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KAS GIRDĖT?
Europiszki laikraszczei 

skelbe, buk Popiežius iždave 
enciklika visiems biskupams 
viso krikszczioniszko svieto 
reikale rinkimo auku ant sta
tinio naujos bažnyczios ant at
minties ingalejimo ciesoriaus 
Konstanco prieszais Maksen- 
cyusza mete 312. Toji bažny- 
cze ketina ka«ztuot in 20 mili
jonu lirų.

Garsingas smuikininkas Ku- 
belikas, priesz iszkeliavima in 
Amerika paskutini karta už- 
asekuravojo savo pirsztus ant 
$983,000.

Senatas Suv. Steitu apsvars- 
tineje praezalinti t-ip vadina
ma prova “injunction”. Jago 
pasisektu tai padaryti, tai lai 
ke straiku, darbininkai turėtu 
daugiau luosybes o kompani
jos negalėtu tada uždiaudinet 
darbininkus atkalbinet ki
tus nuo darbu.

Londone kas metas sunau
doję 800,000,000 kiausziniu 
kurie svėrė 60,000 tonu. Pre
ke tuju kiausziniu isznesza 
$20,000,000.

Akyva surasza paduoda 
laikraszczei apie iszejvysta in 
Aiistralije. Gyventoju Austra- 
lijoi mete 1881 lig 1891 pasi
didino ant 40$ in paskutinius 
20 metus pasididino ant 18$. 
Dablwites Australijoi randasi 
4,250,000 dnsziu. Iszejvyste 
kas kart dydinasi in tenais.

Tūlas Filadelfijos ukesas 
kuris nuo daugeli metu buvo 
kurczes likos inspirtas per mu
la in galva ir tuojaus atgavo 
savo kalba. — Isztikruju ta
sai mulas privalo aplaikyt 
Carnegio auksini medali už 
atradimo stebuklingu gyduo
lių nuo kurtumo.

Praejta meta Amerikonai 
iždave ant palaidojimo numi
rėliu suvirszum $208,000,000.

Visosia lietuviszkuosia api- 
gardosia, ypatingai senesniuo- 
sia, Lietuviu persipildino ir 
konia visi dejoja ant blogu 
laiku, — visi sako, jog per 
daug Lietuviu. Ne žino apie 
tai, jog Amerike randasi daug 
tokiu vietų, ka da žmonių sto- 
kuoja, — kur ne yra “polan- 
deriu”. Daugelis užklausine- 
ja, jago in kur važiuoje, ar 
randasi tenais bažnycze? Die
ve brangus, yra bažnyczios aj- 
rines arba vokiszkos, o jago 
gali kiek susikalbėt, tai jau 
gerai. Ant galo visur tas pats 
Dievas ir visur yra Dievas. 
Yra jaunu viruku ka moka 
angliszkai kalbėti, tegul nuke- 
liauna in koki miestą, tegul 
buna pirmutiniu Lietuviu o 
paskui atsiras daugiau. Ne 
reike grūstis in Luzernes, 
Skulkina, Ilinojų, Konetika ir 
t. t. Amerikas yra dydelis, vi
sur pilna fabriku-visur žmo
nių reikalauje. Kodėl Prusai, 
Szvedai ir kitokios tautos žmo 
nis nesikimsza in Szenadori, 
Mahanoju ir t. t. važiuoje gi
lyn ir tuojaus gauna gerus 
darbus.

Szendien kas per gyvenimas 
Lietuviu Pennsylvanijoi? Žmo
nių prikimszta kaip silkes 
baczkuose, o jago kas turi su
puvusius rakandus, tai tuosius 
su stuba parduoda brangei 
gaudamas. Ir net už blakes už
moka, bile tik stuba gauti.

Patis tokia mada invedete, 
o paskui permainiti negalite. 
Visur Lietuvei pagadina, kur 
tiktai apsigivena.

Priežaste visu nelaimiu ir 
prasižengimu, yra arielka. 
Tankei moteres skundžesi ant 
savo vyru, kurie savo uždarbi 
pragerineja o ir tokiu moterių 
turime ne mažai, jog vyro sun
kia proce praleidineja per 
gerkle. Girtuoklis ne turi sav- 
žines ne milaszirdysties, norint 
žino, jog jojo szeimynele ken 
cze varga. — Baisu žiūrėti ant 
vaikeliu girtuokle.

Niekai maistas patraukine- 
ja visokias ligas ir iszrodo kaip 
szeszelis. Namieje girtuoklu 
vieszpatauja nuolatinei barnei 
ir vaidai — žodžiu tarent gy
va pekla,

Dirstelėt tiktai in leistrus 
prasižengėliu, o gali persitik
rinti, jog dydesne dalis pikty
bių likosi papildytu kada bu
vo girtu.

Meskyte gyrtavima ba tas 
mus labai nužemina akyse sve- 
timtaucziu ir traukia in varga 
ant turto ir dorybes!

Susivienijimo L. R. Kat. 
Seiman, Bostone, Mass., suva
žiavo 63 delegatai. Seimo pre 
zidentu iszrinktas p. Kadziev- 
kisisz Chicagos, III.; sekreto 
riais: p. p. M. Milukas isz 
Philadelpbijos Pa. ir Brazaus
kas isz Waterbury, Conn.

Seimas tęsęsi 3 kiauras die
nas ir paskutine sesija užsibai
gė ketvergo vakare 10 valan
da.

Nors daug buvo karsztu 
gincziu, tecziaus nieko svar
baus nenutarta. Daugiausia, 
sako, vaidytasi delei organo 
“Draugo” ir konstitucijos sut
varkymo. Organu palikta ki
tiems metams “Draugas”, tik 
jie bus siuntinėjamas vien 
tiems. Susivienijimo sąnariams, 
kurie užsimokės ir kuriu var
dai bus redakcijai pasiusti 
kuopu, ne centro, sekretorių.

Centro vyriausybėje paliko 
ta pati, iszemus p. Kruszinska, 
centro sekretorių. Jo vieton 
paskirtas p. Vasiliauckas isz 
Baltimore, M D.

Isz tautiszkuju centu nutar
ta paaukoti po $100.00: “Ži
buriui” Suvalkuose, “Saule” 
Kaune ir “Lietuvos Fondui’ 
Vilniuje; likusius-gi — ezv. 
Kazimiero Seserų vienuolynui, 
Chicago, Ill.

Szia nedelia prasidėjo sei
mas S. L. A. Brooklyne ant 
McCaddin Memorial Hali ant 
Berry uliczios. Delegatu šuva 
žiavo daugelis.

ISZ AMERIKOS.
Kubanai degina turtus.
Havana.— Pasikelelei ku

banai sudege geležini fabriką 
Spanish-American Iron Co. 
Daiquire arti Santiago, kuris 
prigulėjo prie amerikoniszku 
kapitalistu. In tenais likos 
nusiunstas laivas su ameriko
niszku vaisku nubaust pasike- 
lelius.

Ant salos Kubos kas dien 
kyla pasikėlimas murinu ir 
kaip rodos vela ateis prie ka
res.

— Oriente provincijoi atsi
buvo musztine terp randavisz- 
ko vaisko o pasikeleliu, ku
rioje likos užmuszta 104 pa
sikelelei. Amerikoniszkas vais- 
kas užetne Daiqiuria.

Lekiojania masziiia
užmubze 10 pažeido 17

Seattle, Wash.— Clifford 
Turpin lekiotojas, isz priežas
ties nesuvaldimo savo maszi- 
nos užmusze viena žmogų, pa
žeido mirtinai vaika ir 17 ki
tus mažiau, kada trenke in su
sirinkusia myne žmonių, ku
rie atėjo pažiūrėt lekiojama 
Turpino da pirma karta. Pers- 
tatimas likos perkeltas ant ki 
tos dienos. -

Kudykissu vienu galva ir 
tris kūnais.

Poughkeepsie, N. Y. — Už 
gimymas czionais kudykio su 
viena galva ir tris kūnais yra 
tvirtinama kaipo vienas isz dy 
džiausiu ir nepaprastu atsitiki 
mu.

Kudykis gytne del Mi's. Jo- 
seydi Muckenhauptienes. Du 
kūnai buvo tai viriszkos ly
ties, turėjo rankas bet kojų ne 
sirado ir buvo suaugta in vie
na, priaugia prie treczio kūno 
kuris buvo moteriszkes lyties 
tuojaus prie burnutes.

Ydant ižgialbet gyvastį mer 
gaitei, daktarai turėjo nupjaut 
kitus du kunus, nes nupjauda
mi, turėjo ir iszpjaut dali lie
žuvio mergaites.

Czionaitinei daktarai kurie 
akyvai temina kas isz to viso 
iszejs, tvirtina buk mergaite 
turi tris smegenis o jago dak
taru nuomone iszsipildytu, tai 
mergaite turės mirti isz senat
vės kada susilauks 15 metu. 
Kudykis da yra gyvas, nes 
kaip ilgai tai ne žine.

Žverinczius Anglijai
Akyviauses žverinczius randasi parke Regent Anglijoi, 

kuriame randasi puikiauses suirinkimas visokiu žvėrių, 
paukszcziu ir t. t. ant svieto. Ne senei užgyme tenais verblu- 
das su viena kupra kuris vadinasi Dromedary, nes verbludas 
su dviem kuproms vadinasi Bactrian. Paveikslas mums pers
tatų maža Dromedari.

Anglis pabrango-
Philadelphia, Pa. — Redin- 

go ir Lehigh Valles kompani
jos pakele preke ant anglių 
nuo 1 dienos June nuo 15 lig 
50 centu ant tono.

Vienatine priežaste paduo
da kompanijos, buk buvo pri 
verstos pakelt preke ant ang
lių yra; kad turi mokėt dau
giau už darba anglekasiems. 
Kompanijos tvirtina, buk tu
rės mokėt kas metas angleka- 
siams $6,000,000 daugiau. Bet 
kompanijos pakeldamos pre
kes ant anglių, surinks apie 
$20,000,000 daugiau isz kuriu 
turės grino pelno $14,000,000 
po užmokėjimui anglekasiems- 
Nors pakele darbininkams mo 
kęsti bet da ant to papelnys o 
žmonis bus priverstais “muzi
kantui užmokėti, norints patys 
neezoka.”

llockeffelleris turi
8900,000,000.

New York. — Tomis dieno
mis randaviszki sznipukai isz- 
tirinejo buk garsingas senelis 
John Rockefelleris turi tuito 
kuris yra vertas $900,000,000 
(devinis szimtus milijonu ). 
Ant tikrųjų, pate Rockefelle- 
ris ne žino kiek turto turi, no
rints jau iždalino suvirszum 
174 milijonus ant visokiu mi- 
laszirdingu užmanimu.

Rockefelleris aplaiko $f0,- 
000,000 kas metas pelno pro
centą isz tojo milžiniszko tur
to; $5,000,000 kas menesis; 
$1,153,846,15 kas nedelia; 
$164,735,31 kas diena; $6,- 
863,97 kožna valanda; $114,40 
kas minuta arba po $l,90s kas 
sekunda. — Smagu tokiam 
žmogelui gyvent ant svieto.

Užsispyrė kanecz nusižu- 
dint.

Mc Adoo, Pa.— Penki me- 
nešei adgalios, kanecz nutarė 
atimti sau gyvasti pati Jono 
Petraucko, nes tame laike ne 
pasisekė. Ana diena vela ban
dė ir tuom kart buvo giluk- 
ningesne, nes perpjovė sau 
gerkle su britva gulėdama lo
voje. Pirma karta bandė ir 
vira papjaut nes nepasiseke. 
Badai szeiminiszkas nesutiki
mas buvo priežaste atėmimo 
sau gyvasties.

Nužudė savo tęva.
Scranton, Pa. — Laike pa- 

siutiszko piktumo ir gincza 
apie padidinimą algos, Rober
tas Priem 18 metu senumo, 
dirbdamas savo tėvo geleži
niam kiome Dunmori, nuszove 
ant smert savo tęva pataikin
damas in kepenis.

Liudintojum tosios žudins 
tos buvo tik rasztininke kuri 
tame laike radosi krome. Po 
žudinstai tev-žudintojas iszbe- 
go in Elmhursta apie 10 miliu 
nuo Dunmoro, nes likos suym- 
tas per policije.

Gera niotere.
New Haven, Conn.— Ma

rya A. Hotchkiss kuri myre 
ana nedelia, buvo tai viena isz 
tuju moterių, kuri suprato, 
buk profesoriai mokslaineje 
Sheffield yra mažai apmoka
mi ir už tai visa savo turtą su
sidedanti isz 800,000 užrasze 
ant padidinimo juju algų.— 
Kad teip Dievas nusiunstu pa- 
naszu mielaszirdinga aniola, 
kuris užraszytu savo turtą ant 
pakėlimo mokeeczio lietuviez- 
kiem redaktoriams laikrasz- 
cziu o butu užraszyta in kny
gas szventuju.

Ant uliczios.
Z, — Kelinta adina gal bū

tie?
X. Jokia.
Z:— Kaip tai ?
X: Ba nėra da pirmos.

ISZ V1SUJZALIU. 
Amžinas Žydas vela pasi

rodė?
Tripolus, Turk. — Tūlas 

korespondentas laikraszczio 
prisiuntė akyva žinia apie su
radimą per Italus ant pustines 
terp Arabu “Amžinąjį Žydą” 
kuri Arabai laike dydeloje pa 
godonėje.

Italu aficieris paėmė in ne
valė visus o kada pradėjo kal
bėt su tuom seneliu, kuris tu
rėjo baltus kaip sniegas plau
kus barzda igi keliu, dažinojo 
buk vadinasi Ahasverus, buvo 
sziauczium isz amato ir turėjo 
30 metu kadi nukrižavojo 
Kristusa. Aficieris tuom nusi
stebėjo, būdamas tosios nuo
mones, jog Žydas gal yra 
netikro proto. Ant galo aficie
ris užklausė: Tai turi būti 
‘‘Amžinu Žydu?” Žydas atsi
liepė: “Ant nelaimes esmu 
tuom, kuri teip pramynė. Už- 
gymiau Jeruzalime o jau kone 
du tukstanczei metu kaip tran
kausi po svietą, be atsilsio, isz- 
priežasties vieoko kuri ant ma
nes teisingai iždave. Visur jesz 
kojau mirties nes dovanai! Ne 
siranda ant svieto bjauresnio 
padėjimo kaip mano yra.”

Toliaus tasai senelis kalbė
jo, buk drauge su dydesne da
li gyventoju Jeruzolinio nusi- 
žiurinejo Ižganytoju už papras 
ta apgavike Kada Jezusa vede 
per uhczes, neszdamas sunku 
križiu, puolė priesz jojo durie, 
jisai tame ižbego laukan szauk 
damas in paczia ir vaikus ydant 
pažiūrėt akyvam regėjimui.

Kristusas pasikelias prasze 
Ahasveruso ydant jam pavelin 
tu truputi atsilset ant jo slenks 
ežio, nes tasai paszauke: “Trau 
kis isz czionais ir ejki toliaus!” 
Ižganytojas isztraukes rankas 
in jin tarė: “Asz neužilgio at 
silsėsiu bet tu trankysiesi po 
svietą pakol asz nesugrisziu.”

Kas toliaus atsitiko su senu
ku, ar jin Italai paėmė in ne
valė, ar iszsprudo isz ju ranku 
to niekas ne žino.

Pradžioje X.VH szimtmeti 
teip-gi atsirado “Amžinas Žy 
das”, kurie kalbėjo paneszei 
kaip tas surastas Tripoluje. 
Vėliaus buvo matytas Danijoi 
ir Szvecijoi.

Seni užraszai skelbe buk 
“Amžinasis Žydas” buvo ma
tomas 1721 mete Monachinui. 
Mete 1632 Lipshe, Parižiuje 
1604, Madride 1575 mete. Bis- 
kupas Povilas Eltzen isz Szlei 
žviko mate jin ir su juom kal
bėjo 1547 mete. Buvo tai aug- 
sztas vyras, vaiksziojo basas, 
turėjo baltus plaukus ir ilga 
barzda. Tasai apraezimas tai 
kosi su seneliu sutikta Tripolu 
je. Daugeli kartu “Amžinasis 
Žydas” bandė atimti sau gyvas 
ti bet niekad jam tas nepasise 
ke, ir turės laukt pakol Kris
tusas vela ne atejs ant žemes 
paluosuot jin nuo teip baisios 
bausmes.

Galime manyt visaip taji 
atsitikima bet reike pripažint 
jog pasirodimas “Amžinojo Žy 
do” per tiek metu ir daugeluo- 
sia vietuosia apie ka patvirtina 
seni užraszai, turi tame būti 
kiek teisybes.
Iszsiliejimas upiu po visa 

Europa.
Viednius. — Isz visu daliu 

Austrijos ir Vokietijos daejna 
žinios apie milžiniszkus iezsilie 
jimus upiu. Upes Dunažus, 
Visla, Odra, Laba ir Ren iszsi 
liejo Žemiausios dalys Gali- 
cijoi ir Lenkijos randasi užlie 
tos. Vaiskas likos nusiunstas 
in taisės vietas in pagialba žmo 
nims.

— Paskutiniam tvanam 
Vengruose pražuvo in 80 ypa
tų ir daugeli galviju.

Metas XXIV

AkivosZiniosisz Lietuvos.
• Kybartai.

Suv. gub, Pas mus M. Krivi- 
czius veždamas plytas sustojo 
ant kelio, o J. Geležunas taip- 
pat su plytoms važiuodamas 
užkabino Krivicziaus vežimą 
kuris apvirsdamas su 50 plytų 
užgulė M. Krivicziu. Sulaužy
tas Kriviczius buvo nugaben
tas in ligonbuti bet nieko ne
gelbėjo, bematant pasimiie.

Nesenai Mažucziu dvaro ku 
mecziai suvažinėjo žmogų. Vis 
daugiausiai tame kaltadegtine!

Daukiszkiai.
Biržų par. Kauno gub. Pas 

mus balandžio 21 d. buvo isz- 
kilusios kruvinos musztynes. 
O visai prasidėjo už nieknieki; 
už dirvonu iszpleszima (iszkeli 
ma); mat vieni norėjo iszarti 
kiti — ne Taip J. Kirkilio- 
niui dirvoną beariant atėjo 
prie jo 10 vyru—kaimynu ir 
pradėjo su akmenims muszti 
ir taip smarkiai susimusze, 
kad kaikurie vargu bepagis. 
Geda už tokius darbus daukisz 
kiecziams!

Joniszkis.
Kauno gub. Musu miestelis 

po gaisro jau vėl pasipuosze; 
gražu butu pažiūrėti, tik alu- 
džiu biski perdaug, nes yra 
25 aludes Szventadieniais visos 
būva pilnos kaip akis Verta 
Janiszkio miestelenus papeikti 
kad taip neszvariai miesteli 
užlaiko: visokiu bjaurybių ne
tik užkampiai, bet ir szuliniai 
pilni, isz kuriu vandeni geria, 
kartais visai nežinodami, kas 
tame vandenyje yra mirkęs. 
Szvarumo sveikata reikalauja!

Trumpi Telegramai.
§ Chicogo.— Bravorai ve

la pakele 50 centu ant bacz- 
kos alaus, isz priežasties pa
brangimo iszdirbanczio mate- 
riolo.

§ New York. — Straikas 
hoteliniu tarnu platinasi kas 
dien daugiau. Lig sziai dienai 
sustojo dirbti suvirszum 4000 
ypatų.

§ Easton, Pa.— Ona Lynch 
13 metu senumo likos nužu- 
dinta per Fred Brown 21 me
tu isz pavidumo, jog su kitais 
užsiduodavo.

§ Dayton, Ohio.— Iszras- 
tojas lekiojamu maszinu Wil
bur Wright mire czionais ant 
tifuso.

§ Rockland, Mass. — Su
virszum 50 ypatų apsirgo ger
dami užtrucinta kava ant susi
rinkimo G. A. R. senu karei
viu.

§ Bremas.— Albertas Budi 
staetter ir pulkauninkas Stille 
užsimusze per iszsivertima le- 
kiojamos maszinos.

§ Liverpool. — Laivas Car- 
mania prigulintis prie Cunard 
linijos konia pusiau sudege isz 
nežinomos priežasties.

§ Philadelphia. — Seredo 
atplauks in czionais 2,387 at- 
ejviu isz visu szaliu Europos.

§ Ashley, Pa. — Kazis Se- 
lik ižgere kvorta dzinutes isz 
laižybu, bet likos nugabentas 
in ligonbuti kur randasi blo
gam padėjime.

Beda-

— Del ko tu teip daug geri ?
— Beda noriu arielkoi pa- 

skandit.
— Na kaip ? ar tau pasise

ka?
— Kur tav! ira tai tikru 

daliku, jog mano beda ira per 
lengva nuskandint.

Kalba T. Astramsko.

Laikyta 14 Balandžio Philadelphi- 
joj didelėj Lietuviu salėj ant 
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S. L. A. kuopos.

Viskas pasauleje ne turi 
amžinumo. Vienur persikeiti
mai darėsi ir darosi silpnai, 
palengvelia, kitur greieziaus ir 
gana stambus.

Pasikalbedami-gi mes, pri
eikime prie persikeitimu, prie 
isznykimu senovybes net di
džiu galybių. Eigiptenai se
novėje buvo galingi ir garsus, 
ju iszminties darbus bei pas
laptis nesuseka dabartiniai 
mokycziausi žmones. Eigipte- 
nu mirelius atrandama pira- 
midose teip 'iszmintingai su- 
balsamuotus, sveikus nesupu
vusius, kad teip subalsamuoti 
sziandien jau niekas ne gali. 
Eigiptiecziu piramidose ran
dama bei iszkasant darbus už
silikusius tokius, kad szios die
nos žmones nesupranta kokiu 
budu tas ar kas kitas anuotu 
laik buvo padarytas. Eigipto 
vieszpatyste buvo garsi sviete, 
sziandien stena tos szalies žmo
nes po svetima letena.

Žydu szalis su Jeruzaliumi, 
buvo garsi, žydeliai ir szian
dien džiaugėsi isz praeites sa
vo karalių Dovydu ir Salamo- 
nu, bet žydiszkas svietelis isz- 
sisklaistes po visas pasaulės 
szalis, o ju ta garbinga žemia 
užrepe piktiejie turkai. Žyde
liai nors tuomi tik garsus, kad 
stiprei laikosi savo tautos po 
visas svieto szalis kad ir iszsis- 
kirste.

Rymo vieszpatyste senoveje 
garsi pasaulij, sziandien tik 
miesto vardas likes, didybe ir 
galybe sutrupėjusi. Nupuolė, 
pranyko garsios vieszpatybes, 
nupuolė net pranyko kitos ir 
tautybes.

Paliekant kitu nupuolius 
atsikreipsime ir prie savo. X 
ir XI ezimtmecziuose vietose 
kur dabar gub. Minską, Gar
dino, Lomžos ir dalis Suval
kijos buvo žeme giriomis ir 
paliomis apžėlusi, tarp nepri
einamu Peikiu; tuos krasztus 
apgyvenę buvo Jatviežiai gi- 
minaieziai lietuviu kaip kad 
Lietuviai.

Tie Jatviecziai, ilgaini lai
ka kovėsi tai su rusais, tai su 
lenkais; kaip rasztai kalba 
kad rusu kunigaiksztis Vladi- 
mieras 983 m. Jatviecziu szali 
apipleszes, XI ir XIII szimt- 
mecziuose Jaroslavas, Danie
lius ir Levas rusai Jatviecziu 
szali naikinę; 1018 m. Lenki
jos Boleslaw Chorbry, 1193 
m. vėl Lenkijos kunigaiksztis 
Kazimieras Teisusis inpuoles 
in ta žemelia su skaitlinga ka- 
rumene, galutinai be pasigai
lėjimo balsingiausiu budu vis
ką degino ir užmuszinejo, o 
1264 m. Lenkijos kunigaiksz- 
tis Boleslovas Gėdingasis vi- 
siszkai tos szalies gyventojus 
iszžude, likusias moterie isz- 
gabeno gilumon Lenkijos, ir 
galop visa ta kraszta apgyve
no lenkai vadinami Kurpiai 
ir kiti.

Tie musu giminaieziai isz- 
nyko teip, kad kaip tiktai li
kes pedsakelis pežymetas ant 
istoriszkos krutinės.

Nesmagus likimas žiurėjo 
nei giltine su savo dalgiu ir 
Lietuvon su Žemaitija. Tokia 
baisioje giltine, tai buvo gar
sus pabažni kryžiokai, kurie 
Ugne ir kardu naikino Žemai
tijoj ir Lietuvoj viską ka tik 
patiko; mat del Dievo meiles 
norėjo žemaiezius su Lietu
viais apkriksztyt. Kunigaiksz- 
tis Vytautas norėdamas gelbet

Lietuva, po du kartu gerumu 
žemaitelius buvo tiems gilti
nėms pavedės.

Ar tiktai vienus žemaiezius 
su lietuviais tie giltines velnio 
kryžninkai galabijo kaipo pa- 
gonus ? J ie tuos pat baisius 
dantis turėjo iszsziepe ant pra- 
ryjimo ir katalikiszka tuomet 
Lenkija.

Lenkija su savo vadais, su 
palitikavo kad ne pagoniszka 
Lietuva, ne katalikiszka Len
kija skyriumi besigindami, 
nedatures priesz godžius kryž- 
ninkus, tuomet sumastavo su- 
pirszliaut senjauniki Lietuvos 
kunigaikszti Jagela su jauna 
Lenkijos karalaite 16 metu 
mergaite, ar ir iszvien atsis- 
pirt priesz piktuosius smakus 
apgavingus križninkus.

Sumastavimas buvo pasek
mingas, supirszliuotos Jagela 
1386 m. tapo 14 vasario Kro- 
kavos katedrinėj bažnyczioj 
Bodžianto arcivyskupo ap- 
kriksztytas, in 3-czia diena 
tas patsai arcivyskupas Jagela 
su jaunute karalaite suvineze- 
vojo.

Pastojas Jagela Lenkijos 
karaliumi stiprino pajiegas 
Lenkijoj, Vytautas Lietuvoj, 
galop susitalkija pasekmingai 
godžius kryžninkus po Grun- 
valdu sutrupino, ir tie tranai 
turėjo pranykt nepasikeliant 
ik sziandien. Galu gale per 
kiek laiko Lenkijai sekesi, o 
Lietuva jau džiūvo, nes Len
kija bežiūrėdama in savas do- 
brodziejstvas, Lietuvai buvo 
moezeka.

Kada iszgeso Jagelionu di
nastija, džiūvo su dobrodziejst- 
vom Lenkija, sykiu ir Lietu
va, galop karalius Stasys Po- 
niatowskis nuszvilpe Lenkija 
ir Lietuva nesotingai Rosijos 
paleistuvėj Katarinai.

Rosija tuomet pasidarė mo
ezeka Lenkijos ir Lietuvos; 
Lenkija mislydama atsigriebt, 
po kelis kartus priesz masko
lius sukilo, atsilaikyti nepa
taikė 1830 ir 1831 m. galuti
nai Lenkijos paskutine armija 
tapo iszklaistyta.

Lenkija norėdama nuo Ro
sijos atsikratyt, 1830 m. nesi
tikėta Lietuvai smūgi sutaisė. 
Lenkai turėdami žiupsneli ar
mijos savo szalij, žinojo kad 
priesz Maskolija neatlaikys, 
tai sukurstė Lietuvos ir Že
maitijos bajorija sulenkėjusia 
kad sukilnyt visus prie ginklo 
ir praseziokus, tuomet pasirė
dė jau dide mat galybe, bet 
Lietuvos ir Žemaitijos pras- 
cziokeliai prie ginklo visai he- 
sikabino, tai naktimis užpuolė 
teip vadinami Icrakusai ap
ginklavę ant kaimu praeczio- 
ku, ir visa jauna svietą iszvire 
m abazus, kas pasipneszinp, ga 
vokulka in kaktariuo lcrakus.u. 
Iszvarytus in abazus lietjlvits 
ir žemaiezius, reikėjo nors Tiis- 
ki pamokyt prie ginklo,^^ii 
marszuojant mokino lietįuvi^z- 
kai. Nesuprantantiems^.Yen- 
kiszkai prisegė prie vienps'J^o- 
jos sziaudu, prie kitos szteno, 
suszukus— sziaudai įzimas, 
sziaudai szienas,
marszuot. „smeaą

Kad sustiprint Lietgjp^pįi- 
sikelelius, Lenkija išsiuntė m 
Lietuva su visu korpusu eijįk- 
ros kariumenes jenegpl^^gl- 
guda- uilJadaq

Kilus sueiremimapįfoilfflj^i- 
ja pralaimėjo, LieįWj8„gęl- 
gudas parsidavė, Ogjflgflfoįflz- 
varyta in abatus Liet^ygpjjyįie 
ta nemokanti gi^ftbV^gt, 
maskoliai skerde ^j^szą^eigįe. 
Prie gyvasties 
ir kurie ka nors
0enl‘ .savajai on

(Pabaiga ant ^^«sl%pit>)
/ mmi t adia ,oiviail
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Mikis Morfi prie mariu sėdėjo, 
Jog palictnonas arti buvo nesitikėjo, 

Mat Morfi buvo užsitraukęs, 
Pradėjo snaust, viena ake užmerkęs.

— Kur palicijantas?

ANTANAS.
ARBA KAS ATSIDUODA PO 

APVEIZDA DIEVO, TAS 
NEPRAŽŪSTA.

Kasžin kas butu su manim 
vike, jeigu neapveizda Die
vo, kuri nenori žmogaus pra- 
gaiszties vien nuo suklidusiu 
reikalauja pataisos. Doros mo- 
kitojai mokina, kad Dievas 
nekarta užleidžia ant žmogaus 
pagundas, surėdo teip kad žmo 
gus nenoroms pastoja piktu, 
arba gaunasi in tarpa piktųjų, 
idant ir pertai pasitobulintu. 
Negalima tam užginczit; tvir 
tai t kiu in tai, kadangi pats 
to datiriau ir žinau kad ir pik
tas labai daugelio iszganingo 
ir gero žmogų pamokina; žmo
gus nepažinantis pikto nemo
ka jo atskirt no gero. Tikrai 
apsvarsczius ta juoda mano 
praeiti, jaucziu duszioje karsz- 
ta dekingiste Dievui, kuris isz 
tires mane susimilejo. Nusiun
tė. Jis man savo aniuola, isz- 
gelbetoju, kuris iszgelbejo isz 
skendines nuodėmių, idant pra 
deczio dora givenima ir sau- 
gocziausi viso pikto. O, motin- 
mano! Dievo suredimai buna 
stebuklingi, žmogus niekad ne 
privalo ant jo rugoti usz ne 
laimes, kadangi viskas, ka 
Dievas ant žmogaus uszleid- 
žia, ira del labo žmogaus.

— Nesiki tau, sunau, apie 
tai kalbėjau.

— Teip motin. Persitikri
nau patsai, jog tame teisibe. 
Apsakisiu dabar kaip iszsigel- 
bejau isz tos skendines nuodė
mių, arba tacziaus kaip Die
vas mane iszgelbejo. Szitai 
vienkart atvesta man žmogų, 
kuri paėmė ant kelio mano 
draugai. Kada ji pastatita 
priesz mane patiriau, jog bu
vo turtingas, arba didžturtis 
žmogus, prekejas isz Norinber- 
gijos, kuris pribuvo in Italija 
del atsiėmimo didžio palikimo 
arba turto, koki jam palikes 
mirusis brolis. Lorenzo ir Do- 
minico, kurie, kaip sakiau per 
siredinejo in ponus ir bastėsi 
po miestus ir gaspadas, tirine- 
dami apie visokius keliaunin
kus, dažinojo apie jin neisz- 
sprudo jiems isz ranku, paga
vo ir atgabeno in musu abaza.

Vežeju to pono, kuris veže 
jin, paleido, žinoma, ka daro. 
— Prekejas paimtas in nevale, 
nežinau kodėl net be mano rei
kalavimo, atidavė man viską; 
duodamas dideli pugiliaresa 
prikimszta tukstantliriniais 
banknotais kalbėjo:

— Imk viską, ka turiu.
Auksą ir kitas brangmenias, 

kokias vežesi su savim, kokias 
paėmė palikime brolio, atėmė 
jam mano draugai.

— Imk — atkartojo preke
jas — imk ir pasidalinkite. Pi
ningu man negaila, turiu ju 
pakaktinai, bet dovanokit 
man laisve, kuri brangesne už 
visus svietiszkus turtus. Gan 
turtingu esmių, galiu ir be tu 
piningu giventi laimingai, 
nors didele man darote skriau
da, o tacziaus vargdieniams, 
nes tuos piningus buvau jiems 
paskires, bet neskriauskit ma
no laisves.

Tie žodžiai nelaimingo ke- 
liaivio, arba musu vergo suju
dino mane, negalėjau vienog

sugražint jam iszplesztos jam 
jo savasties akiveizdoje godžiu 
banditu, kurie tuojaus paėmė 
piningus ižsidalino tarpe saves 
be pasiklausimo manės dalei- 
dimo, matidami kad asz bu vau 
gatavas atiduot juos paimtam 
in nevale prekejui. Isz paim
tu brangmeniu, pasilaikiau 
asz laikrodėli, kuri prekejas 
aplaikes palikime brolio; laik
rodėlis buvo gnno aukso ir la
bai brangus, užmanimu mano 
buvo sugražint jin nematomai 
mano draugams prekejui, kuri 
norėjau tuojau paleist. Bet 
banditai girdėdami isz jo loc- 
no apsakimo apie jo turtingu
mą, nusprendė neleist vergo 
isz nelaisvės, bet laikit, kol 
namiszkiai neiszpirks jo isz ne 
laisves. Negalėjau tam prie- 
szintis, idant neužtraukt ant 
saves temingos akies banditu, 
o vėl valdžia mano nebuvo 
teip labai neaprubežinta. Bu
vau tik virszininku banditu ir 
usz tai gaudavau didesne dali 
iszpleszto žmonėms lobio, tai 
ir viskas. Taigi mano priesz- 
taravimas visu banditu nutari
mui butu visai veltu. Surisz- 
ta prekeja nugabenta in szet- 
ra kur liepta jam paraszit pas 
savuosius laiszka su praszimu 
iszpirkimo isz nevalios, kadan
gi tik tada ketina dovanot jam 
laisve, kada reikalaujama su
ma banditai aplaikis. Kada va 
karas atėjo, nuėjau in savo 
szetra ir iszsiemiau isz kisze- 
niaus laikrodėli idant pasižiū
rėt in jin. Prispaudžius isz ne
žinių man kokia tai sprendzi- 
na, laikrodėlis pradėjo skam
bint, ir savo skardžiu sidabri
niu balsu, arba skambu isz- 
skambino “devintas”.

“Sveika Marija, melones 
pilna,” susznabždejo savnoriai 
mano lupos; kokias tai stebė
tinas jausmas apveikė visa 
mano duszia, visus pajauti
mus; rodėsi man kokia tai ga- 
libe urnai parnesze in gimtines 
kaimeli, kad esmių savo te- 
viszkes namelij, kad girdžiu 
tavo, brangi motin, malda, ta 
malda, kurios mane maža mo
kinai, kuria vėliaus kas vaka
ras suklaupė abudu kalbejo- 
va; pajaucziau tuos paežius 
jausmus su kokiais . būda
mas kūdikiu kalbėdavau “Svei 
ka Marija,” kada bažniezioje 
suskambėdavo varpas. Galiaus 
duszioje mano sumiszo visi 
jausmai, akise pasidarė tamsu, 
auaise suoeze kaipi kad misz- 
kas laike vėjo, puoliau ant ke 
liu. Ne žinau kaip ilgai gu
lėjau, kadan-gi lig nubudau 
isz miegu gulins kniupezczias 
ir veidas buvo szlapes no aeza- 
ru. Vienog pasikėliau ramus 
su kokia tai viltim ir ramibia 
duszioje. Skambąs laikrodėlio 
pažadino mano duszioje jaus
mus, kurie sukrėtė ja, mintie 
laimingos ne kaltos kudikis- 
tes, mintie laimingos jaunistee, 
mintis meiles tavo brangi mo
tin ir Mariukes, atidengė 
priesz dvasiszkas akis du pa 
veikslus: paveiksią praeities 
mano, ne kaltos, laimingos 
praeites ir paveiksią baisaus 
mano padėjimo, arba dabarti
nio gi venimo.... Isztikro kas 
butu su manim vike po intek- 
me tokiu datirimu ir inspu- 
džiu, jeigu ne juokai mano 
draugu, kurie gere, dainavo

ir juokėsi linksmai, atsiminė 
apie mane, radę kai-pi be jaus 
mo, pradėjo gaivint ir ragint 
prie gėrimo Jie iszblaszke vi 
sus mano jausmus suteiktus 
man mintimis — bet ne buvau 
jiems dėkingas už tai, tacziau 
pajauczian prie ju visudidžiau 
šia neapikanta, bet turiu pa- 
sidekavot savo tvirtibiai, kad 
pergalėjau tuos jausmus ir ne 
parodžiau jiems nieko, tuo 
labiaus, kad apsvaiginti ir 
tamsoje ne mate gerai mano 
veido.... Iszsiteisines kad tu
rėjau baisu sapna ir esmių la
bai nuvargęs, todėl reikalauju 
ramibes atitolinau juos no sa
ves. Pasilikęs vienu puoliau 
ant gultos neiszsirenges ir ap- 
siliejau kareziom aszafoms. 
Gulėjau per kokia tai valanda 
be jokios mislies, vien apgai
lestavau savo nupuolimą, gai
lėjausi už savo nusidėjimą 
priesz Dieva ir priesz tave 
brangi motin, kaipo ir priesz 
Mariuką, kuriai jog prieiegiau 
amžina meile, o vienog pamir- 
szau ir tuomi suteikiau jai ne
mažai, kaip man rodos skaus
mo szirdies. Potam nuspren
džiau gelbėtis isz tu szetonisz- 
ku žabangų, nusprendžiau pa
bėgt no banditu ir metavonia 
bent perpraszit už nusidėjimą. 
Nemislijau visai kad brangi

ipatibem mano givenimo. Ka
da jam atidaviau pugiliaresa 
su visais jame buvusiais pinin
gais, ka paėmiau da nejudin
tais no banditu, ir laikrodėli, 
prekejas labai nusistebėjo. No 
rejo man visus tuos piningus 
atiduoti — neėmiau; siūle 
bent puse, norėdamas atsimo- 
ket usz iszgelbejima jo isz ban 
ditu nelaisvės, bet kad asz jam 
ir buvau dėkingas, nes per jin 
ir pats iszsigelbejau, neėmiau, 
atsakidamas, jog ne noriu jo
kios atmokesties no to, kas bu
vo priežastim mano sugražimo 
ant kelio doros, prekejas buvo 
sujudintas, kaipo ir asz pats, 
dekavojova viens kitam, o pre 
kejas net tada sutiko, kada 
priėmiau no jo piningu bent 
ant savo reikalu, kol pasieksiu 
teviszkes nameli.

Persiskireva szirdingai atsi
sveikinę. Pasilikęs vienas, nes 
arkli paleidau, pradėjau smar
kiai eit linkui tos szalies, kur 
maeziau savo duszios akimis 
ta maža brangu szirdžiai name 
Ii, bet blaszke mano duszia ne 
tvirtumas ar rasiu da jame ta 
kuri man dabar buvo teip 
brangia ir kuria troszkau ma 
tit idant perpraszit usz suteik 
tas manim jai kanezias; nesiti 
kejau rast ne milimos Mariu 
tęs. — Ali, szirdis mano kauke

Per Sekmines, keturi brolei 
suėjo,

Ir vyreli gera szvente turėjo, 
Alaus turėjo invales,

Tai kur-gi nusimyleti ne 
galės.

Rote, gerti nesigailėjo,
Pyle in gerkles kiek tik no

rėjo, 
O ant galo ir musztis pradėjo.

U gi kad ėdėsi tai ėdėsi, 
Su nagais veidus draskėsi.

Ir plaukus peszesi!
Kraujo daugybe iszliejo, 
Kone visa,— kiek turėjo. 

O kaip peilei pasirodė, 
Tai ne kurie per langa rove, 

Kada paliemonai pribuvo, 
Tada musztynei galas buvo.

Paėmė in cypė visus, 
Pati gaspadori ir kitus, 

O kaip tas nusibaigė ar da 
nusibaigs,

Visi po bausme, ar gerai pa
baigs.

Viską girtavimas Marksvile 
daro,

Ju Reikalavimas Neturi Rubežiu
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Toki 
malonu kvapsni paprastai turi tik brangieji cigaretai ir daugelis 
negali tuomi džiaugtis. Mes netik permainem toki padėjimą, bet 
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo 
rūkytoju. Menka uemokestis už

__________ I

Zira Cigarettes
5c for 10 . __ <^2^

Visos rinklines turkiszkos 
priemaiszos ir kvapsniai 
sudėti in ZLRA cigaretus — 
visas sunkumas iszmestas.

Turtingi Szvelnus Kvepia
Ju priemaiszos suteikia 

szvelnu net saldu kvapsni — 
iszimta rūkymą. Amerikos 
prezidentas nerūko geresniu 
cigaretu, kaip kad jus galit 
rūkyti nusipirkę szitas Z1RA 
CIGARETU.

Tai buvo stebėtinai didelis 
tabako pirkinis—daug dides
nis už kitus—kad pavelijo 
mums tokiu rusziu cigaretu 
pardavinėti po 5c už 10.

Puikios Satino Dovaneles 

yra randamos kožnam pake- 
liję ZIRA cigaretn, aktorių, 
kvietku ir paukszcziu paveik 
sleiei. Rinkite tuos paveik
slus, isz ju galima padaryti 
dailias paduszkaites ir 1.1,

Visi Pardavejiai Parduoda
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.—Persitikrink.

P. LORILLARD COMPANY

Mariuku teip ilgai lauktu ma
nes, bet...

— O Milimas Antanėli — 
pertrauke mergina, ar teip blo 
gai sprendiai apie mane ir ma
no meile?

— Atleisk man milima mer 
gele, bet argi buvau vertas ta
vo meiles, argi neuszsipelnijau 
ant pamirezimo?

—Nekalbėk apie tai Anta
nėli...

— Taigi pertraukiau savo 
apsakima; klausikit kantriai, 
dar apsakisiu kaip pabėgau. 
Apsvarstęs dalika persitikri 
nau jog reikia but atsaigiam. 
Apmielijes plena, iezejau isz 
savo szetro. Geras pelnas ma
no draugu liepe jiems isztusz 
tint visas bonkas vino, taigi 
gere, arba nenoroms pile sau 
vina, apart sargu, kurie teip 
gi nors rūpestingai pildė savo 
pareigas, bet apsvaiginti snau
de ir tik žiurėjo in užabazi 
nesirūpindami tuom kas vei
kias! abaze. Nusprendžiau nau 
dotiesi isz geros progos. Ne- 
kurie nusigėrė jau miegojo 
kur kas puolė, kiti gere szu- 
kaudami, iszreiszkinedami sa
vo velijimus. Priėjau prie ju ir 
teip-gi nuduodamas linksmas 
pradėjau ragint visus prie gė
rimo, patsai saugodamasis no 
pasigėrimo. Gabaus nuduoda
mas girtas atsitraukiau ir nuė
jau sustatit sargus. Žinoma, su 
staeziau juos pagal savo pieno 
teip, kad turėt kelia pabėgi
mui. Ne trukus tila abaze apsi- 
vieszpatavo: visi sumigo akme
niniu miegu, tada nuėjau in 
szetra, kame buvo surisztas 
prekejas. Tamsoje, paleidęs 
jin isz risziu, uszklausiau ar 
butu pasirengęs pasirižt prie 
bėgimo isz nelaisvės drauge 
su manim. Nelaimingas preke 
jas iszsik intikejes man pastvė
rė usz kaklo ir buezevo isz 
džiaugsma, iszreikszdamas tuo 
mi man savo dekingiste. — 
Apsupau jin skraistia ir pae- 
mias piningus jo paėmiau usz 
rankos ir nusivedžiau. Žinomu 
man buvo kiekvienas krūme
lis, kiekviena uola ir plaisza, 
kaipo ir kur takelis ir kur sto
vėjo pabalnoti arkliai. Taigi 
nors naktie buvo tamsi, kas da 
geriau buvo, pabėgimas buvo 
nesunkus. Prieje prie arkliu 
paėmiau du geriausius isz ju, 
susėdome, leidomės žinomu 
keliu, idant kuoveikiausiai at- 
sitolint no abazo ir iszvengt 
besivijmo banditu.

Viekas nusisekė gerai; nepa- 
taikeme ant jokiu kliueziu — 
o kada pasiekėme ta vieta, ku
rioje ne reikėjo atbot banditu 
sulaikėme begi arkliu, idant 
arkliam duot pasilsi ir patiems.

Tada ramiai jau jojova — 
ir teip jojova kelias dienas, 
kol paeiekeva rubežiu ir kol 
neperejova jo, kur jau nerei- 
kejo baieetieei banditu. Tame 
laike mums bejojant turėjau 
pakaktinai laiko eupažint ma
no dranga, arba iezgelbetoja 
isz banditu valios su visom

iez skausmo tuomet! — sunku 
tai iszreikezti. Troszkau turėt 
sparnus, idant pasikelt iruti 
lėkt kuoveikiausiai in ta vieta, 
kur buvo visa mano duszia, 
troszkau tik'pamatit da karta 
jus, pamatit ta gimtines lizdeli 
ir pragaiszt kur erdvibese kaip 
dulke. Nebutumiai brangi mo 
tin verkus ant nupuolimo tavo 
kūdikio tada jei butumiai iez 
vidus mane lavonu, gal ema 
giau tau butu, o asz laiminges
nių gal bueziau nes nežinoda
mas mano nusidėjimo laimintu 
miai mane, kaip laiminai isz- 
leidžiant in evieta mislidama 
kad visados buvau geru tavo 
sunumi — bet sziandien mano 
iszpažintie, atjaueziu — labai 
žeidžia tavo motiniszka szirdi 
— bet atleisk man, kitaip ne
galėjau pasielgt, kitaip būti 
negalėjo — noras matimerta- 
ves noras perpraszit tave usz 
mano nusikaltimą tau privertė 
mane sugrižt prie tavęs givu.

Ėjau tad per visa diena ir 
nakti ir net sziandien vakare 
priėjau kalnus kuriais nekar
ta vaikszcziojau.... Szirdis 
mano teip sujudo, kad rodėsi 
ankszta jai buvo krutinėję! 
Pradėjau nusileisdinet paleng- 
vele žemin in kloni, o duszia 
mano negalėjo prisisotint re- 
gikla! Kada teip ėjau ir soti
nau pasiilgusia duszia ir akis 
pažįstamu paveikslu gimtines 
szalies, urnai iszgirdau baisa 
varpo, kuris atailiepe bokszte 
bažniezios, kurioja pažinau ta 
dangiszka Tęva, szaukdamas 
maldingus prie maldąs. Puolės 
ant keliu meldžiausi kareztai, 
gal karezeziau negu kada-nors 
savo givenime, dekavodamas 
Dievui ir Dievo Gimditojai 
usz Apveizda ir iszgelbejima 
manes no amžinos pragaiszties.

Po valandai vėl ėjau skaiti- 
damas triobas kaimo, kaipi 
kad del persitikrinimo ar vis
kas da randasi, ka palikau. 
Maeziau ten namus Mariutės, 
ten musu gnnczele. — O mo
tin! ar supranti kaip graudi- 
nuosiu jog apleidau ta ramu 
tiku teviszka lizdeli, kur bu
vau ir bueziau buvęs ir po 
ežiai dienai laimingas.

(Toliaus bus.)

Puiki kukarka.

Kukarka: — Praezau po
nios ateitie in kukne, tiktai 
geitai!

Poni: — O kas ten?
K. — Tegul poni ateina ant 

valandėlės in kukne, ba turu 
eitie pae siuveczka pasimieruot 
szlebe.

— U-gi ko tasai Andrius 
tokie mandras?

— Matai ezedien buvo tak- 
soris raszinedamae ludnaste, 
tai jin užraezi bosu.

— Tai tiktai szedien velei 
per visa meta turės nose nulei
dęs ba tai jio boba bosauja 
grinezioja o ne jisai.

Jog kaip laukinius in cypė 
var

* * *

Vyruczei, mandagei ap-iej- 
kyte,

Teip garsiu krikeztinu ne kel
ky te, 

Nesitrankykite, 
Malszei apsiejkite.

Kaimynai miegoti ne gali, 
Turi dydeli ergeli, 

Ir vaikai ne gali miegoti, 
Lavosia dastigot. 
Ir kur-gi miegos, 

Kad pekla už sienos, 
Bridžvile teip dundėjo, 

Jog nutempt pas vaita turėjo;
Locninykas tojo bankieto, 

Doleriu 15 užmokėt turėjo. 
Pas Lietuvius tas priymta, 
Bet pas anglikus palaikyta 

už pikta, 
To ne darykite, 

Nors karta atpraskite.^
< * *

Jagu nepasitaisys viena boba, 
Tai kaip nupiszkesiu kada, 

In tolyma Rcckforda
Tai bus del josios gerti gana! 

Da tokios girtuokles niekur 
ne užtikau,

Ir tokios nepraust-snukes ne 
maeziau, 

Asz jaja pataisysiu, 
Ir kaili gerai isztaisysiu.

O tose Mizernese bobos, 
Yia dydelei nelabos, 

Kada tik suejna, 
Be girtavimo ne apsiejna. 
O nieko in dantys ne nusi

tvėrė, 
Kada tik užs’gere, 
Apkalbineje kitus, 

Prastus žmonis ir kuningus.
Tai juju apszvieta,— tai juju 

mokslas, 
O tokis mokslas, tai ne kas, 

Kad norint ka skaitytu, 
Tai nors karta prasiblaivytu.

Ir norint ka naudingo daži- 
notu.

* * *
In E. St. Louis atsilankiau, 
Daug foniu ižgirdau ir ma

eziau, 
Yra cze ir geru žmonių, 

Nes yra ir niekam tikusiu.
Dyrstelejau ant penkto strito, 

O buvo isz pats ryto, 
Kada isz viena stuba inejau, 

Tai rots pamaeziau: 
Pilna stuba vyru, 
Kaip tvarte mulu, 

Viens alų neszioti ne spėjo, 
Dvieje neszioti turėjo. 

Kada nuo gėrimo akis pabalo, 
Pradėjo musztyne ant galo, 

Szlubis buvo narsiauses, 
Ir pasiueziauses.

Prie kožno kabynosi, 
Ir muszti grasinosi, 

Ne dyvai ba szlubas, 
Tai nuo Dievo ženklytas.

Buvo ten ir puikios szermenis, 
Ant kuriu radosi kokis tai 

pavienis, 
Kuris statėsi geriausiu kan

torių 
Giedodamas prie baru.

Bet kada iszsižiojo, nuspringo, 
Rodos szmota muilo atkando.

Turėjo isz szermenu bėgti, 
Daugiau ne pasirodyti.

Statas.

Vardas ir pravarde
&

Pačta.........................

50,000 KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knygele. Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga- 
□iško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus 
vertesni bagelboi, keip §100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigelės. Ta knykelč ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokant ir pačtau. Jškirpkite zemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, o mas 
kuo gre-’čiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygelė.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER A CO., L.700 Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, Ill. 

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusuabgarsinta knygelė.

Ar Keliausite i Lietuva ?

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorka ant dipo.

MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
MES duoseme J ūmi 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 aprūpinti.

M. VARZINSKAS
Lietuvlszkas Fotografistaa 

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

Pvifkef ir pigei nutrauk* vi sokee Fotografija* 
Padaro Didalua Fotografija* is* tnažlu tf 
taded* in Beimti*. Indeda in Špilka* 
CorapaRM ir L L Parduoda viaokea Retina* 
Lietuvei au rime-minėtai* reikalai* actor 
k i tor eiti, kaip tik po* saro vena gyventoj 
Ir pMinMente Vartinama kari* padare 
rieke ka.na<«rUc*« • ir Peohe

B. RAGAŽINSKAS

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

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-66 N. Malu St., 
Malianoy City.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausia Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu 
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. i

Malianoy City, Pa.

ĮJNION RATIONAL gANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL 8TO K $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,009.

Sav. Vibt.Rudu tori mat* Banke icdet*

Mokame antra procentą ant sudėta pininga 
, Procentą pridedam prie tavo pininga pirma

diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt 
mi)*ū Banks, nepaisant ar mažas

Harriion Bail, Prerideatav
F.J.N®onac, Vice-?teri(it*tA*.
W H. Kohler Kasijerin.

reiksią ra 
ar dydelis.

...Scbateaii...
9 ryt* lyg 12

W. Rynlcewiczius
-:N0TABIUSZA8:-

233-235 W. Centre St., -> Mahanoy City, Pa. 
Ap***g*ja Nuno* ir Naminns Rakandai neg Ugnie*.

UdfiaBie Lietuviuką Agestar*. Kjuit®ra* Bankinis ir pardarist* Szipkercra «st viiekh

Farduod* Szipkortes ant 
risokiu drucziauaiu ir 
p-riausia Laivu, 
liuncaiu Piningu* la 

Visa* Dali* Svieto 
treiesiaua* ir piginus*, 
visi tie kuri* per nau* 
tunto apie tai geria tin* 

Išduoda Doetoviens*
M ta ka eari *av* daM

Del Drangyscziiu.
Pristoti* paiket Sisrh* 

Juo stu, Kepon*. Kiru** 
Špilka* ir L L
Su kokia non rdk*h 

kas-link Baipkora^ 
Piningu* Ir Lt

DIDIS GYDYTOJAS
DR. IGNOTAS STANKUS, M. D 

VIENATINIS 
DAKTARAS

TIKRAS LIETUVIS 
PHIL ADELPHI JOJE.

Gydo visokias Ilgas: vyrų, moterų Ir 
valkų. Atsišaukusiems Iš toliaus per 
laiškus sutelkia daktarišku rodp dovanai. 
Atėjusiems j oflsę. iš tyria geriausiai ligas 
ir duoda savo gyduoles už menkp užmo
kestį. Jis turi didelęmedikališkąpraktiku, 
kaip tai: pabaigęs Medlkališk^, Universi
tetu, buvo miestavu daktaru mieste Indi
anapolis, Ind. ir baigęs mokslus didžioje 
mokykloje THE NEW YORK POST 
GRADUATE MEDICAL SCHO
OL and HOSPITAL, Dabar gydo 
visokias Ilgas su gyduolėmis,darimu ope
racijų ir su elektrikos mašinomis.

PASARGA. Neklausykit to žydbernlų 
humbugo Medical Clinic, katras sako,kad su X-ray Jokios ligos negalima su
rasti. Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šias ligas : Augančius ak
menis tulžyje ir kepenjse (goll-stones), ® kmenls augančius inkstuose (Ne
phrolithiasis), akmenis augančius pūslėje, ronas skilvyje (gastric ulcers), Iš
narintus kailiu narius, sulaužytus kaulus, Ir t. t. Apsisaugokite ju tos nau
jos daktariškos knygos, nes jj ne daktaras rašė, bet žydbernlai, kurie tarna
vo pas New Yorko šarlatanus Collins ir Ferdele Hartman. Sulig suldšimo 
j turm? New Yorko šarlatanų. Jų tomai, žydbernlai, atslrlogllno čionai, užsi
dėjo tįi humbugo Medical Clinic, katras Jokios ligos negalįs surasti su X-ray. 
Apsisaugokite ju visokiu laišku ir knygų, nes ant ju nėra pasirašiusio dak
taro, o kas bijo savo vard^ pasirašyti, tai ten yra apgavystė.

Turiu šimtus padėkavonlų. Kelias čionai talpinu:
Aš Juozapas Svilba, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa., daug daktaru 

atlankiau, o nei vienas negalėjo manęs Išgydyti, bet daktaras Ignotas Stan
kus su pagelba X-ray mane išgydė. Ištariu širdingu ačiū.

Petras Salus, 29 Green place, Campello, Mass., taip rašo : Mano moteris 
Ilgai sirgo ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skrepliavimp, skaudė
jimą paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktaru Ignotp Stan
kų ir šitai Jis išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar 
didžiai širdingą! ačiū už geras gyduoles. Dieve duok jam ilgp amžių,kad ga
lėtu ir kitus sergančius gelbėti.

Iš Brooklyn, N. Y., 38 So. 2-nd St. Mane išgydė daktaras Stankus nuo 
išbėrimo veido, slinkimo plauku, greito supykime ir išgąsčio. Julė Dailldie- 
niutė. Tos padčkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacljentu.

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad St./ A Philadelphia, Pa. 
O Ofiso ( Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare. Subatomis nuo 10 
valandos ( ryto iki 8 vai. vakare.^ Nedaliomis nuo 1 iki 4 vai, po pietų,
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Trilektos duris.

Arti milžiniszkos girrios gi- 
veno malkakertis su pacze ir 
vienatine dukrele apie trijų 
metu senumo. Buvo teip var
gingi jog vos galėjo iszsimai- 
tint no dienos igi dienos.

Viena diena malkakertis isz 
ėjo in girria kirst malkas su 
skaudanezia szirdžia. Kada 
pradėjo kirst viena isz medžiu, 
stojo prieez jin puiki panna, 
su kartina isz žibancziu žvaigž 
džiu ant galvos.

— Asz esmių karaliene dei
vių, isztare, — tu esi vargszas 
ir ne turi isz ko iszmaitint sa
vo szeimina, atyduok man sa
vo duktere, o asz jaja auginsiu 
ir busiu del josios motina.

Malkakertis paklausė dei
ves, atvede mergaite ir atidavė 
jai, kuri paėmė jaja in savo ka 
raliste. Czionais mergaitei bu
vo gerai, turėjo visko in vales 
ir buvo puikei parėdyta.

Kada daejo keturioleka me
tu, karaliene deivių paszauke 
jaja pas save ir tare m jaja;

— Milemas kūdiki asz isz- 
kelaunu in tolima kelione. Pa
lieku tav trileka raktu no tri- 
leka pakaju, kuriuos seigesi 
igi asz sugrižsziu namon. Dvi 
leka duriu asz tav pavėlinu 
atydaryt idant paregetumei vi
sus puikius daigtus kurie te- 
nais randasi, nes in trilekta tav 
nevale inejt. Klausyk manės 
tame, nes jago peržengtum ma 
no prisakyma tai tav atsitiks 
didele nelaime.

Mergaite prižadėjo būtie pa 
klusna, nes kada deive iszke- 
liavo, pradėjo atlankynetie vi
sus pakajus. Kožna diena aty- 
dare po vienas durys pakol 
baigė dvilekta. Kožnam riume 
mate neiszpasakytina puikumą 
o kožnam mate puikia deivia, 
su kuria linksmai perleidinejo 
diena. Tik pasiliko da tnlek- 
tos durys kuriu da neatydare 
o labai jai rūpėjo dažinot kas 
jame radosi. Pasakė del deivių 
jog atydaris tik truputi ir vi
sos gales pareget kas jame ran 
dasi. Nes deives visos paszau-

V— Ne, ne, ne atydarinekie, 
tai butu griekas, žinai gerai 
jog tau karaliene liepe juju ne 
atydarinet, o tave patiktu di
dele nelaime.

Mergaite paklausė nes szirdi 
je turėjo misli, jog kba diena 
be juju žinios atydaris durys. 
Su kožna diena augo didesnis 
akyvumas idant atydaryt du
rie. Viena diena, kada visos 
deives buvo atsitolinia no pa- 
lociaus pamislino eav mergai
te: “Dabar pasilikau viena ir 
niekas mane ne matys, atyda- 
rysiu tik truputi ir paregėsiu 
kas jame randasi”.

Paėmus rakta, inkiszo in epi 
na o vos pasuko rakta, kad 
sztai patis durys atsidarė ir pa 
regejo ruime tris stebėtinai, 
puikias deives sėdi n ežias ant 
deganeziu sostu. Mergaite la
bai persigando ir nog divu ne 
galėjo ne pasijudint isz vietos, 
o pridėjus pirszta prie žiban- 
czios ezviesos, tuojaus pastojo 
auksinis.

T ojaus pajuto didele baj- 
me savije o uždarius greitai 
durys nubėgo in savo ruimą. 
Sziruie josios plake kaip kūjis 
o norints prausė pirszta aukso, 
nes jojo ne galėjo numazgot. 
In kėlės dienas karaliene, Dei 
viu sugrižo isz savo keliones. 
Paszauke mergaite pas save 
idant atidavinet raktus kara
laitei toji ijosios paklausė:

— Ar atydarei trilektas du 
rys?

— Ne, atsake mergaite.
Tada karalaite uždėjo savo 

ranka ant mergaites szirdies ir 
pajuto plakimą szirdies ir tuo
jaus pažino jog josios prisaky
ma sulaužė ir vela užklausė:

— Ar atydarei trilektas du
rys ?

— Ne, — atsake vela mer
gaite.

Tada ^karalaite paregėjo 
auksini pirszta mergaites ir da 
bar ant tykruju žinojo jog tri- 
lektas durys atydare, nes vela 
paklausė mergaites:

— Ar atydarei trilektas du
rys?

— Ne, vela atsake mergaite.
— Ne klausei mano prisa

kymo ir nepasakei man teisy
bes; už tai ne esi gadna būtie 
karalisteje deivių. — Atsake 
karalaite.

Po tuja žodžiu mergaite in- 
puole in dideli migi, o kada 
pabudo radosi dideloje pusezio 
je. Norėjo szaukt pagialbos 
nes ne galėjo isztart ne žodžio. 
Norėjo bėgt, nes in kur pasisu 
ko ten asztrus erszkeczei jai 
radosi ant kelio jog isz tanku
mu negalėjo iszsigaut. Ten 
kur pabudo stovėjo milžinisz- 
kas medis ir tasai ketino bū
tie josios priglauda. Maitinosi 
tik vuogom ir szaknelem.

Po kokiam tai laikui ir dra- 
bužei josios supliszo ir nupuo
lė no josios, per ka turėjo už 
dengt savo kuna su savo ilgais 
plaukais. Teip perleido meta 
po metui.

Po nekokiam laikui vasaros 
laike kada jau visi medžei pra 
dėjo žaluot, karatus tosios ap
linkines iszjojo su savo dvaru 
ant medžiokles. Vijosi paskui 
elne, kuri dingo terp tankumi 
nu prie tojo medžio kur mer
gina giveno. Karalus nuszo- 
kias no arklio su szoble pradė
jo sau kirst kele terp tankumi 
nu idant tolaus galėtu leistis 
paskui elne. Kada iszkirto sau 
kele priėjo prie to medžio, pa
regėjo sedinezia puikia mergi
na apsirednsia in savo ilgus 
plaukus. Nusidivijo bajsei, 
jog ne žodžia ne galėjo prakal 
bet, ant galo iszdriso prakal
bėt.

— Kas tu do viena? ir ko 
czionais sėdi po medžiu. Nes 
jiji nieko ne atsake ant jojo 
žodžiu.

Ir vela karalus užklausė:
— Ar nori kelaut su manim 

in mano palociu?
Jieje tik palingavo su gal

va, o karalus paemias jaja ant 
savo arklo nujojo namon in pa 
lociu. Pribuvias in palociu da 
ve jai puikiausus rubus ir ki
tokius reikalingus daigtus del 
apsiredymo. Norints negalėjo 
jiji kalbėt, o kad buvo labai 
patogi, karalus labai in jaja in 
simylejo ir paėmė sau už pa- 
czia. Metas laiko perejo susi
laukė jieje sūneli. Viena nak
tį gulėdama lovoje pasirodė 
jiai sapne karaliene dieviu, ku 
ri teip in jaja prakalbėjo:

— Ar pasakysi man dabar 
teisybe ir prisipažinsi jog aty
darei durys trilekto pakajaus? 
Jago prisipažinsi tai sugražin
siu tau kalba. Jago ne, tai at
imsiu nog tavias tavo naujei 
užgimusi kūdiki.

Karaliene deivių sugražino 
jai kalba ant tos valandėlės, 
nes josios szirdis teip buvo už 
sikietejus jog teip vela atsake 
“ne”. Deive paėmė kūdiki isz 
lovos ir iszniko jai isz akiu.

Kada ant rytojaus ne rado 
kūdiki žmonis visi pradėjo kai 
bet, jog karaliene savo kūdiki 
nužudino. Karaliene apkaltini 
ma girdėjo nes ne galėjo nie
ko iszaiszkint, o karalus mile 
damas jaja nuoszirdžei netikė
jo ka žmonis kalbėjo.

Antras metas perejo ir vela 
sūnūs užgimė karalienei. Dei 
ve vela pasirodė naktije ir ve 
la užklausė kaip ir pereita me
ta ir vela paėmė antra sūneli 
su savim.

Treczia meta'susilauke duk- 
riuke, nes deive vela pasirodė 
karalienei naktije ir prakalbė
jo in jaja: “Ejkie su manim”. 
Paėmė karaliene už rankos ir 
nuvede in karaliste savo kur 
parode jai josios du sūnelius 
bovijenczius terp visokiu žem- 
cziugu. Karaliene nusidžiaugė 
labai paregėjus savo vaiku- 
czius, nes deive atsiliepe;

— Ar da tavo szirdis nemin 
ko? Jago prisipažinsi man jog 
atidarei uždraustas durys, tai 
atyduosiu tau juos adgalos.

Karaliene ne norėjo prisipa 
žint ir szita karta nes atsake: 
“Ne” asz tuju duriu neatyda- 
riau.”

Deive atvede jaja adgalios 
in palociu nes nunesze su sa
vim mergaite, o kada žmonis 
dažinojo jog ir treczias kudi- 
kys dingo, pradėjo visi szaukt 
jog karaliene yra žmog—edys 
ir suede savo vaikus. Karalus 
jau negalėjo ilgiau susilaikyt, 
paliepė karaliene sudegint ant 
laužo. Jau laužas likos sukrau 
tas o karaliene stovėjo ant jo 
pririszta prie stulpo, ugnie li
kos jau uždegta, o liepsna isz 
visu ezalu pasirodė. O kad asz 
gakeze norints prieez smert 
prisipažint jog aez durys aty-

dariau! — Ir sztai tuojaus pa
sijuto jog galėjo kalbėt ir pa
szauke susigraudinus:

— O karaliene/deiviu! Asz 
a tydariau duris no trilekto pa 
kajaus!

Tuojaus pradėjo lyt o ugnis 
užgeso. Auksztai pasirodė di
dele szviesa kurioje pasirodė 
deive su trejetu kūdikiu kara
lienes tardama:

— Tas ka graudinasi už sa
vo prasižengimus ir prisipažins 
ta prie kaltes, buna atleistas. 
Po tu žodžiu padavė josios vai 
kėlus sugražino kalba ir pnža 
dėjo jai laime ir linksmybe su 
savo vajkeleis igi smert. F. B.

Jagu turi piningu.
Tai bus ir prieteliu.

Turczius turi daugybe prie
teliu, nes vargszas daugiause 
turi ju jeszkot. Iszbande tai 
viena karta ponas Feliksas 
Gadzinskis, kuris po pardavi
mui savo kromo, giveno isz 
aplaikitu už jin piningus kai
po žmogus turtingas galėtu ti- 
kei sau praleist gyvenimą.

Tame mierije nupirko už 
miestije puiku nameli ir give
no spakainei.

Godzinskis turėjo daugybe 
pažinstamu o per ka tankei 
vieszpatavo pas jin linksmu
mas susirinkusiu prieteliu.

Norints pažinstami daugiau
se pribuvinejo nedeliomis ir 
ant szveneziu atvažiuodavo to
kiam dideliam skaitliuje, jog 
priesz narna vežimai iszrode 
kaip priesz kokia svetaine. 
Nes tas tankus atsilankymas 
nubodo ponei Godzinskienei, o 
ponas Godzinskas ne žinojo 
spasabo ant užbegimo to visko.

Viena nedelia piečius priesz 
narna iszrode kaip jomarkas. 
Ponas Godzinskas turėjo pil
nas rankas taja diena. Sztai 
terp svecziu sedineziu prie sta
lo davėsi girdėt szaukentis 
balsas:

— Kas tai po velniu, kokis 
ezion do paredkas szitoje knai- 
poje?

Buvo tai balsas kokio tai 
pakelevingo, kuris mislinda- 
mas jog randasi hotelije. Po
nas Godzinskas paszoko idant 
užganadint pribuisza, o nusi- 
szipsojo pats in save, kada ap- 
znaiminias nepažinstamam kur 
randasi.

Kada po piet nepažinstamas 
trenke su lazdele in stala idant 
užmokėt už valgi, ponas Ga- 
dzinskas nusiszipsojas pasakė 
jam, jog džiaugėsi pažint nau
ja sveczia, ir jog jojo namas 
ne buvo koteliu. Nepažinsta
mas szoko ant kojų susisarma- 
tinias, nes tuo apsimalszino 
tardamas:

— Acziu ponui szirdingai 
už priėmimą. Stebiuosiu isz 
pono geradeyste. Nes gatavas 
esmu su ponu ejti isz laižibu, 
jog visi tie žmonis ka czionais 
szendien randasi pas tave kai
po sveczei nesirūpintu apie ta
ve jago kada pareikalautum 
no ju kada pagialbes.

Su tais žodžeis padavė savo 
bilietą, pasikloniojo gilei 
ir atsitolino. Godzinskas žiu
rėjo paskui atsitolinanti mur
mėdamas ka toki po nose, bet 
vela turėjo rūpintis sveczeis 
ir ne turėjo laiko apsvarstyt 
gerai žodžius nepažinstamo. 
Velibam vakare net pasakė 
savo paezei kas jam atsitiko.

— Kad norints žinotau, kas 
tai do vienas buvo. Nes man 
szirdingai už priėmimą pade- 
kavojo. Po teisibei turiu jo 
bilietą Sztai yra: “Dr. Ka
minskas. Advokatas” Kaipo 
užmokesti už pietus davė man 
gera rodą ir teisybe pasakė. 
Ka tu ant to pasakysi pa- 
cziule ?

— Asz mielinu, jog tasai 
žmogus turėjo tikra teisybe. 
Po teisybei kalbant tai man 
tas viskas jau nubodo.

— Ir man teip—gi; nes kaip 
dabar isz to galima iezeit, ne 
užpikinant nieką?— Kalbė
kim apie ka kita. Ar buvo 
szendien daktaras Gidinskas?

— Buvo— atsake pati,— 
nes trumpai, ba turėjo atlan
kyt da viena ligoni szendien.

— Ne žinau, del ko aez ne 
keneziu taji jauna žmogų. Ro
dos man nieko szlekto nepa
darė.

Ant to pasibaigė pasikalbė
jimas Gadzineku ir nusidavė 
ant pelnito atsileio.

Ant rytojaus, nesakydamas 
nieko niekam apie savo mie- 
rius, ponas Gadzinskas atsisė
do prie savo stalelio juokda
masis parasze sekanezia gro- 
mata:

“Mielas mano prietelau!— 
Isz priežasties visokiu nelai
miu kokios mane patiko in 
trumpa laika, esmių priverstas 
nusiduot pas tave praszidamas 
pagialbos. Pralosziau didele 
suma piningu ir turėsiu trum
pam laike juos sugražit, o ja
gu ne galėsiu tai busiu pri
verstas parduot savo narna. 
Praszau tavęs prigialbek man 
kiek galėdamas. Žinau jog 
man to ne atsakysi, nes turi 
gera zoposti kaip žinau. Pra- 
szau ta mano praszima užlai- 
kyt slaptibeje.

Pasilieku tavo szirdingas 
prietelis.

Feliksas Ganzinskis.
— Teip tai užteks, tarė už- 

ganadytas pats m save. Dabar 
kokis tuzinas tokiu gromatu 
pas savo prietelus o datirsiu, 
ar ponas advokatas turėjo teisi 
be.

» » »
Ateinanczia nedelia namas 

pono Gadzinskio buvo tusezias. 
Vienas tik žmogus pribuvo va
kare — jaunas daktaras.

Gazinskas priėmė jauna 
žmogų szirdingai, nes nemažai 
nusistebėjo kad tasai prasze 
ant slaptingo pasikalbeymo. 
Da daugiau nusistebėjo, kada 
daktaras pasakė jiam, jog gir
dėjo no žmonių apie piningine 
ne laime, prasze per tai pono 
Gadzinskio idant priymtu ma
ža suma piningu, kuria buvo 
nesenei aplaikiae po mirusiam 
dedei, ir darytu su jais kas 
jam patinka.

Gadzinskas szirdingai nusi
juokė.

— Paduok ponas savo ran
ka, ponas daktare — tarė. De- 
kavoju ponui teip szirdingai. 
kad ir man tikrai prireiktu 
juosus no pono pajimt, nes de. 
kui dievui ne teip yra.

Czionais apsakė daktarui 
apie savo iszbandyma ir abu
du garsei juokėsi isz gero pa
sisekimo. Baudimas isz puolė 
ne ant naudos ant teip vadina
mu prietelu.

Nog tojo laiko daktaras Gi
dinskas duvo tankus sveczias 
namuose Gadzinsku, neužilgio 
pasiliko juju szirdingu priete- 
lium o ant galo likos pryimtas 
in skaitlį szeiminos. Alena 
Gadzinskiute jau no senei bu
vo jam atydavus savo szirdele, 
tai kada paprasze tėvu josios 
rankeles, likos pnjimtas su 
džiaugsmu.

Ant sužiedoviu suvažiavo 
ve la visi pirma karta juokėsi 
ne mažai Gadzinskis isz juju 
iszsikalbejimu, kada kožnas 
iszsikalbinejo, o vis kitaip. 
Nieko ne gialbejo juju saldus 
nusiszipsojimai ir prižadeymai, 
ba ponas Gadzinskas davė 
jiems ajszkei suprast, jog at- 
ejteje nemislina daryt isz savo 
namo hoteli ir dika tarnista ir 
valgi.

kufTbuna
Mano brolis, Stanislovas Lukauc* 

kas, paeina isz Kauno gub., Szauliu 
pav., Lukes gmino., girdėjau gyve
na Chicagoi, jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

Jno. Lukauckas.
1319 S. Front St. Philadelphia, Pa.

________ ('St °1)
Mano dede Faanciszkus Martiszus 

du metai adgal gyveno Chicagoi, 
paeina isz Suvalkų gub. Wladys- 
lawowo pav., Szilgaliu , gmino, 
Slawiku para.. RukQniu kaimo, turiu 
svarbu reikalą, jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (t^’oą) 

Antanina Budzinskiene
Box 253 Adamson, Okla

Mano tris brolei Martinas, Vincen
tas ir Kazimieras Gelaželei: paeina 
isz Kauno gub„ Razalimo para., 
Liutkunu sodžiaus, 6 m. adgal gy
veno visi tris Mahanoy City, Pa. 
o dabar nežinau kur, turiu svarbu 
reikalą jie pats ar kas kitas praszau 
atsiszaukt ant adreso : (gp oi)

Jos. Gelažele,
1830 St. Clair avė. N. E.

Cleveland, Ohio.

Mano brolis Petras Moteika pir
miau gyveno Brighton, Mass, o da
bar ne žinau kur, jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

G. Moteika.
Box 34 Hartford Conn.

Juozas Stalgaitis, pirmiau gyveno 
Pittsburge, jis pats ar kas kitas pra- 
nzau duot žine ant adreso:

Fr. Kilikevioz.
1411 Turner St.

Grand Rapids, Mich.

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

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

Zenklivi sveczei isz Indijos.
Terp pribuvusiu delegatu in Molionk ant padarinio svie- 

tiszkos sutaikos ydant ne butu daugiau kanu, pribuvo isz 
Indijos Bustom Rustomjee su savo paezia. Paejna jisai isz 
sztamo Parsee kurie likos ižguitais in ludije per Mahometonus 
o kuriu randasi iszviso vos 90,000. Parsieczei yra iszlavinti 
moksle ir iszmintinga tauta. Rustomjee yra ižduotojum 
laikraszczio “Oriental Reviev” mieste Poona. Jojo pati yra 
augsztai mokyta motere.

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas.* Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

A7ew York, ^i. Y 
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

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

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas 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 greieziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavota« 

Varszavo^’e, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isi 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimug 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaucziu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegims 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu, 

Reikale raszykite ant adreso
nn yni rn 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.
Ulii KuLLH Adinos: 9iki 5 vakare. Nedeloj nog 9iki 4poplei

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvania ir 
talpinasi loonam 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. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Val.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

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

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

ner'viszkaa systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokia užsiėmimą.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Araziausios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme pricszingi priesz pjovime 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomai 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojinge 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ks 
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados i«x 
gydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu bloge 
dalikusysteme. Mano buaas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” vyrai1 
iszgydam in 14 dienu. 
“Silpnos Vyras** ju kana1 
sugražinu in normaliszka 1

“Exzema” ir kitas panaszas 
ligas iszgydau labai trumpam 
laike.

.---------- ‘^slaptingas Ligų” h 3 lyg
padėjimą ui trumpa laika. 5 dienaa “Varicocele”

"RtunatiMma” vieoki “Hydrocele” h M adynoa,
rogydao labai Įbe opemc^uc_

i “Užtruomtas Kraujas” ra » 
i d ienų-be naudojimo marikuri 

ubzo ar potasu.
“Btryktura” be peiie ■

“ezaszius” ir skandalus skaros 
isigydaa greitai ir ant visadei

OFISOS ADINOS: Nog 9 lyg 8ad.vakare, n | 626 Penu Avė.
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis 111.1 fllR ll7 2 Floot Front Plttchiircr Pa 
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge MllLUlUIIL rlllčlilllgj rd
jog 15 metu toj paezioj vietoj. Kalbame Lenkiszkai.Rusiszkai irVokiszkai

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausią armoni
kų, koncertinų, klernetų, 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. 
Por 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakinius per pačtą arba cxkspresą greičiausėj. Adresas:
M. «l. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33-rd St> CHICAGO, ILL.

I ' ■ I — ■ I I

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir aiusta yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimua, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinajjsigyditi.^ Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katras ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedei vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir^adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 900 22 Fifth Avenue, Chicego:

Godotinas Tamlsta: Papal Tamlstob prižadiejma, aS norlečjan 
jog Tamista prislnstumei man vysai dykai vėnajusa knyga del vyia. k 

Vardas.................................         |

Adresas;.................................................. Steltas.................................................   Į

Metams lešuoja: 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 raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis.

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

PASTABA^ Kas prisius |4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes $3.50.

Kas prisius $2.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žemlapį ir 8v. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

Inn icpin Labai pageidaujama, naujausia ^Jell-1 1SCJO knyga, mokslas apie sveikatų

DAKTARAS”.

& ŠITA KN YGA parašyta Baujausio mokslo ir išradimo goriausio budo® 
^?gydyino, pripildyta tokia puikia nudega, kad kitose iki šiol išėjusiose lie-*? 
^tuviškose knygoio to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.^ 

ŠITA KNYGA "DAKTARAS” aprašo visokių ligų vardus, kaip jos prasideda, kaipM^ 
<3apsirciSkia. kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima iSsigydyti.

TA K N VGA labai plačiai aprašo apie vyrą paslaptybes bei ilgas ir tclp-pat apie moteris tev. 
telpa daug.

.Į. ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS" dlkčial aprašo atidengiant daug paslaptybių, apie 2? 
^wgeriausius smagumus ženybinlo gyvenimo ir teip-pat kaip Ir kada geriausiai apsivesti ir ©M

Lakaip būti laimingu. Ta
Mk TOJ KNYGOJE “DAKTARAS" gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teln ir moteris.
”kas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, žeuotiems ’’5 

ir neveduslcms. fck
^9 KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti, 

tai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su dideliu ukvatu perskaitys tiems garsiai, kad^ų 
galės daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalingu^S 

fr/*turėti, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi. »-
' KNYGA “DAKTARAS“ yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis, 

^Natidcngiunt paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius 
SLtą knygą atrasite viską, ko čion negalima parašyti ir dalinosi visą telsyl>f. ML

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti lapie nervų, kraujo, inkstų, 
Mrromatizmo', odos, vidurių nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; teip-pat apie moterų 
^^nesveikumus ir kitas visokias ligas ir t. t.
bu JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors iiekarstas ar kreiptis Pi*ielU 
Išgydytojo, reikia būtinai perskaityti "DAKTARAS".

ŠITOJ knygoje “DAKTARAS" netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku, 
wklM't ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti. Įįjį

NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bot kad prašant lietuviams ją išleido 
HflPhiladelphios M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienas ją apturės, kuris tik prlsiųsBL 
^kelias štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip:

| The Philadelphia Medical Clinic
“ 1117 Walnut St., • Philadelphia, Pa.“

VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu 
^Įteip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti Į šitą tikrą Kliniką. Ateinančius priimama šiomis 

valandomis per Kliniko Daktarą: ®
^JKasdien nuo 10 Iki 4 po plet. Nedelioj nuo 10 iki 3. U tarn, ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai. *5

$25 DYKAI$25
1 8 | 2
6 3 | 4
7 9 į 5

i nori gauti gera 14k. aukso pripildinta 
(Gold Filled) Laikrodėli su gvarancija ant 
20m., tai raszykite pas mus o dasižinosite kaip 
lengvai ta galima padaryti. Iszriszkite szita 
pozeli, tai yra, imkite numerius isz pirmo lange
lio ir si dekite antram langeli, taip Kad skaitant 
isz visu pusiu iszeitu lygai 15. Prisiūkite

iszriszima mum, jeigu bus gerai sudėta, gausite Kreditava Czeki ant $25.00 katras bus 
geras del nupirkimo vieno Laikrodėlio, Lencugelio ir Komposo isz musu katalogo. 

Atsiųskite marke ant nusiuntimo kasztu. Adresuokite:

LENOX WATCH COMPANY
32 UNION SQUARE, DEPT. 17. NEW YORK, N.Y.

Dr.O’Malley iszaiszkinapriežastį pasekmingo gydymo

ISZSIVERŽIMAS
Vcrikosele arba netikrasis Iszsiveržinias

Puczkai ir visokios Odos Ligos.
Be jokios Operacijos, Skaudėjimo ar 
apleidimo savo kasdieninio darbo

PRIEŽASTIS ISZGIDIMO.
1. DEL TO — Kad jojo n ėsk a ud an t i 

rretoda likos naudota j>er jin sūvirszum 
25. metus, o josios naudingumas likos 
prisavinlas per teip vadinamus “Specialia 
lūs Rupturos, kurie jaja ir naudoja.

2. DEL TO —Kad suvirszum in 12,000 
iszgide ligoniu.o nekurie pribuvo isz tolimu 
szaliu gydytis, o kuris jis vienas pasekmin
gai lik gydo.

3. DEL TO — Juoę kožna savo žodi 
gali pinigiszkai ir profesijonaliszkai užtik 
rint, kuri duoda ligoniui, o būdamas terp 
ju 25 metu yra gana paliudinaneziu.

Su Tokiais paliudymais delko turėtum da vilkinti ir ntateiti ant rodos pas Dr 
O’Malley, kuris tave PERŽIURĘS UŽDYKA ir pasakys, kas tau kenkia, ir geriausia 
rodą kaip gali pasveikti. Geriau pasinaudok isz 25-metines praktikos irnebusi pavojuje. 

Pasikalbėjimas - Ypatiszkai ar per Paczta.
Atsiusk adresa ir marke už 2c. o prisiunsimknygute su abrozeleis apie iresiveržimą 

užpeczelytame koperte.

Dr. Alex. O’Malley
158 Washington Street Wilkes-Barre Penna.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiukai fusikalbama ir susiraszozua.

G. A. Fritzinger (policmonasj Wilkes- 
Barre Pa. iszgydytas nuo sunkaus iszsiver- 
žimo 5 metai atgalios, nuo tada neneszioja 
jokia diržu.

Thom. R. Williams, anglekasis ittz Hyde 
Park Pa, iszgyditas nuo iszsiveržimo, 5 
metai kaip diržą ne neszioja.

William H. Adams, fajermonas, Sheldon 
Alex Works, Wilkes- Barre, iszgydytaa nuo 
iezsiveržimo, kurin turėjo per 15 metu.

R D. Greenwait,rmaszinistas prie Pros
pect brokerio, Breslan Pa du vaiku 3 ir 9 
metu senumo, isigydyti nuo iszsiveržimo, o 
diržo neneszioja 2 metu.



Puikus Vasarini Siutais
Pas mus gausite geriaus 

pirkti negu kitur.
Muk Siutai Vyrams ir 

Vaikams yra pasiūti pagal 
naujausios mados isz visokio 
ceikio, visokuosia koloruose.

Ateikyte pamatyti o jaigu 
pirkaite Siutą tai busite visame 
užganėdinti ir nesisarmatiusite 
svietuj pasirodyt.

Pas mus teipgi' gausite 
visokiu Vasariniu Apredimu 
Vyrams ir Vaikams kaipo tai: 
Skribeliu, Kepurių, virszutinu 
ir apatinu Apredaliu, Kalnieriu 
Nektaizu ir t. t.

Pirkite pas mus o 
suczedinsiite pinigą.

RYNKIEV1CZIA
1 233-235 W. CENTRE ST.

Žinios Vietines. T. Astramskio Prakalba

— Ketverge pripuola “Die 
vo Kūno”.

— Kas petnyczia per szita 
menesi atsibus nobažanstva 
ant garbes Saldžiausios Szir- 
dies Vieszpaties.

— Mieste teip malszu isz 
priežasties darbu jog ir žinu- 
cziu sunku surinkt. Žmonis 
ne turi laiko ant lėbavimo.

— Nedelos ryta apie pusiau 
ketvirta valanda, užsidegė 
sklodas žido Coffee ant West 
Water uliezios o keli namai 
apdege. Ant gilukio kad buvo 
tikus rytas tai ir užgesino.Ug- 
nis bledes pedare ant $25,000 
doleriu.

— Petnyczios vakara turėjo 
prakalbas ■ vice prezidentas 
Hayes ir kiti virszininkai uni
jos prie Mansion House kote
lio Žmonių susirinko pusėtinai

— Norints kompanijos ru- 
goję, jog nesiranda darbininku 
bet szimtai stovi kas diena prie 
kasikiu, melsdami bosu darbo 
kuriu ne aplaiko del ko — ne 
žine.

— Ketvergo vakara bus 
puikus teatraliszkas perstati- 
mas ir krutanti paveikslai ant 
Boczkaucku sales. Galite atei
tie, bile kada nog 7:30 lig 9 
adynos o matysite visa persta- 
tima. Apricz keletą komedijų, 
bus rodomi paveikslai isz ne
laimes Titaniko laivo ir keletą 
kitokiu puikiu paveikslu. In- 
žanga tik 10c. vaikams 5c. 
Tiktai viena vakara, Ketverge 
6 Juniaus.

— Motere iszvažiuoja isz 
miesto, už tai parduoda savo 
naminus daigtus už labai pigia 
preke. Ateikite bile kada po 
No. 231 East Center St.

(Pradžia ant 1 puslapio)

m. t. y. 
maiszto

parėmė

SHENANDOAH, PA.
— Negirdėt vaidu ir nesu

tikimu.
— Juk laikas ydant garsin- 

giauses lietuviszkas miestas 
duotu isz saves paveizda.

— Augustas Fenilus, gyve
nantis ant Gilbert uliezios ap- 
laike liūdna žine nuo emigra
cijos virszininku, buk jojo pa
ti kuri iszplauke in tevyszkia 
mirė ant mariu ir likos palai
dota gylumosia mariu. Pati 
pasiėmė su savim du mažus 
vaikus, kuriuos paėmė kompa 
nija po savo apgloba, nes ka
da laivas atplaukė in Ham
burgą vaikai apsirgo ir likos 
tenaie sulaikytais. Nelaimin
gas vyras turės dabar pats ke
liaut in Europa parvežt adgal 
vaikucziue.

— Lietuviezka szaka U. M. 
W. of A. No. 1358 nutarė nu- 
mažyt insiraszimu naujams są
nariams tik $2,50. Pasinaudo- 
kyte isz to, nes žinote, jog ne- 
priguledami in unije bus dy- 
dele sunkenybe.

Ant pardavimo.
Puikus salunas su namais 

ant W. Centre nlyczios Malia. 
nojuje. Teipgi arklis su veži
mais. Viekas parsiduos už pi
gia preke už tai kad locninin- 
kas nori važiuoti in Lietuva. 
Atsiszaukite pas.

P. Macziokas.
626 W. Centre St,

Mahanoy City, Pa.

Patekusi Lenkija galutinai 
Maskobjai, Lietuva jau buvo 
atkirsta nuo Lenkijos 1772 m. 
be stenėdama m 33 
1863 m. surengė vėl 
meta.

Maiszto sumanymą
vien ponija ir kunigija, aiptol 
neprisidėjo kaimiecziai.

Pritarėjai, balevojo bažny- 
cziose, jeigu pasigavo kaimieti 
susznekanti lenkiszkai, gerau- 
dami ir valgydami, žadėjo net 
kaimus duot, kad prie maiszto 
tik prisidėta, kai kurios ir pri
traukė. Mat tuomet buvo bau- 
dževa tika panaikyta, tai kai
miecziai mane, kad poneliai su 
kunigais nori vėl baudževa 
atgaivint, aiptol neintikejo po
nams ne kunigamis.

Kilusiems tuomet maisztams 
Maskolijos vienas didžiūnas 
grafas Hilferdingas teisingai 
apie Lietuva ir Žemaitija in 
Maskolitos valdžia atsiliepe 
kad del lietuviu ir žemaieziu 
nieko gero nesuteike lenkai ne 
rusai.

Hilferdingas szviesiai nuro
dė kad žemaieziai ir lietuviai 
yra visame gabesni negu len
kai, jie 1830 m. priesz Bosija 
kovojo narsiaus negu lenkai, 
ir sako bene jie žemaieziai i 
lietuviai su Rosija kovėsi del 
Lenkijos, ne,-jie kovėsi del sa
vos laisves 1863 m. “Litva in 
Zmud” raszte, jisai sako — 
lenkai lietuvius tik suviliojo. 
Gana placziai ir teisingai apie 
lietuviu skriaudas valdžiai ra- 
szydams, jisai mislio greieziaus 
Lietuva ir Zemaityja pakreipt 
pravoslavijon ir sumaskolevi- 
man.

Kada korikas Muravjovas 
tapo Vilniun pasodytas, rude
niop kada ponus ir kuningus 
dideis būriais isz visur gabeno 
in Vilnių, vienus iezkore, kitus 
siberijon iszvare, dingo Hirfel 
dingo anie valdžiai apie sie
tuva ir Žemaitija visi perstaty
mai, galop ir spauda liet, vi- 
siszkai panaikino.

Tuomet kaimiecziai anaip
tol neprisidėjo prie maisztu, 
nes atmindami seniejie papasa 
kojo kad 1830 mete vadinami 
krakusai visus jaunus vyrus 
panevale iszvare in abazus, lie
tuviai ir žemaieziai lenkiszkai 
nesuprato, tai jiems marszuo- 
jant turėjo but prisekta žiups
nis sziaudu prie kojos vienos, 
o szieno prie kitos, tai kaman- 
Galop maskolei užeja iszsker- 
de visus.

Taigi ir 1863 m. buvo mis- 
lyta kad teip pat naktimis už
klups, ir lenkai visus jaunus 
iszvarys, bet tas padaryt nenu 
sidave.

Kaimiecziai per visa vasara 
tylėjo užklupami ir skriaudžia 
mi tai maskolių, tai pasikele- 
liu; rudenie p kad viskas jau 
buvo apramyta, tai ūkininkai 
iszmislio juokinga dainelia ir 
ja dainuodavo szeip:

“ Ojczyzna nasza, welnias 
poną nesza,

Ponais iszarsim, ponioms 
iszakesim

Jaunius ponaieziais, rugius 
iszvagosim.

Po maisto meto viskas apsi- 
sztilino, lietuviai su žemai- 
cziais džiaugėsi vien tik mal
daknygėms, galop ir tais pra

dėjo isz ranku atiminet, tai me i 
te 1883 susitarusi liet, inteli- 1 
gentija pradėjo iezleidinet pir- I 
ma budintoja lietuviu Prusuo- I 
se “Auszra”. i

Inteligentija pažadino kibt I 
prie darbo ar tai Hilferdingo 
rasztai ar tai knygele “Vyrai : 
Pajudykim Žeme,” sunku su
žinot.

Paliksime dar Lietuvoj ju
dėjimą, o imsimės prie klausi
mo lietuviu gyvenimo czion 
Amerikoje.

Atvykia lietuviu in Ameri
ka buvo apie meta 1885 buris 
nemažas, bet visi posineria tar 
pe lanku ir nemislykime kad 
tai anuomet lietuviai buvo su 
tokiu judėjimu koks dabat 
yra; o ne!

Czion tuomet jau lietuviai 
kad buvo sulenkeja kokiu bu- 
du, ten prasižengys vienas isz 
Auszrininku t. y. Jonas Šliu
pas turėjo sprust isz Lietuvos 
in užrubeži, bet ir Prūsuos ne 
gale liktis. Pasisekė jam mu- 
siet su pagelba vieno klebono 
sikt per rubežiu valtij, ir ji 
valtininkai per rubežiu perga
bent kitaip negalėjo, kaip tik 
ingulde ant valties dugno. Bu
vo ne ka daryt, turėjo gult ant 
dugno ir gana.

Tuomet maskoliai gaude 
prasikaltėli Digajeva net pa
siūlydami kas ji pagaus 10 
tukstaneziu rub. nes Digajeva 
buvo nuszoves žandaru pul
kauninką; Šliupas maž daug 
panaszius in Digajeva buvo. 
Bevažiuodami valtininkai, pra 
dėjo mislit kad jie gal veža 
Digajeva, už kurio paemima 
geras but pinigas. Jonas ta gir 
dedamas, valtije jau skrupezio 
jo kad gal papult maskolių 
rankosia, bet valtininkai jam 
nedare nieko, parvežė per ru
bežiu, Jonas pervežejaus [^už- 
pundijas, iszsmuko per užpa
kalines duris, ir netolimon nu- 
sideve giraiten, isz ten dasiga- 
vo muset Tilžėn isz kur atvy
ko Amerikon.

Szlupas jaunas būdams da 
vyras, mate kad Amerikoj lie
tuviu kaip ir nėra, visi sulen- 
keja, pradėjo nuo lenku paža
dint skirtis, net ir bažnyczia 
New Yorke kurstė statyt, par- 
kviete kunigą Varnagiri, su 
jo pakurstymais, užsidėjo visu 
Lietuvininku Amerikoj Susi- 
vienyjimas, po to tapo sutver
tas ir kitas Susivienyjimas Vi
su Lie.tuviszku Katalikiszku 
Draugyscziu. Susivienyjimai 
pykosi, antros remie kunin- 
gai, tai pirmas Susivienyjimas 
po 3 metu gyvavimo numirė, 
likosi tik katalikiszkasis.

i Katalikiszkasis nore vienas 
likosi sau, bet visai be pasek
mių kol neatvyko kun. Burba. 
Kada atvyko kun. Burba, jie- 

i du su Szliupu kaipo pažysta
mi auszrinmkai, smagei prade-

i jo varyt agitacijas, [ vis-gi Su- 
> sivienyjimas netarpo del tan- 
i kiu permainų konstitucijos 

ir t. t.
Sustiprėjo Susivienyjimas 

labiaus kada užstojo kun. Jo
nas Žilinskas prežidentu, to- 
liaus anam atsisakius tapo isz- 
rinktas in prez. kun. Kaupas 
kaipo rimtas žmogus.

Pirma meta 
prezidentavo

i žmogus visame 
mas, bet kada 
ant antro meto 
met in Centr. komitetą pakliu 
vo ir kun. Milukas, tas kun. 
Kaupa pradėjo už nosies ve- 
džiot, ramybe tuomet susivie- 
nyjime eme szlubuot, ant “Tė
vynės” prez. kun. Kaupas už
dėjo cenzūra, ir galu gale 16 
Seime Susivienyjimas skilo in 
dvi pusi, vieni kitus rasztavo-

i . . . . ,josi, provojosi ir t. t.
Susivienyjimas L. A. isz 

mažos saujales iszbujojo, per 
' keletą metu, sąnariu jau skai

tėsi in 10 tukstaneziu. Szluba- 
vimas, nesutikimai invyko lai- 

į ke kada tapo iezrinktas in pre
zidentus jaunas vaikinas Ba- 
goezius, jie sumelavo seimui 
apie savo ukesyste, ir t. t. Po 

' Bagocziumi likosi prezidentu 
Damijonaitis, tame tarpe Chi- 

’ cago Seimas neapsižiurejas pri 
eme nauja konstitucija už ku- 

* ria vėl Užsikūrė gineziai, nepa 
siganedinimai, ir jau Susivie- 

. nyjiman ineirange liga.
Kanetitucijos turinis nebūt 

. sąnarius teip suerzinęs, bet joj 
■ sukraipyta žiauri kalba, atėmi

mas kuopoms autonomijos, tai 
buvo didžiausia kaulas. La- 
biausei sąnarius palytėjo 
Centr. Komiteto ypatingai pre 
zidento nenoras su žmonėms 
kalbėtis — ko dar reikėjo Jis 
palaikydamas netikusia žiau- 
rakalbia konstitucija “Tėvy
nėj” net atsiliepe — “kas ne
nori prie Susiv. prigulet, gali 
pasitraukt nes nepabaidys, jo 
pinigai Susivienyjime pasi
liks.” Tokie atsiliepimai in są
narius, sudilgino veik visus ir 
pradėjo, isz Susivienyjimo dau 
gumas prasitraukt. Preziden
tas tuomet buvo ir “Tėvynės" 
cenzorium, tai daugumas atsi
liepimai “Tėvynėn” tapo kon
fiskuoti. Tokioms aplinky
bėms po Susivienyjima be 
skrajojant, visokio moncinus 
kalbom besiplėtojant, Susivie- 
nyjimas L. A. pasijuto kad 
jau apie 5 tukstaneziai sąnariu 
prasitrauke palikdami anot 
prezidento ir piningus kiti per 
20 metu sumokėtus.

Dabartine taisoma nauja 
konstitucija, regis žmonėms 
tiks, ir visi nesusipratimai už
sibaigs, o su tuomi Susivieny
jimas nore dar puolės žemyn 
vėl kils.

Su tuomi T. A. kalba tapo 
užbaigta.

Antras kalbėtojas buvo 
Centr. Susivienyjimo prez. Zi- 
vatkauskas kursai daugiaue 
kalbėjo apie jaunimą kaipo 
tautos žiedą, apie darbininkus 
užgaudamas kartais ir kunin- 
gija, retkareziais ragino raszi- 
tis ir prie Susivienyjimo kaipo 
geriausios organizacijos.

Treczias kalbėjo Stasiulevi- 
czius Socijalistu Sąjungos se
kretorius, jis vien kalboje krei 
pe atyda link darbininkiszko 
klausimo.

Žmonių buvo nemažai tarp 
kuriu 4 Universitetu studentai 
lietuviai; da isz Lietuvos in 
mokslus tik atvaževo o du 
czion Amerikoj apsigyvenę.

Ten Būvis.

Brangiauses ir pigiauses 
miestas.

Brangiausiu miestu ira Gib
raltar, o tai isz priežasties jog 
ta miestą ne jokiu spasabu 
ne gali padidint. Kaip žino
ma, Gibraltar stovi ant augsz- 
tos uolos, palei suspauda van
deni ne einame isz Oceano At- 
lantikinio in mares Viduržemi- 
nes Szitai miestas galėjo sta- 
titis vienatinei ant siauro szmo- 
telio žemes, kuri kitados bu 
vo pakraszcziu mariu. Ant to 
mažo szmotelo talpinosi kaip 
galėdami 30,000 žmonių, isz 
tos tai priežastes Gibraltar ira 
brangiausiu miestu už visus 
kitus ant svieto ba randa pa- 
augsztina 70 prccmto daugiau 
negu Londone. P'giause gali 
givent Europoja ant salos Mal
tos, ten gali gaut ant randos 
ciela narna su 8 igi 9 pakaju 
usz 80 igi 100 markiu ($20 
$35 ant meto.) Paeina isz to, 
jog given tojas Maltos stato 
namus isz smiltinio akmeno 
(ka takelue dirba) isz kurio 
tai akmenio ciela sala suside 
da. Kasant pamata tuojaus at
siranda medega del statimo.

GERAS DAIGTAS TURĖTI

s

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstaneziai 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 
pa-S save neszioti daug piningu.

FIRST NATIONAL BANK
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.

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

...SAVININKAS IK FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuviszku-Lenkiszku Vaistu.

kun. Kaupas 
pasekmingai, 

buvo prieina- 
tapo iezrinktas 
Elizabete, tuo-

Geras materiolas ir geras kriaueziu darbas, padaro 
gėrius Siutus.

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

Geri Siutai nesziojasi ilgiau ir geriaus iszrodo negu 
pigesni Siutai.

Biski isz pradžios daugiaus kasztuoja bet geri Siutai yra
- geriausi ir piginus del juso pirkimo.

Guinano Sztorai Parduoda Tik Geriausius Siutus.
—« Mahnnoy City, Shenandoah,A J“® Garinei, Landsford.

• Gera -proga! •
Parsiduoda valgomas kre

mas ir naminiai daiktai labai 
pigei, o jagu kas norėtu tai 
galėtu pirkt ir su stubom — 
kas pirks naminius daiktus tas 
gales gaut no manias ir stubas 
— paskubinkit nes gera proga 
del jus. (og o,)

Jonas Pawlawiczius
1112 E. Center St.

Mahanoy City, Pa.

Jis ten turi būti.
Kadai teip buvo, ne žine, nes 

kad tai buvo, tai be abejones. 
O buvo teip: Ne žine kokiu 
spasabu insigavo vienas žydas 
in dangų. Szlamkus Chazer, 
isz aleksoto, o gymes Kaune. 
Pasirodymas Szlamkaus Cha- 
zero danguje, visus sujudino 
ir sumaiszi o ir užpykino. Pet
ras daugiause no visu szventu- 
ju iykosi iszjuoktas ir visi 
jiam prikiszinejo. Na ir sugal- 
vavo padaryti susirinkimą, pa
daryti sutarte ir nusiunst skun 
da ant Sz. Petro pas Dieva 
idant žydas butu kagreieziau- 
ee iszmestas isz dangaus.

Tas buvo ne lengva, ba ži
noma jog jagu žydas geroja 
vietoje apsiseda, tai ir su lazda 
ne ižguisi. O ka dabar kal
bėt apie ižgujima žydo isz dan
gaus? Y’lgai dunksojo Sz. Pet
ras sztai ir surado spasaba. 
Szitai priesz kėlės dienas, ant 
8 ady. rytia pamati, kaip 
Szlamkus Chazer spacieravo 
sau rojiniame sode barzda isz- 
putias, gal mielino, kaip cze 
koki geszefta padaryti, o gal 
api tai, kiek czion uždyrbs.

Sz. Petras prisiartino prie 
žydo ir tarė nubudusiu balsu:

— Oj Szlamkau, Szlamkau, 
kas su tavim darosi! Kaip tu 
apsileidi! Tai geda!

— Nu! kas tai yra? Kaip 
tai apsileidę?

— Ar kaip apsileidi? — at
sako Sz. Petras — tu eav czio- 
nais spacierauji, kaip rodos 
niekur — nieko, o ten žemybe 
je Kaune api 9 ady. rytmeti- 
je ateibuna licitacije.

Vos Szlamkus tai ižgyrdo, 
paszoko kaip bites ingyltas ir 
paszauki:

— Nu, giszedik! ar tai gali 
būti! Licitacije ir tai be ma
nės ? — Tai ne gali būti! Pra- 
szau mane tuojaus.iszleisti.

Isztikro Sz. Petras iszpildi 
norą Szlamkaus, iszleido jin 
isz dangaus ir tokiu tik spasa
bu atsikratė nuo žydpalaikio.

Parsiduoda Salunas.
Puikus salunas ant West 

Mahanoy St. Mahanoy City, 
Pa. Vieta vien Lietuviais ap
gyventa. Galima pirkti už ne 
perbrangia preke. Kas nori 
apie daugiaus dasižinoti tegul 
kreipėsi in “Saules” ofisą (gf)

Plunksna uždyka.
Kas prisius mums surinkęs ir 

aiszkiai suraszes 25 adresus sa 
vo draugu ir pažinstamu lie
tuviu, tam tuojaus prisiusime 
didele raszomaja plunksna su 
drūtais ir gražiais skuros ap
darais, su paiszeliu ir trinamu 
gurnu. Adresus pasiskubinkite 
prisiųsti nes tokia puikia pro
ga turite tiktai trumpame lai
ke. Adresuokite:

V. J. Daunora, 141 North 
4th Str., Brooklyn, N. Y.

( i[185 ounp)

.Brangus Lietuviai
Piltsburgeir

Aplinkinėj.
Praneszu kad aš uždėjau Didžiause Drapanų 
Krautuve del Vyriu ir Moterių, seneni ir 
jaunėm, už tai kviecziu visus Lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis 
patarnausu. Tiems ka atvažuoja isz api in 
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig 
75c. tiems ka pirks tavora už $20 arba dau
ginus, 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. Neužmirszkitc 
numeni ir ulyczia. Viso giaro velijentis, 

S,LabanauckasĮ°s%E?gupa
Parsiduoda Farma.

Puiki farma Roaring Creek, 
12 miliu nog Shenandoah, turi 
80 akieriu 20 akieriu girrios, 
teipgi 150 obuoliu medžiu vien 
obuolei atnesza $500 ant meto. 
Gera stuba ir didelis tvartas 
Parsiduos neperbran giai arba 
atsiduos už namus. Atsiszauki 
te arba raezykite ant adreso.

Jos. Bendrick 
Pottsville, Pa.b j)

815 ant nedėlios.
Reikalaujame vyru kaipo 

assistentai ir tlumocziai kurie 
gali kalbėt Lietuviszkai Vyrai 
del važiavimo per miestus su 
muso agentais kurie parduoda 
auksinus sidabrinus ir nikeli
nius ziegorelius ir lenciugelius 
ant mėnesiniu mokesCziu po 
$1 ir $2 ant menesio Teisingi 
ir blaivus vyrai tik reikalingi.

(ST ’oi) 
North American Sales Co.

4 a. Box 954. Dept. 72 
New York

Reikalingas Kriauczius
Kuris moka tiesog siute, ka 

ir nesenei pribuvęs isz Lietuvos 
gal gaut darba. Raszykite ant 
adreso. (g oj)

Jos. Sinkevicz
1505 Oneida St.

Shamokin, Pa.

VYRU NAUJI...
Skribeles jr 

Apredimas
DUODU

TRADING
MARKES

Del kiekvieno Vyrio kuris 
reikalauja geriausia Tavora ka 
gali gaut už mažiausia preke. 
Vienatinis Vieno preke Vyriu 
K romas. Visoki Pavasarini 
Tavora galim pas manio pirkit

J. J. FREUND, JR.
1603 Carton St., S. S. Pitt»bnrgb,Pa.

ISOPyriCht

E3

TIESIOG ISZ SENO KRAJAUS.
Pas mus randasi visoki Gėrimai 

patraukti isz Rosi jos, Franci jos, Prusu. 
Anglijos, Iszpanijos ir Italijos. Jus 
Lietuviai, kurie esat gere Lietuvoj, 
Ruska Areilka, pasitraukit tos paežius 
ant atmintes Seno Kraujaus, $1.50 už 
buteli. Teiposgi galit gaut pas mane 
visokiu Amerikoniszku gėrimu. Musu 
Dektine po $3 galioną yra geriause ka 
galit gaut už tos pinigus. Prisiuskit 
savo adrisa del kataliogo.

Fr. Strawlnskas. 1807 Carson St;ntt.burgh,p..

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA. 
-PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IB CBE1CZ1AUSI GA1ILAIVAI— 

Garlaivai iszdna kas dvi nedelas taip New Y oi ko o Kusijos be jokiu perstojimu. 
PUIKI GABLA1VAI: CZAH — KVBSK — BVSS1A

ln Kotterdama S Dienae. in Libava 11 Dienu. I f Kurek. 6 Birželio (June)
833 Treczla Klaea 835 <\ y’rk‘, I t zartnatijnej 15 Iiirželi<i( June)
lis Antra Klaea $50 iez J*ew kerao | Rusela,29 Birželio (June)
$<>.ri Pirma Klaea $75 | Apie dauginus daeižinoelte paemueo auentue arba
A. E. JOHNSON & CO., (General Pa»»enger Agt«.) 27 Broadway, New York, N.Y.

Kiekvienas Lietnriszkas Sztorninkafl 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant-pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galetu_nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apieliukese. Sztominkai 
ra-szykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

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

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

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

skaudėjimo................................. 10c.
Laszai nuo Dantų......................... 10c.

.25c.

Y UŽDĖTA 1S70111.
Atneszkite szita apgarsinimu ir su kožnu 

$1.00 pirkinu vyriu ar moterių apredalu gausite 
50 Ekstra Union Trading Stempu 

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

i J.H.BARENBBEGGE2“^^

(X HKnf)

Naujas 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 galesite 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. 
ĮTIK n rHnhu f mu9 dirba Lietuvaites.

k H T 122 W. Center Str.
1110 U1UUU I Mehanov City, p®

UtakiAGmm IMTOMIS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes $12,000.00 

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

p* 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 dabižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. 2\dresavokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, Ohio.

MERCHANTSBANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

D.M.Graliam, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

Valstijos Kasijerius turi 
sudėtus Piningus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra 
atsargi Banka del Valstijos,tai 
yra ir del jus invales gera 
Banku. Szitas liauka moka 
procentą ant sudėtus Piningus.

Direktoriai yra gerai 
žinomi ir atsakanti miesto 
biznieriai. Skolina piningus 
ant lengviausiu iszligu.

...DIREKTORIAI...
C. L. Adam, Vicc-Prezidentas.

A. Daniszewiczia. 
L. Eckert.

D.F. Guinan, Kasijerius.

W. J. Miles.

Buczerne ant pardavimo.
Buczerne su visais intaisi- 

mais, du vežimai, arklis, plesz- 
kus ir t. t Parsiduos už puse 
prekes, nes locnininkas pirko 
kita bizni ir ne turi laiko už- 
siymt dviems bizneis. Atsi- 
szaukytpas: (fk

Mr. Joseph Milutis, 
312 W. Coal Str.

Shenandoah, Pa.

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

Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
Itinigus mokam 1-ta procentą, pnskaitant 
;as 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 Kejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajut. Kejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o persilikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paczedumui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe» 
Expreso Money Orderi.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinių Lietuviui kas.

GRABORIUS

Laidoja Kūnas NtuairuFlu. Pwimd 
Rygiuua ir Vėlini im del Paid važinėj i B) 

Kramto Daigtus h L t.
Vlaka atlieka ka nogeriauae ir puikiame 
Ąa vinį minėtais reikalais kreipkite* po 
In o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre 8t. Mahanoy City

Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų............................................ 25c.

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

pas Vaikus.............................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................25c.
Pamada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Liemens................. 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu........ 15c.
Inkstu Vaistas...............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles...........-...............25c.
Gyd. nuo uždegimo Daniu arba

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

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Koliestvas

Aaz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu tlž

Mainose
Fabrikouse 
Ant Geležinkeliu 
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* 
stvoiu galidesetkus tukstaneziu 
iszgrait. Bet Kompanijų' szunelai 
už kelis desetkus dorielu smuulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Koinpanes 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigarsitu ir jus Provas priimta 
ir tuom Eik tiasia ir vilkina lik] laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka duodu ant 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatu Jankaus, po szuom adrese]

B. S. YANKA US
Cresski11, N. J.

M o. S

S0RK£WI».

WtsREY?

Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buleli. 
Teipgi czis gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duokite sav® 
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
408 West Mibanoj An.

Visam

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, Skripka visokiu 
Mužikaliskulnstrumea

2 tu,Britvu, drukuojam 
X Maszinukiu, AlbomQ

Jstoriszku ir Malda 
kningu, visokiu popieru 
G romą toms rasziti su 

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinaiuž 
$1 Perkupcziams 1 ,CCO už $6 Magisi 
kos Kazyres $3- Jai norietuinete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2o. marke ir aplankysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu. 
Didelis Szaltinis $1.50. Knygute ka 
pamokina kaip gauti amerikoniszkas 
popieras po 35c.

Maloniesite kreipkties su sziokaii 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS 
112 Grand Street Brooklyn, N V

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZI'J IR SIUNTIMĄ PININGU.

_------ 1

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

Franas Petraitis - Clymer, Pa.




