios Vietines.
— Ryto diena szvento Va

lentino.
— Sausio menesi angleka- 

sei aplaike 7 procentą daugiau 
pagal “Sliding scale.”

— Redingo kompanije in- 
pyle suvirszum 500 vežimu pe
lenu in skyle po namu Smito, 
kuri ingriuvo praejta nedelia.

— Saliuninkai turėjo susi
rikimą ir^nutarinejo apie pa- 
brangima aluezio. Tvirtina jie 
buk gali giara alų pargabent 
isz New Yorko po $4,50 ir$ 5 
už baczka. Badai ketina par
gabent alų isz tenais.

— Už tai kad Boczkaucku 
sale bus užimta Utarninke, 
Ketverge ir Petnyczioj todėl 
tais vakarais nebus krutaneziu 
paveikslu. Paveikslai bus ro
dami tik Seredoj ir Subatoj. 
Apie tai neužmirszkite.

— Lenku A. A. Draugyste 
laikys dideli balu Ketverge 
vakara ant Boczakucku sales. 
Inžanga 25c. Moterims ir mer
ginoms dykai. Jaigu norite 
turėti gera laika tai ateikyte 
ant szito balaus o busite visa
me užganėdinti.

— Parsiduoda puikus vai
ko kerieziukas ant pavidalo 
automobilaus. Jaigu kas nori 
pirkti tegul atsiszaukia pas 
Daktara Dunn’a Kampas Cen
ter ir Catawissa St. (gi o;)

— Po visas mesiniezes ran
dasi prasargos idant pirkėjai 
neeziupinetu mėsos nes per tai 
platinasi visokios ligos. Dauge 
Ii kartu davėsi matyt kaip ne- 
praust ranke gaspadinele atej 
na in mesinyczia, iszmankioje 
ir iszcziupineja gulinczia mėsa 
o ant galo josios ne perka. 
Yra tai bjaurus papratimas.

— Diena Waehingtono gy 
tuima, pribus in miestą prezi 
dentas anglekaeiu John White 
ir kiti garsingi kalbėtojai ap 
svarstinet apie atejnanti padeji 
tna anglekasiu.

— Gedimino draugyste nu
tarė per 3 menesius priiminėti 
naujus sąnarius tiktai usz 50^ 
instojimo mokesties. Bus pri 
imti nog 21 m. lig 40 m. am
žiaus. Norintieji prisiraszyti 
tegul ateina ant mėnesiniu su 
sinnkimu kurie at-ibuna Utar 
ninkais po 20 —tai kožno mene 
šio, 7 ad vakare ant Lietu visz- 
kos Mokslaines. Nauji prisi- 
rasze ka neturi Amerikonisz 
ku popieru, draugyste to
kiems parūpins popieras in 
trumpa laika. Szita draugyste 
teipgi moka posmertine o ir 
paszialpa ligoje. Todėl norin
tieji prisiraszyti prie szitos pui 
kios draugystes privalo nepra- 
leist szitos progos. Nelaukyte 
paskutines dienos— prisiraszy 
kite kogreieziause. (t. f.)

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
■f Užpraeita Subata po van 

deninei ligai mirė Antanas Ka 
ralius 65 m. senumo ziegornin 
kas nog E. Center ulyczios. 
Laidotuves atsibuvo Seredoj 
Sz. Jurgio bažnyczioje o kū
nas likos palaidotas ant nauju 
kapiniu. Nabaszninkas paliko 
paezia ir 4 sūnūs.

— Jaigu reikalaujate kokiu 
malda-knygu ar istoriniu ir 
pasakų knygų tai užeikite pas 
Križanaucka 38 E. Center St. 
o ten gausite geriause pirkti.

— Nog laisnu Szenadoris 
aplaike $22.200 kaipo savo da 
le.

— Seredo atsibus puikus 
lietuviszkas pokylis. Svecziu 
žada pribūti isz visur.

— Kaip pradeda dirbti ge
rai tai ir nelaimiu daugiau at
sitinka. Sztai Juozas Vitkauc- 
kas likos pažeistas Wm. Penn 
kasiklosia, Viktoras Verneris 
St Nikolas kasiklosia aplaike 
pažeidima kojos o Stepas Vaz- 
nikas Maple Hill pasižeido 
ranka.

— Jonas Važneviczius ku
ris tai 1911 mete szove in gau- 
je vaiku už tai kad mete in jin 
sniegu ir vienas nog pažeidi
mo mirė, likos aresztavotu Fi- 
ladelfijoi ant St. James uli- 
czioa.

Chicago, Iii.— Pas mus 
dabar didelis judėjimas yra 
terpo lietuviu. Vieni stato, ki 
ti griauja, tai vis darbo yra. 
Paskutinu laiku pora profesio 
naliezku politikierių užsigei
dė yra save pasireklemuoti 
terpo lietuviu, na ir sumanė. 
Sąjungą lietuviszku draugija 
Chicagoje. Dabar szauke visa 
gerkle kad lietuviezkos draugi 
jos prigulėtu prie tos “Sąjun
gos” mokant kožnam sąnariui 
po 1 kas menuo m Sąjungą, 
o sąjungos vadovai už tuos cen 
tus žada pastatydinti lietu
viams svetaine, intaisyti lietu, 
viszkas mokslaines, leisti jauni 
kaiezius in mokslą, suszelpti 
emigrantus, naszles, suteikti 
bedarbiams darbus ir daugybe 
kitu negalimu daliku.

Bet kiek žinoma, koki ten 
tie ponai politikieriai dang ža
danti yra virszaicziais, labai 
reike paabejoti kad jiems taip 
karsztai rupetu lietuviu gero
ve, nes vienas yra su kunu par 
sidaves svetimtaueziams, kuriu 
ir isz lietuviu tveria kuopas, 
nors butu szimta kartu geriaus 
kad tuos lietuvius eupažindy- 
tu su musu Susiv. L. R. K. A. 
arba S. L. A. Kitas nesianiai 
pasitraukęs isz lenku abazo, 
ba lietuviu duonute gardesne, 
nors dar lenkiszku saldumu la 
bai kvepia. Pirmasis jau “runi 
ja” in miesto tūla uredeliu, na 
o antras tik nori labjau apsi- 
garsinti, ir trumpoj ateitej 
lėks ant kokio aldermonelio. 
Pertai labai reike abejoti ar 
prie tokiu paukszcziu nors pu
se tu centu bus sunaudota ža
damiems lietuviu reikalams.

Beto, cicilikai labai sznai- 
ruoja ant tautiecziu, kad jie 
niekaip negali dasivyti sziu, 
nors patis skelbiasi esam pir
meiviais. Bet dabar cicilikam 
yra smagu kad tautiecziai ter
po saves ima pesztis. K. V. net 
ir “Lietuvos” redaktoriai stve
ria p. Kaspucziui už plauku, 
redakcija labai pažeminaneziai 
p. K. Užbara, kad nepažinanti 
p. Kaspuczio gali pamislyti 
jog tas p. K. nevertas pipkes 
tabako. Bet kuria žinom, tai 
reike stebėtis ir rausti isz ‘L.” 
redakcijos prieraszo, kad teip 
save žemai pasistato. Kitas ve 
1? atsitikimas, tai 36 tos kp. 
mitinge; p. Hartmanowicz už 
sikese su kumszti ant p. Brad 
ckulio, sulaikė kiti nariai, o 
gal butu ir susikruvinę. Tai 
vis lietuviezki darbai ir karsz- 
ti darbininkai.

Dideli Perai

— Praejta subata gerai ap
degė keli namai ant East Pine 
uliczios. Ta paezia diena apie 
9 valanda vakare teip—gi buvo 
ugnis o Nedelos ryta truko 
vandeninis katilas ir peczius na 
me p. Rynkeviczius padaryda
mas bledes ant keliu szimtu 
doleriu Norints ugnagesei pri 
buvo bet jin pagialba buvo 
nereikalinga.

— Praejta meta gyventojai 
Skulki^ paviete i8Zgere 360 
000 bertaun a]aU8 arl3a 
kad kožnam v • moterei ir 
vaikui pripultu .f 
bertainio alaus. N lflienu 
Mahanojos aplaike 
kaipo savo dale.

Wilkes Barre, Pa.— Dar 
bai gerai eina net viskas brasz 
ka uždarbei ne vienoki.

— Oras szaltas.
— Lietuviu didelis būrelis, 

isz tu visokiu atsiranda. Del 
moterėliu p. Baltruviene labai 
reikalinga.

— Lietuviu draugiseziu yra 
6, turi daile nauja murinę 
bažnyczia, kasztuoja apie 80 
take. doleriu, tik reikia pared-

Homer City, Pa.— Dar
bai gerai eina net viskas brasz 
ka, uždarbei nog 4 lig 5 dole
riu ant dienes, isz kitur pribu
vusiam darbas ne sunku gaut.

— Lietuviu 6 familijos, ir 
pora tuzinu pavieniu^ ir dau
gumas paliuke in geryma.

Mahanoy City Elks draugys 
te laikys dideli fera ant Kaje- 
rio sales pradedant February 
21. Ant szitu feriu bus ir trau
kimas didelio E.M F. automo- 
bilaus kuri dar galima matyti 
lange ant E. Center St. antros 
duris nog paczto. Tikietai ant 
to didelio automobilio parsi
duoda tik po 50c. ir tikietus 
galima pirkti pas sąnarius to
sios draugystes. Czia turite 
proga iszlaimeti automobilu 
vertes $1225.00 už 50c. Jaigu 
nenoretumet laikyti automobi
liu ta syk galėtumėt ji par
duoti už puiku pinigą. Trau
kimas bus ka neteisingiausiai 
vedamas ir kožnas turi ta pati 
proga iszlaimeti, ta teisingumą 
patikrina szitie biznieriai; 
Chas. F. Kaier, JohnW. Phil
lips. Lean E. Lewis,JDr. Selig 
man, Jas. McElhenny, Dr. 
Reese, A. C. Sherman, Geo. 
J. Post, ir Chas. 8. Parmley.
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Parsiduoda Farma.
Turi 132 margu žem es, susi 

deda isz 18 margu puikios 
girios o reszta dirbama žeme. 
Vandens užtektinai geras 
tvartas ir sodas. Visa žeme ap
tverta tvoroms. Du arklei, 
karves ir visos prietaisos koki 
tik yra reikalingi prie gaspa- 
dorystes. Farma parsiduos 
tik už 28 szimtue doleriu o 
gyvulei ir prietaisos parsiduos 
atskirum kaip kas norės. Szita 
farma randasi prie plataus 
kelio lig miesto ir stacija ran
dasi 3 milos tolumo. Parsiduo
da pigei, už tai kad locninikas 
yra labai senas žmogus. Raszy 
kite tuojaus ant adreso, (dy) 

John hvietkus
Box 158 Brookfield, N. Y. 

Madison Co.

Ruptura
Yru Iszgydomn 

Cheinlszko-Elektro 
Metodu. Be Peilio, 

Be Operacijos.
Dėkingumo paliudijimai nuo dėkingu tmoniu.

Abneris Welshas sako:

Parsiduoda karve
Szviežia karve su telicze.

Atsiszaukite pas:
C, R. Schroeder, 

Locust Valley, Pa.

Pajeszkojimas.
Pajeezkau savo szvogerio 

Antano Salaszevicziaus kuris 
paejna isz Suvalkų gub. Vilka 
viszkio pav. Bartniku par. ir 
gmino. Turiu pas jin labai 
svarbu reikalą. Tegul jisai 
kas kitas daneeza man 
adreso:

Mr. J.J. Bagdonas, 
515 LynualSt. New Castle Pa.

ar 
ant

Parsiduoda Farma.
240 Akieriu isz to 120 akie 

riu iszdirbtos žemes. Naujas 
tvartas ir kiti budinkai. Visos 
reikalingos maszinos su gyvu
liais. Viena mile nog dypo 13 
miliu nog Hazeltono. (gi o;)

Mrs. M. Gelgot
Tank, Pa.

Parsiduoda Salunai.
Turiu ant pardavimo 4 sa- 

lunus ir “Wholesale Bizni” 
Preke salunu nog $1400 lig 
$2800 su naujais laisnais. Tie 
salunai randasi MaHanojuje ir 
aplinkinėj ir parsiduos be na
mu tik parsiduoda “good will 
ir “fikszczerai” Kas norėtu 
pirkti tegul raszo ant žemiaue 
padėta adreso o gaus visas in
formacijas. ('og o})

B. Ragažineki.
54 N. Main St. 
Mahanoy City, Pa.

Lietuviu teatras ir balius
Mahanojaus Lietuviai 
Mylėtojai I
Diena 19 Vasario 1912 (19 

Feb.) Mahanoy City, Pa Bacz- 
kausko svetainėje 507 W. Ma
hanoy Avė. sulosz gana gražu 
veikaleli “Tris Mylimos”. Pa 
baigus loszimui vietinis Bažny 
tinis “Birutes” choras vedamas 
p. Sodeikos padainuos keletą 
Lietuviszku dainelių. Po dai
nų bus szokiai, grajis orkestrą 
Lietuviszkus ir svetimtautisz- 
kus szokius. Visoki užkandžiai 
ir gėrimai bus ant vietos.

Meldžiame visus lietuvius 
atsilankyti, pažiūrėti to gra
žaus veikalėlio kaip yra keb
lu ir juokingas padėjimas tu
rint tris mylimas, teipgi pa
klausyti Lietuviszku dainelių, 
bei paszokti Lietuviszkus szo
kius. Labai bus malonu ir sma 
gu Lietuviams praleisti szi va
karėli.

Prasidės 7:30 vakare.
Inžanga 25p 35p ir 500

Tikietus galima bus gauti 
isz anksto pas “Birutes” 
narius.

Kvieczia Komitetas.

ea-

Trupinelei.
— Rosijoi randasi tik 

kasdieniniu laikraszcziu.
— Anglis ira brangiausios 

South Afrikoj, o pigiausios 
Kinuose.

— Suv. Valst. ira 10,920,- 
00? Prusu.

— Francije aplaiko kas me 
tas $5,000,000 padotko už pa
dirbtas zapalkas.

— Mieste Johannesburge, 
Afrike, kur givena skaitlis 
Lietuviu, ira 30,000 baltu o 
82,000 juodu žmonių.

— Mexike randasi suvir- 
szum 13,500,000 ipatu isz to 
skaitlo tik 8,000,000 ira užim
ti darbu.

— Apie 80,000 žmonių gi
vena arti ir aut vulkano Ve
suvius.

90

Paikas Iszriszimas Užduotis Isz 75

kletkos ir

kad t»o daug metu kentejimo inkiros ruptnros 
jis visai buvo iszgydvtas per Dr. O’ Malley 
ir dabar visai neneszioja rait-zeziu nes jau 
nėra reikalo, p. Wel-hns yra Superintendentu 
Jackson-Wond'n Car Works, Berwick, Pa. 
ir jo žodis daug reiszkia kurie turi panaszius 
kentėjimus. Jis nebuvo atitrauktas nuo jo 
kasdieninio užsiėmimo, kuomet buvo gydo
mas, i z^kiriant ta laika, kada tarėjo boti 
Dr. O’Malley’o office kur. bovo gydomas 
nauja metodą, nevartojant nei peilio, nei 
operacijos Szimtai paliudijimu galima 
matyti office nuo iszgydytuju.

Dr. O’Malley’o nauja gydymo 
metodą tikra yra liuesą nuo visu pa
voju. Nėr piaustimu, nėr skaudėjimu 
nėr operacijų. Nereikia apleisti darba

Nereikalauja raiszoziu kada jau 
iszgydytas.

Skaityk, ka sako iszgydyti Pacijentai 
apie Y)r. O’Malley’a.

Unijos Doku užveizdetojas 
Raubso Kasyklų, Luzerne, Pa., sako:
Courtdale, Pu., Nov. 26, 1911.

Brangus Dr. O’Malley:
Asz raszau Tamistai szi laiszka, kad 

pranesztiTankistai, kiekvienam Ruptura 
serga nezi am; kadangi asz buvau bai
sam padėjime, bet nuo Tamistos vaistu 
likausi visiszkai iszgydytu. Asz duodu 
pavelijimą pavartoti mano vardą, kad 
ir kiti ligoniai gali būti iszgydytaia.

Ad. Kuttenberger, Box 131
Luzerne, Pa.

Prisiuski 2c. marke o gausit 
illustriuota knyga apie Ruptura.

Dr. Alex. O’Malley 
Ofisas 158 S. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.

Ten kur galite raszyti ir 
kalbėti Lietu viszkai.

B.

B

RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis
Ragažinskas pargabeno visokiu 

gėrimu, AmerikoniszKU ir Imp<rtitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

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

ISZRISZIMAS 45

Indekite bile kokius numerius nog 11 lig 19 
kožnam langui i je, idant suskaitant isz visu 
szaliu iszeitu 45. Nevale vienokius numeri
us du syk naudoti. Kožnam katras prisius 
gera iszriszima gaus 4 puikus Lotus LONG 
ISLAND tiktai už $99. Vertes tu lotu yra 
$189. Turime tik keletą tu puiku lotu to 
del pasiskubinkyti. Raszykite o gausite 
mapas ir 1.1.

Abbey Real Estate Co.
59 Park Row. Room 1012. Dept. I NewYork.N.Y.

NzCredit
Imkite numerius isz pirmos 

sudekite antroje, teip kad skaitant isz visur 
iszeitu 75. Prisiuskite iszriszima o mes 
duosime už tai Certifikata vertes $100 ant 
puiku Lotu susidedant isz 10,000 keturkam- 
piniu pėdu, tik *10 milu nog New Yorko ir 
tik keletą minutu nuo dypo. Preke tu Lotu 
yra $199 bet jaigu gaubite Certifikata tai 
kaaztuos jumis tik $99 už 4 Lotas. Galima 
užmokėti $7, paskui $3 ant menesio.

Raszykite ant adicso

Lith. Catholic Dept. I.
Room 1013, No.63 Park Row New York, N.Y.

LIETUVIO KRAUTUVE.
Pas mane galima gauti naujausios 

mados laikrodėliu, žiedu, armonikų, 
akripku, ir visokiu muzikaliszku 
instrumentu. Geru britvu, drukuo- 
jamu maszinukiu, albumu fotografi
joms bistoriszku ir malda kmngu, 
popieru laiszkams raszyti su pasiskai
tymais ir dainomis, su drukuotais 
aplinkui konvertais, tuzinas 25c., 5 
tuzinai $1 Perkupcziams 1000 už $0 
magiszkos kazyros su kaziromis gal 
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit 
mano naujo didelio kataliogo, prisiu 
skite 2c. marke ir aplaikysite jin rasi
te daugybe naudingu daiktu.

Naujai iszejo isz spaudos labai rei
kalinga katalikams kninga ‘Szaltinist 
su puikiais apdarais kasztuoja $2.

Kreipkitės ant sziuo adresą:

W. WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn, N. y.

Nemokėk dykai $10,m]
Apsigarsintoju. Jeigu rd

gate liga, tai eikite pas gi 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gelmtaĮ 
nūs ant kojų, tai gausi po'IKį 
gyduole. Jaigu nepagelbtf- 
bus sugražinti piningai, W 
gi iszsius placzes informacij s 
no ko plaukai slenka ir 
ka, pleiskanų atsiradymas įt 
nupuczkave veidai. Tukati^tejy- 
czei dekavoja už dyka raį; 
Raszyk tuojaus ant adreso:#’

Gratis Specialisto 4 
Box 106 Sta. W.Willianu^B

Brooklyn, N. Y. J s
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VALSTIJOS KASUER1US LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTS
BANKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, FA.

6789,566.97.
6587,569.84.

Visiizkas Turtas
Viisiszki Depositai

Turtai yra 137| Procento Depositu.
Tas yra protekcija ir susiligina su sargiausaw
Bankais szitam Steite.

Kapitalas 1
Pervirszinis >$201,925.
Profitai )
37į procento depositu.

Tas parodo kaip szitas Bankas auga.

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

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

...DIRDKT0RIA1...
W. RYNKIEWICZ 

L. ECKERT.
A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY.

M. GAVULA.
W. J. MILB8.

Puikus Pluszinei Kotai del Moterui
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke 
idant greit parduoti.
Mes parduodame daugiaus Kailiniu Kotu negu kiti 
sztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

I I I FXJ (K! Mahanoy City, ShenandoahI 1 4 Mt. carmel, Landsford.

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

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitant 
kas 3menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios niszies Rejentalnus Dokumentus h 
vedam provas senam krajut. Rejentolno 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notaro 
J. G. Miliaucka. Užkviecziara lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mnms 
justi bankinius reikalas o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama ežios vra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu? 
siunezant paczedumui in Banko, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe> 
Expreso Money Orderi.

A. G. GRQBLEWSK11 (IŠGIRDEI
Cor.Elm 4 M<uūStl. K -----
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Kiekvienas Lietuvmzkaa Sttomidu 
teipgi privalo užlaikyti visada nosį 
puikias Lietuviszkas Gyduoles aro 
Batoruose ant pardavimo, kad muso 
tautieczei reikalaudami galėta nu
pirkti ir nereikalautu iszdooti 
piningus dovanai kokiems nors apn- 
vikams tose npielinkese. Sztornmhi 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; pardaohU 
musu tyras Lietuviszkas Gydaola, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l.......................... ...25c.
Egiutero No. 2.............................Mc.
Zmijecznik............25c., 60c. ir $1.00.
G um bo Laszai............................ 85c.
Meszkos Mostis.......................... .25c.
Trejanka...................................... 25c.
Limmentas vaikams ................ .25c.
Gyduoles nuo Kosulio...............2-5c.
Liepiu Bahamas ............... .....25c.
Anty-I-akson del vaiku...... .....25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusia 35c. 
Vanduo nuo Akiu...................... 25c.
Ūgniatraukis.................... .
Skilvio Laszai............... . ......... ..25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios............................. 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo.......... Wc.
M liteliai apstabdymui Galvos

skaudėjimo..................  lOo.
Laszai nuo Dantų............. 10c.
Mastis nuo gedimo ir prakaitavimo 
. Kojų....................  :........ 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikata 60c. 
Vaistas nuo Lapauto.................15c.
Gyd. nuo Grippo................... $1.25.
Plauku apsaugotojas..................50c.
Muilas del Plauku.................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų................ 35c.
Rožes Balsamas...........................25c.
Kinder Balsamas........................ 26c.
Bobriaus Laszai..........................50c.
Szvelnintojas................  35c.
Kraujo valytojas...................... 12.00.
Nervu Ramintojas.......... . ...... $LW.
Egzema arba odoe uždegimu

pas Vaikus........................... U-25.
Pleisteris (Kasztavolo).............. 26c.
Pamada Plaukams.......... ........... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise..... 25c.
Gyduoles nuo Kiemens........ . .......60c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu.. • • .15c. 
Inkstu Vaistas...............25c. ir 3L00.
Akines Dulkeles....... ................ -26c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbūtis $L2& 
Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................$2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

..25c.

SILAS DAVIS
101 W. Pine St; Mahanoy City.

Yra agentas ir parduoda 
visokius medžius del pasodinio 

prie Namu,ant Kapiniu, Daržuos ir tt. 
teipgi vaisingu medžiu, vaisiu augalas 
visokiu kvietku. Dabar yra laikas 
duoti orderi. Musu augalai gvarantiti 
augti jaigu neaugs tai duodame kitas.

stei- 

fnr- 

par-

Parduodu farinas.
Lietuviu kolonijoi Michigan 

te kur turi pirkia 105 Lietuviai 
mas Mason paviete. Turiu ant 
davimo gyvenamu farmu su budin-
kais ir sodais. Lake paviete turi dau
gybe neiszdirbtu geru farmu ant 
lengvu iszmokescziu. Raszykite o 
gausite lietuviszkas informacijas, 
knygele ir mapas dykai, udy oą) 

Anton Kiedis,
Peacock, Lake Co. Mich.

26 Metas Senas Laikrasztis

VIENYBE LIETUVNINKU 
iszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y. 
“Vienybe Lietuvninku” didelio 
formato 12 puslapu, talpina moksli- 
szkus straipnius ,eiles, feljetonus nau
jausias žinias isz visos pasaulės, 
daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir 
paczioa Lietuvos savu korespondentu 
“Vienybe Lietuvninku” buvo 
visu pirmeiviszku organizacijų organu 
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Pernai 10d, Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežasties iszlei- 
dome dideli žingeidu Jubilejini 
numeri, kuris liks tik istoriszku 
atminimu, nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant 
metu užsimokės $2. gaus ta numeri, 
kaipo dovana.

Metams : : $2.00. 
Pusei Metu $1.00. 
Užrubežin $3.00.

“VIENYBES
LIETUVNINKU"

Prenumerata
Užsiraszyti galima visada

Kas nori gaut tik 
JUBILEJINI NUMERI 

prisiusk 10c. markėmis, o tuoj gausi 
Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, raszik toi. 

Užsiraszant “VIENYBE LIETUVNINKU” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Registruotu laiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo szituom adresu

J. J. PAUKSZTIS & 00,
120-124 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
-PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GREDZJAU81 GARLAIVAI— 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yoiko o Rusijos be jokiu peratojimu.
PUIKI GARLAIVAI: < ZAR — KURSK — RUSSIA

In Libatva 11 Dienu. | f Kurek.10 Vasario;Lltuanla 21
Vnrtn I Vakario; Birmahkovo; Kuraklez New yorko ( ž Kovo

Apie dauglane daelžinoeite paemueo agentui! arba

In Rotterdama S Dienas. L.
033 Treczia Klaea 035
SIS Antra Klasa $50

Pirma Klasa $7 > , _____o______________ _ ________ ____
A. E. JOHNSON & CO., (General Paitenger Agt». 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJAS ŽEMINIS TA VORAS
Sziame laike apluikorue visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Ta vora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
Jekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga 
del apredimo Moterių, Alerginiu, 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.

iTlL C!1 „L,. ( LS?“ Pas n;us dirba Lietuvaites.H P. Lfi H B I 122 W. Center Str.
1UU U1UUU I Mshanov City. Pe

□ □□□ □□

Prasidės Panedeli 12 Feb. tik ant 3 dienu!

10 Procentą numuszime nog visokiu Baltu Ceikiu 
kaipo tai Visoki Muslinas, Lininis Ceikis, paklodes, 
Servetes, Kortines ir t. t.

10 Procentą numuszime uog visokiu Korsetu 
Kaipo tai Nemo, R. & G. ir American Lady.

Procentą numuszime uog visokiu Iszsiuvinejimu. 
Moterių ir Vaiku Apatiuos Drapanos. Hills Muslinas 
geriausias ka yra padirbtas, ant szito pardavimo 
parduosime po 7c. mastas.

10

Didžiausiaus pardavimas ka da turėjome. 
Neužmirszkite dienos Feb. 12.

QCIUFDT’Q E. CENTRE ST., OLIVLnl 0 HAHANOY CITY
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Geriausias LietuviBzkas 
Sziauczius ir Czeveriku Sztoru.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriki 
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku 
Geriausius skurinius ir guminius darbiniu 
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokiu 
pataisymus ir atlieka darba drueziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu bū 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busiu 
užganėdinti ir suezedinsite piningus.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku balty, 
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku Ii 
Fautaplu ir per szita menesi parduodu d 
labai pigia preke. Neeikyte pas svetimi^ 
tezius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna
526 W. Centre UI, 

Mahanoy City, Penna.
SZ. JURGIO DRAUGYSTE 

KANKAKEE, ILL.
—: ADMIN1STRACIJE:-

Wl. Linoeviozia — Prezidentai
18 Union Si

Jos. Mackus — Vice-Prezidentu 
439 Indian Ąve.

Ant. Usewiez — Prot. Sekretorius,
259 Entrence Ava.

Felix Jakszta — Fin, Sekretoriui
452 Derbur Ąve,

M. Sabalauckas — Kasijeriui
214 Entrence Ąve.

Mat. Szabonas — Marszalka
Ą. Waitekunas j
J. Grigoras t Ąpeknnai Kasos
Ą. Paraszinskas J

Dovanai
Atsiusime muso kalendorių 

ant 1912 meto, knygos formate 
su gražeis pasiskaitimai?. Pri- 
siukyte savo adresa ir 2^ mar
ke o gauksite kalendorių per 
paczta dykai.

Bischoffs Banking Houas.
287 Broadway 

(■j •}) New York

Dr. A. Yuszka, M. D.
...Lietuvis Gyditojas ir Chirurgo#..,

Gyd<» visokias Ligas

—: Gyvenimas ir ofisas :—
1749 So. H.lited UI., Kampo 18-toi. UI 

Chicago, Ill. Telefonas: Canal 2118.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po no. 604—606 
WeBt Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (y jj

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City,

*
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