
. Nemokėk dykai 810,|į 
5 Apsigarsintoju. Jeigu jį 
’ gate liga, tai eikite pas į 
J miesto daktara.
i- Jaigu turi dantų gėlimą: 

nūs ant kojų, tai gausi po
'• gyduole. Jaigu _ nepakeli 

bus sugražinti piningai. J
,0 gi iszsius placzes infomu 
ii no ko plaukai slenka ir > 
it ka, pleiskanų atsiradynn,
1 nupuczkave veidai. Tufe 

czei dekavoja už dyka i
į Raszyk tuojaus ant adres
is Gratis Specialists

Box 106 Sta. W.Willia®!

Brooklyn, N. Y.
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...SAVININKAS IB FABR1Ka.Mii 

Garsiu Lletuvlszki-Leikiszh^

Kieki Idelu.ulkAj hC.rj 
teipgi privalo užlaikyti risdic 
puikias Lietuviazkas Gyduojfli 
bztoruose aut pardavimo, uj q 
tautiecaei reikalaudami 
pirkti ir nereikalautu n 

I piningus dovanai kokiems trn J 
vikams tose apielinkae. StcM 
rašykite pareikalaudaminuJ-J’ 
les, nes geras uždarbis; 
musu tyras Lietu vilkis 
kurias mes gvarautuojamt Į 

Egiutero No.l............ .....J

Egiutero No.2.................. jį
Zmijecznik........... 25c. ’ŠoTS

Gumbo Lasai..........
Meszkos Mostis...........
Trejanka............................ y
Linimeutas vaikant.........
Gyduoles nuo Rosinio.......;
Liepiu Kabamas............M1„j
Anty-Lakson del vaiko ...... jį
Milteliai vaikams noo Kirw-Xin 

’’ nuo Kirmėlių del suiufs; j 
Vanduo nuo Akiu............
Lgmairaukis........................_j
Skilvio Lasai.................... <
Gyd. užlaikunui Viduritrin»š 

B Kruvinosios....................._j

‘Uicure’ arba gyd. Rumatymo |L
Gyti, del nemanmo Hlfo___ i
Milteliai ap&iabdymui Gilta 

skaudėjimo.......... „.....
Laižai uuo Dantų...........
M ubt is n uo gedimo ir prakiura

Kojų.................................. į

Geležinis sudrutiniojas įveiktai 
Valams nuo Lapauto........._J
Gyd. nuo brippu.................L
Plauku apsaugutojaa....... M_j
Muilas del Plauku................ i
Milteliai nuo Lepenu........._J

■ Rožes Kabamas......  ~
Kinder Bahamas....
Bobnaus Lasai.....
švelninto) a«............
Kraujo valytojas.....
Nervu Ramintoji'.........
Egzema arba odos ubiegisa

pas Vaikus................. '
Pieibiens (Kasia volo). 
Pam&da Plaukams......
Gyd. nuo skaudėjimo Aus 
Gyduolesnuo Siemens.....
Vengriškas Taisytojas Ik. j 
Inkstu \aitUb.......... KbU
Akines Dulkeles.................... 1
Gyd nuo uždegimo Dse m

alte Inai skausmo ir shrtai|« 
Gyd. nno Parku ir 5ieZu...-i 
Uyd. nuo Dedervines...... ._L
Gyd. nuo Padapungoflija k

S. Waluna
Geriausias Lletaitatoj 

Sziauczius ir Czeverilak

Parduoda visokius apdaricsdJ 
preke negu kitur. Užlaiko riscb 4 
ir Pantaplu del vyriu, motetui] 

c Geriausius skujinius ir gumkiaff] 
Czebatos ir Czeveiikiii PrB' 

1 pataisymusiratliekadaibadrjit! 
J ir pagal naujausia mada, pipas W 

Pirkyte savo aysiavimus pu etai 
užganėdinti ir surzedindie pinrp

Vaikams ir Mergaitėms turi;, 
Fdtoniu ir kitokio kolono (K 

antaplu ir per sau mena 
Ubai pigia preke Neeikytepatrt 
torius pirkyte pas tautieti:

Simona Wain 
526 W. Centred

Malianoy Cllfefti >

Dovanai
AteiiiJme muso bis 

ant 1912 meto, knygtufc j 

į u gražeis pasistsiliuii 

siukyte savo adresai^ 
ke o gauksite kaleni.’' 

paczta dykai.
Biscnoffe BankingBn 

287 Broadway 
(•j ■;) NewFofi

—

Dr. A. Yuszkn, I
... Lietuvis Gyditojw ir tt# 

(VjB
Gydo visokias Ligss j

—: Gyvenimas ir o&®'
I749 So. Hahted UI.,

Ckicafo.ni. Teldmn&į -

Ant pardavi®*
Namai ant ketonu J ? 

ant viso loto po no. $ 
West Center ulyczioi1 
nokyte ant adreso:

Thomas HaugM
12 E. M#. 

Malisnor*'

Fr.SiraP
Lletuvlszki Kr#*

...Vp.,

I807 C1ISW SI.,
Didžia  uses Tikru
Sklodas Gerynia 'Į

Uraszykit man 
įertikrituiu kad pW J 
avon pigiau nakalf^ I

Jurgis Wasliingtonas.
Gyme Westmoreland pavie

te, Virginioi, Februariaus 22, 
mete 1732.

Buvo pirmutiniu prezidentu 
Suvienituju Steitu nog Apri- 
laus 30, 1789 lig Morcziaus 4, 
1797.

Mire Mount Vernon, Virgi
nia, Decemberio 14,1799.

Ketverge pripuola diena jo
jo gymitno, kuria apvaiksz- 
ežioje po visa Amerika o taja 
diena publikines mokslaines 
bankos ir kitos randaviszkos 
institucijos yra uždarytos.

Aplaikem pirma numari mė
nesinio laikraszczio “Lietuviu 
Žurnalas” kuri iszleidže P. M. 
Kaitis. Prenumerata 50 centu 
ant meto, asztuoniu puslapiu 
10įxl4. Adresas: “Lietuviu 
Žurnalas,” 1607 N. Asland 
Ave. Chicago, Ill.

Ne senei inszventytas kar- 
dynolas O'Connell isz Bostono 
geidže czion Amerike sutverti 
katalikiszka partije, kuri dali- 
bautu politikoje Suvienituosia 
Steituosia. Kardynolas tvirtina 
buk jagu Francuzijoi gali bū
ti partije masonu o Vokietijoi 
katalikiszka partije, tai del ko 
Suv. Steituosia ne gali būti 
teip-gi katalikiszka partije, 
jago czion randasi euvirszum 
14 milijonu kataliku ?

Bet tasai kardynolas ne ge
rai daro, ne! Mums czionais 
Suv. Steituosia gana gerai, nes 
lig sziolei ne maiszeme tykeji- 
ma su politika.— Bloga tai 
pradže, kuri nieko giaro ne at- 
neez.

Roaljoje ir Lietuvoje f3 60, 
Anglija ir Skotlandij* 16 Bh. 
Prusnose 15 Marku.Amerike J ^Europoje)

BA8ZANT GROMATAS IN REDYSTE UŽDEKYTE SZITOKI ADRESA

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
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F du-kart nedelinis laikrasztis 
“SAULE”

YRA TAI VIENATINIS LIETUVI8ZKAS LAIKRASZTIS AMERIKE 
KURIS ISZEINA DU-KART ANT NEDELIO8.

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

Mahanoy City, Pa Utariiluto^Vasiwio^E^ruary)J/J12ENTERED AT THE M Ali ANGY CITY. PA. POST OFFICE 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

Badai ketina iszejti naujo 
«ztamo moteriszkos skrybėlės 
panaszios in .... kiauszinius. 
O ar ir prekeje liginsis kiau- 
szinems? Jago teip, tai vyru- 
czei laikikytes už maszneles.

Del keliu desetku skaityto
ju likosi laikrasztis “Saule” 
sulaikytas del to, jog laikas 
pasibaigė o be piningu nevale 
laikraszczio siuntinėt per pacz 
ta. Mes ne galime žinot, kas 
do žmogus skaitytojas ir gal 
jisai senei Lietuvoje ar in kur 
kitur persinesze o laikraszti 
gal kiti skaito. Teisybe, blogi 
laikai del ne kuriu katrie ne 
turi darbo, nes ka mes galime 
daryt, jagu valdže pacztine to 
reikalauja?— Valdžios reike

l
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Alėtas XXIV

ISZ AMERIKOS
Pakars Lietuvi.

Scranton, Pa.— Vincas Pe
tras Biszis 18 metu senumo ku 
ris nužudė Irvin Barges, eks
presini siuntini ant Lacka- 
VVannos trūkio 19 Novemberio 
1911 likos apsudintas ant pa
korimo. Biszis gyme Szenado 
ri 22 Dec. 1893 o paskutiniam 
laike gyveno su tėvais Kings- 
tone.

Biszo tėvas serga nog kokio 
tai laiko ant džiovos, o idant 
jiam palengvint sziek tiek pas 
kutinės dienas, nutarė aplai- 
kyt piningu norints kokiu bu-

klausyt. Kas nori skaityt, turi du idant tėvui pasirūpint gia-
už laikraszti užmokėt.

Jagu dabar Christusas pasiro
dytu,

Tai ajrinei viskupai Jin pra
keiktu 1

Jau nog daugeliu metu szel- 
pe ir szelpe mokslaejvius, nes

ro gydintojaus ir gyduolu. Pa
pilde žudinsta ir apiplesze 
siuntini.

Biszius kaltina savo nelai
minga gyvenimą už tai, jog 
užgyme petniezioje, apleido na 
mus petnyczioje, užmusze Bar- 
geri petnyczioi ir apkaltino 
jin už žudinsta petnyczioi o

kur jieje yra? Kokia nauda tu dabar geidže idaūt j in pakartu 
ri visuomene isz tuju mokslaej petnyczioje o tada jojo negilu- 
viu? Ar gal tiejei mokslaejviai Į k;g pa8ibaigtu.
vadinasi, ke isz gimnazijų pa- [ 
varo už blogus pasielgimus? 
Tokiu niekas neprivalo szelpt, 
tegul veluk ymasi prie ranku 
darbo! Kožnas doras jaunikai
tis,— godus mokslo, o turintys 
vidutinei turtingus tėvus, pra
deda, ir baigė mokslą, o jagu 
ir tėvai beleisdami sūneli in 
mokslą insiekolina, tai geras 
sūnūs pabaigęs mokslą, ne už- 
mirszta apie tėvus. Piningai 
ižduoti ant mokslo vaikams, 
yra tai skole užtraukta nog tė
vu o dorus vaikai privalo aty- 
duoti su palaukiu. Jau davėsi 
pažint tiejei mokslaejviai, ka
trie aplaike paszelpa ant baigi 
mo mokslo. Ne vienas apie ge 
radėjus ne nori žinot, o ir savo 
tautos iszsižada, Po teisybei, 
su keleis nikeleie, ka ant ko
kio apvaikszcziojimo arba pra 
kalbu surenka, tai vos galėtu 
vienus pietus suvalgyt. Kas no 
ri mokytis, tegul pirma užsi
dirba, o ir dirbdamas tegul 
mokynasi, ypatingai —:-- 
Amerike,— gali dirbti ir mo
kytis.

czion

ATSAKYMAI.

Telegramai skelbe, buk, pa
ti Henryko Tafto, brolio pre
zidento, priėmė szventa krikez 
ta isz ranku Jėzuito Vaughano 
bažnyczioje Szv. Ignaco. Szei- 
rnyna Tafto priguli prie epis- 
kopolines bažnyczios, Dabar 
prezidentas Taftas turės brolie 
ne katalike.

Ir ar kas tyketu szendien, 
jog 29 metai adgalos, popula- 
riszkas kandydatas ant prezi
dento James G. Blaine likos 
ne iszrinktu ant'teip augszto 
dinsto; vien tik del to, kad jo 
pati buvo gera katalike? Nes 
acziu Dievui dingo laikai apa- 
izmo ir neapikantos.

In komitetą legislatures Ma- 
rylande prisiuntė dažiuretojas 
kalėjimu Weyler inneezima, 
idant prasižengelus vietoje 
kart, užkloroformavot ant mir
ties — Teip, ne kuju tai pa
galiu, vis tas pats.

Popiežius iždave paliepima 
kardinolams ir kitiems virszi- 
ninkams katalikiszkos bažny- 
czios idant nepnyminet jokiu 
užpraezimu ant tokiu zobovu 
ant kuriu moteres pasirėdė 
konia pusnuogios. Panaszue 
paliepimas privalo būti nu- 
siunstas jauniem? kuningams, 
kurie lengviau gali inpulti in 
pagundinima....

S. B. Boston.— Turekyte 
kantrybe, savo laike bus patai 
pyta. Gauname szimtus pana- 
eziu gromatu su daneszimais 
in Taradaika ir Baltruviene o 
toji katra atejna pirmiaus taji 
sunaudojame.

T. Z. Nanticoke.— Ameri
ke randasi in 3,500 milijonie
rių. Jago tamietele geistum ži- 
notie jin pravardas tai rasi 
“World Almanac” New Yor
ke. — Duodame rodą idant su 
jeis nesusipažintum o geriau 
paymki sau už vyra koki Lie
tuvi su juodom rankom o bal
ta szirdže.

M. R. Worcester. Dyd- 
žiause f lota ant svieto yra Ang 
lijos o antra Amerikoniszka o 
ne Vokiecziu. Metas adgalos 
Vokiezkabuvo antra dydesne.

F. W. Utica.— Roeijoi ran
dasi 18 miestu kurie turi po 
100,000 tukstaneziu ir daugiau 
gyventoju: Peterburgas 1,907, 
000; Moskva 1,520,000; Var- 
szava 848,000; O lessa 510, 
000; Ryga 350.000; Baku 202 
000; Fiflisas 200.000; Vilnius 
198,000; Taczkentai 188,000; 
Pastovas 160,000; Jekaterynas 
law 150 000, Astrakan 148, 
000, Kazan 145,000, Heleing- 
furs 140,000, Tpla 132,000, 
Kiszinevas 130,000, Minskas 
110,000. Yra tai pagal 1911 
meto suraszo.

— Tamieta;turejai teieybia
S.B. Sheboygan.— Tasai ku 

ningae atvažiavo ežia kalekta- 
voti. Ketina jisai adgalios griž 
ti in Lietuva.

Yda du apgavikai aresz- 
tavoti.

Phoenixville, Pa.— Pacztas 
ir Suv. Steitu valdže tomis die 
nomis aresztavojj du apgavi
kus ir pardavėjus neteisingu 
piningu Vaclovą Milleri 32 
metu senumo ir A.O. Polski 
40 metu senumo, abudu Len
kai. Policije rado pas juosius 
50,000 neteisingu bumaszku.

Jiuju būdas platinimo po 
Amerika neteisingu bumaszku 
buvo lengvas ir sekantis: Bu
vo jieje apsigarsinia lenkisz- 
kuosia laikraszcziuosia buk už 
laiko kantora mainimo euro- 
piszku piningu. Kada jiuju 
aukos prisiunsdavo piningus 
ant apmainimo, siunsdavo 
jiems netikras bumaszkas, to
kiu budu platino piningus po 
visa Amerika pokol pacztinia 
valdžia apie tai nedažinojo. 
Detektivai užklupo ant kanto- 
ro ir apgavikus aresztavojo. 
Neteisingus piningus apgavi
kai aplaikydavo isz New Yor- 
ko. Badai ir Lietuviu daugelis 
likos apgautu panasziu budu.- 
Gerai laikrasztis “Puck” kal
ba: “oj kokie tiejei žmonis yra 
kvaili.”.

Pakorė penkis ant kart.
Springfield, Ill.— Petniczio 

likos ant kart pakartais Fra- 
nas ir Edwardas Sziblewskei, 
Filipas Somerlingas ir Tamo- 
szius Szulca už žudinsta far- 
merio Fredriko Gielzo arti 
Czikagos. Ta paezia diena likos 
pakartu Jeningsas murinas 
teip-gi už žudinsta.

Ne norėjo duotis pabu- 
cziuot— nudurta.

Windsor, Me.— Už tai, jog 
ne norėjo duotis pasibueziuot 
per Jamesa Hale, naszle Mrs. 
J. Yates likos perdurta peiliu 
ant uliezios. Motere likos nu
vežta in ligonbute o nuobif- 
dus jaunikis likos patalpytps 
in kalėjimą. į.

Ant

Baisi nelaime ant 
geležkelio

Huntington, Pa.—
Pennsylvanijos geležkelio, eks
presinis pasažierius trūkis iszsi 
rito nog sztangu arti Warriors 
Ridge. Tris pasažierei likos 
užmuszti o 67 pažeisti, Gilukis 
kad visi vagonai buvo plieni
ni nes kitaip butu daug dau
giau užmusztu. Bledes kompa- 
nije ąplaike ant 190,000 dole
riu.

Padovanojo 83,000 — vela 
nori atimt.

Boise, Idaho.— Filipas Mc- 
Gran buvo tosios nuomones, 
jog nesulauks rytojaus ir turės 
mirti, ,nes priesz mirimą pa- 
szauke savo kaiminka Mrs. 
Coe, kuri jiam daug giaro bu
vo padarus o geisdamas už tai 
atsimoket, padovanojo jiai 
3,000 doleriu. Bet ant ryto
jaus Filipas jautėsi geriau ir 
smertis su dalge užmirszo pas 
jin atsilankyt. Dabartės skun- 
dže savo kaiminka idant jiam 
sugražintu piningus, nes toji 
nunesze in banka ir padėjo 
ant savo vardo.— Yra tai pa
mokinimu idant nieko ne da
ryk staigai, pirma gerai ap

svarstyk.

Klaida jauno vyro.
Plainfield, N. Y.— Baisia 

klaida papylde Chae. Haas 
nuszaudamae savo jauna pi 
ežia in vieta vagio. Nakties 
laike abudu iezgirdo žingsni ‘.s 
ir sznabždejimus prie tvarto ir 
atsikėlė persitikrint kas tai 
galėtu būti. Vyras ėjo iii kilia 
szali tvarto. Po kokiam lailffii 
Haas paregėjo atejnanti szf- 
szeli žmogaus ir paleido szi^i 
isz karabino. Kada uždegei - 
buri, persitikrino, jog sutes*- 
kino szuviu galva savo jaunos 
paeziulee, užmuszdamas jiaja 
ant vietos.— Buvo apsipaezia- 
ve tik tris nedėlios.'5
Paprasze insiut guzika-- 

likos perszautas.
Brooklyn, N. V ——W, <** 

Richardson paprasze ana die
na savo paeziulee idant jiam 
prisiūtu guzikeli prie marez- 
kiniu. Pacziule teip tuom in- 
irszo, jog pagriebus revolveri 
szove in vyra du kartu, pažeis
dama jin mirtinai. Galite sau 
perstatyt, kas galėjo atsitikti, 
jago vyras butu josios papra- 
szes idant jiam užlopintu kel
nes arba paneziakas!

Bobiszkas valskas!
New York.— Czionaitinee 

sufragitskos, nutarė nustebet 
visa svietą savo spėkoms ir 
“kareiviszku” miklumu. Ta
me tai mierije parengineje pa
roda sufragiteku New Yorke 
diena 4 Gegužio. Ydant svie
tui parodyt, jog ir sufragits
kos gali pildyt kariumeniszka 
tarnysta, nutarė parengt taja 
diena “bobiszkus raitelus”, 
parėdytas in vyriszkas kelnes, 
czebatus ir t. t. Parodoje, da- 
libaus 30 tukstanezius bobų o 
pulkas “bob-raiteliu” susidės 
isz 50 bobų.— Tik jau tos 
amerikoniezkos bobos pradeda 
paszelt!
K įmingąs ( ?) aresztavotas.

Ashley, Pa.— Kokis tai 
J uozas Markeviczius, kuris 
buvo pasiredias in katalikisz- 
ka kuninga ir rinko piningus 
del pripildimo savo kiszeniu, 
likos ana diena aresztavotu 
czionais ir nubaustas per su- 
dže ant meto in kalėjimą. Ba
dai tasai apgavikas tokiu hu- 
du prigavo daugeli žmonių po 
visa Amerika,— Saugokytes 
panasziu apgaviku. O gal eme 
paveizda nog ne senei pribu
vusiu svecziu isz Europos?

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos,

Po pamokslui.
—• Hei Jonai, ar tu buvai 

szedien bažniezioje?
— Buvau dauggalis pone?
— O ka kalbėjo per pamok 

slaprabaszczius?
— Prabaszczius kalbėjo, 

jog ir ponai ir kaimuoezei ir 
dvarinei tarnai eis po smert in 
pekla. Mes mielinom, jog mu
so tarnista pasibaigs su miriu 
o cze prabaszczius kalbėjo, 
jog ant ano svieto turėsime 
tarnautie, ba j turėsime kurt 
ugni po katilais, idant ponams 
szilcziau butu.

sztamu 
norėdamas būtie 
ir naudotis isz

Nelaiminga moteryste.
Ona Bajonis, naszle su trimis 

vaikais beprekiaudama su lai 
kraszcziais szsitaupe 400 rub
liu kuriuos laike pas save 
Koks tai Jurgis Sapožnikavos 
pajutęs, kad O. B. turi tiek 
piningu, pradėjo prie jos pirsz 
tis. Bematant jiedu suėjo in 
pora. Bet neilgai laukus J. S. 
pagriebė savu žmonos pinigus 
— iszbego. palikes laiszkeli; 
“Sudiev! Nejieszkok manes 
nes visvien nerasi”

AkivosZiniosisz Lietuvos.

Meilingas atsitikymas 
maskoliaus.

Kaip pasaka isz “tukstanezio 
naktų ir vienos” skamba apra- 
szymas vienam rusiszkam lai 
krasztije: Kokis tai rusiszkas 
uredninkas azyatikinio geležiu 
kelio vardu Nurusov, pasi 
naudodamas isz aplaikytu
urlopo, nusidavė raitelis in
aplinkine Ashabada, kur rin
ko visokes auguoles in savo 
herbarium. Diena buvo karszta 
arklis isz priežastes karszczio 
kryto kelionėje, o jaunam 
uredninkui tik su didelu erge 
liu nusidavė insipraszitant nak 
vynes in viena isz audekliniu 
budikiu .tenaitiniu 
Sarto vu Ne 
nuobruodu
svetingumo, atsigulė truputi 
toliaus nog budikes po kokia 
tai sziopa.

Nakties laike kas tokia jin 
pabudino, tikus susznabždeji- 
mas: “Hej Rusionai!” Paregė
jo Nurtisovas jauna Sartynke, 
kuri pasilenkus ant jo tikei 
pasakė jog czionais ne ne svei
ka gulėt ba gales užsiszaldyt ir 
del to — patraukė jin su 
savim.

Už valandėlės radosi Nuru 
sovas kokiam tai turtingam 
gyvenime Sarto, terp penkių 
patogiu ir jaunu moterių, ne 
turincziu uždengtu veidu, kaip 
tai papratimas to reikalavo ir 
davė jam suprast jog isz jojo 
pribuvimo labai yra užganady 
tos. Nes jaunas žmogus buvo 
baisei iszalkias kaip vilkas, 
ka Sartiniszkos moteres dasi- 
prate, padavė jam puikiu vai 
giu ir gardu gėrimu.

Kada jau pavalgė ir iszsige- 
re, patogios moteres jam davė 
suprast jog juju vyras jau yra 
senivas ir niekam netikias, 
per ka praszo jojo idant jais 
pralinksmintu...
Norėdamas atsimoket už juju 
geradejinguma.Nurusovas link 
smino Moteres per penkes 
dienos, po tam viena isz ju, Fa 
tima, inkaitus meile savo 
priesz jinj'reikalavo” idant 
jaja isz vogtu isz namo savo 
vyro. Nurusovas sutiko ant to 
greit, sėdo su jaja ant pareng
to arklio isz laik.

Nes nužiūrėjo juos antra pa 
ti seno netinkamo Sarto ir 
užsimosejo su peilu ant Mas 
kolaus. Tame paežiam laike 
Fatima uždengė savo krutino 
“iszrinktojo” ir puolė nog ar
klio negyva — perdruta per 
savo sesere Maskolius isz bego 
isz nevalios Sartynku ant 
luosybes už kuria turėjo būti 
dėkingu už musztai Fatimai.

Užklupo ant kasos.
Vilnius.— Ant stacijos 

Sviecium, ana vakara insi- 
gavo keli nepažinstami su re
volveriais, sumusze kassa, 
ymdami isz josios 8.800 
tam prasiszalino.

RYGA.
Vyras peczluje.

Vindavos gatv. No 80 vie
nas Provodninko fabriko dar
bininkas A. Z. degtines prisi
gėrės parėjo namon ir radęs 
žmona su kūdikiu bemiegani 
ežia pradėjo siusti Žmona persi 
gandus su kūdikėliu iszbego 
laukan ir pakele trukszma, 
Iszgirde subėgo kaimynai. Vy 
ras pajutęs inlindo in pecziu, 
tad kaimynai vosuž kojų isz 
trauke. Jeigu nebūt isztrauke, 
vargszas kol but iezsipagirio- 
jes, butu kai blynas iszkepes 
sziltame pecziuje.

Joniszkls.
Kauno gub. Gruodžio 18 d. 

J. Bajelis bieki insigeres grižo 
isz miestelio, arklys pasibaidė, 
vežimą apvertė ir važiuotoja 
skaudžiai sužeidė, net koja nu 
lauže. Gaila jauno vaikino! 
Bet lai buvo pamokinimas ki
tiems, kad saugotus! kaip ug
nies tu baidu degtines nuo
du....

Utena
Kauno gub. Kloviniu jauni 

mas nesistengia pakilti isz mie 
go, nenori apsiszviesti, bet pas 
kendes tamsybėje ir girtuokly- 
beje iszmintingus piktina, o 
kvailius, savo blogais darbais 
juokina. Kaip girdėti, kitur 
jaunimas stengiasi apsiszviesti. 
Musu jaunimai gilyn in tamsy 
be lenda. Ak jaunime, jauni
me!

Laižuva.
Kauno gub. Pas mus gir

tuokly be paeziame žydėjime. 
Girtuokliu kompanija kaip 
žvėrys po miesteli kaukdami 
daužosi. Bet dabar kun. J. Tu 
mui atvažiavus ir blaivybes 
draugija įsteigus, gal kiek gir 
tuokliavimas sumažės. •

Pereitame rudenyje Golber- 
tas Butkininkas iszsitare koki 
ten girtuokliams nemalonu žo
di, tai tuojaus ji taip sumusze, 
kad net in Mintaujos ligonbu- 
ti reikėjo nuvežti ir kaežin ar 
ižgis.

Musu kun. .1. Tumas smar
kiai nuo Amerikos draudžia, 
ir nors bedrausdamas nuo 
Ameriko žmonėms kartais ir 
pameluoja, bet vis-gi, draudi 
mas nuo Amerikos yra geras 
daiktas.

Pavyzdingos vestuves.
Antra diena kalėdų buvo 

Giedriecziu vestuves: p. P. B. 
vede p. P. J. Tos vestuves 
tuom pavyzdingos, kad nebu
vo jokiu svaiginaneziu gėralu, 
ir kitu, pagal isz senovės Ry
goje paproti, papuoszalu bei 
karietų. Tiktai buvo tautiszki 
ezokiai, žaislai, deklamacijos 
ir t. t. Gražus pavyzdys, kad 
ir kiti ji pasektu.

Narsus lekiotojas.
Ne senei Fredrikas Lau, nuszoko su pagialba paraszuto 

nog stovylo “Statue of Liberty” New Yorke. Taji jo narsu 
nupuolimą atėmė fotografistas del krutaneziu paveikslu persta 
timu, Lau nupuolė gana gilukninkai.

pa
po

Trumpi Telegramai.

§ Detmold, Prusai.— Pati 
darbininko Hussmono, laike 
papaikimo nužudė ketvertą sa 
vo vaiku ir pati save.

§ Warrior Run, Pa.— Ug
nis sunaikino hoteli Frano 
Brolindo ir keturis namus. 
Blede isznesza ant $75,000.

§ Pottsville, Pa.— 500 an- 
glekasiu sustraikavo isz prie
žasties padidinimo mokesties 
ant Redingo geležkelio ir taja 
diena ne važiavo in darba, per 
ka penkios kasiklos turėjo sus 
tot.

§ Salt Lake, City, Utah.— 
Per nupuolimą lokomotivos 
nog kalno, kuri sugriuvo ant 
kėlu namu, likos užmusztos 
tris ypatos.

Ne sūdyk ant pažiūros.
Buvo tai mete, 1840. In 

miestą Cap. Afrike, pribuvo 
keli pakelevingi o terp juju 
radosi vienas kuningas— misi- 
jonieris, mažas, kudas ant 
narsumo suvis ne panaszus. 
Gyventojai kuriu pulkeli sto
vėjo ant uliezios prisižiurinejo 
temingai ant pakelevingu.

— Tai naujas misijonieris 
tarė vienas rodydamas su pirsz 
tu ant kuningo nusiduoda in 
sklipa Bechuanas.

— Ka, tasai mažulėlis? at
siliepė kitas su paniekinimu 
Afrike kitokiu reike misijonie 
riu!... Czionais reike kariaut 
su saule, laukineis žvėrims ir 
žmonimis kur tai tas vargszas 
ta viską iszkentes!

Pribuvias kuningas iezgirdo 
žodžius kalbanczio o dirstele 
jas ant jo meilei tarė:

— Ne visados randasi ma 
žam kūne maža dvasia.

— Nes tasai nusijuokė gar- 
sei Kuningas nuėjo in pakele 
vinga narna idant atsilset po 
ilgai kelionei. Ant rytojaus lei 
dosi in sklipa Bechuanas, kur 
da ne vieno europieczio koja ne 
buvo inžengus. Kelione atbūvi 
nėjo su didelu ergelu bet ant 
galo pasisekė gilukmingai pri
buvo in minėta sklipa, in kai
mą Kurunam idant mokyt ir 
garsint žodžius Dievo. Pirmu- 
tinia tuojaus nakti iezgirdo 
ryksma ir graudinga dejavimą 
paszoko persigandias ir pa
klausė inejnanczio tarno kas 
tai ženklina.

— Tai paprastas daigtas, 
atsake užklaustojas. Pulkas, 
levu atsilanko kas nakt czio
nais ir pagriebė žmonis. Gal 
tame laike užklupo ant neku
riu gyventoju.

— Ir nieko ne darote [idant 
tame užbėgt? paklausė misijo- 
nieris.

— O ka galime daryt?
— Padarykit medžiokle ant 

ju.
— Ant levu?... su nusis 

tebejimu paklausė afrikonas 
tai negalimas daigtas. Levas 
tai ne paprastas givulis... Kas 
gi drįstu ejti su ginklu prie- 
azais jin?!

— Asz atsidristu atsake mi- 
sijonierie.

Afrikonas dirstelejas ant jo
jo netikincziai po tam nusijuo
kęs piktai nieko ne tarė nes 
sau pamielino:

— O tu menkas sutverime 
tu dristum ejti ant levo?.... 
Ne tikiu....

Ant rytojaus turėjo intiket. 
Misijonieris prikalbindamas 
kelis drutus vyrus apsiginkla
vo in greit szaunama karabina 
ir peili, ėjo jeszkot levu, tarna 
paėmė su savim.... Ne poil- 
gam priėjo prie lizdo levu. 
Mažas, kudas misijonieris ėjo 
naršei isz pradžios, o kada isz- 
girdo baubimą vieno levo ir 
paregeja jin artinantys! prie 
ju misijonieris pirmiause davė 
ugnies. Žvėris suriko ir kryto 
ant žemes nes tuojaus pasirodė 
jojo draugas ir ka tik norėjo 
su letena pagriebt narsuna 
kad eztai misijonieris paleido 
antra szuvi, kuris paguldė jin 
ant žemes.

Ryksmas džiaugsmo pakylo 
isz gerklių afrikonu, nulenk
dami galvas ant ženklo dide
les, paguodones priesz narsu 
afrikona ir netikėjo dabar jog 
mažam kūne randasi didele 
d vase.

Po keliu menesiu buvimo 
Karunam’e, misijonieris su pa
gialba tenaitiniu strielcziu, at- 
luosavo kaima nog bjauriu 
žvėrių.

Tuom narsum misijonierium 
buvo ne kas kitas kaip Li- 
vingstonas, narsus kelaunin- 
kas ir misijonieris angliszkas, 
kuris perplauke kone visa Af
rika. Nog upes Zuga daejo 
lig ežero Nagami, o po tam 
daejo lig Makolado kur ne 
vienas isz baltųjų niekad da 
ne buvo; platindamas apszvie- 
tima ir žodi Dievo terp lauki
niu giventoju Afriko.

Niekados žmogų ne mdyk 
ant jojo ūgio ir pavidalo.

Pas daktaru.

— Tai tu sergi? Parodik 
liežuvi. — Turi karszti..........
O ar turi norą ant valgio ?

— Jagu ponas daktaras ka 
turi prie rankos, tai duok, aez 
•uvalgitau.



Petronėle nauja szlebe aplaike,
Jonuk dabar užmokekie, vaike,

Norints piktumas jin yma,
Bet maeznele isz kiszeniaus iazyma!

— Kur Jonukas?

Gera tarnaite
Varszava ir pasamdė sau p ra 
sta šlubele.

keletoNusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

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

NO. 6.
Vinarr

— Ej tu, kataite! — kalbė
jo baronieni glostidama gelto
nus plaukelus mergaites; — tu 
mano būda permainai ir darai 
su manim ka nori, asz jau pati 
matau. Matau, jog rodos ko
kis vasziukas mane prie tavęs 
trauke. Ne tekau mano vaiku, 
visu! visi dingo.... Tas per- 
maini mano szirdi, ir permaini 
būda. Viena isz mano dukte
rų, butu jau tavo metuose, o! 
jagu man jaje butu Dievas už 
laikiae, tai butau tikėjus in su 
eimilejima Dievo.

Marijona klūpojo prie lovos 
baronienes, as žaros gausios ir 
karaztos nupuolinejo ant jo
sios delno.

— Eikie, ant pasilsio mano 
kūdiki, asz jau viena busiu.

Ir mergina ant pirsztu iaz- 
ejo isz pakajaus baronienes.

* * *

No tosios valandos, baronie
ne atsidavė eiela ant Marijo
nos ir jau tarnieta buvo daug 
lengvesni. Marijona laimino 
lanka Dievo usz taje atmaina 
ir rūpinosi savo ponia ramint 
kaip galėdama.

— Jagu katra isz tarnai

Baronieni sugrįžo viena va
karą no pasivaikszeziojimo la
bai nuvargus. Marijona kaip 
visada, padayi jei vakariene 
kuria pati pagaminejo.

— Dėkui tau Marijonele! 
tavo prilankumas del manias, 
mania graudina, nes isz mano 
•zalies butu labai bjauru iszga 
linetie tavo gera szirdi ir gai 
szint tavo ateite, o kurios bū
dama prie senos moteres be 
turto ne susilauksi. Viena isz 
mano pnetelku, kuri tave pa 
žino pas mane, nori tave paim- 
tie pas save. Norint man gana 
skaudu bus, tasai atsiekirimas, 
bet ka galu daritie, turu pasi 
duotie paskutinibei, ka man 
liepi padaritie del tavo gero.

Mergina apsiverki.
— Ar tau peni kame prasi 

kreipiau, tari Marijona verk- 
I dama.

— Ka? mano kūdiki, pa 
szauki baronieni susijudinus 
lig givastei, — ar tai mislini, 
jog asz noriu tave atprovint ?

— Teip iszrodo, idant ap- 
leistau ponia ir paliktau pa- 
eziaviena....

— Nes vaikeli mano, asz

M diuKOjis k.iczimoi pasi
gėrė,

Aut lonezes ats gule;
Sunkei užmigo, 

Niekas ne budi-io, 
Ir kas pa-idare, 
Vyrai susitarė, 

Medine koja atriszo, 
Ir po loncze pariszo.

trirtuoklys pabud > ir prasi
blaivė, 

Ap'esave apsidairė,
Ant kart nog lonezes strak

telėjo,
Bet susilaikyt, ne galėjo.

Pradėjo gergždaneziu balsu 
szaukt, 

Kaip vilkas kaukt.
“Nugi kur mano koja dingo, 
•Atiduokite! Juk in žeme ne 

inlindo!
Katrie ta szposa padare ty

lėjo,
O nog juoku susilaikyti ne 

galėjo.
Po ilgam jeszkojimui, po lon- 

cze rado,
Prisiriszo koje ir namon nu- 

klivikeztavo,
l *-gi Skulklne tas bus, 

Lietuviszko karezemo atsi
buvo.

ne

ežiu atstatisi, tai pasirupinkie i tau tunu pasakitie tikra teisi-
apie toke, kuri turi szirdije pa 
bažnuma, — kalbėjo baronie
ne in dažiuretoju arba randito 
ju; — ba tiktai ant tokiu mote 
riu gali atsiduot.... žiūrėk 
ant muso Marijoneles.

— Pana Marijona ira tikru 
aniolu, — tarė senis su uszside 
gimu: no dvieju menesiu jesz 
kau joje kokio felerio ir ne ga 
lu rast. Josios pabažnumas nie 
Ko del mus ne kenke; ramu
mas ant josios veido aiszkei 
matitas. 1X esiaugsztiua ijje uez 
kitas ir del kožnos ira prilan 
ki. Mane pati guodoja; klausė 
si visame kaip tėvo, kalba 
man pamokslus, o kaip kada 
nuimineje man kepure no gal 
vos, kada praeitinejova pro 
križiu, — da gatava mane pa 
daritie szventu....

Baroniene nusijuoki.
* * *

Dvarokai ir visi tarnai, pra
dėjo jau garsei kalbėt apie li- 
citacije dvaro per skolininkus 
ir jau ne vienas norėjo jaje ap 
leistis. Jonas lekajus pirmuti
nis pamėtė tarnieta, važnieze 
po juom, o paskui gaapadine. 
Kukarka-gi iszeidama atėjo 
pas Marijona ir kalbėjo:

— Ir tu mano mergele ne 
turi czion ka veikt: jagu nori, 
asz tau pampinsiu vieta dide- 
lam dvare.

— Tai ne, mano mergele, 
mano poni del manes ira labai 
gera, tai kam jaje pametinet, 
tai butu didžiause nedoribi!

Tai tau!.... Jonas ir sze- 
parka pasaki man, jog baronie 
nes; dvarus paemi skolininkai, 
tai ir mums ezion vietos ne 
bus, — reike isz laiko karuo- 
tis.

— Nes asz to ne padariau 
ir tau rodiju, likkie, kol mud
vi poni ne atprovius, tai da ira 
gana laiko.

Tnom laik veikalai baro
nienei kas kartas niekin ėjo; 
ateini viską ir pardavi, Ku- 
karka atsitrauki, o nelaiminga 
poni tiktai su savo dora mer- 

Marijona persikėle m

be; žinokie apie tai, jog asz ne 
turu kuom užmoketie už tar-

! Dieta.
— Asz dirbau ant savo ir 

ponios užlaikimo.
— Esi aniolu Marijonele!— 

tari baronieni spausdama siera 
ta prie saves; kur tosios dori- 
bes iszmokai.

—- Szventame tikėjime.
Baronini “ suemi visas savo 

kningas isz kuriu skaitidavo, 
visas sumeti in ugni, tarida- 
ma:

— Mariuk! duokie man ta 
vo kningas.

— Ar apie žengimus C’liris- 
taus ? — tari mergina, — ach 
tuojaus, tuojaus atnesziu.

Baronieni, kuri turėjo gera 
szirdi, tuojaus persiemi nobaž 
nais skaitiniais ir kas diena se 
mi suraminimą. Prisiverti ijje 
prie Dievo su suminksztinta 
szirdže ir buvo paveizda del 
kitu.

Dievas susimilejo ant nelai 
aringos pavargėlės,

Vienas isz baronienes gimi
niu numiri, labai turtingas 
žmogus, o numirdamas užrasze 
visus savo dvarus ir turtą del 
josos. Baronieni atpirko savo 
dvara, Marijona apsiraszi del 
saves kaipo duktere ir užraszi 
da būdama giva viską — dva 
rus ir piniugus.

Jau turtai baroniene ne pa
keli in puikibe, kas diena atsi 
lankinejo in bažnieze, paezelpi 
nėjo biednus ir ubagelus.

Visi vadino motina ubagu 
baroniene Juoda dulskiene 
Marijonele vadino aniolu kuri 
jaje vedžiojo visur.

Ne tikėk lykusei namieje pa
uzei, 

Ka darai, dorykie stapezei; 
Ne tikėk szuns palavoneje, 

O kūmulei keloneje.
Szuo in krnmus nubegias los, 

Nubėgsi, rasi varle, o tave 
su vilos;

Pririezk kumele, jagu sustosi, 
Ba pabėgs, tada pekezezes 

lapsuosi, 
Vela prie bobų sugrižsziu, 

Ilgiau apie jiais pakalbėsiu,
Boba už gero ir narsaus vyro; 

Tai kaip už muro, 
O už lėto ir žioplio, 

Kaip už blekio, 
Nog davadno vyro, boba 

bėgs niekada,
Bus del jojo prilanki visada- 
Turi boba savo vyro klausyti, 

Kaip peluke makzei tūnoti.
Jagu katras apsives su jauna, 

Tai vyruezei ne gana. 
Kad apie jia tupinet, 
Bueziuot ir mylėt.

O vyruti jagu teip darysi, 
Boba tuojaus pagadysi, 

Boba milekie kaip dusze, 
O kreskie kaip grueze.

Padekime, apsipaeziuoje ko
kis žioplis, 

Ne paiso kad ir kvailys,
Ba kad ir kelmas merginos 

užsinorėtu, 
Tai tuojaus gautu.

Darbszi paeziule, neyra ka 
sakyti, 

Užsimano burdingierius lai
kyti, 

Payma net kelis, 
Bus vyreli laimikis,

Kaip kožnas užmokės, 
Tai savo piningus turės.

Linksma gaspadine, nuolat 
reizina, 

Guzule ir alų nog ryto 
vakaro gabena.

l'g

GALAS

A-B-Cela
——ARBA PRADŽIA----

Skaitymo Ir Raszymo 
DEL vaiku. zi«.

•Į»ule" Mahaiioy Cty, P»

S. Norkewicz
408 West Mahmoy Ate.

W. Rynkewiczius
-iNOTABlCSZAS:-

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

Rdžianie Lletuvisika Agentūra. Kontoras Bankinis ir pardaviato Szipkorczhi ut visath LĮįfo
■*anluodą Szipkones ant 
ūsokiu drucziausiu ir 
'eriausiu Laivu.
iiunezia Piningus in

Vioas Dalis Svieto
'reiesiause ir pigiausi 
visi tie kurie j>er mus 
tunte apie tai geria žino

J išduoda Dostovierne 
tol ta ka nori savo dali

Uždetojas “Boy Scout.
Jenerolaa Baden-Powell kuris pribuvo in New Yorka 

atlankyt Amerika. Jisai tai pirmiause insteige drauguve vai
kams “B >y Scouts” kuri prasiplatino visur. Šėtonas yra perde 
tiniu Amerikos drauguves, o Beard yra garsingu rasztininku 
knygų del vaiku.

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. Vėlinamo 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 ne^u 
nekuriama apgavejams daktarams m 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytes greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

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

Piningu* ir Lt, 
Raižykite pu eini 
aplaikyaiu takui

Del Draugy,czii_ 
Prittatae pnikei Surfg 

Juostai, Kepant, Kai^i 
Špilkai ir Lt

Su kokiu oon reihii iį 
kaa-link Szpkorcai, P'

I 6 ■ ■■ »■■■]»—mhi j- ’■“■^rjMapa
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Visuomenes, Kultūros, Politikos, Literatūros, II 

_____ Populiariškai-Moksliškas LAIKRAŠTIS U 
Eina du sykiu sąvaitėj: Utarninke ir Pčtnyčioj. I 
Laikraštis “LAISVE” didelio formato, talpina raštus geriausiu raš- 
tininky ir visuomet pilnas naujausią ir tikriausiy žiniy. “LAISVES” 
prenumerata Suvienytose Valst. metams 2 dol., pusmečiui 1 dol. Už- 
rubežiuose—metams 3 dol., pusmeči u—$1.50.

Ant pažiūrėjimo siunčiam vieną numerj DYKAI!
Užsirašant laikraštį arba turint kokius nors reikalus adresuokite taip: Į 

i ą ICVP” 242 West Broadway
V L-r SO. BOSTON, .MASS. I

kata
ratavo

KUR BUNA
Q

Mano brolis Martinas Mondei^s, 
r Antanas Miciunckas paeina Isz 
Kauno gub , Panevėžio pav. Kibel- 
džiu sodžiaus Snelgiu para,, 20 m. 
kaip amerike, 7 m. gyveno Thomas 
\V. Va., isz ten iszvaževo nežinau in 
kur jis pats ar kas kitas 
duot žine ant adreso;

J. Mondeikis 
Box 48 camp 42 Davis,

Pasakaite.

prašiau 
(91 <n)

w.

Mano drauge Apolionija Nuriahte 
paeina isz Kauno gub. metai adgul 
gyveno Philndelphijoj, o dabar neši
nau kus jis pats ar kas kitas praš au 
duot žine ant adreso: (eį oį,)

Jno. Utsinowicz
160 Wahcanoh st. Pittsfield Mass

Mano brolis Ignas Janaviczius pir
miau gyveno Mahanoy City Pa. o 
dabar nežinau kur paeina isz Suval
kų gub. Kalvarijos pav. turiu svar
bu reikalą praszau atsiszaukt ant 
adreso: (ęj o;)

Ant. Janavicz. —
Box 288 Toluca, Ill.

Mano pusbrolis Vincentas Mata- 
zas, pirmiau gyveno E. Millinocket, 
Me. o dabar nežinau kur jis 
ar kas kitas praszau duot žine 
adreso:

Bot 21

puta 
ant

Kaz. Stankaitis
E. Millinocket Me.

Mano draugaa Kastantas Jeksza 
pirma gyveno Novuda o dabar [neži
nau kur praszau atsiszaukt ant adre-

•Ino. Lewanowicz
16 Oak avė. Norwood Mass.

Mano dede Aleksandra Giiwiekas 
paeina isz Kauno gub., Widukles 
para,, apie 12 m. kaip amerike jis 
pate ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

J. Gilwickas
172 Centre st. Pittston.Pa.

Mano szYOgeris Stanislovas Savic
kas paeina isz Kauno gub. Telsziu 
pav.. 3 m. adgal gyveno Bentley- 
villr,“Pa, jis pato ar kas kitas pra- 
azau duot žine ant adreso:

A. Shagus
BentleTville Pa.

Vienas tėvas iszsiunte savo 
tris sūnūs in svietą, prižadeda 
mas jiems, jog kada sugriž, 
tam duos puikiausia dovana 
katras iszpildins geriause dar
ba milaszirdystes. Nuėjo Po
keriu mete keliones sugrįžo iu 
tėvo pastogia, o kožnas isz ju
ju galėjo papasakot gera dar 
ba ir tikėjosi puikios dovanos.

Vyriausias apsakė jog buvo 
grinezioje vargingo žmogaus, 
kuriuoje vieszpatavo užkre- 
ezenezia liga, tėvas ir motina 
gulėjo ant smertelno patalo, o 
trejetą vaikeliu buvo apleisti 
ir verke duonos.

— Tada asz juos saugojau 
ligoje ir iszleidau visa savo 
turtą ant joju užlaikymo.

Tėvas pagyre taji darba sū
naus ir meilingai suspaudė.

Antras sūnūs apsakė, jog 
isz deganezio namo iszgialbejo 
kudyki o po tam pasislėpė 
idant jin ueisznagradytu ir ne 
girtu jojo narsumą. Tėvas ne 
turėjo gana žodžiu ant pagiry
mo sunaus.

Atėjo kalejna ant jauniau
sio; o tasai apsakė sekanti sa
vo gera darba:

— Paregėjau ant kraszta 
upes, mieganti savo nepriete- 
lu luoteleje. Sztai vanduo pa
sikėlė, luotelis atsiyrė nog 
kraszto ir drauge eu mano ne 
pnetelum plauke prie prapul
ties, kur vanduo nupuolinejo 
nog aukszto kalno.

Da reikėjo kelioleka minu 
tu, o butu luotele eu mano ne 
prietelum dingus, atėjo man 
tada ant mislee:

— Sztai, tegul tavo 
telius dingsta!

Nes asz neklausiau 
dai, tik atsiminiau ant 
Kristuso:

■‘Daryk gerai tiems, ka tave 
neužkeneze!”

— Inszokau in vandeni, pa
griebiau nž luotelio, pritrau
kiau prie kraszio ir savo did 
žiausia neprieteliu iezgialbejau 
nog tikros smerties.

Kada tėvas tai iszgirdo, už- 
mirszo suvis api anuos gerus 
darbus savo sunu ir tare in sa
vo jauniause sunu:

— Tu aplaikysi puikia na- 
grada, ba tu papildei geriause 
ir milaszirdingiausia 
szi visu savo broliu.

neprie

pagun- 
žodžiu

ik 141

Aplink Bensdoma, 
Tai tikra Sodoma, 

Provos nuolatos, 
Be paloves.

Bobo« ir merginos faituojesi, 
Už plauku vedžiojasi, 
Ir tai nog paežio ryto, 

Ant vidurio atryto, 
Basos, be andaroku, 

Viena kitai duoda su kuloku!
Staugė ir kauke, 

Kol paliemona ne paszauke, 
Tas in lakupa gabena, 

Tada tik pasibaigė vaina. 
Ant rytojaus kasztus užmoka, 
Bėgdamas namon, net augaz- 

tyn ezoka!
Tai ir bus gana, 

Užbaigiau taja naujena.

Kanimieras Szimkus paeina, isz 
Kauno gub. 3 m, adgal gyveno 
Seneeavilla, Ohio o dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso:

K. Janulis
Box 228 Senecaville Ohio.

Mano pusbrolis Andrius Lazauc- 
kas paeina iaz Suvalkų gub., Nau- 
miescaio pav., 19 m. kaip amerike 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso: (gj oi)

Ant. Obelionis
112 Staunton st. Wilkes-Barre Pa.

Mano draugas .Jonas Gruinis paei
na isz Kauno Tehziu pav. pirmiau 
gyveno Waterbury o dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreao;

J. Szlepawicz
Box 274 Windsor Locks Conn

M. VARZINSKAS
LfetuTiazk.s Fotografistai 

Ž05 E. Centre 8t. Halianoj City
Pulke! ir plgei nutraukė visokoe-Fotografija* 
Padaro Didelua Fotografija* i m mažių ir 
iadeda ia Reitnua. ludeda in Špilkas 
Kone panai ir L L Parduoda riaukė* Raima* 
Lietu r ei eu riraa-minetaii reikalai* aetur 
kitur eiti, kaip tik pa* taro aeoa gyventoji 
ir pažlnMaoaa Vartlmka koris padare 
rieks kanogoriaae* e ir bosite užganėdinti. 
Tdffi r*Ugnf<įM un tarwin

Pajieszkojiinus.
Petras Petrauckas mano brolio 22 

metu senumo paejnanczio isz Kauno 
gub. Baseinu pav Kaltininku parapi
jos ir gmino Knresu kaimo, apie tris 
rustai Amerike, paskutini karta ba
dai gyveno, Austin W. Va. Tegul 
jis pats ar kas kitas danesza man ži
ne ant adreso:

(61 <*»)
Mr. Sta. Petrauokaa,

6C0 W. Sprue, at. M.hanoy City P»

darba

Introligatorne.
APD1HBTLVK KNYflU.

Aysidirba senos maldakn ^ges, istorini* 
•atos ir laikraszczei. kaipo tai:

Linksma Valanda. Dilgele?,
Dairia Draugas, Tėvynė ir Lt. 

t'risiunsdami knygas apmekekyte paežio ai 
•'kupreao kasztus. Adresas: _______

Lithuanian Bindery.

Namine Mokykla
Gramatika Angliszkos kalbos be 
mokintojo (apdaryta) $1.00. 
Vaiko Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir aszyti be moki. 15b. 
Naujas Budas mokintisraszyti be 
mokintojo - , • 10c.
Aritmetika iszmokioimui rok u nd u 
su paveikslais (apdaryta) 35c.

Pinigus siuskit per Money-Order.
P. Mikolainis

Box 62. New York, N. Y.

A. J. Keydosziua 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, O.

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir groioziausiu Laivu in visas dalis 
svieto. Norintieji kelaut in South 
Amerika ar in Australija tai tikietus 
galite pas mane pirkti. In Lietuva 
Laivakorte pas mane yra labai pigios. 
Mano agentūra yra po kaucija 1U 
tukstanoziu doleriu, Ohijos Steito, 
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte 
in gromata 2o. marke ant atsakymo.

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

Tik tada pasteja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
paliuosiioja nuo visokių vargiuiinų Ir numeta nuo savęs Ilgas, 
y vairių sliaudėjimų naftų.

Pblladelphios M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo ta 
tikrais naujais metais, suteikiant naujį gyvenimu ir 
džiaugsmų, ISgydant sergančius-nesvelku.-,. sugražinant 
gerų sveikatųtų. tų brangiausių žmogaus turtų. H (lan
gelio Btal patys žmonės kalba:

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo.Tųsų llekarstų. buvo teip bloga, kad ^irbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip 
apturėjęs Jųsų Myllstos liekamas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai 

bei romatlzmas ISnyko. Dabar sveikas, linksmas Ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams 
reikalaujantiems gero Daktaro pageliuos, visada rodysiu kreiptis priėjus.

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

H. HARSKOVIČE. 1723 Hancock St., Philadelphia. Pa. Labai sirgęs sunkia vyriška 
lig i Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikų! už gerų sveikatų ir naujų gyvenimų- 
tikrns naujus metus.

Nemažiau yra dėkingu Mrs. MARE OČIPĖNE, l§ Conemaught. Pa. kuri sirgusi 9motusskau- 
dėjimu galvo--. kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi >ti nauja gere 
sveikata irdėkuvoja Pliiladelpbios M. Klinikų!, kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGELĮ. TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
J«-i tik nori l»e peilio ir operacijos PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų 
Nekarštu. Išradimų Ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių llekarstų negalima gauti. Ulo
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU neguli priimt nsabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodų, pamokini- 
mu . reikalingas liekarstas Irant vietos i šs i gydys i. Aptnresit tikrų sveikatai pngclbų nuo visokių 

_ų. kaip VYRU, trip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, tolpnžsls* 
nėjusių, kaip Ir nuo tų. kų kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drųsiai, nekbddžiojant, 
šiuom adresu raiyt:

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

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po plot. Nedalioms nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarnikais ir i’ėtnyčloinis. ____________

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

nerviszkas systemas tas iszserūtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi prlesi pjovimo
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomu 
kanoatsargausia ir ant visados- Mes neduodame falszivu ar pavojinga 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
dauginuse ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados lai- 
gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokio blogs 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” vyrai‘‘Exxema’’ ir kita» panasza.s|“Užtroointaa Kraujai” taJ® 
IU 1^ dieDU ll»o®® Via r.anriniiwvn menKlLTr

'•Silpnus Vyrus” ju kana 
sugražina in nornaali&xka 
piki ej i tu a ia trumpa laika.

••Rumatiazma” riboki
Isagydau labai greitai
OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg Sad vakare.
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedaliomis 
10 lyg 2ad. popiet. Gyvenin Pittaburge 
jog 15 metu toj paežio j vietoj.

ligas iszgydaa lai ai trumpam diena-be naadojico menkai 
U6zo ar pntaaa.

“Siryktara” ba peik ■ 
__ ‘jima.
“Varicocele” rydaa ia 151
1 'Sia^ziuB1' ir skandalas skane 
iaxgydaa greitai ir ant riiada

Hr I Aron->UiiL0r6llZ2 Floor F'0Dt Pittsburg, Pa
Kalbame Lenkiukai,Rusiškai ir Vokisikt

34 adynoa,'‘‘Hydrocele” 
be operacija*.

W. TRASKAUCKAS 
Pirmutinių Lietuviųzkaų.

GRABORIUS

Lietu viszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Alaliaiioy Avė.

Mahaiioy City, Pa.

Laidoja Kunua Numirnntu Pa-amri 
lyginus ir VežimtM del Parivežinejm* 

Kraulio Daigius ii t. t.
Vtuka atlieka ka nugeri a tise ir puikiau*- 
<11 virna minėtais reikalais kreipkite* pn 
a o bu k) te visame užganėdintai*.

•20 W. Centre St. Muhanoy Cit?Musze skrandu.
Spaviedojosi možuras oiszl 

pažines didesnius, griekus pra 11” “OKI ,AN?5*ŠKA' ■
V . ,... A r Dabar Laikas Mokintis!dėjo sakitie mažesnius.

— Musziau skranda su ran
kom ir kojom.

— Tai ne ira jokio grieko 
kalbėjo kuningas.

— Teip, —
— nes toja 
mano pati 
mirė.

— O tai
turi antra paoze?

— Ne, jegamasti,
— Na, tai usz pakuta netru 

kus apsipaeziuosi.
— Ne noriu, jegamasti, — 

užduok man veluk kitoke pa 
kutą.

a take mozūras 
skrandoje buvo 
ir ant ritojaus nu-

ne gerai! Ar jau

Geriausius rankvedžius ir žodynus galit, 
gauti, iš kuriy pats per save lengvu ir pi 
<iu budu gali išsimokinti angliškai kalbėti, 
tik nercik tingėti.

1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS
Sutaisė J. Laukis, trečia pataisyta laida, nsl 
■4, kaina ...................................................... 25c.

2. RANK\ EDIS ANGLIŠKOS KALBOS 
Pagal Ollendorf’a. Harvey, M a* well ir ki
lis, sutaisė .1. Laukis, pusi. 302 kaina $1.25

Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.56
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuviškoje 

•r angliškoje kalbose. Sutaisė J. Laukis, šio 
jc knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rci
aluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pus! 
03, kaina .................................................... 75c
Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1.0(
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškai

njtliškos ir angliškai-lietnviškos kalbų. * Teip 
pie 18.000 žodžių, parankus nešiotis kiše
itijc. Pusi. 151, grąžuose audimo apdarur 
e, kaina ....................................................... 65c
Tas pats skuros apdaruose ................... 95c
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir ane

Akai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Laiis, da 
. I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835 
kių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta 
;ina ........................................................... $6.0<
Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rei

e ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntim 
■š apmokėsiu. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
J12-G14 33rdSL CHICAGO, ILL

ĮJNION RATIONAL ĮgANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K >>125 000. SURPLUS IR PROFITS >300,000.
Sav. Valst. Ruda* tari main Banke *u<leto pioiapi.

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

Harrison Ball, Preiidenta*. 9 ryte lyj 3
F. J.Noonan, Vice-PrezideotaK . ..Snbatomis...
W. H. Kohler Kasijerio*. 9 ryte lyf 12 id.

r—“KATALIKAS”—
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOl AS SAVAITRAŠTIS.

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

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

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

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

PASTABA: Kas prisius $4.00, tasai gaus "Kataliką” visiems me- 
tams ir auksiną rašomąją plunksną (fountain pen) vertes f.3.50.

Kas prisius $2.W, gaus metams "Kataliką" ir paveikslą Keros ties 
Zalgirinis, Lietuvos žemlapĮ ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.

> J. M. TANANEVICZE
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.
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VOTARUSZAS:-
St, ... Maianoy City, p.
ir Naminiu Rakandai mi Uni.. **

ČSVE"
’ Kultūros, Politikos, iJlmtiį? 
I-Moksll$kas L A I KR a $T|' I 
Utarninke ir Pėtnyčioj, | 

nato, talpina raitus geriausiu m. I
1 ir tikriausiu žiniy. “LAISVES'' J
tams 2 do)., pusmečiui 1 dol m II 
TU—$1.50. '
t ienę numerį DYKAI1. ji 
us nors reikalus adresuokite taip' U
2 West Broadway | 
SO. BOSTON, MASS. I

J GYVEMMI
ui. kada užstoja naujas gyvenimu, fa;Į I 
¥ varginimų Ir numeta nuo sata I I 
?t$. :
Klinikas daugybes žmonių apdovanojo b I 
Is metais, suteikiant naują gyvenlnųj/ N 
gydant sergančius-nesvelkiu,sugųžiomI 
ą- tą branglatislf žmogaus turų. II dar f 
s žmonės kalba: į
TAUTIETI DR. KLINIKOS! pimu.Į 
.’karstų buvo teip bloga. kaiHrbiatp I 
siau draugų rodos-atsiJaukuiu irkupl 
Jfylistos liekarstas, kurias suteikit,is-1 
trapam laike i įgijau ir visi sk»ud»;iEi.' I 
itantj kartų dėkaroju. Sarodnucm, Į 
kreiptis prie Jus. į
SUSKAS, Box 233. Seelyville. IH. I
'hla. Pa. Labai sirgęs sunkia ryrilks I 

■ už gėrį sveikatą ir naują gyvenimu- I

taught. Pa. kuri sirgusi 9meilinki: f 
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Siitoj' istorije paeieke lai- 
kus kada tai ant kasdieninio 

paredko buvo žudinstos ir pa
degimai, kada tai ne buvo jo- 
iiu provu ir paetanavijimu, 
ba tais po kojų pamini ir ant 

niek paverti. Dėjosi tai už lai
ku triukezmu, kada degino 
dvarus ir kaimus, žmonis ku
rie laikėsi tikibes užmuszinejo, 
o Vaina ir maiszatis pakėlus 
galva, neszi smerti ir pustiji- 
ma visko.

Priežaste tu visu nelaimiu 
buvo protestonai Czekijoje ir 
Moravijoje. Jiejei uszsispiri 
isznaikint katalikiete, pabažna 
gi ir drūta katalikisteje Ferdi
nandą II numest no sosto, o 
vietoje jiojo pasodint koki pro 
testonini kuningaikszti, idant 
tuom spasabu galėtu visame 
viražu gaut.

O teip, mano milemas skaiti 
tojau, smutni tai buvo laikai, 
apie kuruos noru tau biskuti 
papasakot, o pradže juju sieke 
1619 meto.

Tuose tikrai barbariszkuose 
laikuose ne praleido ne pieti
niu Muravu, muso brolam ka
talikam, kurie būdami katali
kais, ne norėjo girdėt apie nau 
ja mokslą. Daug protestoniniu 
gauju pertrauki per ta sklipa, 
o Judindami ir ižguidami tenai 
tinius gyventojus- katalikus 
užgriebinejo juju turtus.

To paties giluko sulauki ir 
maža apigarda, vadinama Ze- 
rotin. Protestonai isz ten isz- 
gujo visus katalikus, dalida- 
miesi tarp saves apleistus lau
kus ir dvarus. Terp tu užgrie 
btuju pasiliko viena molini ba 
kuteli, gulinti pati viena prie 
upeluko, ant kurios uszpuolai 
ne paiei, nes iszrodi labai pras 
tai, o juju laimas ir teip jau 
buvo didelis.

Toje bakuteleje gyveno tūla 
naszle su vaikais. Buvo ijje 
kataliki. Kaip surasti rasztai 
paduoda, tai turėjo varda Sa 
bina.

Net lig tuju baisiu laiku už 
ailaikinejo biedna naszle isz 
ranku darbo dorai ir prideren- 
czei su dvejetu vaikelu, vai
kiuku ir mergaite, ba laikėsi 
to, kaip tankei mėgo kalbetie; 
“Melskies ir dirbkie.”

Buvo tai nobnažna motere. 
Visuose savo reikaluose nusi 
davinėjo pas Dieva, kožnu kar 
tu datirinejo apglobęs.

Kada paminėta gauje siuto 
toje szalije, biedna naszle rado 
si labai vargingam ir apverk 
tinam padėjime. Ne turėjo ka 
valgit. Rankiojo szakneles ir 
visokias žoles, ka buvo del jo 
sos ir del vaiku vienatiniu 
maistu. Nes ant to ne galas, 
ba da niekesni laikai ketino 
užstot.

Užpuolai isznaikino visus 
vaisius lauku, isz tos priežas 
ties užstojo baisus badas, teip 
didelis, jog nulupinejo toszes 
ir žieves no medžiu, mali jai 
sės ir kepi duona. Badas atve
di su savim da kita baisesni 
sveeze no saves, o tuom buvo 
pavietre badini. žmonis dva
ruose ir kaimuose dinginejo 
kaip muses. Tas pats buvo ir 
Zerotine. Ir pleszikai ne ilgai 
džiaugėsi pleszineis, ka užrau
si. Turėjo vaikine ne teisei už
griebtus plotus apleist, ba ba
das ir liga baisei juosus smau

gi-
Po teisibei in bakūžėlė bied 

nos naszles Sabinos smertis 
lig szol ne atsilanki, nes kož- 
na valanua galėjo tikėtis. Už
stojo pavasaris 1620 mete, ta 
me laike kada ciela gamta pra 
dėjo bust Isz miego. Niekur 
ne buvo galema surast žalumu 
su kureis butu galema maitin
tis, ne uogu, ne miltu tosziniu 
su kureis butu galema baisu 
bada atsigint.

Iždžiuvus ir pasibaigus kaip 
giltine sėdėjo Sabina ant trak- 
niu su serganteis vaikas, lauk
dama valandos smertes, idant 
jaje atluosuotu no baisios badi 
nes kaukes.

Ach! svieteli brangus, kaip 
da ijje norėjo sulaukt geresniu 
laiku, kaip malonėjo sulaukt 
džiaugsmo no savo vaikelu!

Nes tuom laik rodėsi ne pa- 
naeziu daigtu, idant teip ijje, 
joioe vaikai kaipo ir kiti Žmo

nis kaimuose ne mirtų baise 
smereze.

Buvo ant to pasirengus. 
Troszko da norint karta pasi
melst kopliezaiteje priesz abro 
za Motinos Dievo, melst no 
Dievo pagialbos. Dabar kada 
mati pabaiga gyvenimo, norė
jo da labiaus pasimelst, idant 
iszpraszit laiminga smerti.

Biedni valkelei isz didelo 
bado buvo miegu smertiniu 
apimti. Pasikelt su didelia ne 
begale ant trakniu, suėmus pa 
skutimas pajėgas nusidavi in 
kopliezele, ka pakeleje tarp lie 
pu stovėjo.

Kada sziezion ilgai ir grau
dį i meldėsi rodėsi jei, jog ab- 
roze veidas Motinos Dievo pra 
žibo ir rodos girdėjo baisa:— 
Tu ir tavo valkelei ne nemirsi
te; tavo pahažnumas ir atida 
atėjo tau ant pagialbos. Rodos 
naujas gyvastie in jaje inžengi. 
Susidrutinus pasikeli, pasukus 
žingsnius ling bakūžėlės, nes 
pusiaukeleje jautėsi velei nu
vargus ir be pajėgu, jog turėjo 
atsisestie ant kranto upeluko, 
idant kiek pasilsėt.

— Ne numinsite— sznabžde 
jo in save. Juk tai buvo bal 
sas Motinos Dievo, o Ijje mo 
ka dalaikit prižadėjimus, no
rint mano kvailas protas man 
pasako, isz kur da szedien pa- 
imsu maisto, idant lig ritėjui 
no bado ne numirt....

Kada teip apie tai mislino, 
turėjo akės insmeiktas in van
deni upelo ir mati vandeninius 
vabalus bureis slankiojenczius 
ant dugno upelo. Buvo tai ne 
koki kitoki vabalai, tiktai ve
žei, o kuriu tame laike labiaus 
bjaurinosi negu szedien rupecz 
kiu. Tuojaus atėjo jei ant mie
les, jog tai gali būtie, jog tuo- 
sus vabalus gali valgit, norint 
žmonis juju baisesi ir ne nori 
rankomis dalipstet, bet asz me 
ginsu pasigaut ir ar szeip ar 
teip reikea numirt ar valgiau 
ar ne valgius?

Ne vilkinus ilgai insibrido 
in upeluka prigaudi pora de- 
setku ir insidejus in atlanka 
andaroko parsinesze in grineze 
le.

Bakūžėlėje rado Sabina vai
kus miegant nugriuvusius. Ne 
budindama juosus, sukuri ant 
greito ugni ir sudėjus vėžius 
in puodą iezviri. Būdama al
kana, rodos este suedi viena, 
antra ir trecze; priek tam iszsi 
rodi mesa tuju vabalu labai 
gardi ir puiki; mielino jog tuo 
jaus numirs, nes smertes ne 
galėjo sulaukt.

Suvalgi visus vėžius, o insi- 
gardavus nubėgo ka greieziau 
ee in upeli, idant juju, ka visi 
lig sziol laiki už baisiausius ir 
bjauriausius sutvėrimus, ka 
daugiause prigaudit, o jau bu 
vo tame iezmanesni, ba net 
gurbeli paemi ir pasiseki ne 
mažai tuju vabalu prigaudit. 
Ne trukus jau turėjo invales.

Jau baigi virt vėžius, sztai 
subudo vaikai, o būdami smer 
telnai iszalkia, pradėjo priki
musiu balsu szaukt valgit. O 
kaip jautėsi biedna motina lai 
minga, turėdama kuom paval- 
gidint mireztanezius no bado 
savo milemus vaikelue!

Isztikro buvo tai stebuklin
gas pagelbėjimas.

Valgi, tai valgi, kone lig 
paežiam vakarui. Deku Die
vui! badine smertis likosi nu 
guita, o jau ant ritojaus moti
na su vaikas tiek turėjo pajė
gu, jog jau lengvai galėjo vai- 
ksztinet ir in kopliezele nu
bėgt, kad padekavot Karalie 
nei Dangaus už aprupinima.

II.
Su pabaiga 1620 meto vis

kas suvis perrnaini. Protesto- 
nai likosi ižguiti, Friderikas 
vokietis likosi iszvaritas per 
Ferdinandą II kuris velei vi
sus katalikus Czekijo, Mora
vijos ir Szlezingeje paemi in 
savo apgloba.

Ižguiti katalikai per vokie- 
ežius isz savo apigardu velei 
savo žemes atgavo o ir da dau
giau dirvų aplaiki. Teip tada 
ir senovės giventojei kaimo Ze 
rotino atsirado.

Ciesoris labai nekenti pro- 
testonu, tai daugelis isz ju pe
rėjo in katalikus. Ne dare je- 
jei tai isztikros szirdies, nes 
tiktai del akies ir isz reikalo, 
kad užsilaikit prie turtu ir dir 
v oi, ir kada prie- arčiausios

progos adgaivint maiszate 
priesz katalikiszka vieszpati 
ir katalikistei.

Ir tarp giventoju Zeratino 
nestokava tokiu žmonių.

Apie biedna naszle ir josios 
vaikus tame užkaborije niekas 
ne neprimine, ba mislino, jog 
ije kaip ir daugelis kitu turėjo 
no bado numirtie. Tai ir bu
vo dideli divai Zerotino gi- 
ventojams, kada Sabina ir jo
sios vaikus paregėjo geriau- 
soje sveikatoje ir puikei iszro- 
danezius.

Isz visu szalu pasipilinejo 
klausimai, kas do priežastis, 
j°g ije būdama terp visu bied- 

1 niause, perleido laimingai lai
ka bado, o kiti numirė arba 
prasinesze in kitas szales kur 
buvo malsziau. Ant tuju už
klausimu. teip visados atsaki- 
ne o Sabina:

— Už tai esmių dėkinga 
Motinėlei Dievo. Ijje man pa
rode toki spasaba ant iszsimai- 
tiniruo ka man užteko ant už- 
la-kimo givasties.

Zerotine atsirado tame laike 
tūlas žmogus, kuris nusipirko 
sau szmota dirvos, o nuduoda
mas labai szventu ir teisingu 
gavo dinsta prie sūdo už rodi
ninką. Po teisibei ne buvo 
kuom kitu, tiktai slaptu pro- 
testonu, kuris buvo prisiunstae 
per protestonus kaipo sznipu- 
kas ir kad reikale prigelbetu 
pakelt maiszate. Rasztuose 
randame jojo varda ir pravar
de Bogumilas Cetlina.

lasai Judoezius viena die
na pribuvo in grinezele muso 
naszles. Sabina labai nusidt- 
vijo isz tojo atsilankimo, ne 
galėjo suprast, ko tasai turtin
gas ir teip augsztas virszinin- 
kas pribuvo pas jais. Ne ilgai 
lauke, o dažinojo apie ka eina. 
Pribuiszas pirmiause pradėjo 
kalbėt apie josios biedniste 
daduodamas jog galėtu jaje 
paezelpt reikale, o kalbėjo jis 
teip:

— Tai-gi dabar atsitaiko 
tau proga pagerint sau bute 
kad tiktai norėtum tilet.

Motere toji prijautė, jog 
czion kas ne gero užsinesza, 
nes ne pertraukdama kalbos 
klausė nuduodama spakainu- 
ma.

Ateivis kalbėdamas tolaus, 
pasakė jei, ar ne norėtu idant 
jisai tankei pas jaje ateitinetu 
su ne kureis savo prieteleis no
rint viena nakti ant nedelos, 
nes kad niekam apie tai ne sa- 
kitu ir užlaikitu didžiausioje 
slaptibeje. Del josios tasai pa 
reikalavimas iszsidave labai 
navatnu, ir paklausė:

— Ar man nevale žinotie, 
del ko nakti ir teip slaptai 
tiejei susirinkimai atsibuvines?

— Priežastis tojo ira ta,— 
atsake Cetlinas,— jog tai, apie 
ka kalbesiu su prieteleis, idant 
niekas nedažinotu o ir kad nie 
kam ne sakitum, jog mes in 
czion susirenkam.

— Matomai isz to,— tarė 
Sabina,— jog teip ponas kai
po ir jio prietelei turite ka ne 
gero ant mislies, jagu_teip su 
tuom šlepetes?

— Ka mes kalbėsime
apie ka, tas tau tegul ne apei 
na atšaki veidmainis.— Asz 
del to tavo grinezele ant to 
aprinkau, kad stovi atstui tarp 
krumu pasislėpus. Ant galo 
asz tau tikiu, ba žinau, jog ta
vo pabažnumas ira tiktai nu
duotas. Tasai stebuklas, jog 
su savo vaikais no bado ne 
numirei, tuojaus tau pasakisu. 
Del to kad esi patoga, tai tas 
tave no smertes užlaiki. Pas 
tave atsiszaukinejo Vokieczei, 
tai gerai papelnidavai ir isz to 
turejei puiku givenima. O kaip 
sakai tu, jog tau pribuvo ant 
pagelbos Szvencziause paneli, 
ira tai iszmislina pasaka, in 
kuria jokis protingas žmogus 
neintikes. Katalikai mėgsta 
kaip jiems apie stebuklus kal
bi, o ir tu toki stebuklą iszmis 
linai. Ne ira tai piktu daigtu 
turi tame protą sveika.

Ant tos kalbos labai apkaito 
naszle, o piktumu tokiu užvi 
ri, jog vos galėjo kvėpuot, ir 
ne galėdama ne žodžio prakal 
bet, vos ne puoli ant aslos.

Cetlinas sau kitaip tai iszde 
stinejo, mislino. jog tai paeina 
iž baimes, jog apie josos visus 
darbus žino ir teip tolaus kai 
bėjo;

— Apaicialmdnk, juk asz

Kaip pristato duona Szvaicarijoi.
Paveikslas perstato duonkepio gizeli ueszant gurbe duona 

kuria pristato del gyventoju kalnu St. Moritz. Kitaip ne gali 
ma ten vaikszcziot kaip su pagialba snieginiu czeveriku.

ir

va. Priesz 50 metu visi in bur 
tus intikejo tiek kuningai su 
savo egzertavojimais, tiek 
dvarponai, o szedien da tas už 
silaiki tarp tamsios klasos viso 

slaptinio susiriszimo, kurio eulse tautose. Net už vieszpatavi- 
narei tiktai nuduoda gerais] mo Garijos-Tereses 1766 mete 
katalikais. Nes ne trukus pas?*nukeli visokias bausmes raga- 
rodisime kuom esame. Popieži 
nius bernus ižguisime ir patis 
stosimės ponais antcielo sklipo 
Mislinu, jog ir tu prie mus pri 
stosi, o bukie tvirta jog ant 
to gerai iszeisi.

Tai pasakė, poklepojo pama 
želi patoga motere per peti.

— Traukis szalin niekade- 
jau! paszauki motere pastu- 
mus druezei latra.

Dabar tasai latras pamati 
ant veido naszles, jog ne no 
ri ant jojo užmanimu tikt ir ta 
ri.

— Nesitikėjau to ant tavęs 
motere, — tari jau kitokiu 
balsu.

— Tuojaus man isz czion 
neszdinkis laukan, velno tarne nies ir no valgimo juju giva 
kuris atejei mane ant pikto iszliko, tai jau tame ne Dievo 
gundint! — paszauki da didės tiktai velnio galibe.
niu piktumu motere, — ir ti- Į Sabina pasakė ir apie szel- 
nokie apie tai, jog asz ižduosu I mistes Cetlino, nes to ne klau- 
viska apie tavo bjaurus pla-1 
nūs.

Tas nieko ne atšaki, tiktai priskubino viroka smerties. 
nusiszipsojo. Nelaimingai niekas ne pasili-

— Ar tu mielini, jog tau ko, kaip tiktai bausme kokia 
kas intikee, kaip tu priesz ma-Mel visu raganų paskirta, 
ne, kaipo gera katalika, ir ro
dininką su skundu iszeisi! Kol 
tau pasiseks ant manes norint 
biski sziptelet, tai jau bus po 
tavim. Atmetei mano mierius, 
kerszini man iždavimu, žino- 
kie dabar, jog laužas tave lau
ke. Pažiūrėsime ar tau toji Pa 
neli Szvencziause prigelbes!

Šutais žodžeis ant lupu ižbe 
go ka greieziause palaikis isz 
grinc e^s.

III.
Ne iszejo da adina po tam 

atsitikimui, sztai pribuvo kale 
jimo sargai, kurie paemi su sa 
vim biedna naszle. Net kaleji 
me dasižinojo, apie ka eina ir 
prijauti keno tas darbas. Pers 
kaiti jei skunda, kuris teip 
skambėjo: “Naszle Sabina, 
drauge su vaikais tiktai su pa
gialba raganiszku spasabu ne 
turėjo bado, uezsilaiki prie ge
ros sveikatos ir grąžei iszžiuri. 
Turi tada būtie ragana, turin
ti susineszima su velniu, o per 
tai kaipo tokia ira, turi aplaiki 
tie bausme kaipo ragana.

Apskunstojas Bogumilas 
Cetlina.

Reike tau žinot brangus 
skaititojau, jog tame laike, isi 
katro paduodame szita apraszi 
ma, tikėjimas in raganas ir ra- 
ganavima buvo labai didelis. 
Mažiause nepasisekimą laiki 
už apraganima. Ipatingai tam 
sunai kaimuoezei daugiau tike 
jo io ragaoavima negu in Vie-

tave ne ižduosu. Mes tokiu 
žmonių kaip tu reikalaujame, 
o tai ka dabar pasakisu, tuo 
jaus tave apmalszins. Reike 
tau žinot, jog asz esmių galva

navima.
Ant tuszczio biedna naszle 

ginesi save, ant tuszczio teisi
nosi nekaltumu, jog nesimaiti- 
no velnio galibe, tiktai baisius 
vabalais, ka randasi vandenuo 
se (o tai buvo vežei). Nieko 
ne maezino, ipatingai da viską 

• pagadino. Nes pagal nuspren
dimą sudžiu, jog jau nusimani 
apie raganista, ba jagu visi in 
kur kitur szalinosi, tai ijje isz 
savo grinczeles kojos ne keli, 
ba turėdama spasaba maitini
mo isz saves ir vaiku ne bego 
in kitur. Cze velei pati save iž 
davi, jog maitinosi bjaureis va 
balais, kurie teip baisei žniba, 
o kurie pilni nuodines gelto-

Sabina pasakė ir apie szel-

se, ba palaiki, jog tai iszmislas 
per jaje isz piktumo ir tas da 
—smerties.

ACi viou lagauu pasiuva.

'-| Biedna Sabina, auka tam
siausio zababono ir spangibes 
žmoniszko piktumo, likos nu
vesta pas gilu prūdą, kur likos 
suriszta ir in vandeni ant ilgos 
virves inmesta.

Ne nuskendo, ba iszpusti an 
darokai nedave nuskenst.

Greitai isztrauke jaje isz 
vandenio, kaipo pripažinsta už 
ragana ir padavė po suda 
augszcziausio tribunolo. Da ta 
paeze diena ant drutes dasek 
tos raganistos likosi nelaimin
ga apsodinta ant smert per su 
deginimą ant laužo. Virokas 
tas ketino būtie traukije trijų 
dienu iszpildintas.

Labiause skubinosi su smer
eze nelaimingas latras Cetlina.

(Toliaus bus.)
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Suvienytuose Valstijuose $ Metams $2.00 
Sziaurines Amerikos Į Puse Metu $1.00

„ i • • xr -i / Metams $2.50. Kanadoj ir Menke jPu8eMetujL26

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

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.

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

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

dykai. Adresuojant sziteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, Ill.

Spaustuvėje “Saules” 
galima gauti visokiu 
reikalingu knygų

Gy ven1 m ii s Jo /jiur lt r’sfmis 
. su paveikslais, popierines 
: apdarais - - 50c.

Apdaryta in juoda audima 75c.
KailCžia VioszpatieS arba 

j Dievobaimingi apmislijimai
’ ant kiekvienos dienos per
! isztisa gavėnia • - 25c.

Stacijos arba Kalvarija 10c. 
Graudus Verksmai • 10o. 
Kanticzkos .... 50c. 
Maldeles Arcibrostvos Szv.

1 Veido Viesp.J.Kristaus 10c. 
Istorija Szveuta, Seno ir

Naujo Instatymo su 50 
paveikslais • 35c.

Evangelija Lietuviszkai ir 
' Lenkiszkai, ant viso meto, 

apda. in juoda audima 75c.
Gyvenimas Visu Szventu 

j visos 6 dalis vienoje knygoje 
puikiai apdaryta - • $3.50.

Trumpos Katekizmas pagal 
iszguldima Kun. Pilauckio, 
su nekuriais naudingais 
pridėjimais • - • 10c.

Aukso-Altorius arba Didis 
Szaltinis 1,000 puslapiu §1.00 

Senas ir Nau jas Aukso Altorius 
visos reikalingos Maldos. 804 

puslapiu - - $1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas 

Szaltinis, 711 puslapiu 75o.
Garbe Dievui ant Augsztybes 

640 puslapiu - 75o.
Aukso Altorius apdaryta in 

Franouziszka skūra, apvalais 
kampais, auksuoti kraštai su 
kabe - - $1.50.

Mažas Naujas Aukso Altorius, 
Celeloido apdarais, puiki 

knygele - • $1.00,
Aniuolas Sargas, minksztai 

apdaryta in skūra apvalais 
kampais auksuoti krasztai, 
visos reikalingos Maldos 
geriausia už visas kitas 75c.

Aniuolas Sargas, apdaryta in 
tamsei rusva audima 50o

“SAULE”
Mahanoy City, Penna.

GYDYTOJAS Dr. Ignotas Stankus^Ms
C&oaigęi dakianik j mokslą universitete valstijos lndi*M^4k 

• baigęs kvotimus aukščiausioje ir jaU. pjiskuuKje dakia-.'> 
tiikoi mokykloj New Verk Post-Grtafi^b i MEDIGAIm^ 

SCHOOL k HOSPITAL, kurioje specialiajai išsilavlna 
dytne visokių pavojingiausių ligų ir darymo‘opeęačijų; 
baigės tą mokslą Įgaun vardą aukšto, didžio daktaro.
IO. STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru 
anapolis. (nd . kur turėjo didelę prakliką gydyme 
ligų atlikdamas savo užduot kuo geriausei Ir užganėdintflC?^ 
čiai žmonijai dabar-gl pasišventęs labui savo brolių taulie**< 
čių. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nesažiniškub 
daktarus. įrengė savo locną naminį ligonbulį ir: -«

KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkis pas manę ypatiškal arba 

laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabejok, 
nes aš turėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir suteik- 
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persitikrįs, kad 
esu pabaigęs didesnį daktarišką (noksią ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai 
svetimtaučiai. - ■■■— -^--y

^S>- 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 niežėjimo, vi
sokių spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies, 
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. nemiojojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo 
i r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu-^ 
silpnėjimų sveikatos. Teip-gi nuo visokių moteriškų ligų, skaustningųlrneregu- 
lanškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų: - —

Juriu Speciališką Diplomą dėl darymo Operacijų..
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai nogal pagydyti kaipo 

tai: augimo vėžio skilvijo ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pūs
lėje, Inkstuose, kepenyse ir žarnose* viską tąsu pagalba operacijos galima praša
linti kuo geriausei ir už menką mokestį. Darau teip gi operacijas ant kaulų, 
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų teip ir moferų Ištiesinu pritrauktas 
kojas ir rankas. IŠgydau su naujausio budo operacija repiurą. už menką prekę

Pertai kreipkitės kiekvienoje ligojo pas manę. Jeigu negalima pribūti ypališ- 
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 gyvęnato‘Amerikoj. Anglijoj. Kanadoj ar k'tose šalise. "■ -*t

Atsilankantiems ypaiiškai ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį puikų
LTGONBUTĮ. Blednus gydau DOVANAI. ___ “

^Dr. Ignotas Stankus M. D. >1.^
kVal. Ofiso: no 9 ik IžTno 2 ik 4. Ir no fl ik 8 vakare Nedelipmi no 1 ik 5 vakare-

r* A. OI K Ii* A VON ES E>A liTAIU IG ,NOTC STA INKŲ
Nuo visokiŲ spuogu ir išbėrimu, ant veido ir kaklo ir viso kimo taipogi nuo kilu odos ir kraujo ligų, 

niera geresniu daktaro, kaip Dr. I. Stankus. Daug dpktorij atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgy
dyti Taip kalba Jos Švilpa, toil Carlton Street Philadelphia Pn. __ _____ >

Siuomi viešai išreiškiu savo širdingi) padėką Dr Stankui ui išgydy mą nervy liga ir sugrąžinimą 
vyriškumu, kuriu kiti daktarai atsisakė išgydyti, ir visims-<u slaptomis ligomis patariu kreiptis pa» 
Dr Ic. Stankų, o nepasigailėsite savo žygio A. Zmudien. Salem, Mass. 57 Pmgree Street

O John Akuotaitis Montreal Que Cana la. rašo; Medaus gyly tojau:-Sšta dirna kaip gavau nuo 
Tamstos liekarstas ir vartoju tuivg užrašo, jnu negabu atsidėkavou Tamstai iš dtougsrooda tik pu
sę Ii karstu sunaudojau bet jau visas sus'iprėjnu ir baigiu gyti Daug.ap neįuru ką rašyti mes jaune 
reikalauiu daktariškos pagelbos Ta jkin liga kuri taip daug prikankino mane .r kurią km daktarai' 
laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gi ti. Aėitj Tamstoms už pirų ir greitą išgydymą.
AS JUOZĄ P/\S 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 j mano nnmua 
iškarto mane išgydė ir padarė sveiku. 253 N. !5Sirctt Philndelpaia, Pa.
JAMES.FAKO. 923 So. Cth Street Philadelphia, Pa. sako taip: ,,Manei niekas negalėjo išgydyti nuo 
ulsisenėjusios paslaptingos ligos bet da rns Stankus su pagelba operacijos ir savo gydulėmis kuriat 
po mano akiu savo aptiekoje sutaisė, manę j trumpą laiką išgydė. Aiiu jam Patariu visiem* kreiptis 
prie dak.'nro Ignoto Stunkaus; kurie jau pemetėt nodieją išsigydyti.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway Kampas Beade Ulicze IVew York, N. Y Teutonas: Worth 2822.

Kas reikalaana teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kasei 
Pinigus visu krasztu iazmainome 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 kenaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Pop eras su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,

— : 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 greioziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą: 
puikiausių armonikų, koncertinkų, klernetų, smuikų, triubų ir tt. Lietuviškų 
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 prekystė, kuri duo 1902 m. teisingom Drekem išpildo užssakymtu (į 
visus Suv. Valst. Miestus ir miestelius) per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso:

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

a JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

QgkjWI VIDURAMŽINI VYRAI .

DYKAI DIEL VYRU

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

a ligas ir kodiel jie netur apsivesti būdama tame padeime
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keigr 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba eyflll, 
*-x-—Triperi, erba gonorrhoea, Nuellpnelma, Abel- 
s~"~ . na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes aky- 

stlmo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Puslčs Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusS, privalai ir slapta, su ma
žais kaštais. <

Tūkstančiai vyru atgrava sava tobulą evelkatą, spėkas 
ir stiprumą per pajjčlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus alaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotlkiot sava piningu moki ėdami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik noperakaitįsti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiui in ai isigy- ( 
dytL Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam irpačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk JI šendena.

DR. J03. USTER & CO.
L 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užlnteresuotas jusu pasiullmlnul dyka! 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas Ir pavardė...................................................... .

Adresas ..,....... . .................

StaJtM ..



Ka kalba paczios po 
szlubui.

— Papasakok man viską, 
Pyt-ri, nes asz to dalyko nesu
prantu gerai ir tame asz nema 
tali jokio politikavimo “T.” re 

I daktorians.
— Dalykas toks: “’levynes’ 

Į redaktorius savo rėdomoji laik 
; rasztuka buvo pradėjęs vert 
| kasžinkokiu keliu. Žinių jokiu 

pino taip kaip ir szTandie 
talpina, o ju vieton laikrasz 

tuko lapus pripildydavo tik 
pasakomis.

— Ar tai “T”, redaktorius 
nemoka redaktoriaut kad ži
nių in laikraszty ne talpina?

— Palauk, ežia ne apie tai 
kalba eina.

— Nu, gerai, sakyk toliaus. 
| — Tarpe kitu pasakų, jis 
| pradėjo tai pint' viena Talsto- 
jaus paraszyta pasaka vadina
ma prisikėlimas.

— O kas tai yra tas Talsto- 
jus?

— Tai vienas musu raszyto- 
_ I jas, kurs yra daug priraszens

233-235 W. Centre St. Mahanoy City j vysokin rasztu. rusiszkai.
— Ar “Tėvynės” redakto

rius moka rusiszkai skaityt.
— Ne apie tai kalbame.
— Na, kaip toliau?
— S. L. A. kuopas nepasi 

ganedino, kad laikrasztis už
kimštas vien tik pasakomis, 
kuriu niekas neskaito, bet dar 
ir pyksta, kad laikrasztyje ne 
ra jokiu žinių. Tada redakto
rius nusigandęs pasakas suma
žino, o “Prisikėlimą’ visai per 
trauke. O nuo pertraukimo, 
veik kiekviename numerije sa
vo laikrasztuko, vis gyre “Pri
sikėlimą” ir žadėjo tuojaus vėl 
pradėt talpinti nes buk dauge
lis S. L. A. nariu reikalauja.
O galiaus net ilgoka straipsny į darbo paeina jo paties vz jo 
parasze, pagirdamas ‘ Prisikeli [ szeimynos laime. Bet tankiai 
ma,” sako, daugumas raszo į atsitinka, kad jo kūno pajie 
laiszkus praszydami, kad “Pri gos nupuola, jo dvasiskkos 
atkėlimas” vėl eitu per “Tevy- jiegos jin apleidžia, jis neten- 
ne”, nes jie likesi prie S. L. A. ka valios tvirtumo, 
tik todėl kad “Priskelimas” kad 3is. galingas 

buvo talpinamas “Tevyneje”. 
Toliaus dar net pasiūlė, kad 
S. L. A. ta “Prisikėlimą” isz- 
leistu knygoje. 1 ad “Kelei- isz gryno raudonojo vyno ir 
vis” ir nurodė teisingai, kad | geriausiu žolių. Suteikia ape 
“Tėvynės” redaktorius taip' tita, gydo sugedusias virszki 
skystas, taip skystas, kad net “amuju organu plėvės, susti- 

, prina nervus ir rautiems ir savo politikavimu nemoka 1 . • , ., r, • praszauna pilvo ir viduriupaslėpti. O politikavimu yra , > ■ ' . • , • ,
i ■ o r a J skaudėjimus, pataiso sukietėtai pirszimas S. L. A., savo! . . J . 1 , ,i ! • . .. . ■ . tusius vidurius, iszgydo galdarbo nupirkti, tai yra, rank J 't- 6. . 1 , J, • .. vos skaudejima ir visus reti-raszty tos pasakos, kuria ne J ,. , J i j • ■ matiszkus ir neuralgiezkusdabar verczia. O kad inpirsz-i , , b , ., ,. • 1 , skausmus, sunkuma povalgio,ti, tai net nesigėdi ir pameluo- , . . , . . 1 ’
ti, buk tūli likosi prie s. L lr kla“Ja-
A. tik del “Prisikėlimo.” Tai | ' lsose aptiekose. Jos.
matai. “Keleivis” nors pasziep J—^°’ ave >
damas, bet pasakė tikra teisy hieago, 111.  
be.

— Tai dabar supratau vi-- 
ka. Bet pasakyk kodėl prie to 
S. L. A. tie politikavimai taip 
veisiasi. Dabar ir vėl nauji po 
litikavimai.

— Koki ?
— Nugi ve. Kaip tik pagar n m riginas, boge, pleszkes il

sinta nominacijas ant vir-zinin Į t.t. Locninikas parduos nebran 
ku, tuojaus S. L. A. preziden-1 gei ,)a ketina iszvažuoti in Lie 
. -i . . • , .... [ tuva. Atsiszaukite tuoiaus anttas, kuri, iki sziol miegojo kaip , J ,’. ’ 6 .’.adresu (81 oj)
katinas pakulose, tuojaus ir 
pradėjo garsintis, Dave velniu I 
Bagacziui tam ka anais metais 
“Vienybe” praminė Mažu Pits j 
burgiecziu, davė velniu “pane 
lei’ Racziutei, kuri nėra jokia | 
panele, negi Racziute, o ga
ilaus pasigarsino net kad va- 
žineses su prakalbomis po kuo j 
pas.

— Tai žinai drebina kinkas 
dabar, kari nuo seimo netaptu 
pavarytas. Jug ir redaktorius 
dabar pradėjo raszytie apie S. 
L. A. apie ka supranta ir apie 
ka ne supranta, nes ir jam 
rankos dreba.

— kasžin, ar jis irszymet 
paduos sumanymą kad “Tėvy
nės” spaudinima atiduot ant 
kontrakto kaip pernai buvo 
padavęs toky sumanymą ori 
ganė, o gal net laiszkus raszi- 
nejo in spaustuves, kad in sei 
ma beveik visi spaustuvninkai 
padavė savo iszlygas.

— Na, su tuom tiek to nes 
vistiek nuo seimo, jei “Tėvy
nė” ne sustos ėjus tai be abejo 
nes eis tik syki per menesy.

— Bet pasakyk man, Py- 
teri, kada mirs “Kataliko ’ re
daktorius, inteligentas ir litera 
tiszkas darbininkas.?

— Ka tu ežia dabar isz sva 
jojai?!

— Matai “Tevyneje” rasze 
kasžinsj koks daktaras, kad 
“Kataliko” leidėjas savo re
daktorių užtvers in lastyne> 
tokia kaip Lietuvoj gaspadorai 
tveria žąsinu peretis Toje lasty 
neje bus tik vienas langas sto
ge, kury nebus galima atida
ryti kaip lis ir snigs. Tada 
“Katalikas” redaktorius gaus

"J-_„! ■ Siutą ar Overkoti/ H FTl I II I Geriause pirkti pas
LQIIIIIII RYNKIEVICZIA

GRYNAI vilnonio ir kitokio materijolo
rrariaucin nncinti nnffal *. .1. 1geriausio dirbimo, pasiūti pagal 

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

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

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

RYNKIEVICZ

KRUTANTI
PAVEIKSLAI

(MOVING PICTURES)

ANT BOCZKAUCKU SALES

Szia Nedela Tiktai
Utarninke, Ketverge

<* ■.* ir Subatoj.

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

Žinios Vietines.
Parapijos mitingas.

— Seredos vakara ant 7 ad 
Boczkaucku saleje, bus laiko- 
mas mitingas Sz. Juozapo R. 
K. parapijos. Tik pilnai užsi- 
mokeja parapijonai bns inleido 
mi ant sales ir kožnas ineinan- 
tis tur parodyt savo tikieta 
(Tikietai iszduoti 1911 ar 1912 
m. negiluoja) užpraszo visus 
pribūti.

Kun. W. Dargia.

— Seredoje pripuola “Pele 
nu Diena.”

— Ketverge diena užgimimo 
Washington©, pirmutinio pre
zidento Suv. Steitu.

— Saluninku unije jau pra 
dėjo pargabent ir pardavinet 
alų isz Filadelfijos ir New 
Y< rko, nes isz ten gauna 
giau.

— Jokūbas Maslovskis, 
metu senumo gyvenantys 
No. 518 West Pine uliczios 
likos baisei pažeistu per eks 
plozije szuvio Mahanoy City 
kasiklosia. Badai abi akie li
kos iszszautos.

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

— Džiaksono peczeje nog 
keliu dienu, naktimis pasirodi 
neja kokia tai slaptinga moto
re pasirėdžius juodai. Jau ne 
vienam davėsi in ženklus o 
ypatingai milinczioms pore
lėms kurios naktimis tranko
si po užkaborius. Ir czionaie 
vertėtu idant toke motere 
d vase pasirodinetu.

— Petnyczios ryta ateja 
Ii nepažinstami in saluna 
Jono Drobnio ant Main uli- 
ežios pradėjo pakelinei laru- 
ma. Kada locninikas iszejo isz 
použbares idant rėksnius isz- 
varyt, tieje isztrauke peilus 
supjaustė Drobniui veidą o ki 
tam sveeziui dure in vydurius- 
Po tam nepažinstami prasisza- 
lino ir lig sziam laikui da ju 
nearesztavojo. Žaidulei p. 
Drobniaus ne yra pavojingi.

Vėliaus likos aresztavoti du 
brolei Davis isz Ashlando ir 
likos nugabenti in Pottsville.

— Szia nedelia tik tris sy 
kius bus rodomi paveikslai 
Boczkaucku saleje, szi vakara, 
ketverge ir Subatoj.

pi-
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ISZ LIETU VISZKU 
KAIMELU.

Coal Centre, Pa. - Dar
bai visai sustojo, isz priežasties 
suszalimo upes, tai negal butu 
karu atvaryt.

— Oras gražus ir szaltis 
didelis.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis isz tu visokiu atsiranda

Granitville, V’t.— 13-ta 
d. Sausio patiko baisi nelaime 
Aleksa Belcher, nupuldamas 
in duobe 47 pėdu giliu ant 
akmenų, sulaukdamas peczius, 
likos nugabentas in ligonbuti.

Seelyville, Imi.— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika 
uždarbei neszlekti, isz kitur 
pribuvusiam darbas ne sunku 
gaut.

— Lietuviu didelis būrelis 
isz tu visokiu atsiranda, p. 
Baltruviene labai reikalinga 
del ne kuriu moterėliu.

Plymouth, Pa.— Darbai 
gerai eina isz kitur pribuvu
siam darbas ne sunku gaut.

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

Old Forge, Pa — Darbai 
gerai eina.

— Oras szaltas.
— 5 d. Vasario likosi su- 

risztu mazgu moterystes p. Jo
nas Gavėnas su pana Marijona 
Butriniute.

Jenners, Pa.— Darbai 
slobnei eina, dirba puse laiko.

— Lietuviu- didelis būrelis 
isz tu visokiu atsiranda.

Sheboygan. VVls.— Dar
bai gerai eina isz kitur pribu
vusiam darbas ne sunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis 
ir visi malszei užsilaiko.

Petro ir Jono paszneka.

— Laba vakara, Jonai.
— Laba vakara, Pyteri.
- - Kas pas tave gero girdė

tis?
— Nieko naujo, bet asz lau 

kiu tavęs, gal tu ka naujo pa
sakysi atėjės.

— Asz irgi beveik nieko y pa 
tingo pasakyt - negaliu.

— Zinai, asz ana diena skai 
cziau “Keleivyje” viena 
straipsny, užvadinta "Dar sy
ky prisikėlimas.”

— Taip, ir asz skaieziau.
— Na ir ka tu, Pyteri ma

nai apie ta “Keleivy”, kurs 
taip iszniekina “Tėvynės" 
daktorui!

— Iszniekinimu Jonai, 
me “Keleivis” raszte visai
ra, ten tik tikra teisybe paša 
kyta ir aiszkiai parodyta “Tė
vynės redaktoriaus smailasis 
politikavimas ir noras kiek pa džiova ir numirs, 
gipelnyti isz S. L. A.

re

ta- 
ne-

— Lik sveikas.

1 Menesi.— Ir vela iszejni? 
Pasilik su manim da nors va
landėlė.

2 Menesi. — Iszejni? Ne už 
truk ilgai nobodu man be ta- 
vias.— Sugrįžk greitai.

3 Menesi.— Szendien grei- 
cziau parejsi namon, ar teip?

4 Menesi.— Pasakyk man, 
kada ant tikrųjų sugrižszi 
idant žinotau.

5 Menesi.— Tu nesiskubink 
teip greitai namo, geriau už- 
baigkie savo reikalus

6 Menesi.— Szendien sugriž 
szi namon vėliau, ar teip?

7 Menesi.— Greitai iszejni?
8 Menesi.— Ko-gi tu po 

nogiu nuolatos sėdi namie? 
Ar-gi ne turi jokiu reikalu 
mieste ?

9 Menesi.— Bijok tu Dievo, 
žmogau iszejk ant valandėlės 
ba tik man ptrszkadineji ma
no darbe.

10 Menesi.-- O kokis tu 
nuo bruodus!

11 Menesi.— Traukis po vėl 
niu isz namo.

12 Menesi.— Vyras sėdi kar 
czemoje lig velibai nakezei. 
parejna namon o pati reke. O 
tu prakeiktas girtuokli ar jau 
ne sėdėsi namie nors karta, tik 
nuolatos sėdi ir sėdi karezemo- 
je. Oj tu dieviti, gyventi su 
tokiu asilu ir t. t.’

Dalbas.
Darbas tai didžiausia 

gaus palaima. Be darbo 
gyvenimo. Palaimintas : 
gus, kurs turi pajiegu, 
manyma ir norą dirbti, 
darbo paeina jo paties 
szeimynos laime. Bet

Parsiduoda Farma.
240 Akieriu isz to 120 akie 

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

Mrs. M. Gelgot
lank, Pa.

stei- 
far 

par-

Parduodu far mus.
Lietuviu kolonijoj Michigan 

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

Anton Kiedis, 
Peacock. Lake Co. Mich.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familijt 

ant viso loto po no. 604 - 60f 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (p j'l

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Ti

Ant Pardavimo.
Mulus teiposgi ir žuvis rū

kytos ir szviežios, parduodam 
grosernykams ir in namus, ra- 
szykite klausdami cienos at
siųsdami 2f marke ant atsaky
mo. Adresavokyte.

A Lakovicz
518 Lincoln avė. Rockford Ill.

P n į gos

B. RAGAŽINSKAS

Sziomia dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu. 

alima 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.

....... ’•••••••••••■

LIETUVIO KRAUTUVE.
I as mane galima gauti naujausios 

mados laikrodėliu, žiedu, armonikų, 
bkripku, ir visokiu muzikaliszku 
instrumentu. Geru britvu, drukuo- 
jamu maszinukiu, albumu fotografi
joms historiszku ir malda kningu, 
popieru laiszkams raszyti su pasiskai
tymais ir dainomis, su drukuotais 
aplinkui konvertais, tuzinas 25c., 5 
tuzinai $1 Perkupcziams 1000 už $6 
magiszkos kazyros su kaziromis gal 
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit 
mano naujo didelio kataliogo, prisiu 
skite 2c. marke ir aplankysite jin rasi
te daugybe naudingu daiktu.

Naujai iszejo isz spaudos labai rei
kalinga katalikams kninga ‘Szaltinis^ 
su puikiais apdarais kasztuoja §2.

Kreipkitės ant sziuo adresa:

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

VALSTIJOS KASIJER1US LAIKO PININGUS BANKEMERCHANTS
BANKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

žino 
nėra 
žmo
ni! si 
kz

ka valios tvirtumo. AisŽku, 
kad jis reikalingas tuomet 
vaistu, kurie jin sustiprintu. 
Ir tokiu vaistu yra Trimrs 
American Elixir if Bitter 
WinJ. Tas va’stas sutaisytas

Parsiduoda Salimai.
Turiu ant pardavimo 4 sa

lonus ir “Wholesale Bizni” 
Preke salonu 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 žemiaus 
padėta adreso o gaus visas in
formacijas. (’o,- oj)

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

RUPTURA
Yra Iszgydonni 

Cheniiszko-Elektro 
Metodą. Be Peilio.

Be Operacijos.
Dėkingumo paliudijimai nuo dėkingu žmonių.

Abneris Welshas sako:

Ant Pardavimo.
Puikus salunas su namais; 

ant 626 W. Centre St. 1------
noy City, Pa. ant puses loto su 
namu ant vienos familijos ant

kad po daug metu kentejimo inkiros rupturos 
jis visai buvo iszgydvlas per l)r. O’ Malley 

■ ir dabar visai reneszioja raLzcziu nes ja i 
Trine)’ ncra P-Weldins yra Superintendentu 

’ Jackson Wood n ('ar Works. Berwick. Pa.
ir jo žodis daug reiszkia kurie turi panaszius 
kentėjimus. Jis nebuvo atitra iktas nuo jo 
kasdieninio užsiėmimo, kuomet buvo gydo
mas, i zskiriant ta laika, kada turėjo būti 
Dr. O’Mallcv'o office kur buvo gydomas 
nauja metodą, nevartojant nei peilio, nei 

--paliudijimu galimaDama*s; operacijos Szimtai oaliudi 
Malta- matyti office nuo iszgydytuju.

Dr. O’Malley’o nauja gydymo 

voju. Nėr piaustimu, nėr skaudėjimu 
nėr operacijų. Nereikia apleisti darba

Nereikalauja raiszcziu kada jau

kito galo loto. Teipgi parduo- tikra yra liuosa nuo visu pa-
. ,ii. , i- • • ... voiu. er maushmu.nnr RKAudHiimnsiu 2 arkliu,-2 angimi nu- v ži

P. M.
626 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

Skaityk, ka sako iszgydyti Pacijentai 
apie Dr. O’Malley’a.

Unijos Doku užveizdetoias 
Raubso Kasyklų, Luzerne, Pa., sako: 
('ouiidale, Pa., Nov. 26, 1911.

Nemokėk dykai §10.00,1
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą:'ko, | 
nūs ant kojų, tai gausi po" 5^1 
gyduole. Jaigu nepagelbetn I 
bus sugražinti piningai. Teini 
gi iszsius placzes informacijai Į 
no ko plaukai slenka ir plin- Į 
ka, pleiskanų atsiradymas į F 
nuęuczkave veidai. TukstaJ 
czei dekavoja už dyka . rodą. I 
Raszyk tuojaus ant adreso: ■

Gratis Specialists fl
Box 106 Sta. W. Williams!* i

Brooklyn, N. Y. F
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Visiszkas Turtas - - $739,566.97.
Visiszki Depositai - - $537,569.34.

Turtai yra 137į Procento Depositu.
Tas yra protekcija ir susiligina su sargiausais 
Bankais szitam Steite.

Kapitolas j
Pervirszinis - $201,925.
Profitai )

37Ą procento dep situ.
Tas parodo kaip szitas Bankas auga.

D. M. G R AH AM, Prezidentas.
C.L. ADAMS, Vice-Prezidentas.

I). F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.

...D1RDKT0RIAI...
A. DANJSZEWICZ. W. RYNKIEWICZ M. GAVULA.
J. HORNSBY. L. ECKERT. W. J. MILES.

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

GUINAN Mahanoy City, Shenandoah
M t. Carinei, Landsford.

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

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 1-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 ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajui. Ręjentelna 
kaneelarijayra rėdoma per valdiszka notaro 
J. <t. Miliancka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
justi bankinius reikalus o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Piniguf 
siunezant paezedumui in Banku, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe* 
Expreso Money Orderi.

,25c.
•26c.

Cor.Elm & Malt SU. PlpnonlkPa. 
...SAV1NI.VK4S IR FABRIKANTAS.. 

Sarsiu l/ftolszku-LentakiViiiii,

.$1.25.
,...50c.
...10c.

,...35c.
....25c.
....25c.

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

Egiutero No.l..............................25c.
Egiutero No. 2..............................50c.
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................. 35c.
Meazkos Mostis............................ 25c-
Trejanka.......................................25c.
Linimentas vaikams .................. 25c.
Gyduoles nuo Kosuiio................ 25c.
Liepiu Baisumas ........................25c.
Anty-Lakson del vaiku_...........25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

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

skaudėjimo...........................
Laszai nuo Dantų............ •••—;•1Ųc-
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų.....................7........
Geležinis sudrutintojaa sveikatos ovc. 
Vaistas nuo Papauto............. ...15c.
Gyd. nuo Grippo......................
Plauku apsaugutojas.................
Muilas del Plauku..................
Milteliai nuo Kepenų...............
Rožes .. ........................................
Kinder Balsamas......................
Bobriaus Laszai.......................
Szvelnintojas............... . ............
Kraujo valytojas.......................
Nervu Ramintojas...................
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus..........................
Pleisteris (Kasztavolo)............
Pamada Plaukams...................
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise... 
Gyduoles nuo Kiemens....------
Vengriszkas Taisytojas LTsu... -

...oOc. 

...85c. 
42.00.
.51.00.

.$1.25. 
...25c. 

....25c. 

....25c.

....50c.
V eiigriszK»3 a uidj .vj.« ~~—• - • 

Inkstu Vaistas...............ir fl.W.
Akines Dulkeles..........................

Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 
abelnai skausmo ir skarbutis

Gyd. nuo Parku ir Niežu........
Gyd. nuo Dedervines..... .........
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos

Geriausias Lietuviszkas

AMERIKONIŠKA LINIJA.
Gsrlaivai iszcina kas dvi nedelas taip New Y oi ko o Rusijos be jokiu perstojimu. 

PUIKI i.ARI AIVAI : CZAR — KUR8K RUSSIA
In Rottenlama s Dienus in'Libawa II Dienu. , ..„.i.i,,.. Kurek,10 Vasario;Lituania S4,

$33 Tn'czia Klusu $35 I f'/v .I Vasario; Birma!* Kovo; Kurek ŠIS Antiu Kiasa $50 >FzNt«ierKo j Kovo.
Pirma Klusą $7 > , Apie daugiaue diisižinoBite pat* mueo agentus arba

A. E. JOHNSON & CO., (General Passenger Agt». 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJAS ŽEMINIS TA VORAS

PottBvillea Ii 
tiilncje nota 
ligoniu jago ne 
iitw nog savo 
yn vargsiu ir 

i tini gydimą.
nulodavo iai 
Imdami piiii 
jimo daktarui, 
gydo'' tai geni 
gonbuti. Daba 
km’’ kiaules” 
turės daugiau 
ii ligonbuti.

į Ne kurie ii 
buk gyventoji 

’ irduoda kas n 
I uo” 1200,000 
į ju davadas, 1 
. rakalingos ai 
I platinimo pin:

I Kokie taikė
I laPiriiinje 
. priristaantil
i Miiorimo d 
į ladle aug-zt 
i greitai iždžinv 

mogmestii
i Is to gyve 

taiidangema
į pik” galvas 
t hliiczini
I piiktis mezg 

puaiakeles, 
■tarno ir pa

Vincas K 
hninkae, Ii 

, uvo paezia 
’liūdvika, 1 

1 tai kad Vin 
į baro per vii 
| Hrrendi 
Įtu tapenk 
į lai prasidei 
laoteria o 
piejrs - (

— Gedimino draugyste nu- 
I tarė per 3 menesius priiminėti 
naujus sąnarius tiktai usz 50^ 

j instojimo mokesties. Bus pri 
' imti nog 21 m. lig 40 m. am
žiaus. Norintieji prisiraszyti 
tegul ateina ant mėnesiniu su 
sirinkimu kurie ah-ibuna Utar 
ninkais po 20—tai kožno mene 
šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz- 
kos Mokslaines. Nauji prisi- 
rasze ka neturi Amerikonisz 
ku popieru, diaugyste to
kiems parūpins popieras in 
trumpa laika. Szita draugyste 
teipgi moka posmertine o ir 

I paszialpa ligoje. Todėl norin
tieji prisiraszyti prie szitos pui 
kios draugystes privalo nepra
leis! szitos progos. Nelaukyte 
paskutines dienos— prisiraszy 
kite kogreiezianse. (t. f.)

praneszliTamislai, kiekvienam Riiptura 
t>ergancziani; kadangi asz buvau l»ai- 
.-ain padėjime, l»et nuo Tamistos vaistu 
likausi visiszkni iazgydytu. Asz duodu 
navelijinm pavartoti mano varda, kad 
n- kiti ligoniai gali būti išgydytais.

Ad. Kuttnnberger, Box 131
Luzerne, Pa.

marke o gausit 
,ga apie Ruptura.

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

Wilkes-Barre, Pa.

Ten kur galite raszyti ir

Parsiduoda Farma.
Turi 132 margu žemes, susi

deda isz 18 margu puikios 
girios o reszta dirbama žeme. 
Vandens užtektinai geras 
tvartas ir sodas. Visa žeme ap- 

r'tverta tvoroms. Du arklei,

i’lijeszkojinias.
Pajeszkau savo szvogerio 

Antano Salaszevicziaus kuris | 
paejna isz Suvalkų gub. Vilka į 
viszkio pav. Baitniku par. ir įveria ivorums. uuanuoi, 
gminb. Turiu ims jin labai karves ir visos prietaisos koki 
svarbu reikalą. Tegul jisai ar tik yra reikalingi prie gaspa- 
kas kitas danesza man ant dorystes. Farma parsiduos 
adieSO. A.1— > ■ A O C .IzaI^^A,. /a

Mr. J.J. Bagdonas,
tik už 28 szimtus doleriu o 
gyvulei ir prietaisos parsiduos

51.i LynualSt. New Castle Pa. -atekirum kaip kas norės. Szita

Didelis balius. farma randasi prie plataus 
Szv. Ludviko parapija isz kelio lig miesto ir stacija ran- 

Gilbertono, Pa. laikys dideli'dagi 3 milos tolumo. Parsiduo- 
balių, l tarninke 20 Vasario da pigei, už tai kad locninikas 
ant S. Niedzinskio sales. B“'1 yra labai senas žmogus. Raszylic* uvMi.u amixzKUV*

lūs prasidės tuojaus po piet. kite t -aus ant adreB0 (d }
Bus tai paskutinis balius t , , . ,, '

^„.Lux. ir „M. " Jollll KvietkUSpriesz užgavėnes ir kožnas pri
valo ateiti ir linksmai pasibo- 
vyt. Inžanga ant sales 25^.

Box 158 Brookfield, N. Y, 
Madison Co,

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

Iii; Glolie l Lig?* Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W, Center Str.

Mahanov City. Ps

ŽIŪRĖKITE!
Didžiausias pardavimas ka da buvo, 
atsibus Herskerio name, kur pirmiaus 
laike sztora Joe Robins ant E. Centre 
Uliczios. Kada szitas pardavimas 
prasidės apgarsinsime vėlaus.

Laukite tos Dienos!

Tavoras bus parduodamas už 
pigiausia preke.

QEIl/CDT’Q e.centrest., 
ULI V LR I U MAHANOY CITY

Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.

Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 
preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeven u 
ir Pautaphi del vyriu, moterių ir vaiKu. 
Geriausius skarulius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dai ba drucziiu, puinai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu tau. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suczedinsile piningus.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
geltoniu ir kitokiu koloriu (. zevenku ir 
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte pas svetimi*1' 
težins pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna
526 W. Centre UI., 

Mahanoy City, Penna.
26 Alėtas Senas Laikrasztis

VIENYBE LIETUVNINKU 
fszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y. 
uVienybe Lietnvnmkn” didelio 
formato 12 puslapu, talpina moksli- 
szkus straipnius .eiles, feljetonus nau
jausias žinias isz visos pasaulės, 
daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir 
paczios Lietuvos savu korespondentu 
u 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 žingeidi u Jubilejini 
numeri, kuris liks tik istoriszku 
atminimu, nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant 
metu užsimokės §2. gaus ta numeri, 
kaipo dovana.

“VIENYBES ) Metams : : $2.00.
LIETUVNINKU" > Pusei Metu $1.00.

Prenumerata J Užrubežin $3.00.
Užsiraszyti galima visada

Kas nori gaut tik
JIBILEJIM NCMEBI 

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 &, CO.
120-124 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Dr. A. Yuszka, M. D.

...Lietuvis Gyditojus ir Chirurges...
Gydo visokias Ligas J ' Moterių 

( Vaiku 
—: Gyvenimas ir ofisas

1749 S®. Halitcd UI., Kampo 18-to>. (JI 
Chicago, ILL Telefonai: Canal g,

į Pigsl ps 
ntoji Ka




