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KAS GIRDĖT?
Kada tieje barnei palauš 

muso lietuviszkuose laikrasz- 
cziuose vieni su kitais? Vyru- 
czei tokie darbszavimas ant 
lietuviszkos dirvos, jokio vai
siaus ne atnesz niekam. Ar ne 
geriau laikytis priežodžio; 
“Mokėti tylėt ^yra sunkesne 
dorybe, ne kaip mokėt kal
bėt”— Ne bereikalo senei jau 
žmonis kalba: Kalba yra sida 
bru— o tylėjimas auksu.

Kalėjime Sing Sing kalinin- 
kai sustraikavo del to, kad da- 
žiuretojai kalėjimo ne duoda 
užtektinai valgyt kalininkams. 
Už tai kad sustraikavo aplai- 
kys dabar da mažiau iez ko 
galima tikėtis, jog straikas ne 
ylgai bnsys. Bet savo keliu 
vertėtu isztirynet, ka valdže 
daro su paskirtais piningais 
ant užlaikimo kalininku.

In laika asztuoniu metu me
nesi, Balandis (April) pasiro
dė labai nelaimingu. Tame tai 
menesije buvo baisus drebėji
mas žemes San Francisco; at
sigaivinimas kalno Vezuviuszo 
iez kuriuo priežasties ne teko 
20,000 žmonių pastoges; ugnie 
Chelsea kuri padare bledes 
ant $6,000,000; viesulą užmu- 
sze 600 ypatų ant Weetu; eks- 
plozije japoniszko laivo ku
riame pražuvo 240 laivoriu; 
drebėjimas žemes Dharmeso-, 
Indijoi kur szimtai pražuvo, 
trūkimas prūdo Madride kur 
užmusze ir pažeido 400 ypatų; 
nuskendimas laivo Titaniko 
su kuriuom nuėjo ant dugno 
mariu 1635 ypatų. Tosios ne
laimes atsitiko vis menesije 
Balandžio ir tai in laika asz
tuoniu metu.

In stala muszi,
Skausmą pajusi.

Kas mylisi,
Tas muszasi.

Kas augeztai lekioja,
Tas turto nustoja.
Ne visados buna auksas, 
Del merginos dovanotas.

ENTERED AT THE MAUANOY CITY. PA. POST OFFICE’ 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

Alaskos teritorium iždave 
isz saves minerolu del Suv. 
Steitu .už $206,800,000. Žuvu 
ir kailiu už $222,710,036. Isz 
viso m laika 42 metu Alaska 
iszdave isz saves visokiu mine- 
relu ir t.t. ant $444,102,400. 
Szendien Rosije ne gali susi- 
laikyi isz piktumo, jog Ameri- 
kui pardavė Alaska už $7,200, 
000 mete 1867.1

Praneszame visiems tautie- 
eziatns isz Wilkes-Barriu ir 
aplinkines, buk apsigyveno ne 
senei Wilkes-Barre muso tau
tietis daktaras J.W. Zigmanda 
po No. 158 So. Washington 
Street, kuris užbaigė dakta- 
riszka mokslą Medico Chirur- 
gical College Philadelphioi. 
Su visokeis reikalais ligosią 
kreipkytes pas savo tautieti 
kuris jums palengvins juso 
kentejimuose.

Balandžio 19 Washingtono 
kongrese perejo instatymas, 
kuris pnesz ateivius nauja 
sunkenybe uždėjo ir kurio taip 
ilgai norėjo szovinistai ameri
konai, kad ateivyste apsunkin
ti.

Naujasai instatymas vadi
nasi “Dillinghamo billium”. 
Jisai reikalauja, kad kiekvie
nas ateivys, iezsesdamas Ame
rikos prielaukuose, butu isz- 
bandomas: ar moka raezto. 
Dabar jau bus reikalaujama, 
kad ateivys ne tiktai skaityt 
mokėtu, bet ir raszyt ir kad 
priesz immiyracijos valdinin
kus mokėtu nemažiau 20 žo
džiu paraszytl isz Suvieny tu 
Valstijų konstitucijos. Tegul 
tas jau leidžiama paraszyti 
nors savo kalboje, bet visgi 
kiekvienas immigrantas turės 
jau iszkalno žinoti, iszvažiuo 
damas iez Europos ir isz Ka
nados, kad jis turi mokėti ra
szyt (rodos bus inleidžiama be
moksliai, kurie del religijos 
persekiojimo czionai atbėga) 
ir kad jeigu to nemoka, tai 
vereziau tegul nei nevažiuoja, 
nes nors kažin kaip jis butu 
sveikas žmogus, nors turėtu 
užtektinai ant kelio ir pagal
ves piningu, vienok jeigu ne 
mokes raszyti, tai isz Ameri
kos pakraezczio bus sugražin
tas atgal, isz kur atvažiavo, 
prie to rods kompanija dar 
pervesz savo kasztais per jū
res.

Bet jau savo kasztu isz 
niekur nebeatgaus.

Apie reikalavima mokėti 
raszto, nereiktu daug kas kal
bėti.— tokiu budu nors pri
vers musu viengenezius ir ki
tus ateivius biski prasiszviesti. 
Vien tik reiketu kad Europos 
laikraszcziai ir Didžiosios Lie
tuvos organai kuopia cziausiai 
szita žinia iszpublikuotu ir 
kad visi musu broliai Lietuvo
je jau pirma važiavimo Ame
rikon (kurie rengiasi važiuoti) 
iszmoktu sziek- tiek skaityt ir 
raszyt.— Vienybe.

Ameriko gyventojai iždave 
1909 mete milžiniszka suma 
$84,438,000 ant laikraszcziu 
o tam paežiam mete laikra sz 
czei surinko už apgarsinimus 
$14,354,000. Puiki tai suma. 
Kad tai iždalintu dalele pro
cento tuju piningu redakto
riams, tai prisiduotu nemažai. 
O j! prisiduotu!

Iszkasimas anglių mete 
1910, pagal surinkta statistika 
British Board of Trade, buvo 
1,035,000,000 tonu, kurias 
padalina aut sekaneziu skly
pu: Suv. Steituosia iszkase 
447,840,000 tonu, Anglijoi ir 
Irlandijoi 264,430,000, Vokie- 
tijoi 150,370,000 Francuzijoi 
37,255,000 Belgijoi 23,530,000 
tonu.

Suv. Steitai, Angliję ir Vo- 
kietije yra vienatinei sklypai 
kurie iszkasa užtektinai an
glių del savo pareikalavimo. 
Francuzije turi kožna meta 
pargabent anglių isz kitu 
sklypu.

Apie darbus.
— Vela suszauke mitinga 

in Wilkes-Barre diena 14 ant 
padarimo sutaikos terp angle- 
kasiu o kumpaniju ir ar pry- 
imt padarytas iszligas Fila- 
delfijoi per sub. komitetą ar 
jiases atmest.

Tebyris padėjimas iszrodo 
labai pavojingu žmonis prade
da nerimaut ir kaltyt virszi- 
ninkus už nereikalinga vilki
nimą ir slaptingus susirinki
mus kurie jokios naudos nie
kam ne atnesze.

Laikraszczei kaltina atejvius 
už pakėlimą maiszacziu, buk 
tai jieje sulaiko darbininkus 
ejnanezius in darba ir jago 
neapsimalszys tai teip bus 
kaip Lawrence-— Teip, kalti
na atejvius ir ant ju galvos 
viską sumeta, bet amerikonai 
daugiau karszcziauna ne kaip 
atejvei.

Vyruczei nesikiszkyt in to
kius dalikus, nes laike sumi- 
szimo kalte uždės ant foreigne
rs kurie ir teip yra labai pa
niekinti, buk tai “foreignerei” 
geidže straiko o ne ameriko- 
niszki darbininkai.
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ISZ AMERIKOS.
Velti truko kriausziai.

Bledes milžiniszkos.
Torras, La.— Kriausziai 

prie Mississippi upes truko 
vanduo užliedamas 5,000 mar
go lauko prigulinezio prie gu- 
bernialiszko kalėjimo Adgola. 
Vanduo prasiplatino ant sze 
sziu myliu, užliedamas visa 
aplinkine. Konia 90,000 szei- 
mynu pasiliko be pastoges ne
tekdami gyvulu ir maisto. 
Randas nusiuntė paszelpa! 
20 pažeisti per susiiuuszi- 

ma stritkariu.
Johnstown, Pa.— Dvide- 

szimts pasažieriu likos sužeis
tais laike susimuezimo dvieju 
stritkariu ant kelio Janstown 
Traction Co. arti Kringo sto-1 
ties. Priežastis nelaimes buvo 
nesupratimas kunduktoriu 
apie paliepimus.

Negalėjo dalalkit 
buezevimo.

Chicago.— Sudže nubaudė 
rustai ponia Leedan givenanti 
ant Aberdeen Ave., o tai nu
baudė tuom jog liepe savo vi- 
ra bueziuot tik szeszis sykius 
ant dienos.

Vyras ponios Leedan pamė
tė ja priesz pora nedeliu ir ap- 
sigiveno Springfield, Ill. Pati 
apskundė jin už pametimą jo
sios, o kada ant galo detekti- 
vai surado “pabėgėli” ir pas
tate nebageli priesz slidžia, tei
sinosi tuom, jog pabėgo isz 
namu del to, jog pati jiojo per 
tankei jin buezevo.

“Isztikro bausme no Dievo 
su taja mano paeze— kalbėjo 
pusiau su verksmu ponas Lee
dan.— Yra jiji gera gaspadi- 
ne name, nes buezevimais ku
rie man daede man jau dydelei 
dakako. Kaip pareinu no dar
bo namo, sėda man ant keliu 
ir be paliovos bueziuoja, bu- 
cziuoja, bueziuoja ir galo bu
ezevimo nėra vadidama mane 
saldumu ir 1.1, ir liepe man 
save vaditi milimu kūdikiu. 
Ne galėjau ane spakainai pa- 
valgit pietų, ane perskaitit ga- 
zietos del to jog ta apkartus 
pati nuolatos man perszkadijo 
su savo buezevimais ir glamo
nėjimais. Karta mano pati isz 
skaitė gazietoje, jog koke tai 
aktorka buezevo vira 45 se
kundas, per tai pastanavijo 
jijie ja “subitit” ir buezevo 
mane daugiau negu szimta 
sekundų. Asz da daugiau apie 
ka pasakieze ka toji motere 
isz dideles meiles su manim 
dare, bet ta turiu už tylėt. 
Turėjo ijje priesz mane jau 
du virus ir tuosius matomai 
užbueziavo ant smert tai ir su 
manim teip nori padariti. Asz 
noriu su jiaje givent ir tolau, 
nes po iszligom tokiom, jog 
nustos mane buezevus per die
nas ir tegul užtektu szeszis 
kartus ant dienos.”

Po iszklausimui skundu 
“Nelaiminga” iszdave viroka 
jog jagu ne nori tiek daug bu
ezevimo, tai paliko, tik tai sze
szis kartus pasibuezuot ant 
dienos.

Tai gal bus pirmutinis atsi
tikimas terp poros jog viras 
ne nori buezuot savo bobos.
Surado kaulus seuoviszku 

žmonių.
Madison, Wis.— Darbinin

kai iszligindami maža kalneli 
arti Lake Delavan, surado kau 
lūs senoviszku žmonių. Galvos 
tuju žmonių yra kone du kart 
dydesnes už tebyriu žmonių, 
kaulas nuo nosies yra atsiky- 
szes kone keturis colius o žan
dai yra panaszus in bezdžion- 
kos. Kaulai likos nusiunsti in 
vaistini muzeju.

Dinamitas suardė narna, 
bet paveiksią Szv. P.

Marijos ne judino.
West Hazelton, Pa. — Kas 

tokie pakyszo szmota dinamito 
po namu Petro Kasperavi- 
cziaus. Dynamitas truko pada- 
ridamas bledes keliems na
mams.

Kazis Dūlis kaimynas likos 
aresztavotu kaipo nužiūrėtas 
už pakiszima dinamito o viskas 
pakylo isz nesupratimo apie 
vargonininką kuris atsibuvo 
praejta nedelia lietuviszkoje 
parapijoi.

Dynamitas likos pakisztas 
po langu skiepo,- eksplozije 
isznesze dydele skyle grindyse, 
akmens nuo pamato iszleke in 
visas puses; divonai, naminei 
rakandai likos sulaužyti ant 
skiedrų.

Akyviausiu yra jog kaban
tis paveikslas Szv. P. Marijos, 
toje vietoje kur eksplozije bu
vo smarkiause ne likos paju
dintas isz vietos o kiti paveiks 
lai likos suteszkinti ir nupuo 
le nuo sienų.

Dūlis tvirtina, buk tame lai 
ke miegojo ir apie eksplozije 
nieko ne žinojo.

Nupjovė kelnių koja ir S25
Chicago. — Jonas Novakas 

atejas in karezema, atsistojas 
prie baro gere alų sztai prisi
artino priėjonepažinstamas pra 
szydamas ydant Novakas jam 
užfundytu ir ant to užsibaigė. 
Po valandai policijantas rado 
Novaka su nupjauta koja nuo 
kelnių kurioje radosi 25 do- 
lerei.

Papaiko uo socializmo.
Reading, Pa. — Francis 

A. Dietrich staigai papaiko 
skaitydamas socialistu rasztus 
ir knygas. Geide jisai persi tik
rint mokslus socialistu, nes 
teip jam galva tieje mokslai 
apvertė, jog vargzas papaiko. 
— Isz to duodasi suprast, jog 
socilizmas tik paikszus veisy- 
na kuriu szoi gadynei ne stokas

Laidotuves milžino.
Riverview, Pa. — Ana die 

na atsibuvo laidotuves Izaoko 
Bordnerio kuris svėrė 300 sva
ru. Jojo grabas buvo 92 colius 
ilgio, 40 ploczio o 36 gylumo 
Dvileka vyru jin nesze o kada 
graba iszneszinejo isz namo tai 
turėjo iszpjauti visa langa. 
Bordneris buvo szeszes pėdas 
ir asztuones colius dydžio.

Padirbs 3 ir | centus.
Washington, D. C.— Kon

gresmenas Bulkley isz Chios 
innesze byla idant randas pra
dedu muszt naujus tris centus 
ir puse centus del dydesnio pa 
rankumo žmonim, nes dauge
lis kromu pardavineje daigtus 
po tris centus ir po J cento. 
Badai bylas bus priymtas.

Paniekinimas Amerikos 
karūnos.

New York.— Union Square 
atsibuvo praejta nedelia dyde- 
lis susirinkimas socialistu. Ka 
da kapelije pradėjo grayt 
“Marsylianka” kas tokie isz- 
pletojo amerikoniszka karūna. 
Buvo tai pradže musztines. So 
cialistai pradėjo szaukti.- “sza 
lin su taja mazgote, nes ne pri 
pažinstame tosios karūnos!” 
Pakylo baisus larumas. Nu
traukė amerikoniszka karūna 
ir sumindžiojo su purvais. Vie 
na isz moterių pakėlus karūna 
szaukdama: “jus visi privalo
te būti iszezaudytais už toki 
darba.” Socialistai iszsikalbi- 
neje, buk tai ne ju kalte nes 
World Workersu kurie in so
cialistu organizacije ne prigu
li. Kaip, buvo teip, bet už tai 
bausme juos neaplenks.

Seattle, Wash.— Kone pa
naszus atsitikimas buvo czio- 
nais kur vienas isz socialistu 
pamynė po kojų amerikonisz
ka karūna. Daugelis likos 
aresztavotu.

Isz Bosijąs, Lietuvos

Kruvina veseile-
Kazau.— Gaspadoris An

drius Sjagedin užprasze visa 
kaima ant vestuvių savo vie
natines dukters. Tuo jaus pir
ma djena, sveczei kone iezgere 
visa zoposti gėrimu o ant ry
tojaus nesirado ne laszelio, o 
kada sveczei spyrėsi daugiau, 
gaspadoris namo, tėvas jau
namartes pasakė, jog daugiau 
gėrimu nesiranda. Sveczei tu
rėdami gerai pakauez:je, pra
dėjo poną tęva gerai apdesti- 
net kumsztem, pakol ne ižda
ve daugiau gėrimu. Dabar tai 
prasidėjo musztine ant giaro. 
Sveczei apkūlė tęva ant smert 
o vėliaus pradėjo musztine 
terp saves. Po kruvinai vesei- 
lei 26 ypatos mirė isz priežas
ties aplaikytu žaidulu terp 
kuriu radosi ir jaunikis. Dy- 
desne dalis kurie iszliko gy
vais po teip “puikei svodbai” 
likos nugabentais in ligonbu- 
tęs.
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B0B1SZKAS POPIEŽIUS MARIJAVITU.

m

Vienatine bob-popiežis ant svieto, Marija Kozlowska, galva Marijavitu,

Motere nužudo savo vyra
Lodzei.— Name prie uli- 

czios Milsza, Maryona Gav- 
ronskiene, turėdama baisia ne- ne kuri 10 metu adgalos buvo 
apikanta prieszais savo gir- prasta siuveczka. Szendien ta- 
tuokli vyra Steponą, perpjovė 
jam giarkle kada tasai miego
jo. Gavronskis tuo pasimirė. 
Isz pradžių motere užsigynė, 
jog papilde žudinsta, nes pris
pirta per palicije prisipažino. 
Už 4'udininkus bus paszaukti 
josios vaikai kurie mate, kaip 
motina tęva papjovė.

Plock, Lenkije. — Pirmuti
nis popiežius bobiszkam ando- 
roke yra Marijona Kozlowskie

Metas XXI

Apims Vilniaus biskupista
Petersburgas.— Laikrasztis 

“Kijowskoja Mysl” skelbe, 
buk žmonis pajudino praszima 
ydant ran'das pavėlintu bisku- 
pui Edwardui bar, Ropoi su
grįžt in Vilnių ir apimt val
dže ant Vilniaus biskupystes.

Ne doras patėvis.
Gruszove, paviete Dom- 

brauckam, gaspadoris Kakosz- 
ka, sugrįžęs nuo darbo, kirto 
6 metu mergaite 2 kartus kir
viu in galva, kuri krito ant 
grindų mirsztante. Paszauktas 
gydintojas rado mergaite da 
prie gyvasezio Iszgama tęva 
uždare kalėjime, kuris tuom 
iszsikalbejo: “jog jam teip no
rėjosi padaryt,” Mergaite mirė 
in kėlės dienas.

sai bobiszkas popiežius valdo 
kone milijoną dusziu, iszszven 
tina biskupus, ižduoda bules, 
atsiskyrimus, iszkeikimus ir 
pardonus. Toji boba yra gal
va “Maryavitu.” Kada juosius 
popiežius iszkeike, nusidavė 
pas rusiszka valdže praszyda- 
mi paszelpos ir tuom kartu 
Kazlauskiene apsigarsino po
piežium.

Kazlauskiene būdama siu- 
veczka iždirbinejo visokius 
bažnytinius daigtus ir arnotus, 
pas kuria atsilankydavo jauni 
kuningai. Viena diena tvirti
no kuningams, buk jieje aptu
rėjo apsireiszkima nuo Dievo, 
buk turi kanecz padaryt pa- 
redka Rimo kataliku tikėjime 
Lenkijoi ir Lietuvoi, ir isznai- 
kint antikristą, kuris apvaldė 
visus kuningus ir tokiu budu 
inpuole in tinginysta ir paleis- 
tuvysta.

Jauni kuningai iez seminari
jų atsilankydavo po tam tan
kiau, intikedami tai bobai in 
josios apsireiszkimus. Ne poil- 
gam turėjo vela apsireiszki- 
ma(!) kuriame aplaike paliepi 
ma idant iezszventyt ant pir
mutiniu biskupu Kowalski ir

Apsisaugokyt 
anglekasei!

Praneszu ir apsaugoju visus 
Lietuvius jago in kur pribus 
agentas, kuris jus kalbins prie 
darbo važiuoti in Lorraine, 
Va., dirbti in kasiklas, kad 
tokio žmogaus neklausitumet 
ir isz stubos iszyarytumet. Ta
sai agentas prižada aukso kal
nus. Nes isz fenais reikes jum 
eiti pekszti nes savo kruvinai 
uždirbtus piningus ne aplai- 
kysit o jagu pasispirs tai da 
ir palicijantas ant sprandą už
guls.

Po teisybei uždirba ten po 
3 ir 4 dolerius ant dienos, bet 
darbininkai neaplaiko ne, 
treczios dalies savo uždarbio 
— pasiskunsti ne yra kam 
Darbas labai pavojingas, rei
kė dirbti nuolatas su “seifti 
lampom”.

Asz ten dirbau per 9 mene
sius ir žinau visa padėjimą ge
rai. Per tai nesiduokyte prisika 
byt važiuot in Lorraine, V a.— 
Motiejus .Szalcziunas isz Pru
dence W. Va.

Zebrowski. Daugelis isz jau
nesniu kuningu pristojo po ka 
runa Kazlauskienės kurie pri
slėgė paklusnumą visame. Ri
mo kataliku biskupas Ruszke- 
viezius isz pradžių ne tikėjo 
idant Maryavitai kenktu tikę- 
jimui ir kokia dali tame eme 
Kazlauckiene. Tik tiek persi
tikrino, jog Maryavitu kunin
gai gyveno kaip ir kiti katali- 
kiszki kuningai, nevalgo mė
sos, negere svaiginaneziu gė
rimu, vaikszczioje basi dyd- 
žiausem szaltije, nesikysza in 
politika, paszvensdami savo 
gyvastį del pavargusiu ne ym- 
dami jokiu užmokeseziu už 
dvasiszkus darbus.

Biskupas Ruszkeviczius da- 
girdės buk Maryavitai nusida
vė pas popiežių ir aplaike nuo 
jo palaiminima, parasze popie
žiui kaip dalykai stovi- Popie 
žiui Užsirūstino ant tokio priga 
vimo, nepoilgam iszkeike visus 
Maryavitus nuo Rimo katali
ku bažnyczios.

Tuom kart mokslas Marya- 
vitu pasklido visur, in laika 
dvieju metu po iszkeikimui, 
bobiszkas popiežius Maryavi
tu pastate kuturesdeszimts baž 
nycziu su mokslainems.

—Brooklyn Daily Eagle.

TRIS MARIJĄVITU VISKUPAI.
Zebrovskis, Kovalskis ir Rostvorovskis. Viskupa Kovalski nesenai 

bobos norėjo jin nukrižiavot.

ISZ VISUJZAUU.
Batonai isznaikino Turku 

abazus.
Rimas.— Žinios prisiunstos 

isz Tripolaus skelbe buk ke- 
lioleka balonu po vadovista 
Italu lėkdami pro Turku aba
zus Azazieh sunaikino. Isz 
balonu leido žemyn dinamiti
nes bombas, I kuriuos trukda- 
mos užmusze daugybe turku. 
Asilas priežaste iszlaimc- 

jimo 20.000 franku.
Pireans, Graikije.— Czio- 

nais yra papratimu pardavinet 
tikietus ant loterijos kaip 
Amerike parduoda daržoves 
ant ulieziu. Vienas tokis par
davėjas tikietu priejas prie 
stovinezio asilelio, pradėjo 
jin arzinti su tikietu. Asilelis. 
mielindamas jog tai kas giaro 
del suedimo stengėsi visom pa
jėgom pagriebt tikieta. Sztai 
kokis tai žmogelis staigai pri- 
begias, prie pardavėjo paszau- 
ke: “Nustok, tas tikietos bus 
gilukningas, parduok jin 
man!” Pardavėjas pardavė 
žmogui tikieta o ant rytojaus 
isztikruju pasirodė gilukningu 
ba iszlaimejo 20 tukstanezui 
franku.
5,000 kriaueziu 

sustraikavo.
Londonas.— Daliję miesto 

West End sustraikavo 15 tuks- 
taneziu kriaueziu del dydesnio 
mokesezio ir geresniu padėji
mu dirbtuvėse. Badai straikas 
ketina prasiplatint ant East 
End kur 40 tukstaneziu kriau
eziu teip-gi sustos dirbt!

Suaugti Avinukai.
Bibel, Prusai.— Ne senei 

czionais užgyme dvinukai mo- 
teriszkos lyties kurie yra su- 
augia galvos viena prie ki
tos. Kūnai yra paprasti, kaip 
ir visu žmonių, tik galvos su- 
augia. 
jokiu 
skyrt, 
mirtų.
dvines rodys ant susivažiavimo 
gydintoju Frankfurte ir bus 
prižiūrėtos per Roetgeno spin
dulius.

Gydintojai mano, jog 
budu jeis ne galima at
neš viena isz ju tuo 
Tuosius nepaprastas

Juokinga pasakaite.
Užgimė vienam ukinikui 

sunukas. Nuneszi in krikszta, 
o motina kūdikio insake savo 
virui, idant tas praszitu kunin 
go, kad iszrinktu šuneliui var 
da, ba ijje byle kokio vardo 
ne nori. Tada kuningas pa
žiurėjo in kningas rado varda 
Maksymas ir pasakė tėvui kū
dikio, jog bus vardas Maksy
mas. Žmogelis padekavojas 
kuningui, prasze idant palauk
tu ir ne kriksztitu, ba jisai 
begs paežiai pasakit, ar ijei 
patiks. Už valandos sugrižo 
susiraukiąs ir pasakė kuningui 
idant kita varda pajeszkotu, 
ba ne nori turėt sunu su vardu 
Mekstynis. Nusiszipsojo kunin 
gas, paemias kninga, isz rinko 
varda “Gabryelus”. Vela žmo
gelis prasze, idant kuningas 
palauktu, ba jisai begs pas pa 
cze. Ne trukus sugrižias kone 
su verskmu, pasakė: jog pati 
ne nori, idant sūnelis vadintu 
ei “Greblis”. Tada kuningas 
perpikias, davė du vardus Ger 
vazas— Protazas ir jau nepa- 
velino žmogui bėgt pas paeze.

In du metus atsilanki tas 
pate kuningas pas ta pati ūki
ninką kalėdodamas, o pamatęs 
besilaikanti sveika kūdiki mo 
tinai už andaroko, paklausė:

— Kaip vaiko vardas?
— U-gi ar jau jagamastis 

užmirszo, u-gi jie vardas Gar 
galius Prataszas.

— Kaip tai ? Gargalius Pra 
taszis ?

— Nu-gi jegamastie pats 
varda iszrinkotl



Vincuko pati nuėjo in bažnycze.
Paliko jam vaika rodos tycze, 
Bet in bažnycze suvis ne ėjo, 

Tik pasislepus-už uždangalo stovėjo, 
Žiurėjo ka jis daris, 
Ar vaika apmalszis.

— Kur jojo pati?

MIRTIS SULIGYNA VISUS
Randasi viena vieta ant svie 

to prie kurios kožnas žmogus 
turi ligias tiesas, — ir ant ku
rios kožnas neatbūtinai turi 
užejt. Tai yra kapines! Turtin 
gas ar vargszas, kožnas ras le
nais vieta. Ar-gi turtingiausia 
turcziu ne nunesz ant kapiniu ? 
O ar vargingiausiam norints 
ubagui galima atsakyt vietos 
tenais prie amžino atsilsio? Ne 
kožnas turi tenais lygias tiesas, 
kuriu niekas jam ne užgina.

Ant kapiniu visi yra lygus. 
Ant vieno grabo po teisybei 
stovi puikus antgrabis isz mur 
muro, ant kito stovi prastas 
medinis križius, nes tieje, ka 
guli žemeje, yra visi sav ligus.

Prie durelių kapiniu visi 
pastoje sau ligus, ba tenais pa
lieki paskui save viską, ka ga- 
lejei savo vadint; turtą ir gar
be. Pamislink apie tai, kada 
nusiduosi kada ant kapiniu.

* * *
Buvo tai apie 1840 mete, In 

maža miesteli artinosi pakele 
vingas su pungulelu ant pe- 
cziu. Kada paregėjo murus 
miesto iszmete savo kepure 
augsztai in ora ir užgiedojo 
linksma.dainele. Puiki dienele 
su žibante saule rodos kalbėjo 
in vaikina:

— Gerai padarei, ejdamas 
in platu svietai Jaunas privalo 
svietą pažint! Kelione tai tik 
del jaunu!

Vaikinas prisiartino prie 
muru miesto. Sargas iszejo 
prieszais jin, perskaitė pasz- 
parta ir inleido in miestą.

— Ar rasiu czionais užsiė
mimą pas auksoriu ?

— Darbo czionais gana. Pri 
sižiurek tik nedeloje muso 
mergaitėms, kokius auksinius 
lenciūgus neszioje ir špilkas, 
rodos gyvena karaliezkoje sta- 
liczioje.

— Acziu Dievui! Mano 
meisterys padavė man pravar
de savo prieteliaus. Gal pažins 
tate meisteri Miluką ?!

— Del ko ne! tai doras žmo 
gus; visam mieste ne turi ne 
vieno neprieteliaus.

— O kur givena ?
— Eikie taja uliczia tiesiog, 

po tam užsukyte ant rynkaus, 
o tenais pasakys jum kožnas 
kūdikis kur gyvena meisterys 
Milukas:

— Acziu tau prietelau, gal 
taukiaus pasimatysime, ba no 
recziu pasilikt czionais ant il
gesnio laiko.

— Pasilyk sveikas! — atsa
ke sargas. Vaikinas nusidavė 
ant rinkaus.

Neklausdamas nieko užtiko 
kur givena meisteris Milukas 
ir ineja in dirbtuve.

Dirbo tenais du žmonis giže 
lei, teip buvo užimti savo dar
bu jog ne nemate kaip pakele 
vingas inejo. Kada arcziąu pri 
siartino, pakele in virezu akės 
viras su žila barzda su melinu 
žiurstu.

Vaikinas pasiklionojas že
mai tarė.

— Atneezu ponas meisteri 
pasveikinimą no juso prietelaus 
isz Krokavo, no meisterio 
JLotnskw.

— Nog Lomskio?! Givas? 
Sveikas? O szeimyna jojo?

— Sveikas kaip žuvis, acziu 
Dievui o szeimyna teip-gi.

— Tai pati ir duktė ir visi 
yra sveiki. Buvome kitados ge 
rais prieteleis ir prižadėjome 
vienas kita atlankynet kas du 
metus. Nes ne galima teip leng 
vai prižadeymus iszpildint 
kaip juos prižadėt.... Jau sep 
tini metai perejo kaip ne bu
vau Krokave. Ir jisai pas ma
ne ne buvo. Senesniam amžiu
je kelione sunkesne.

— Rože tada buvo da maža 
mergaite, ejdavo da in mokslai 
ne. Dabar gal jau iezaugo ant 
panaites.

— Teip ponas meisteri, juk 
jau turi dvideszimts metu ....

Meisteris Milukas ne užtėmi 
no, jog vaikinas visas paraudo 
navo prie tuju žodžiu. Nes bu 
vo in jaja insimilejas.

— Kaip man rodosi tai jiesz 
kai pas mane užsiėmimo?

— Teip ponas meisteri.
Kas ten buvo paraszyta laisz 

kelije galima buvo matyt, jog 
meisteris buvo užganadintas. 
Gromatoje buvo pridurta jog 
atidotuojas laiszko buvo geras 
darbininkas. Yra sieratu, be 
tėvo ir motinos, nes tinkamas 
prie darbo ir doraus apsieymo.

— Pryimk jin, o tuom už 
ganadynsi mane ir parodysi 
man savo prieteliste, o norints 
jau teip nesimateme. Vaikinas 
tasai stojosi del manes antru 
kūdikiu ir su graudinga szird- 
že jin leidžiu in svietą. Nes 
privalo ejt in svietą, pažint 
žmonis ir juju apsiejimus. 
Kas ne iszejna tasai ir ne su
grįžta.

— Pasiliksi pas mane Felik 
sai. Turiu darbo da ir ant tre- 
czio gizelaus. Dirbkie tik ge
rai, o busime abudu užganadin 
ti.

Nuvede jin ant augszto ir 
parode jam jojo pakejeli kur 
ketino pasilikt. Iszdejo savo 
pundeli ir truputi atsilsėjo. 
Dvilekta adyna likos paezauk 
tas ant pietų.

— Sesi eiklu su mumis Fe
liksai, juk esi teip kaip namie.

— Meisteris sukalbėjo trum 
pa maldele priesz valgi. Po 
tam Feliksas apsakynejo apie 
meisteri Lomski. Po piet vela 
prasidėjo darbas

— Buvai kelionėje visa ry
ta, gal atsilsėsi po piet?

— Ne esmių suvisai nuvar 
gias ponas meisteri. Jago pave 
linsyte tai sikiu su jumis sesių 
prie darbo.

— Tai gerai Feliksai, — at 
sake meisteris, — ejkie su mu
mis.

Dave jiam darba ir nog lai
ko in laika žiurėjo ant jo. Fe
liksas dirbo greicziau ir geriau 
ne kaip kiti du gizelei.

Nedeliomis ejdavo abudu 
gizelei ant pasivaikszcziojimo, 
Feliksas pasilikdavo namie 
prie skaitymo. Paymdavo kož 
na kninga in ranka ir godžei 
jaja skaitė, jeszkodamas moks 
lo ir apszvietymo.

Teip pereidavo menesei o 
vaikinas iezaugo ant puikaus 
ir drutaus virnko. Kada ejda
vo in bažniczia ne vienos mer 
gaites szirdele greitai plake 
nes jisai ne ant vienos neeužiu 
redavo nes tankei sau paantri 
davę “bukie tikras”

Jau trcczias metas kaip Fe 
likeas dirbo pas Miluką o ka 
da tik raezydavo pas miesteri 
in Krokava tai nuolatos inde- 
davo in gromata koki norints 
žiedeli. Žinojo, jog jin euras 
kas tokia, kuris supras, ka ji 
sai ženklina.

— Mano pacziule, Feliksas 
yra tikru skarbu del muso, — 
tarė viena karta meisteris Mi- 
loszae. — Dirba geriau kaip 
kiti, o jauczesi kaip'vienas isz 
musu. Jaigu numircziau, tai 
jam paliksiu visa savo turtą ir 
dirbtuve o palaiminsiu kaip 
tikra savo kūdiki Ka tu ant 
to?

— Asz jin t uriu ir kaipo 
už aunu, teip kaip ir tu.

— To nežinojo Feliksas, 
nes tankei mielino sau idant 
butu sunum ^mieszczionio o ne 
sierateliu be pastoges.

Ne karta atsimyne ant žo
džio savo nabaezninko tėvo:

— Asz tau nieko nepalieku 
tik gera priminima: Naršei 
ženg pirm:n!

Darbszumas atnesza laime 
darbas nuolatos ingali.

Feliksas ženge pirmin. Sten 
gesi visom pajėgom save isz- 
lavint ne tik moksle nes ir 
darbe. Skaitė, klausinėjo ir 
mielino.

Patiko tas labai meisteriui. 
— Norints ne turi motinos ne 
tėvo bet norints kada iszeie 
ant žmogaus,— kalbėdavo 
tankei pats in save.

* * *
Norints Feliksui ėjo szedien 

darbas teip kaip visados, nes 
ne teip greitai szedien niekas 
jam nesiseke. Nustodavo nuo
latos darbe ir žiurėjo priesz sa 
ve, o aszaros nusiryto ant vei
do. Iszeidavo isz dirbtuves ir 
nusiduodavo in pakaju sergan 
ežio.

— Ant virszaus langai bu
vo uždengti. Jau no trijų die
nu gulėjo meisteris Milukas 
apimtas liga.

Treczia diena vakare pasa
kė gidyntojas jog ligonis ne 
ilgai pagyvens ir kad atvestu 
kuninga. Su dievobaimingumu 
pryeme meisteris Szvencziau- 
sia Sakramenta.

— Tai paskutine naktys jo
jo— tarė gidintojas, kada da 
karta atlankė ligoni.

Meisteris atsisveikino su vi 
sais Feliksui paliepė būtie 
isz tikimu ir doru prie savo 
darbo, Iszejo visi, tik pasiliko 
Feliksas prie ligono.

— Tu man daugiau esi Fe
liksai ne kaip gizelu, pasili
kai man tikru kūdikiu. Feli
ksas verke.

— Mano pati bus tavo moti 
na; jau no senei praminem ta 
ve musu sunum. Mums nedave 

Atradimas senoviszku užlieku Pompejoi.
Rimas.— Ne senei jeszkotojai senoviszku užlieku (archio-

* » *

In Sioux City nukeliavau, 
Pas kaimynus ant krikeztinu 

užkluvau,
Ten daug svecziu buvo, 

Ir senas sportas pribuvo. 
Kiti pribėgo, su deszra ubus 

skųst pradėjo,
LTž tai musztis norėjo, 

Mat brangus tiejei ūsai kasz- 
tavo,

Ba kas diena su kiauszais juos 
tepdavo.

Priesz merginas girdavosi, jog 
gražus usus turi,

Mat visos merginos ant jo 
žiuri.

Kur tik koks pokylis atsi
randa,

Tai ir muso sportelis in ten 
atlenda.

Daug czion panasziu sporteliu 
yra

Dvideszimts neatstoję viena 
vyra, 

O isz ju juoku turėjo, 
Žmonelei vos pilvus nepa- 

trotijo.
Kaip daugiau laiko turėsiu, 

Tai daugiau apie juos apra- 
szysiu, 

Kokis tai narsuaae in Skran- 
tus pribuvo,

O vyruti baisei piktas buvo, 
O dalibuk visiems muezimu

logai) atrado palociu, kurie kitados prigulėjo prie Obeliuszo 
Firmus, vienas isz turtingiausiu gyventoju Pompejos. Pir
mam paveiksle perstato mums suradimą kaulu locnininko to
jo palociaus ir jojo pati, du vaikai ir keli nevalninkai, užpilti 
pelenais ir lava kada truko vulkanas Vesuviuezas. Ant tos 
paezios uliezios surado karezema, kuria galima matyti žemiau 
paveikslo bu “baru” ir molinėm bonkoms.

Toliaus jeszkotojai atkasė szeszis namus; vienam isz ju 
rado 300 yndu padirbtu isz bronzo. Antram— kaip rodos 
prigulėjo prie bankieriaus— rado 3000 auksiniu piningu, grai 
kiezku ir lotiniszku knygų.

kerezino, 
Bet progos ant muszimo ne 

turėjo.
Ant pagalios apsimalszino, 
Norints gavo proto sumai- 

szimo.
Kada daugiau laiko turėsiu, 

Daugiau apie jin paporinsiu, 
Ba ir vertas papeikimo, 

Jago ne moka geresnio apsie
jimo.

Dievas vaiku, del to aprinko 
tave už musu sunu.

To trumpam ataileiui vela 
prakalbėjo:

— Feliksai, paszaukie mano 
paezia pas save ir rūpinkis 
apie jaja kaip apie savo moty 
na. Apsivesk su motere dora 
ir tikyma, mano namas ir dirb 
tuve priguli prie tavias.

Gizelis pabueziavo ranka 
meisterio ir pavadino “tėvu”.

Kada užėjo rytas Milukas 
uždare akie ant visados. Pagul 
de jin graba, o treczia diena 
nuveže ant kapinu. Kone visas 
miestas nusidavė ant kapiniu 
paskui graba. Po numirusiam 
verke pati ir sūnūs.

II.
Nog tosios dienos Feliksas 

gaspadoriavo dirbtuvėje kai
po meisteris. Jisai iezdalinda 
vo darba gizeliam, mokėjo al
ga ir priyminejo darba. Gize
lei žiurėjo ant jojo kreivo ake, 
nes tilejo. Mokestis buvo gera 
o priek tam no senei pripaži
no Feliksą už viresni ir geres
ni darbininką už save.

Feliksas buvo geras del 
naszles ir prieiriezias prie jos, 
Dirbo du kart tiek kiek pirma 
ir stengėsi padidint turtą po 
nebaszninkui.

Mieszczionei dabar žiurėjo 
kitokia ake ant Felikso. Ne 
buvo jau gizelu, nes meisteru. 
Pažinojo ir guodojo meisteri 
Miluku ir žinojo jog jago na 
ma ir savo dirbtuve atydave 
jaunam, nepažinstamui žmogui 
ne tai ne be geros prižasties.

Kada nedelomis eidavo in 
bažnyczia pasveikindavo jin 
da szirdingiau ne kaipo priesz 
tai, Ne ka paisė apie tuos pa 
sveikinimus, atidavinėjo pasvei 
kinimus trumpai ir mielino 
tik apie prižadejima duota sa 
vo milemai Krokave.

Kada perejo laikas gailės 
po nebaszninkui, pasikalbeje 
su motina apie ženibas, o jieje 
noringai tiko ant to.

— Ka'p-gi nesidžiaugs ne 
bažnykae tėvas danguje; ne tu 
rejo geresnio prietelaus už meis 
teri Lomski. Tegul Rože pa 
pasilieka tavo pati, kada tik 
tėvas josios ant to tiks.
Feliksas parasze gromata pas 

Lomski.
Kada Lomskai dažinojo 

apie smerti savo prietelio, ver 
ke, nes ir szirdingai džiaugėsi, 
jog paliko Feliksui visa savo 
turtą, pryimdamas jin už savo 
sunu.

— Ar-gi Rože galėtu ap
leisti tėvus ir eitie toli? Juju 
vienatine duktė! Tėvas ir mo
tina paklausė Rožes, ar turi 
norą. Prisipažino Rože, jog 
no senei mili Feliksą ir norin
gai pasiliks jojo pati.

Tėvas palaimino milinezia- 
ja pora.

(Toliaus bus.)

Apie Najorka lauperei atsi
rado,

Kurie nuo pleszimo uždarbi 
rado,

Del ejnancziu kele užstoję, 
Isz piningu aprubavoje. 
Katrie in ten pribusyte, 

O gerai ne apsižiuresyte, 
Tai ne tekšite piningu, 

Žiedu ne ziegoriu.
Czionais pasielgimai Lietuviu, 

Tai kaip laukiniu, 
Dydžiausi girtuoklei, 

Vagei ir szpiclei.
Porose nesutikime gyvena, 

Vyrai moteres nuo saves gana, 
Kas diena raujesi, 

Ir provojesi.
Kas ne nori, tas Lietuvius 

prigauna, 
Tai skrynele aprabina, 
Viską ka randa payma.

Vienas krepszelnykas apvogė 
kelis vyrus, 

Isztusztino kone visu kuparus,
Bet nebagui nepasiseke, nu

tvėrė, 
Na ir savo piktumą iszvere.

Kaip ant jo užpuolė, 
Kaip budelei apipuole, 
Su kumsztem sveikino, 

Dorybes pamokino.
Isz baimes net susismardino, 
Vos žmonis ne užtroszkino, 

Jau ka davė, tai davė, 
Da ir in koza padavė;

Kur szeszis menesius atsėdės, 
Paskui paleis ir kur norės ejti 

gales.

Anot žydo: “a kolera!” 
Isz tikro W. Virdžinioi gero 

neyra,
Vyrai ir vaikynai, 

Susitaiko labai gerai.
O kaip szuo nežino petnyczios, 
Teip ir Lietuvei iszsižada ant 

visados,
Ana diena kas Roanoke dė

josi, 
Kaip tai Nedeloje ėdėsi. 
Bausme užmokėt turėjo, 

Norint piningu ne turėjo, 
Gerai vyruezei, tegul pati ir 

vaikai nugaiszta,
Tai norint ne padaro toki 

kaszta....
Boge payma, kaip padukia 

trankosi,
Tai teip ant svieto dedasi, 

Pas vaita nucimpejo, 
Kur dydele bausme uždėjo, 

Bet czionais ne mokėjo, 
Tai prova in suda nuėjo.

Dyka
50,000^ 
KIMYC8J

Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vieni), iš tu ste- 
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti — ■■
vyrai, katrie pasigėrė per mierų, katrie ■pareidava namo vielai ir H
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi W 
sava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale 
nauduoti pylnai linksmumą gamtas — VYSI TIE VYRAI TUR PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga 

pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai su-’ 
granžinti sava sveikata, stipruma ir euergiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 

būti vyras tarp vvru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas kaip1 

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU,

ir dara ta be ypatingai pa- 
reikalavima sergančia.

Męi tą niekados ne darome, _
k Reikalaudami tą knygą nuo musu M Vardas ir pavardė.

J ius nebusite niekados pa- —
reiga. Siusk sava

adresa iendena.

Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvas- ■ 
tinios sekios, Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, Užsivertimas B 

Šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas B 

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su B
pagelta tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir 
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras Jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive- jB 

jk dis ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiai uždyrbtu piningu įB 
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums 
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU. Sį

|SL Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen-
vSfws. d e na ta dykini kuponą o męs prisiusma ■

jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!■ 
Daug nerūpestingu gyditoju prispirs i KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. ■

Wfrfc ■ Dr.JOS.tISTER&CO., L 602, 208 N. Fifth Are., Chicago, III ■
■ GOTONIAš e»u uiinteresuotas juju pasiulinimui dykai dun- ■ 

stos knygos ir norėčiau, jog jius išsiustument man vieną I 
iŠ tuo knyru. |

1^ Stejtas.................      .................. k

>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■11111

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis LUtuvUxkas

GRABORIUS

Laidoja K tintu Nuvairuoto. PiHmr 
Ryginus ir Vežimo* del Pa/ivažinąjin 

K ra neto įJaigtue u L L
Vl*k* atlieka ka nogeriauac ir puikiau*- 

virsi minėtais reikalai* kreipkite! p- 
In o busite visame užganėdintais.
530 IV. Centre 8t. Mahanoy Cit.'

Naujausi apraszimai 
siunezesi Dykai

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

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergas mieste Chicago, I1L

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

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežuli papuozkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta Veli 
name pasinaudoti. Teipgi vėliname 
naudoti z‘Dr. Brundzas Ointment” 
No 24351 naujausias iszradimas de) 
užlaikimo plauku gvarantuota gy
duole. Preke yra 50o verte už doleri 
negu nekuriama apgavejams dakta
rams inmokate po keletą desetku 
doleriu už neiszgydima. Naudokytes 
greitai isz szitos progos. Raszykite 
tuojaus ant adreso:

J. M. Brundza and Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn, N. Y.

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

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

PASTABA: Kas prisius ,4.00, tasai gaus "Kataliką" visiems me
tams ir auksiną rašomąją plunksną (fountain pen) vertes 83.30.
, Kas prisius 82.5B, gaus metams "Kataliką" ir paveikslą Kovos tiea
Žalgiriaie, Lietuvos žemlapį ir Šv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotei 
Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isi 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimui 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gyaimaa 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaucziu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi 
Užsisnejusias Li^as kad ir pajinanezios nog Tėvu, 

Reikale raszykite ant adreso
nn uni rn 638 Penu Avė., Pittsbnrg, Pa.
Uili ftULtn Adinoa: 9iki 5 vakare. Nedeloj nog Šiki 4popi«L

W. Rynkewiczius
-:N0TARIUSZA8:-

233-235 W. Centre St., -> Mahanoy Gty, Fa.
ApMBgftja NaimoA ir Nsmintu Rahudni N( Ufaie*.

JiJfiaHie Lietavitxka Agcatara. Kastoras Baakiaia ir pardavėte Szipkarcxia sat rlieHi LHH
Parduoda Szipkortee ant 
dvokiu drueziausia i* 
geriausia Laivu.
Muncsia Piningus ia

Visa* Dalia Sviete
jreicaiaitae ir pigiausi, 
visi tie kurie per mos
kinta apie tai geria Line

Issduo4a Doetovierae
M t. ka Mri mve daM 
fat*.^* U=e ssmA

Ar Keliausite i Lietuva ?

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorkaant dipo.

MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
MES duoseme Jumi nakvinę.
MES pastoroseme del Jusu paszporta.
MES palidieseme Jumis ant laivo, 

atsiszaukite i

Eastern Transfer Co.
(A. BALTIEJUS, Prezidentas)

128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y
Agentus teipgi užpraszome siusti 
pasažerius pas mus, o bus kuonu- 

gražiausei aprūpi*.’’.i.

390 Daln"t,ktal uz$l ew BU NUSIUNTIMU <<

Iždaveme Didele Kninga
Dainų susidedanti isz

390 DAINŲ

Knyga druozei susiūta. 
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu kt* 
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėkite Dainelu, 

Per ciela meta aut visu dienele

f

e

"SAULE”
Mahanoy City, Pa.
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Meszkos motinyszka 
jausla.

Api 1748 mete, grod niaus 
girrios apeminejo milžiniszka 
ploti žemes po abiejas puses 
Nemuno. Girriose tada radosi 
pilna visokiu žvėrių ant kuriu 
medžiavo ponai isz visu aplin
kiniu.

Tame tai laike, stovėjo ant 
kraszto tosios girrios grinczele 
girrinyko, kuriam buvo paves
ta sargybe visos girrios.

Viena karta labai anksty
bam vasariniam ryte, jaunas 
girrinykas paemias karabinu 
nusidavė iu girriad

Užtruko tenais labai ilgai; 
atėjo paludienis, pietus jau bu 
vo pagaminti, o girrinykas 
kaip ne sugrižinejo teip nesu

■ grįžinėjo.
Ant galo pasirodė tolumoje 

su didelu maiszu ant pecziu 
ir bego, kiek tik turėjo pajėgu 
in grinezia, o paskui jin vijo 
si milžiniszka sena meszka.

Pati girrinyko patemino isz 
tolo nelaime vyro, pagriebus 
karabine, iszbego isz grinczios 
ir szove in artinaneziasia mesz
ka.

— Kas tai yra?— paszauke 
girrinyke— del ko jieje pas
kui tave genasi ?

— Tai meszka; paėmiau jai , 
meszkuczius; sztai randasi mai- . 
sze. Juk atsimeni sau, jog po
nas senai liepe man jieszkot 
mažu meszkucziu ant augini
mo.

— Ach, tai meszkuczius in 
metei in priemene. Dabar su
prantu. Szkada man tos 'mesz
kos! Ar-gi ne butu geriau aty ' 
duot jai vaikus?

— Už nieką ant svieto. Už- , 
tuos meszkuczius tikiuosiu pa- < 
didynimo savo pensijos. <

— Tegul ir teip ir buna. ] 
Nes gaila man motinos. j

Ilgai meszka dasimuszinejo 
prie duriu grinczios, nes tan- j 
kus szuvei girrininko ir jojo i 
paezios, nedaleido jaja prisiar ; 
tyt areziau o szvintat nusivil- j 
ko meszka niurnėdama in tan j 
kumina girrios. ;

Vargszai atsiduso. Bet neti- į 

kedami idant meszka da nesu
grįžtu, sergėjo per keliolika , 
nedeliu. Girrinykas aplaike pa į 

didinimą mokesties ir priėmė 
merga ir berną ant tarnistos i 
idant prigialbet gaspadinei isz i 
augint dvejetą mažu šuneliu, 
kuriuos Dievas juos apteikė.

II.
Laikas bego. Sūnelis girri- 1 

nyko augo ir jau pradėjo bė
ginėt ir kalbėt, kad sztai viena 
karta davėsi girdėt baisus 
ryksmas vieno isz sūnelio. Mo
tina iszbego laukan, ir paregė
jo viena stovinti prie medžio, 
arti grinczios baisei persigan
dęs. Kūdikis mėtėsi motinai 
ant kaklo su verskmu szauk- 
damas, jog kas tokis kudlotas 
paėmė broleli ir nunesze in 
girre.

— Kur?— Kas? ant niek 
motina 11 tusę.

Subėgo tarnai, gimines; pra
dėjo jeszkot ir vijt. Motina pa
likus kūdiki kokiai tai mote- 
rei teip-gi nubėgo jeszkot, tė
vas ta pati padare. Naktis užė
jo, paliovė pajeszkojima, nes 
kada visi sugrižo namon pasi
rodė kad ir antras kūdikis din 
go kaip akmuo vandenije. Mo 
tere kuriai girrinyke buvo pa
likus ant sargybes, atydave 
kitai moterei, tajai kudikys 
nuslinko no keliu ir nubege 
in darža o kas su juom atsity- 
ko toliaus niekas ne galėjo pa
sakyt.

Visi stengimai sujeszkojimo 
jojo buvo ant niek. Girrinykai 
po dingimui vaiku baisei susi
rūpino, sirgdami per keloleka 
metu ant galo abudu numirė.

— Metai praėjo o žmonis 
kone suvis užmirszo api ta at- 
sitikyma.

III.
In kelioleka metu vėliaus 

po tam nelaimingui atsitiky- 
mui tose paeziose girriose atsi- 
buvinejo didele medžiokle.

Ant pievukes vidurije gir 
rios kurinosi ugnis o kukorei 
pagamino valgius.

Medžiokle nusidavė giluk 
ningai. Szeszios meszkos gulė
jo užmusztos, o terp ju da vos 
kvėpavo didele meszka. Susi- 
rinkia medejei sznekucziavosi

Karalaus Jurgio duktere.
Angliszkas karalus Jurgis turi tik viena duktere vardu 

Maryona, kuri ne turi jokio pasieziauszimo, buna augyta 
dorai ir kaip paguodot žmonis. Smagiausias josios pasilinks
minimas yra važiavimas ant dviraezio.

api medžiokle ir api užmusz- 
tas meszkas. Kad sztai kas to
kia szauke:

— Kur yra ponas Opolins 
kas?

— Czionais! O kas ten atsi- 
ko ?

— Ponas marszalka, tavo 
milesta geidžia ant auginimo 
dvejeto jaunu meszkucziu; 
sztai randasi tankuminuose, 
kuriu toji sena meszka teip gy
nė priesz smert.

Tuojaus apsiaubė medejei 
isz visu pusiu minėta tankumi 
na ir paregėjo jose du navat- 
nus sutvėrimus. Juju dideles 
galvos buvo apaugtos ilgais 
plaukais ir purvinu, o kojos ir 
rankos buvo panaszios in žino- 
giszkas.

— Ant mielaszirdistes Die
vo juk tai yra | žmonis!— pa
szauke vienas isz medeju.

Ant tojo balso du navatni 
sutvėrimai mėtėsi pirmin, 
idant isztrukt isz juju ranku.

— Griebkite! Ragaukite! 
Ne užmuezinekite! Tai yra 
žmonis!— szauke isz visu pu
siu.

Kada juos apkirpo apskuto 
ir iszmazgojo persitikrino jog 
tai isztikruju buvo du jauni 
vaikinai, apaugę kaip . mesz
kos.

Rūpinosi jaiseis kaip su 
žmonimis, mokino ir stengėsi 
duot jiems mokslą kaip del 
žmonių iszpuole, nes viskas ėjo 
ant tuszczio. Jaunikaiczei bu
vo daugiau laukinei ne 
žvėrys ir nuolatos turėjo 
ant akies.

Tik viena karta juose 
gejo žmogiszka jausla, o tai ta 
da, kada žmogus-žverys mėtė
si ant gulinezio kailio pakaju 
je ir pradėjo verk, spausda 
mas kaili prie krutinės. Po per 
sitikrinimui pasirodė, jog tai 
buvo kailis tosios paezios mesz 
kos kuri juos teip gindavo 
priesz smert.

Suėmimas tuju sutvėrimu 
buvo apkalbėtas visai visa 

i aplinkine o in pora metu po 
• tam ne kokis tai szlekta sugriž 

tantys isz Warszavo apsakinė
jo api juos, sėdėdamas ant gon 
ku vieno dvaro isz kur buvo 

i matyt griuvėsius griuvanezioe 
i grinczios buvusio girriniko.

Ant galo gaspadorius gylei 
i užsimislinias staigai paszauke:

— Ar-gi tai ne butu laikais 
vaikai buvusio girrinyko, pa
griebti per teip slaptinga spa- 
saba? Gal tai meszka juos pa
griebė ant užmainos už savo 
vajkus.

Pribuisžas sveczias užsimis 
lino gylei, o poni dvaro iszta- 
re;

— Ar-gi meszka turėtu at
minti ir motiniszka jausla?

kai p 
būti

paro

— Asz ne duodu sveikam 
almužnos!

— Ar tai ponas nori, kad 
dėt tavo dvieju centu sau koja 
nusilaužiau?

GERAI PADALINO.
Gyveno du brolei: Motiejus : 

ir Kaulai. Kaului buvo baisus ’ 
vargas, ne turėjo ka valgyt o 
turėjo iszmaityt kelioleka vaj- 
ku. Jojo pati turėjo sena visz- | 
ta. Paėmė Raulas taja viszta, 
užmusze jia ir nunesze pas po
ną. 1

Ponas nusidžiauge’ir užklau 
se kiek nori už viszta. 1

Raulas atsake tik tiek, jog 
yra alkanas.

— Na, jagu esi iszalkias 1 
tai ateik pas mane ant piet.

Raulas atėjo ant piet. Žiuri, I 
ant stalo stovi kiapsnis o jojo 
viszta ir guli ant stalo. Liepi 1 
jam valgyt, kiek tik sau veli 
na. Kaip pradėjo valgyt, teip ; 
ir neužilgio privalgę soezei Ka i 
da pabaigė, ponas paliepė jam > 
taja viszta padalyt terp ponst- ] 
vos,nes teip, kad ir jam pasilik - 
tu.
—Raulas paėmė peili, nupjo
vė galvele padėjo priesz po
nia; nupjovė gala nugaros ir 
padavė ponui; priesz panele 
padėjo kojas ir sako; i

— Asz vargezas suvalgysiu 
stuobrį. '

Ponui tos dalibos patyko ir 
davė Raului daug pinygu ir 
rugiu ant duonos del vaiku.

Kada dasižinojo api tai Mo
tiejus, užmusze ketures visztas 
ir nunesze ir dvara.

Ponas paemias visztas už
klausė jojo ka už jais nori.

Motiejus atsake:
— Alkanas esmių.
— Tai ateik pas mane ant 

piet.
Atėjo Motiejus ant piet; žiu 

ri— visos keturios visztos guli 
iszkeptos ant stalo.

Ponas atsiliepe tuojaus in ji:
— Dabar dalyk Motiejau, 

taisės visztas terp mus, nes 
teip, idant visi turėtumėm ka 
valgyt.

Motiejus paemias viena visz 
ta padėjo priesz poną, antra 
priesz ponia, ir treczia panai- 
tai o pats nieko ne paėmė.

Ponui tas ne patyko, t vikst 
Motiejui per žandus ir tuojaus 
nusiuntė pas Raula, idant tas 
pribūtu dalyt visztas.

Raulas pribuvo dalyt vysz- 
tas.

Ponas liepe sėst prie stalo 
o Motiejui liepe stovėt ir te- 
myt kaip Raulas dalino visztas

Raulas pamislinias valandė
lė teip pradėjo:

— Ponas, poni ir viszta — 
tai tris; ponaitis, ponaite ir

• viszta — tai tris; o asz, var
gingas mužikas ir dvi visztos

( tai ir tris.
Ponas nusijuokęs szirdingai 

paszauke:
— Matai Motiejau, tavo 

' brolis gerai mums padalino, 
ka mums davė ir pate sau pasi 
liko. Už tai duosiu Raului da 
daugiau rugiu ir pinygu, o ta 
ve—• jog buvai užvidus, ba tu 

liepsu iszmestri ka valgyt, 
isz grinczios.

Kaip ponas 
padare. Kaului 
giu ir piningu 
vare isz kaimo.

Kantrybe. Kapelije bejaus.
Viename sodžiuje gyveno 

žmogus vardu Jonas, vadino 
ji Kantriuoju. Ne dovanai 
jam tasai vardas teko: jisai isz 
tiesu daug vargo mate savo 
amžiuje. Buvo jisai iszmintin- 
gas, geras darbininkas, bet jam 
ilgai nesiseke. Tai jo javus 
ledai ( su musza, tai gyvuliai 
pagaiszta, tai užeina daug lie
taus ir visa sziena in upe nu- 
nesza.

Dirbo, dirbo žmogelis, dir
bo visada už penkis ir vos- ne 
vos isz skolų iszsirito. Bet 
sztai ir vėl beda. Priesz pa- 
czias Petrines, kada jisai su 
szeimyna savo iszejo in lankas 
szieno pjauti, užėjo perkūniję 
ir in trenke in Jono troba, už
degė troba sudege ja, kaip 
žvakute ir ligi kaimynai susi
bėgo, Jono troba sudege, tik 
pelenai te liko. Likosi vien 
tik peczius su kaminu.

Parbėgo Jonas isz lauko su 
paczia ir vaikucziais. pamate 
savo beda ir apsiverke grau
džiai ....

— Dabar asz su vaikucziais 
ir paczia visai plikas palikau, 
galvos nėra kur padėti, reiks 
ir vėl atviru oru užsikloti.

Kaimynai Joną nusknnde, 
bobos su Joniene paverke ir 
iszvaikszcziojo visi namon, o 
varkszui Jonui su savo szei- 
myna reikėjo kraustyties in 
tuszczia kluoną. Ji apėmė toks 
rūpestis, kad jisai nakti neuž
migo, o dalbas visai ne in gal
va nėjo.

— Ne: matyt, man nėra 
geros dalies, ne pasisekimo— 
mane jisai.—

Jagu tai nėra ko nei dirbti. 
Vistiek-dirbk, nedirb, o rei
kės man su mažais vaikucziais 
elgetauti (ubagauti).

Taip jisai maste (mislijo) 
visa nakti. Ryta beszvintant 
mato Jonas, virszui jo galvos 
didelis voras sau tinklą mez
ga. Vakar ir jo tiklas sudras
kyta, o voras dirba, mezga vėl 
sau kita tinklą, dirba jisai isz 
viso savo vieko. Sztai rodosi, 
jau viskas buvo sutaisyta ir 
reikėjo tiktai atsitūpus vidu
ryje laukti muses pro szona 
pralekanczios, bet sztai pūste
lėjo vėjelis per kluono plyszi 
ir vėl visa voro tinklą sutrau
kė. Kantrus voras apėjo ke
lias eiles auksztyn ir žemyn ir 
padare pamatus kitam vora
tinkliui. Ir vėl tas pats nepa
sisekimas!

Jonas insižiurejo in voro 
darba, rodos, jisai pirma kar
ta butu ji mates. Ir mate Jo
nas, kaip voras dvylika kartu 
su savo voratinklu nupuolė ir 
dvylika kartu pradėjo ieznau- 
jo ta pati darba ligi nepasise- 
ke nusimegsti gero tinklo, ku
rio vejas ne galėjo sudraskyti.

— Vieszpatie Jėzau Kris
tau!— suszuko Jonas:— ežia 
visai mažas sutvėrimas, o toki 
protą jam Vieszpats inkvepe! 
Tokia kantrybe jam davė! 
Tik maeziau, jisai dirbo dvy
lika kartu, o vis-gi savo dar
ba atliko! Ne jaugi mane vo
ras isz minties ir kantrybes 
turės mokyti?....

Taip pamąstęs. Jonas vėl 
iszejo dirbti in lauka ir dirbo 
visa vasara, kiek tik galėjo, 
ir Dievas jo neužmirszo. Jo 
javai užaugo labai gražus, ko
kiu dar Jonas savo akimis ne 
buvo mates. Rudenyje žmones 
pagelbėjo ir Jonas pasistatė 
sziokia tokia trioba. Jonas ne
nusiminė, dirbo be pasilsio ir 
ne neilso, žiema teip pat ant 
peczians ne sėdėjo, o vis dirbo. 
Pavasariui atėjus. Jonas vėl 
dirbo už penkis. Jisai gyveno 
ne blogiau už savo kaimynus. 
Jeigu kas nuskusdavo, tai ji
sai sakydavo:

— Eik ta vora nuskusti, 
kuris dvylika sykiu sau tinklą 
mezge,— o asz tik syki sau 
troba turėjau statyti.

Bus api 50 metu, tame lai
ke, kada franeuzine armije in- 
trauki in Krumira vieszpatavo 
Tunise tūlas bejius. Tame 
laike valdytoje! tosios muzul- 
monines vieszpatystes pirkinė
jo no mariniu razbainyku eu
ropinius nevalnykus suimtus 
ant laivu, ka plaukinejo ant 
Vidužeminiu mariu. Vienas 
isz tokiu nelaimingu nevalnin- 
ku, atvestas priesz valdytoju 
ir paklaustas ka jis moka, ne- 
tycze izsitari, ko labai gailėjo
si, jog buvo direktorium kape 
Ii jos.

— Gerai susiveda tarė bė
jus- asz nuolatos sapnavau api 
kapelije.

Nevalninkas sudrėbėjo. Me- 
gyno prasisaugot dydelio pa
vojaus, kuri prijauti. Stokavo 
instrumentu. O reike daug! 
Atkreipi atida bejaus, jog 
daug piningu turės ižduoti.

— Asz ant tiek turiu turtu 
tarė bėjus,— galiu turėti in 
strumentus.

Liepi nupirkti instrumen
tus.

— Tai ir turi savo kapelije 
pasaki direktoriui.

— Ar muzikantas?— tarė 
direktoris.

— Muzikantai! Duosiu del 
tavęs penkesdeszimts murinu.

—[Nes,— klausė biednas ne 
valninkas ar tiejei muzikantai 
pataikys grayti?

— Tai jau tavo daigtas- at
šaki bėjus.— O jagu už mene
sio ne užgrains man kokio 
szmotelio, tai liepsiu tave ant 
smailo stulpo pasodyti!

Ne žinau ar jus suprantate 
ta baisu mano padeyma.

Direktoris orkestras liepi la
vintis penkesdeszimtiems mu
rinama po keturioleka adynu 
kas diena, kad galėtu norint 
viena lengviause szmoteli pa- 
grayt.

Jiojo stengymai konia buvo 
ant niek. Ant klernoto szeip 
teip ėjo, f loto gerai graino ke
lis taktus, nes skripkinei nie
ko ne mokėjo ir ne galėjo ne 
su 'smiczolu szvelnei traukt. 
Dydysis bubnas gerai atliepi; 
triubos visokiu žvėrių baisa iž 
davinėjo. O cze terminas pas
kirtas, terminas smerties arti
nasi.

— Na ka ar esi pasiren
giąs su savo kapelije? paklau
si bėjus.

— Jusu augsztenybe... su
murmėjo kapelninkas.

— Na, tai gray kite!
Penkesdeszimtis murinu 

pradėjo taikyt (stray) savo ins 
trumetue. Rodos kad daugybe 
duriu girgžda, kad szimtai 
szunu staugė kad kates kniau
kė, kad kiaules žvenge, arklei 
žvengei Ant pagalos, muzikan 
tas drebėjo ir net smiczolai isz 
ranku iszpuoli.

Orkestrą pradėjo. Ka muri
nai graino, in nieką ne buvo 
tikia, o kapelninkas in save 
kalbėjo: Už deszimts minutu 
busiu užsodytas ant stulpo. 
Be abejones teip bus! s

— Koncertą užbaigi isz ne 
noro ant dydelio bubno ir teip 
smarkei murinas reže. Bėjus 
mislijo valandėlė ir tarė:

— Tai ne szlektai... nes 
man pirmutinis szmotelis ge- 
riause patiko!

Pirmas szmotelis, tai 
tas laukinis taikinimas 
mentu. Kapelmeisteris 
so. Ir no to laiko kas 
davinėjo koncertus. Paseno 
ant dvaro bejaus Tuniso, pyl- 
nas turtu ir apipiltas 
bia maloniu.

Mergaiti 12 m. in savo mo
tina:— Mama, asz noriu ilgos 
szlebes.

— U-gi ana ve, ko užsima
uti— tari motina— ugi kas 
tau in galva parėjo?

Mergaite:— Tai virai nesi
juoks isz mano sudriskusiu 
czeveriku....

— Kodėl J uoniene ne va- 
žuoji pas pati in Amerika, juk 
badia szipkorte prisiunti ?

— Tai kaip asz galu va- 
žuot. Jisai prisiunti del ma
nias ir del vieno kūdikio, o ne 
žino jog jau turiu trejetą....

KUR BUNA
Vincas motuszas pirmiau gyveno 

Ledford, o dabar nežinau kur, jis 
pats ar kas kitas praszau atsiszaukt 
ant adreso: (^g* oą)

Ant. Kilvis Ledford, Ill

pasakė teip ir 
davė da ug rn 

o Motiejų isz

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietaviszkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6i9 coliu Dydumo.
PREKE $1. 

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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

J

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK 1125,000. SURPLUS IR PROFITS 1800,00*
SuT.Valit. Rodai tart man Banke aidėta piaiapL

Mokamo antra procentą ant andetn pininga 
Procentą prideoam prie tarm pininga pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodini knygate ar na.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reiksią ra 
musu Banka, nepaisant ar mažu ar dydelia.

Harriien Bali, Frerideetu.
F. J. Neonas, Vice-Prezideatan.
W. H. Kohler Kasijeriaa.

...Sobatetea...
• ryta lyg 12 •£

Greitas ir^Paranku, 5 Budas^’

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klemetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių 
smulkių daiktų prie manęs gaunamų.

Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato. 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisiu* 
gai išpildau užsakimus per pačtą arba exkspresą greičiausėj. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St., CHICAGO, ILL.

______________________________________________________________________________ I

Mano brolis Jonas Kasperaviczia 
pirmiaus gyveno Kimmelton, Pa. 
apie 12 metu Amerike. Paeina isz 
Suvalkų gub. Kalvarijos pav., Ru
daminos gmino. Strumgabales kai
mo, Rudaminos parapijos. Tegul at- 
siszauke ant adreso: ('^g o;)

Miss Mary Kasperavicz.
1157 W. Centre St.

Shenandoah, Pa.

Mano pussesere Magdelena Geru- 
liute ir pusbrolis Juozas Skeraitis ir 
Agota Skeraicziute paeina isz Suval 
ku gub., Wilkawyszku pav., pirmiau 
gyveno Brooklyne o dabar nežinau 
kur jie pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso:

J. Lenkaitis.
1560 E 47 th. St. Cleveland, Ohio.

Mano draugas Juozas Wanagas 
paeina isz Kauno gub., Panevėžio 
para., pirmiau gyveno Chicago, Ill. 
o dabar nežinau kur, jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

P. Szukis.
46 S. 22nd. St. Pittsburg, Pa.

Mano draugas Adolfas Mizera pa
eina isz Suvalkų gub., Sejnu pav. 
Wilkaviszkio kaimo, Kudrenu gmi
no, pirmiau gyveno Lawrence, o da
bar nežinau kur, jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

M. Kudzus.
Box 640. Donora Pa.

Mano draugai Simanas Kiselews- 
ki, Klemencas Rirnaice, Juozas Sa- 
matauckas, visi paeina isz Kauno 
gub., Eszvilko volos., praszau atsi* 
szaukt ant adreso:

T. Stanilo.
10 Cottage St.

So. Manchester, Conn.

Asz Jonas Lėkis pajeszkau Anta
no Papeleskio kuris pirma gyveno 
Nantyglo. paeziuotas žmogus. Da- 
girdau buk jisai apsivedė su duktere 
mano szvogerio bet nežinau ar dorai 
ar blogai. Duokyte žine ant adreso:

Mr. Jonas Lekis
Box 521 South Fork. Pa.

Agota Baranauckiene apie 13 m* 
kaip amerike, paeina isz Suvalkų 
gub., Naumiesczio pav., turiu svarbu 
reikalą, praszau atsiszaukt ant adre: 
so:

B. 193
M. Sapiega

Forest City, Pa

Mano drangas Juozas Jankauskas 
paeina isz Kauno gub., Raseinių pav., 
Karasu volos praszau atsiszaukt ant 
adreso:

J. Leskaueky
1327 W. Fort St. Detroit, Mich.

buvo 
instru 
ateidu 
diena

Mano szvogeris Jurgis Walutke- 
viezius paeina isz Suvalkų gub.. Kai 
vari jos pav., Rudaminos gmino maj- 
szimu kaimo pirmiau gyveno maha- 
noy City, o dabar nežinau kur. turiu 
svarbu rjreikala, jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso*

W. Belekevioz
77 Waverly, St. Brighton, Mass

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway Kampas Reade Ulicze 

iVern York, IV. Y Telefonas: Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.^

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei. (rediszka kasei 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą,
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.^
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

K rajau s už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame,
Doviernastes padarome pigiai Ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausial.

—: Del vygados Tautiecziu 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 greieziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

Pavasaris DIENOS,
bet tik tada, kaip žmogus iš savo kūno prašalins kaip Šiurkštų 
žiemos Šaltį—ligį, kuri vargina. Vienok Jei to nepadarysi, tai 
liga vargins kūnį id viršaus ir vidurių, naikins sveikatą ir 
gyvastį, teip beskurstant netik pavasarlje, bet ir vasary be 
geros sveikatos neturėsi jokios linksmybės. ______

iz n IHIITICCI ncsvetkum1i> uor* 
l\RD eJnU 1 ILoI turėti linksmu pava
sarį, tai išsigydyk, ISvaryk ilgį lauk 18 kūno, krau
jo, nervų ir vidurių; o kad tį viskį padaryti, tai 
atsišauk lietuviSkoj kalboj prie tikro Daktaro Spe
cialisto Klinikos, kurs pagal reikalu pritaikys spe- 
ciališkai geriausias liekarstas, kurios kaip Šilti 
saulės spinduliai iSvaro žiemos Šaltį, teip ligį 
išvarys lauk, be peilio, be sopulingų operacijų

Apturėsi tikra linksma pavasari Ir gera sveikata;
džiaugsies kaip Šimtai išgydytų dėkavodatnL 18 DAUGYBES nors keletu patalpinam:

Albany, N. Y.. 613 Livingston st. Ant. Barnetas. AS sveikinu Philadelphijos M. 
Klluik^ ir dėkavoju už geras liekarstas ir greitu iSgydymę ligos. Draugams ir pažįstamiems 
laike jų ligos visada rodysiu kreiptis priėjus, kad tikrai gali išgydyti.

K. Olševlčfl, 1444 Ross St., Camden, N.J. Džiaugdamasi gera sveikata ir dekavoja 
už išgydymu no skrepliavimo, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje. Šonuose ir kitose kūno dalise.

Mrs. M. Domelkene, 96 Crosby st.. Grand Rapids, Mich. Teip sako: Nors ilgai sir
gau, daug visokių daktarų perleidau, — bet Phlladelphios M Klinika l)r. geriausiai man 
pagelbėjo nuo skaudėjimo strėnose, viduriuose,Krūtinėje, rankose ir kitur.

Daugybė tokių padėkatoniij ateina kasdien už išgydymą nuo: 

nervų ir nusilpnėjimų, per8alimo ir kosėjimo, galvos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesvei
kumų ir užkietėjimo, sėklos n u bėgimo nuo saužagystės, greito pailsimo, negero Ir sumažė
jimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų ligų ir tam panagios rųšies VYRU nelaimių. 
Teip-pat MOTERŲ nuo yvairių skaudėjimų strėnose, baltųjų ir kitokių ligų.

kAD NF-CAI I PRIRIIT asa,’i#kuii tai parašyk, o apturėsi rodį, page Ibį ir 
r\nU PlCuMLI rniDUI tikras liekarstas, kurios gali tave išgydyti ir turėsi 

LINKSMĄ PAVASARĮ. Visada rašant adresuok teip:

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

Valandos kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėliomis nuo 10 iki 3 p. p. 
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarninkais ir Pėtnyčlomis.

Dėl visuomenės naudos Phil. M. Klinikas, išleidžia naujausiį daktariškį knyga “DAKTA
RAS”; labai naudinga visiems. Kiekvienas apturės dovanai, kuris tik už atsiuntimį pri
sius virš padėtu adresu tik 4 cen. stampomis.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstij’os Pennsylvanios ir 
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECLINAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linija, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus V arasziaus Notariusio už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Doku men tos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

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

dau gy- Mano brolis Kazimieras Puzeve- 
le isz Ketarkelnis sodas teipgi ir 
Susiedas Jurgis Sebara isz Girdisz- 
kes para, ir Feliksą Jesincke isz 
Skaudvilės miestelio visi tris paeina 
isz Kauno gub , Raseinių pav., pra- 
szau atsiszaukt ant adreso: (pg *oą) 

Ant. Puzevelis
B. 24 Henry, W. Va

B. RAGAŽINSKASIntroligatorne.
AFD1RBTUVK' KSTGU.

Ayaidirba senos maldaknyges, istorine 
natos ir laikraszcrei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagio, Draugas, Tėvynė ir L L 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito Br 
ekspreso kasotus. Adresai:

Lithuanian Bindery, 
f 14 W. Sprnce. Mabaney City,

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, Amerikonisaku ir Importitu 

-alima gaut visokiu Arielka, Vynia, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir 1.1. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Dnokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

^"“Lietuviszka^"’

Dainorius”
SUSIDEDANTIS ISZ 

390

Visokiu Dainų
368Puslapiu; 6x9 col. Dydumo.

PREKE $1.
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

Adresą vokite :a

W.I).Boczkowski-Co 
Mahanoy City, Pa. j

M. VARZINSKAS
LietuTiszkaa FotografistM 

306 E. Centra St. Mahanoy City
Fnik.i Ir .utr.uk. Tlaok..Fotogn/tyM 
P.dar. Did«lu> PotogrfcfljM Im makia ir 
i>d«d. i. Kvmo. Inded. in Špilka. 
KoapMM ir Lk Pwduod. rinkm Rnlnua 
IlaWrW an virw-inlMtnia mikniai, ...

rite tefnaditei

Nemokei dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 5^ 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W.Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

A-B-Cela
-ARBA PRADŽIA-----  

Skaitymo Ir Raszyme 
DHL VAIKU. M..
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Žinios Vietines.
.25c.

Brangus Lietuviai

Pittsburgeir
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Y ra tai viena isz europiszku karalienių kuri daugiause 
myli vaikus. Uždėjo jije daugeli priglaudu del vaiku po visa 
sklipa. Paveikslas perstata jiaja su trimis dukterimis ir sunum 
kuris yra naslednyku po tėvui.

JUSU KALTE.
Jeigu negaunat geros Arielkos 

Pirkit pas savo Tautieti, kuris usztvirtina 
jus kad gausit geriausi tavora ka gal iru a 
gaut. Pas mane galit gaut geros Rugines 
Arielkos nog $2 iki $8 už galioną. Jeigu 
prisiusi t orderi ant $5 arba daugiau tai asz 
užmokėsiu už prisiuntima.

I’asilinksniykitc Krajavai 
Nusipirkit Ruskos Arielkos, partraukta per 
mane tiesiok isz Seno Krajaus $1.50 bonko. 

Prisiimkite savo adresą o gausit katalioga.

FR. STRAWINSKAS
1807 Carson St. S. S. Pittsburgh, Pa.
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No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

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

RYNKIEVICZIA
233-235 W. CENTRE ST.

Row.o»io»ęos?oF.o>ęo^oro>»or.or.or.o 
3 
C 
i 
o 
X 
o 
X 
o 
X

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
ndus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi
tos knygos preke tiktai 25c.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir aficieriu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25c.

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25c.

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25c

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mis- 
tras ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25c

KUSISZKA — AMEPJKONISKA — LINIJA. 
—PUIKIAUSI. DIDŽIAI Si JR GREK ZIAI Si GARLAIVAI— 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yoi ko o Rusijos be jekiu perstojimu. 
PUIKI GARLAIVAI: CZAR — KURSK — RUSSIA

in Rotterdama S Dienas InLibawall Dienu. f Kurek,10 Vasario:Lituania 2-1,
$:« Treczla Klnea $35 I ,Y“rl??.. v /u I Vasario; Birma9 Kovo; KurekŽ1S Antra Kiaea «50 icrio | Kovo.
$65 Pirma Klaea 8*r> | Apie dauginus daelžlnoelte pae muso agentus arba
A. E. JOHNSON & CO., (General Paisepger Agta.) 27 Broadway, New York, N.Y.

nBEW&KHQCaHKraHEKBXBSnHKHH

UŽDĖTA 1870m.
Atneszkite szita apgarsinima ir su kožnu 

SI .00 pirkinu vyriu ar moterių apredalu gausite 
50 Ekstra Union Trading Steiupn 

(Už kurios galima gauti visokio tavoro.) 
----- :PARASONU SZTORAS ■-----

J.H.BARENBREGGE^SC”?^5

Puikus Vasarini Siutais
I*1 Pas mus gausite gerinus 
pirkti negu kitur.

Muso Siutai I Vyrams ir 
Vaikams yre pahiuti pagal 
naujausios madosGsz visokio 
ceikio, visokuosia koloruose. 
W Ateikyte pamatyti o jaigu 

pirksite Siutą tai busite visame 
užganėdinti ir nesisariuatinsite 
s vietų j pasirodyt.

----- o-----
Pas mus teipgi ’ gausite 

visokiu Vasariniu Apredimu 
Vyrams ir Vaikams kaipo tai: 
Skribeliu, Kepurių, virszutinu 
ir apatinu Apredaliu, Kalnieriu 
Nektaizu ir t. t.

In Parapijomis
Ant paskutinio susirinkimo 

Lietuviszkos Parapijos Sz. 
Juozapo Rimo — Kataliku, 
buvo nutarta kad kožnas para 
pijonas turi užmokėti savo me 
tini mokesti $2 priesz 11 diena 
Juniaus jagu to nepadarys tai 
bus suspenduotas, ez szitos 
parapijos. (8S°0

Per paliepima komiteto

— Bedarbe.
— Žmonis pradeda neri

maut.
—Jau ir musztiniu atsibuvo.
— Geriause neeikiezt in to

kius dalykus.
— Kas isz to jago kompa

nijos iszszauks vaiska?
— Daugelis szeimynu jau 

ne turi ka valgyt.

— Panedelio ryta, kuopa 
straikieriu sulaikė karuka 
ejianti in St. Nikolas kuriame 
radosi daugeli darbininku. Ka 
zokai (steito palicije) atjojo 
ir pradėjo naudot paikas ant 
nekuriu gaivu. Ergelis tuo 
apsimalszino. Kone kožna die
na “pikietos” ' sulaiko ejnan- 
čzius in darba.

— Ana nedelia suėjo 21 me 
tas nuo dydeles ugnies kuri 
sunaikino koma visa bloką 
kur Parmlejo kromas szendien 
stovi. Daugelis atsimena taja 
ugnele.

— Praejta petnyczia atsibu
vo laidotuves Teodoro Por- 
cziaus (?) kuris mirė Schulkill 
Haven priglaudoje del varg- 
szu. Turėjo 46 metus amžiaus 
ir likos palaidotas kasztu drau 
gystes Szv. Mikolo.

— Ne užilgio atsilankys in 
muso miesteli cirkusas garsin
go Buffalo Bill. Kaip rodos 
pribus J uniaus menesi.

— Panedeli prasidėjo sūdąs 
Pottsvilleje. Penki teismai at
sibus už žudinstas, už kurias 
turės atsakyt net 13 kaltinin
ku. Seredo kaip rodos prasi
dės teismas už žudinsta Szvedo 
isz New Phila. Antra nedelia 
prasidės teismas už žudinsta 
Kliuczinskio isz Szenadorio.

— Vagis insiplesze in kro- 
ma Jono Szmito paymdami 
maisto, piningu ir tabako. Ba
dai yra tai darbas jaunu pik
tadariu.

— Tomis dienomis lankosi 
pas pažinstamus profesoris J. 
Czyžauckas, vargonininkas isz 
Pittstono.

Reikalinga Darbininku,
Reikalaujame agentu visuo

se Amerikos ir Kanados dis- 
triktuose del pardavimo muso 
auksinu, sidabrinu ir nikelinu 
ziegoreliu ir lencugeliu viso
kiu gatunku. Galima parduoti 
mainierams, farmerams, fabri
ko darbininkams ir t. t. ant 
lengvu iszmokeecziu po $1. ir 
$2 ant menesio. Mes mokam 
gera sanvaitine alga. Rasziki- 
te ka dar veiketi ir kiek gau
nate mokestiea. Reikalaujame 
tik blaiviu ir teisingu vyru.

North American Sales Co.
Box 954 Dep. 72. j

4’46 <»1) New York. I

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
■f “Adomas Aidukae, vie

nas isz geriausinju lietuviu 
kataliku Szenadoryje, pasimi
rė po ilgesnei ligai ir palaido
tas isz naujosios lietuviu baž- 
nyczios.”

Teip tai raszo “Žvaigžde”. 
Tame nieko prieszingo nesi
randa, bet tik tiek reike pri- 
myt, ar Szenadori tik “vienas 
geriauses lietuviszkas katali
kas” radosi? Ar a. a. Radze- 
viezius kuris ezimtus paauka
vo ant bažnycziu ir kitu daig- 
tu, ne buvo geras katalikas ? 
Ar-gi kiti, ka, mirė paaukau
dami darbais ir piningiszkai 
ant sutvėrimo parapijų, ne 
yra “gerais katalikais?” Pa
gal mano nuomone, tai Szena
dori randasi szimtai “geriau- 
siuju lietuviu kataliku.”— 
Iksas.

Cincinnati, Ohio — Ta
sai miestas guli ant kranto 
upes “Ohio River'’ apsiaubtas 
kalnais ir kalneleis. Gyvento
ju randasi pagal paskutini su- 
rasza 363,591; daugiause gyve 
na czion vokieczei. Lietuviu 
gal rasys in 100 o norints taip 
mažas būrelis, bet ir terp tuju 
atsiranda visokiu.

Bus jau arti metas, kaip tū
las Lietuvis nupirko karezema 
nuo Lenko. Žmogelis geisda
mas greitai pralobti, griebėsi 
prie visokio budo ingiymo tur 
to: daro visokes vakaruszkas, 
gužynes ir t t.

Tai-gi praejta Nedelia buvo 
sekantis atsitikymas: Apie vie 
nuolikta valanda priesz piet, 
kada bažnycziose varpai ap- 
reiszke krikszczioniams valan
da dievmaldystes, kunygas gie 
da “Gloria in Excelsis deo,” 
tai muso tautieezio karczemoi 
davėsi girdėt muzikos balsas ir 
gyvuliszkas slaugymas besied- 
ninku. Saluninkas su paezia 
lakstė po karezema vos inspe- 
darni neszti alų. Tik eztai ant 
kart pasikėlė armideris ir bal
sas. “Jėzau Marija, piningu 
nebeyra!” Ir kas stojos? — 
ponei karezemninkei kas tokis 
pavogė 150 doleriu kuriuos ne 
sziojo prisiriszus ant kaklo, o 
būdama užymtu darbu buvo 
pasidėjus po paduszka. Teisiu 
gai priežodis sako: “Sukcziaus 
nauda velniaus gaudo.

— Teip-gi cze gyvena vie
nas persikrikeztinias žydas, ku 
ris mėgsta su moterėlėms ejti 
ant marketo deszru pirkinet, 
jam labai reikalingas Taradai- 
ka. — Juzės Vaikas.

Italijos karaliene ir josios vaikai. GERAS DAIGTAS TURĖTI

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai tokiu 
žmonių kurie da niekad neturėjo 
sudėtus Banke Piningus ir ne yra 
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra tai 
labai parankus dalykas, mokėti visas 
“Billas” su “Czekiais” ir nereike 
pas save neszioti daug piningu.

FIRST NATIONAL BANK
Cor. Malu & Centre SI. Mahanoy City, Pa.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vilstu.

Geras 'materiolas ir geras kriaucziu darbas, padaro 
gėrius Siutus.

Guinano Sztoras yra'žiniomas kaipo sztoras geriu Siutu 
del Vyriu ir Moterių.

Geri Siutai nesziojasi ilgiau ir gerinus iszrodo negu 
pigesni Siutai.

Biski isz pradžios dauginus kasztuoja bet geri Siutai yra 
geriausi ir pigiausi del juso pirkimo.

Guinano Sztorai Parduoda Tik Geriausius Siutus.
ffn 4^83* IHtihanoy City, Slienandoaii,C^1 Carinei, Landsfonl.

— Juozas Laūrikas apskun
dė Szima Saraka už apšmei
žimą inneszdamas skunda 
Pottsvilles sude už dydeli “de- 
meoziu.” Ant susirinkimo pa
rapiniu apglobeju Szv. Jurgio 
27 Aprilaus, Saroka badai pa- 
szauke, buk Laūrikas yra ne 
tinkamas būti parapijos se
kretorium, nes laike streiko 
szaudavo žmonis ir yra va- 
gium.

— Boleslovas Aistuk (?) li
kos nugabentas in Pottsvilles 
kalėjimą už prisisavinima pi
ningu, kurie neprigulejo prie 
jo. Skundas likos innesztas 
per Juozą Tomkevicziu kuris 
pribuvo net isz Europos. Mete 
1910 Tomkevicziaus sūnūs li
kos užmusztas Ellangowano 
kasiklosia. Prigulėdamas prie 
Redingo paszelpines draugu- 
ves, likusiem tėvam prigulėjo 
visa posmertine $523,35. Tom- 
keviezius prisiuntė Aistukui 
daviernasti ydant tuosius pi
ningus atimti ir prisiunst in 
Europa, bet piningus prisisa
vino sau ir ne vieno cento ne 
nusiuntė tėvams.

— Ludvikas Aksonas apie 
40 metu senumo, pažinstamas 
del visu lietuviu kaipo geras 
atletas, likos palaidotas praej- 
ta nedelia czionais. Laike ji
sai karezema Palo Alto. Lai
ke ymtiniu su kitu žmogum, 
patruko ir isz to myre. Paliko 
nuliudime paeze ir kelis vai
kus.

Collinsville, Iii.— Jonas 
Lobinukas iždave pasekmin
gai egzaminą Springfielde ant 
“fajerbosio”. Yra tai pirmuti
nis, Lietuvis muso mieste ku
ris pasekmingai iždave egzami 
na ant teip svarbaus dinsto. 
Per tai dydele garbe padare 
ponas Lobinukas del czionaiti 
niu tautiecziu.

— Darbai pradėjo vela kru 
tet nuo pirmo Mojaus. Conso
lidated Coal Co. kasiklos in 
kurias sugrižo 350 anglekasiu. 
Teip pat visam Ilinojaus stei- 
te pradėjo dirbti.

Southbridge, Mass:
Darbai gerai eina, isz kitur 

pribuvusiam darbas ne sunku 
gaut.

— Oras vėsus.
— Lietuviu mažas būrelis, 

ale visi neblogiause užsilaiko.

Bethwell, Szkotlandije.
— Diena 7 Aprilaus angle 

kasei pradėjo dirbti, nieko ne
laimėdami nuo kompanijų, dir 
ba ant tu paežiu iszligu. Lai
ke straiku iszejo dirbti szeszi 
“skebsai” lietuvei. Tuojaus ke 
Ii desetkai straikieriu sulaikė 
juosius nuo darbo. In ta darba 
pribuvo ir palicije in pagialba, 
paymdami tris lietuvius strai- 
kierius in kalėjimą už maisza- 
ti, už katruos draugai užstate 
kaucijos po 10 svaru lig 9 Ap
rilaus. Per teismą likos nubaus 
ti ant 40 dienu in kalėjimą ir 
sugrąžinimą juos in Lietuva, 
nes tuojaus kiti padare petici- 
je ant kuriu pasirasze suvir- 
szum 500 ypatų visokiu tautu 
ir kaip rodos ne varys muso 
tautieeziu adgal in Lietuva.

East St. Louis, Ill:— Dar 
bai povalei eina, uždarbei vi
dutinei, nog $1.50 lig $2 ant 
dienos.

— Lietuviu apie tūkstantis 
familiju. Laikraszcziu mažai 
kas skaito, ba per daug in gir
tybe palinkę, ir del jios grą
žei žydi ir derlingus vaisius iž- 
duoda, karezemu lietuviszku 
czionai yra in 28 ir visos daro 
gražu bizni.
--- Draugyscziu yra 3 pa- 

szelpines viena jaunumenes vy 
ru, antra mergynu viena mote
rių, ir L. S. A. 88 kuopa ir vi 
sos gerai užsilaiko.

— Kaip girdėtis per gera 
storone gerb. kun. Petravi- 
cziaus, žada susitverti nekok- 
sai darbininku klubas kuriam 
linkejame gero pasisekimo.

— Szeip lietuvei visi sutiki 
me gyvena, jeigu pavienei ret- 
karezeis apsistumdo, tas mažai 
kam apejna, bet nebutu pro 
szali idant dede Taradaika 
teiktumeis pribūtu ir apmal- 
szinti musu sportukus kad sa- 
lunuose ne staugtu kaip lau
kinei žvėrys o ir kumute Bal
truviene teiksies pasirengti in 
sveczius pas ne kurias mergy- 
nas net geda kaip juos apsiei
na.

Duryea, Pll.— Czion pati
ko netikėta mirtie Juozą 
Agurki 25 diena Balandžio. 
Karczemoje Kazimierio An- 
drulaiezio jisai eusiginezino su 
Juozu Czepuliu ir Adomu 
Raulinavicziu kad jisai ižgers 
asztuonie stiklelius “džinee” 
Kada ižgere asztunta, krito 
ant grinda. Faezauktae gydin- 
tojae nieko negalėjo pagialbet 
nelaimingui kuris ta paezia 
diena ir mirė. A.a. Juozas bu
vo jaunas žmoems vos turėjo 21 
metu amžiaus. Tėvas innesze 
skunda prieszais saliuninka už 
tai kad davė uždaug gerti sū
nui. Badai turės už tai užmo
kėt dydele bausme.

Praneszu kad aš uždėjau Didžiause Drapanų 
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senem ir 
jaunėm, už tai kviecziu visus Lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis 
natarnausu. Tiems ka atvažuoja isz aplin 
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig 
75c. tiems ka pirks tavora už $20 arba dau- 
giaus, o katrie gyvena Pittsburge ir pirks 
tavoro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c. 
Tavoras yra visas naujas ir naujausios 
mados už neperbrangia preke, per szitus tris 
menesius 25c. ant kožno dolerio pigiau. 
Galite pas mane orderuoti Szlubiniu Žiedu 
czisto aukso ir iszduodu raszyta gvararnija 
o nebusite apgautais. Neužmirszkite 
numera ir ulyczia. Viso giaro velijentis, 

S.Labanauckass°^XX

Reikalingas.
Senivas žmogus kuris gali 

gaspadoriaut ir prižiūrėt na
mus ir paukszczius apie vasari 
ni gyvenimą. Lauko darbo ne 
yra, gyvenimas geras. Reika
lauju neženoto žmogaus. Raszy 
kite kiek norite ant menesio. 
( ZS °1) B. S. YTankaus.
Box 181. Indianapo'is, Ind.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant uuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 1-ta procentą, pnskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rcjentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajui. Rejentelna 
kancelanjayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
justi bankinius reikalus o persi ii k risi t, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paezedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe» 
Expreso Money Orderi.
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PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
‘ Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme už szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimo Nantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25c.

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25c

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Letenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25c

5 istorijos,' 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25c

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25c
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Kaip Pasilikti Amerikos 
Piliecziu.

Knygute Lietuviszkoj ir 
Angelekoje kalboje, turinis in- 
statinius apie pilietyste, klau
simai ir atsakimai kaip iszimti 
popieras. Suvienytu Valstijų 
konstitucija, neprigulmybes 
dekleracija ir konfideraejos 
straipsnei. Lietuviu Amerikos 
Ukesu Klobas matydamas kad 
yra reikalas kožnam likti pi 
liecziu szios ezalies, iszleido 
szita knygute savo trusu. Kny 
gėlės preke tik 250. Todėl 
norintieji gaut szia knygele 
turi su užsakimu prisiust 250 
atempomis arba per Money 
Orderi ant szio adreso, (<"f o|) 
Lithuanian Am. Citizens Club.

372 Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda Farma.
Puiki farma Roaring Creek, 

12 miliu nog Shenandoah, turi 
80 akieriu 20 akieriu gu rios, 
teipgi 150 obuoliu medžiu vien 
obuolei atnesza $500 ant meto. 
Gera stuba ir didelis tvartas 
Parsiduos neperbrangiai arba 
atsiduos už namus. Atsiszauki 
te arba raszykite ant adreso.

Jos. Bendrick 
Pottsville, Pa.

Pajieszkojiniiis-
Profesoriui reikalingas asis 

tentas daktaras, tyrinėjimui 
apraszant laiszkuose ligų, szio 
se kalbose: Grekiszkai, Bulga- 
riezkai ir Prancuziszkai. At- 
siszaukiantis kad paraszytu 
laiszka paminėtuose kalbose. 
Turi but gero mokslo dakta
ras. Adresuot: (xg o;)

The Philadelphia Medical
Clinie,

1117 Walnut st. Philada, Pa

810 — 825 in Kraju.
Ant regulariszkos szipkortes 

arba ant daibininkiszko.
Jacobs European Agency, 

38 Canal St.
( op oj) New Y’ork

Nauj as Pavasarinis Ta voras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galėsite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus. Teipgi visokiu 
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu 
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti. 
iHhn Hlnlin f mus dirba Lietuvaites.
T O hm 1 1 l22 W. Center Str.

i MehanovOity. Pa

Utuviszka AGENTŪRA OOASBAD
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
/ savo locnatu name vertes §12,000.00 

Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 

/ visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiuncziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
malke ant atsukimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, Ohio.

Dr. O’Malley’s Spasahas
Iszgydo Tukstanezius Kenczius nuo

RupturoR
Varlkocclc Iszbeglmal

Iszlekcllal
Užtruczlnta Kraujo

Visados—Neperbrangiai.

Krauja-Tcklo

Greitai—Ant
Jaigu negali atsilankyt tai raszyk ir tavo 
grornata bus laikyta slaptybėje ir atkrei 
psime ant jos greita atvda.
Dr.Alex.O’Malley ________

(Kur Lietuviezkai ir Lenklezkai susikalbama ir eueiraezoma.)

Kiekvienas Lietortezkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
8ztoruose ant pardavimo, kad'musu 
tautieczei reikalaudami galekųuusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokite 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoks, 
kurias mes gvarantuojame.

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

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

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

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

Kojų............................................ 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo...................... $1.25.
Plauku apsaugotojas............ .......50c.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Rožes Balsamas.............................25c.
Kinder Balsamas.......................... 25c.
Bobriaus Laszai........................... 60c.
Szvelnintojas.................................. 35c.
Kraujo valytojas........................$2.00.
Nervu Ramintojas.................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

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

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

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

Mainose 
Fabrikouse 
Ant Geležinkeliu arba 
Treinu.

Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szaukites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanezius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prane- 
szu jogei žmones su didelėm kolie- 
stvom galidesetkus tukstaneziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelis desetkus donelu sumulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigarsitu ir jus Provas priimtu 
ir tuom sik tiasia ir vilkina liki laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka auodu ant 
prisiuntimo markes. Paszykit paa 
Advokatą Jankaus, po szuom adreso? 

B.S.YANKAUS Indianapolis,Ind.

NORKEWICZ

S. Norkewicz
408 West Mabanoy Ait.

Dr-./llex- O’.Malley
< I I A I K'l' A U

LIETUVIO KRAUTUVE.
Malonus Viengencziai:

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

Žiedu, Kryželiu, Armo
nikų, Skripku visokiu 
Mužikalisku Instrumen 
tu,Britvu, drukuojame 
Maszinukiu, Albomu 
Potogjafijoms laikitiu 
Istoriszku ir Malda 
kningu, visokiu popieru 
Gromatoms rasziti su 

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinai už 
§1 Perkupcziams 1,000 už §6 Magisz 
kos Kazyres §3. Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2o. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu. 
Didelis Szaltinis §1.50. Knygute ka 
pamokina kaip gauti amarikoniszkas 
popieras po 35c.

Maloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS 
112 Grand Street Brooklyn. N V

“Kapitonas Velnias” 
Cirano De Bergerac 
verte Francuziizko 
Ku ė M. Juodysziui.

--------------- PUIKI ISTORIJA----------------

Daugelis mislina 
Vr" .i°g *-!l išrija 

f r “Kapitonas
Velnias” 

tikrai yra vienasisz 
gyventoju peklos, 
to nerike bijot, yra 
tai vardas labai 
puikios istorijos, 
kuria be baimes 
gali skaityt kožnas 
katalikas.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

Yra tai pirmutinine Banka

Mahanoy City ka pradėjo

niokoti Procentą ant sudėtuo 
X 
o 
JI 
0

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba §1.25 vertes knygų už §1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paczta ir 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. B0CZK0WSKI-C0.

Mahanoy City, Pa.
OMoMOMOMOMOlaoMoMoNOlIoMOlloi
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------------- PIIEKE »1.00.
404 Puslapiu - 6x9 Coliu Dydumo 
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

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

Piningu. Už tai verta juso

parėmimo. Užsimokės jumis

dėti Piningu in szita Banka.

D.M.Graham, Prezidentas.
W. Rynkicwiczio.
J. Hornsby,

Pataniavinias kanogeriausias.
...DIREKTORIAI...

C. L. Adam, Vice-Prezidentas.
A. Danfezewiczia.
L. Eckert,

D.F.Guinan, Kasijeritis.
M. Gavula.
W. J. Miles.

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortea ant geriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in Visas J )alis Svieto greitai, 
pigiai ir teisingai. Raszikite pas 
mane o gausite teisinga atsakima. 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu Ta voru ir Buczerne.

Franas Petraitis • Clymer, Pa.




