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KAS GIRDĖT?
Kubanai ne noii atsisėst. 

Per tai kanecz reike juos paso- 
dyt. Bet ka daryt — Ameri
konai dabar turi ergelio inva- 
les iszrinkimu kandydato ant 
prezidento— tai apie Kubanus 
užmirszo.
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Viriauees redaktoris laikrasz 
ežio “Ladies Home Journal” 
iszejnanczio Filadelfijoj, Ed
vardas Bok, praszalino nuo 
darbo 16 merginu, už tai, kad 
laike pietu užtiko jeises szok- 
damas “turkey trot.” Tasai 
szokis yra paniekintas per vi 
sas doras ypatas kaipo nemo
tai iszkas.
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Ministeris Penney] vanijos 
kasikiu iszdave paliepima vi
siems bjurams iždavimo “mai- 
nierwku popierių,” ydant ne- 
psrra-zinetu popierių (paveli- 
niniu del dirbimo kasiklosia) 
grinoriams per tuosius ka isz- 
keliauna in kur kitur arba in 
Europa. Nes toki iszkeliauda
mi in Europa pardavinėdavo 
popieras del grinoriu už gerus 
piningus o laike nelaimiu kom 
panije turi už tai atsakyt.
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Ligonbuteje Schenectady, 
N. Y. atsitiko negirdėtas atsi
tikimas. Perdetinis ligonbutes 
daktaras Charles G. McMullen 
iszpjove kelioleka tulžiniu ak
menuku patinai Onai Loeben- 
steiniutei. Laike kada dakta
ras baigė užsiuvinet perpjovi- 
ma, prižiūrėtoja ligoniu (nur
se) užtemino buk Onos szirdis 
palove muszti. Nevilkindamas 
laiko, daktaras McMullenas 
iszarde vela perpjovima, inki- 
szo ranka iu vidų ir pradėjo 
spaust jau palengva mirusia 
szirdi ligones. Po trijų minutu 
kraujes vela atsigaiveliavo gy
slose o pulsas pradėjo iszpa- 
lengvo plakti. Po tam dakta
ras isztrauke palengva ranka 
užsiūdamas žaiduli, o in dvi 
valandas ligone adgavo gyvas
tį.— Tai tikri stebuklai dakta- 
riszkam moksle.

Jago ne iszrinks Tada 
Roosevelta ant kandidato prezi 
dento Suv. Steitu nuo kuriuo 
Tafiinei pavogs jam kone vi
sus delegatus, tai Rooseveltas 
inkurs nauja “progresiviszka 
partije” kuri rūpinsis iszpildyt 
žmonių norus ir parejkalavi 
mus. — Jau dydelie laikas pa. 
daryt reforma terp visu parti
jų. Pažiūrėsim kokia bus pa
sekme Czikagines konvencijos.
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Najorkinei laikraszczei skel 
be buk paežiam mieste New 
Yorke randasi ne mažiau kaip 
200 rusiszku eznipuku.
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Dydžiauseis sklypais ant 
svieto, skaitant teviniszka skly 
pa su kolonijoms yra sekantie- 
je: Dydeji Britania turi 34,- 
534,000 keturkampiniu kilo
metru; Rosije 23,352,000; Ki 
nai 11,883,000; Francuzije 
10,004,000; B'razilije 8,507; 
Suv. Steitai 7,248,594; Turki- 
je 6,055,000; Belgije su Kon
gu 2,412,000; Danije su Gren- 
landije ir Islandije 2,315,000; 
Portugalije 2,079,000.

gai isztrauke isz keszeniaus 
žmonių nemaž pinigo, o pas 
■mus lietuvius esą daug reikalu 
svarbesniu kur pin’gai reika
lingi/’

“Lietuvoje,” randame apra- 
szyta kaip tapo tos Chicagaj 
Lieluviszkos tauliszkos kapines 
atidarytos; ir isz visko supran
tame, kad daugelis žmonių tu 
kapiniu steigimui pritarė, nes 
net 10 draugyseziu atidaryme 
dalyvavo sumetant §226,46 pi
ningo. Žmonių su draugystėms 
dalyvavę apie 6 tukstaneziai.

Isz straipsnio tilpusio link 
tu kapinių “Drauge” ir kito 
“Lietuvoje,” visapusiszkai su
siduriame su dviemi teisybė
mis. a

Kunigai laikosi savo užduo- 
tes, kad aut paliktos kapinėse 
neszventytos kaip tai sako vie
tos, laidot daleidžia tiktai ne- 
kriksztytus, ir žmones mirusius 
netikėtai isz kokiu ten priežas- 
ežiu neatlikusius spaviedni.

Szitos gi kapines parūpintos 
Chicagoj teipgi muset ne be 
priežaseziu. Atsitinka kad kle 
bonas būdamas žmogus asz- ■ 
traus budo, neatlikus! spavied
ni neduoda laidot visai ne ten, 
kur žeme kapinėse ne ezventy- 
ta, tuomet jau susznairuoja net 
ir bažnytinei Gerai, kur kle
bonas vidutiniszko žmogaus 
budo, tasai leidžia bespaviedi 
mireli be kliucziu laidot že
mėn kapinėse neszventytose ir 
niekas tam priesztaraut negali.

Klebonas, jeigu neleidžia 
kataliku kupinėsią laidoti žmo 
gu toki, kuris daro juoką isz 
visko kas katalikiszka, bjau
roja iszjuokia žmones lankan- 
czius savo bažnyczia, tai jau 
kleboną niekas už tai peikti 
negali, nes kitaip darydamas, 
peržengtu savo prideryste.

Chicagoje prie atidarymo 
tauliszku kapiniu kad žmones 
sugiedojo suplikacija “Dievas 
musu gelbėtojas,” tai regisi jie 
nėra bedieviais kaip kad mes 
esame prate valdyti žmogų už 
bent menknieki bedieviais.

Tokios brangios kapines 
kad invyko Chicagoj, kad tiek 
žmonių prie atidarymo daly
vavo, tai visgi yra kas nors to
kio stambesnio apie ka mums 
sunku sužinot.

Pirmutines tokias kapines 
muset susitaisė Szenadorij lie- 
tuviszka kokia draugyste; ki
tos be netiktai Waterbury; bet 
Waterburio szventino kun. W. 
Dilionis, tai tos insteigtos su 
bažnytinėms apeigoms, bet ten 
vargei kunigai katalikai kata
likams minusiems patarnaus.

Szeip ar teip kalbėsim, visgi 
■ tas invyksta ne be priežaseziu 
, isz puses tikejimiszkos ir neti- 

kejimiszkos. —S. K.
(Už szita daneszima redak- 

cije neatsako.)

Gilukis vaiko.
Latonia, Ky.- Francis Wer- 

neris 16 metu senumo nupirko 
du losus ant laižybu lenktiniu 
arklu. Po lenktiniu pasirodė 
jog jisai laimėjo §3771. Kada 
aplaike piningus, nusidavė pas 
policije ydant jin apsaugotu 
nuo vagiu o ydant gautis na
mon saugei pasamdė sau etrit- 
kari ir su pagialba policijos 
gilukningai pribuvo namon.

Atėmė gyvastį sau ir 3 
vaikams

Springfield, Mass.— Kada 
vyras buvo iszejas in darba 
Mrs. Klara Cross, paėmė tris 
savo vaikus in miegkamban, 
užrakino duris, paleido gaza 
ir visi keturi užtroszko. Prie
žastis atėmimo gyvasties buvo 
ne sveikas protas motinos.

Kalininkai priėmė
katalikiszka tikėjimą

Philadelphia, Pa.— Kalė
jime Eastern Penitentiary ana 
nedelia atsibuvo Szv. Kriksz- 
tas 11 kalininku ir priėmė ka
talikiszka tikėjimą. Kapelo- 
nas kalėjimo Rev. Mikola 
Noel, S. J. apkriksztino. Ne 
kuriems kalininkams net asza- 
ros birejo isz susijudinimo o 
buvo ten jauni ir žili senelei. 
Terp tuju radosi ir raudon- 
sknris vadas Red Hawk isz 
Tennessee. Pravardes nauju 
krikszczioniu virszininkai ka
lėjimo ne iždave.

ATSAKYMAI
— J. N. Westfield — Gir

dėjome kad abudu sėdi kalėji
me už apgavyste,

— F. J. Byesville — Adre
so nežinome. Jiu ežia Mahano- 
juje daugybe randasi.
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“Drauge” matėm ilga isz 
.dėstymą link tauliszku kapiniu 
nereikalingumą, nes esą visur 
ant katalikiszku kapiniu pa
likta vieta nepaszvensta; ten 
laidojami mirusie žmones toki, 
kurie nepildo katalikiszkas pe 
reigas su lyg įstatymu bažny- 
czios kataliku. Raszejas sako 
— ‘‘tokios kaip Chicago tau 
tiszkos kapines vien bereikalin

Trumpi Telegramai.
§ Atlantic City, N. J. — 

J. Z. Shalskis isz Baltimores, 
papilde saužudinsta per nusi- 
szovima. Paliko gromata ra- 
szita savo kalboje.

§ Porto Riko.— Kas dien 
platinasi buboniszka plaga, 
5000 ypatų apleido miestą, 19 
jau mirė o daugelis serga.

Perpjovė kudykiui gerkle 
kad ne norėjo užmigt.
Elizabeth, N. J.— Mrs. 

Maud Ilennry likos uždaryta 
czionaityniam kalėjime už žu- 
dinsta savo dukreles. Ne ga
lėdama apmalszyt verkentes 
mergaites, teip inirezo, kad 
užkimszo burnele su skepetai
te pagriebė peili ir perpjovė 
kudykiui gerkle nuo ausies 
lig ausies. Kaimynai rado 
mergaite ir davė palicijei apie 
tai žine. Padare slieetva ir iž- 
sidave nelabas darbas moti
nos.

Kvailas profesoris.
Pittsburgh, Pa.— Vienas 

isz czionaityniu profesorių 
Dr. H. B. Cage P. II. D. ne 
senei parasze ir iždave kninga 
po vardu “kokiu budu galima 
ingyt pajėgas.” Ana diena isz 
dydelio akivumo perskaitė tą
ją knyga jojo pati, kuri buvo 
gana malezi moterele. Vaisei 
perskaitimo tosios kningos pa
sekmingos nes moterele tuo 
aplaike pajėgas. Pradėjo dis- 
putavot su savo vyru apie 
kninga na ir “pajėgos” teip 
ingavo, jog trenke daktarui 
in galva su jojo kninga, po 
tam spjaudine, maža bronzini 
laikrodėli o ant galo lampa. 
Profesoris teip inirszo ant savo 
knygos “kokiu budu galima 
ingyt pajėgos” jog isz piktu
mo sudegino. Nes kaip pats 
daty7re tai knyga yra pavojin
ga o ypacz jago 
moteres.

jaja skaito

Fsz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Murinas už maža gerade- 
jiste gausei atsimokėjo. ( 
Buckingham, Va.— Ana j 

vakara vėlybu laiku atėjo isz ] 
Cumberlando senas murinas j 
vardu James Patterson pas 
locnininka turtingos plantaci- , 
jos kalbėdamas meldžiancziu ( 
balsu:— “Ponas, kuriam per , 
dvideezimts metu dorai tar
navau iszvare mane del to, 
kad jam jau esmu per senas 
ir ne galiu dirbt. Dabar es
mių be pastoges ir szmotelio 
duonos, kurio turiu melst pas 
dorus ir mielaszirdingus žmo
nis.”

Plantatorius Elmer Know
les, jo pati ir vaikai labai gai
lėjosi vargingo murino. O ma
ža dukrele paszauke: “Ach> 
kad jisai ne butu teip juo
das !.... asz jo labai bijau! . . 
Ne galima jam duoti lovos, 
nes jis sutersz, bus juoda teip 
kaip su suodžeis isztrinta.”

Viresnieje vaikai iszjuoke 
sesute o tėvas apsakė teisybe 
ir nuvede jin ant atsilsio.

Apie pusiau nakti lengvas 
subarszkejimas prikėlė isz 
miego murina, kuris ajszkei 
paregėjo menulio szviesoi, du 
pleszikus lipanezius per langu 
in stuba. Matydamas tai, isz 
szoko isz lovos ir baisei suri
ko: “Ko czionais reikalaujet?”

Pleszikai paregeja juoda 
veidą (nes žinojo kad planta
torius pas save murinu ne lai 
ke), mielino kad pikta dvase 
paregėjo ir nusigandę kogrei- 
cziause iszezoko adgal per Įau
ga, bet nupuolė susimusze 
teip, kad ne galėjo atsikelti. 
Suėmė ir atydave in rankas 
policijos.

Plantatorius susigraudinęs 
tarė murinui: “Nuo ežios va
landos lig pabaigai savo am
žiaus tuiesi prieglauda, ba už 
maža mano geradejiste, atsi
mokėjai man szimtaropai. 
Dievas užmokėjo mums už ka 
tave prig'audem ir matoma, 
kad atsiuntė tavo paveiksle 
muso apgintoju, doraus žmo
gaus kuris nuo apipleszimo, o 
gal ir nuo mirties ižgialbejai.”

Iszuiiutinga
San Francisco, 

Goldlust 30 metu 
le ana diena apsivedė su Aro- 
nu Nachmanu 50 metu senu
ko, turtingo naszlio, kuris 
geide naszles bevaikes. Pagal 
židu papratima naszlei gali 
apsivest in kėlės valandas po 
susipažinimui, nes svotai jau 
buvo savo užduoti atlikę.

Iszvažiuodama su apsivedu
siu vyru ant pasivažinėjimo 
automobilum in užmiesti Sara 
tare in savo vyra: “Mano Aro- 
neli, mano gyvaste!.... Pa
liepk ezoferiui idant sustotu 
prie židiszku kapiniu.

. Aronas Nachman paliepė 
szoferiui sustot prie vartų ka
piniu. Poni Sara nusidavė 
ant kapiniu o ponas Aronas 
sėdėjo automobili. Ne užilgio 
pasirodė Sara ejnanti su dviem 
margaitėms szesziu ir asztuo- 
niu metu senumo.

— Gyvalt! kas tas yra?— 
paszauke Nachmanas.

O Sara be mažiausio sumi- 
szimo atsiliepe: “O ar tau svo- 
czei ne kalbėjo kad asz turiu 
dvi mergaites ant kapiniu ?

Aronas pasijuto kad likos 
prigautas, nes jau buvo už 
vėlu.

naszle.
Gal.— Sara 
patogi nasz-

Katalikai pavogė ir 
pardavė žydžiuke

Balandžio 13 d. sz. m. Vil
niuje pirklo Oszmiano, žydo 
pavogė trijų metu mergyte, 
vardu Lea. Kūdikio aukle bu
vusi priimta tūla A. Drozda ji 
minėta diena iszejo su mergy
te pirtyn, ir nuo to laiko din
gusi su visu kūdikiu. Jieszkoji 
mas ir klausinėjimai pasiliko 
be jokiu pasekmių; tik po 
ilgesnio laiko pasisekė susekti 
kad aukle su kūdikiu iszbegu- 
si*-r esanti Vidžiuose (Kauno 
g<A>.) pas savo gimine kalvi 
Vhocki Bet kad jieszkotojai 
atvykę ten, tai jieszkomoji au
kle su kūdikiu vėl buvo pra
dingusi, — nežinia kur nusi- 
blcszke. Vidžių uredninkas pa 
sisiulijo surasti pavogtaji kudi 
ki jeigu mokėtu jam už isz lai 
das 200 rubliu. Pinigai tuojau 
liko inmoketi, bet kol jis pa
spėjo bent ka padaryti, Osz- 
nr nai telegrafu gavo žinia 
nr. -> Dinaburgo rabino, kad ju 
pavogtasis vaikas kaip girdėti 
atsiranda Braslave, 10 varstu 
nuo Dinaburgo Tėvas netruk 
damas nukako ten ir tikrai 
atrado jieszkomaji kūdiki gra 
fo Pleterio dvare, Belmontuo- 
se, pas dvaro sodininką. Tėvas 
pareikalavo savo kūdikio, bet 
sodininkas isz pirmo ir nemane 
atiloti, aiszkindamas, kad jis 
mergyte esąs pirkęs už 50 rub 
liu nuo A. Drozdos, kuri sakiu 
si, kad ta mergyte esanti jos ir 
rodžiusi metrika, kuriame ra- 
szyta kad Vilniuje tūlas kata 
hku kunigas apkriksztijes ja 
vardu Zofija. Policija kūdiki 
atėmė ir atidavė tėvui su pa- 
aiszkinimu, kad kūdikio nega
lima nei pirkti nei parduoti ir 
kad pirkėjui ir pardavėjui 
gresia sunki bausme. Dabar 
pradėta tardamas kame dalyke 
kam tam sodininkui reikėjo to 
kūdikio kad jis pats savoms 
dukteris turi. Aukle ne žinia 
kur yra iszbegusi ir policija 
jos jieszko.

Taftas iszri liktas 
prezidentu.

Chicago.— Taftas likos isz- 
rinktas kandidatu ant prezi
dento 561 balsais. Rooseveltas 
butu tikrai aplaikes nemina 
cije ant prezidento nes Tafti- 
nei pavogė dydesne dali Roo- 
seveltiniu delegatu arba apga
vo kitokiu budu.

Dabar Rooseveltas supratęs 
apgavista kad trustai ir mili
jonieriai stengėsi vaiska apimt 
in savo glebi, nutarė sutvert 
nauja partije, kuria žmonis 
valdys ir randas sklypą o ne 
milijonierei. Padare su pase
kėjais milžiniszka susirinkimą 
Orchestra Hali ant kurio likos 
iszrinktas kandydatu ant pre
zidento neprigulmingos parti
jos kuri kariaus prieszais krau 
jėgerius kapitalistus.

jeigu gauna parsisamdyti prie 
szeimininko už 5 — 6 r. in me
nesi Be, — nėra darbo, kai- 
miecziai patis trukumą kenezia 
Bad as su visomis baisenybė
mis slegia isztremtuosius. Tos 
baisios žinius ateina isz Kans- 
ko apskriezio isz Turimos, 
Tomsko gub. ir isz kitu isztre- 
mimo vietų.

Debesis truko 10 nuskendo
Petersburgas. — 40 ypatų 

nuskendo laike
šio aplinkinėje Vladikaukazo. 
Terp Bessalu o Szczipszovsk 
30 miliu geležkelio vanduo nu- 
nesze o daugeli namu teip-gi.

Badas tarp isztrenituju 
Sibire.

Badas kuris ežiais metais 
vieszpatauja labai placzioee Si- 
birijos apygardose labiausei 
skaudžiai atsiliepia in isztrem- 
tuosius kurie gyvena taip skur 
džiai. Senias nors ir už maža 
alga, vis dar galėjo gaut darba 
kaimuose. Be to dar ir duonos 
kaina ne buvo dar taip baisiai 
pakilusi. Praeitais metais kaip 
javai neužderejo, tai ir badas 
užvieszpatavo pilnoje to vardo 
prasmėje. Iszlaidos už maista 
per menesi žmogui iszeina 
api 14—15 r., bet didesne dalie 
ižtremtuju priversti paeitenkin 
ti su 4—5 rubliais. Darba ne
galima niekur gauti Daugel 
minta isz turtingesniuju drau
gu, viena diena pavalgydami 
pa? viena — kita kita drau 
ga ir t. t. Tecziaus neviena 
diena vien priseina pas pa
likti nevalgius Pav, Kolone, 
Roždestv. vai. kaimo sotinin- 
kas atrado tūla isztremtaji be 
žado gulint'. Priežastis—kele
tas dienu — nevalgęs. Rozdes 
tvenske tūlas isztremtasis prie 
draugu surinkęs duonos trupi
nius tarydamas: “Parneeziu 
vaikams” . Motina nesikelianti 
ižguolio, kad ne eikvot pajie- 
gu dykai, vaikai verkia duo
nos. Yra buvę ir savižudybes 
atsitikimai Szalajevos vai. tū
las isz bado net proto netekes 
Didesne dalis tebvilkeja senuo 
sius kalėjimo kitelius — ka- 
latus, kuriu irgi belike tik vie
ni skivytai. Bent kiek geriau 
klojasi amatniukams. Darbi 
ninkams gali justies laimingas

23 pražuvo ugnije. i
Budapeszt, Vengrai.— Lai

vas plaukentys ant upes Da- ' 
nubo sudege arti Czarnovoda. 1 
Dvideezimts tris pasažierei 1 
pražuvo o 57 likos iezgialbe- 
tais. i

Pasikėlimas kiniecziu
Mukdane. !

Pekinas, Kinai.— Kinisz- 1 
kas vaiskas būnantis Mukdane • 
ana diena pasikėlė, piadejo 1 
užklupinet pirmiause ant kro- 
mu auksoriu ir turtingesnių 1 
gyventoju o vėliaus sudegin- 1 
darni ju namus. Daugelis ypa- 1 
tu likos nužudintos ir sužeistos ’ 
o moters ir merginos suterio- ! 
tos. Dydžiauses sumiszimas i 
vieszpatauje terp gyventoju o ] 
ypatingai terp svetimtaueziu. j 
Visi kromai ir namai uždaryti. ( 
Paszauktas vaiskas apmalszino 
pasikelelius po keliu valandų.
Dovanu del motinu kurios 

turi po t vaikus.
Parižius, Francije.— Isz ( 

priežasties, jog gyventojai 
Francuzijoe kas metas ženkli- 
vai mažinasi o mirimas per- 
virszina užgymimus, siuntinis į 
in parlamenta deputi Messimy ' 
innesze byla, idant apdovanot 
kožna motina turinti keturis 
vaikus 500 franku o jago tu
rės daugiau, tai ir dovana nuo 
rando pasidydins.
Straikierei mete bombas— 

30 pažeido.
Lisbonas, Portugalije. — 

Straikierei pradėjo naudot di
namitines bombas ant savo 
prieszu. Ant rinkaus Dom 
Pedro mete tris bombas ku
riuos trukdamos pažeidė 30 
ypatų o viena užmusze. Vais
kas apmalszino maisztininkus.
Gruvantis tiltas

užmusze 18.
Amsterdam. — Per sugru- 

vima tilto kuris radosi kalnuo
se Bantam, Island of Java, li
kos užmuszta 18 ypatų. Nelai
me atsitiko tada, kada pelegri- 
mai ėjo ant atpusko in Banta- 
na o tiltas buvo prigrūstas.

Pamestinukas gurbe 
žiedu.

Parižius Francuzije. — Ne
paprasta dovana aplaike ana 
diena pati rusiszko siuntinio 
Danisiene. Sugrįžus nuo pasi- 
vaiksziojimo namon, rado ant 
stalo dydeli gurbą pilna kve- 
peneziu žiedu, prie kurio nesi
rado jokios gromateles nuo ko 
likos paeiunstas. Tame atėjo 
atlankyt Danisiene dvi pažins 
tamos ir visos tris pradėjo gė
rėtis žiedais, bet sztai ižgirdo 
isz gylumos gurbo verksmą 
kudykio. Moteres nusistebėja 
iszeme greitai žiedus ir rado 
ant dugno kudyki puikei pare 
džiusi apie menesi senumo, o 
prie jo gromatele ant kuriuos 
buvo paraszyta, ydant kudyki 
apkriksztintu ir augintu.

Isz tarnu apsakymu pasiro
dė, buk koke tai puikei pasire 
dus jauna motere atvažiavo su 
automobilum liepe paduot gur 
ba žiedu poniai Danisienei. 
Daugiau nedažinota.

Baisus sapnas.
Atsitiko tai kaime P.... 

pav. Sziaulu, Kokis tai Pet
ras Kalvaitis nusidavė su sa
vo paeziule pas kaimyną in 
sveczius kur radosi lig vėly
bai nakezei: Laike vakarie
nes, likos paduota ant stalo 
guzutes ir alaus. Petras mažai 
gerdavo svaiginaneziu gėrimu, 
bet davėsi prisikalbyt ir sma- 
gei ta vakara užsigėrė. Ant 
niek nuėjo jojo iszsikalbeji- 
mai; turėjo giart priverstinai.

Bobos savo pulkelije, tai 
yra: gaspadine, da kita kūma 
ir Morta, teip-gi smagei gere 
sznekucziuodamos kampelije 
apie savo kaiminkas.

Buvo ten juoku, barniu ir 
vieko, nes nepoilgam visas ap
ėmė miegas; tuojaus pirmuti
ne gaspadine, po tam Morta o 
ant galo Petriene gardžei už- 
migo.

Teip, jog pakol pirmutinis 
gaidis užgiedojo viskas juju 
pulkelije nueztylo. Gulėjo ant 
grindų su atydarytoms bur
noms, kaip negyvos.

Prie stalo pasikalbėjimas 
ejotoliaus. Vyrai isz pradžių 
ne gere guzute (kaip tai bobos 
dare) nes gere po truputi su 
užkandžeis, turėjo drūtesnes 
galvas — per tai ir galvos ant 
ilgiaus užteko. Kalbėjo ir 
kalbėjo o buvo ir apie ka kal
bėt. Abudu buvo geri gaspa- 
dorei ir jau senei matėsi.

— Matai Petrai, muso bo
bos jau miega, — pertrauke 
gaspadoris dirstelejas in užpa
kali ant bobų — o mes czion 
da sėdim. O gal jau iszalkai! 
Na tai užkąsim truputi.

— Dekiui kumuti, jau dau
giau ne valgyt ne giart nega
liu. Jau man ir teip galvoje 
uže, — atsiliepe Petras.

— E, ka ten, da viena 
trauksim.

Pasėdėja da truputi po 
Petras atsisveikino ir iszeida- 
mas namon tarė:

— Mano boba tegul pasi
lieka czionais. Lig rytui jau 
ne toli tai josios nebudinsiu.

Ir iszejo.
Dasivilko Petrukas prie sa

vo stubos. Galva sunki, rodos 
kad pilna szvino, apimtas 
karszcziu.

— Atsigulsiu ant žemes, — 
pamislino sau, — tai man mo
lis isztrauks karszti.

Būdamas girtu atsigulė po 
lova ir užmigo. Sztai sapnuo- 
jesi jam, kad guli grabe, jog 
labai duszna. Bando apsiverst 
ant szono, atsikelt — teip-gi 
negali.

Staigai pabudo ir isztikruju 
paregėjo, jog yra uždarytu ko- 
kioi tai skrynioje. “Tai gra
bas!” — atėjo jam ant mysles 

, ir net szaltas prakaitas iszsi- 
i pyle ant kaktos. Esmu palai

dotas gyvu!
; Pradėjo nebagas vartytis 

po lova ant visu szonu, jog 
. net pradėjo lova szokinet in 
i visas puses. — Dejavo varg 
i szas ir duso kaip kalvio dump- 
i les, jog sunku apie tai apra- 
■ szyt. Isz gailesezio net nuple- 
i sze marszkinius nuo krutinės, 
i rodėsi jam jog per mažai turi 
i oro, kando pats save ir badėsi.
• Ant galo baisei nuvargo.
i Jau pradėjo gerai dienytis, 
> atėjus pati namon, rado jin 
i apmirusi. Dirstelėjo ant jo ir 
i net persigando kada paregėjo, 

jog plaukai ant galvos nužilo 
kaip miltais apibarstytas.

— O Dieve mano!.... Kas 
czion atsitiko!.... — suriko 
persigandus ir pradėjo szaukt 
pagialbos.

Adgaivino nebageli, o jisai

iez-

tam

pats save nepažino zerkole, 
teip baisei persimaine in kelee 
valandas. Ir apsakė apie vis
ką.

Ne kurie isz jo juokėsi.
— Gerai jum juoktis, — at

siliepe Kalvaitis.— Žmogui 
baime o jum juokas, tegul isz 
jus kas turėtu toki atsitiki
ma.... Tik tiek žinau, jago 
mano boba ne butu parėjus 
namon in laika, tai gal ir ne- 
gyventau jau. Tai yra tikra 
teisybe.

Vaikai apie ta atsitikima 
kalbėjo su baime ir vienas ki
tam prižadėjo niekad savo gy
venime ne giart.

Ar tik dalaikys savo priža
dėjimą?

Jouiszkelis.
Panevež. apskr. Pas mus 

gegužio 12 d. krito ledai didu
mo kaip laukiniai obuoliai ir 
pridirbo nemažai bledies, nes 
nudaužė vaismedžiu žiedus, 
Gerai, kad vėjo nebuvo, sziaip 
but pakenkia rugiams.

Plokszcziai.
Suv. gub. Baisi žmogžudys

te. Voniszkio kaimo vyrai ge
rai ingere mirtinai sužeidė vai
kina Liutvina, kuris tapo gi
rioje rastas dar pusgyvis ir 
pasakė, kas ji sužeidė. Tuo
jaus 3 piktadariai tapo polici
jos suimti. Pasirodė, kad Vo- 
niszkiu kaimo ūkininkas J. P. 
su savo sunum davė Plokez- 
cziuose vyrami degtines ir dar 
žadėjo pinigu už užmuszima 
vaikino. Kaltininkai nematys 
savo szaleles. Tai vis kerezto 
ir degtines vaisiai!

Sudeikiai.
Ukm. apskr. Gegužio 14 d. 

isžkilo gaisras ir sudege Koz- 
lo smukle. Žmones labai isz to 
džiaugiasi, kad nebus kur gir
tuokliauti, bet girtuokliai — 
nulinde vaikeztineja. — Musu 
bažnyczioje labai prastas cho
ras, kad net bjauru klausytis. 
Abelnai, visur bloga tvarka ir 
apsileidimas: laikraszcziu
žmones neskaito, tik gyvena 
tamsybes apveizdoje ir dau
giau nieko. Laikas sukrusti ir 
susiprasti!

Meszkucziai.
Sziauliu apskr. Girtuok

lystes pasekmes. Per szv. Sta
nislovo atlaidus rado pasiko
rusį M. Macziuna, kuris, pus
gyvis nugabentas in ligonbuti 
— pasimirė. J. Sruogas taip 
skaudžiai tapo sumusztas, kad 
net jo ranku kaulai sutrupėjo. 
O vis tai girtuokliavimo pa
sekmes!

Plunge.
Kauno gub. Pas mus per jo 

markus visoki monelninkai su 
savo “eztukoms” vilioja isz 
žmonių pinigus; vienas žmo
gus pralosze 10 rub. Ta mato 
policija ir kunigai ir nieko ne 
sako. Tai bent žmones pasi
saugokit nuo tokiu apgaudinė
toju.

Kalvarija.
(Telsziu pav.) Pas mus nors 

malunu nemažai, bet užėjus 
sausai vasarai ar žiemai, tai 
žmogus ir nebežinai kur be 
sprukti, kur gauti duonos su
simalti! Tik pas viena žydą 
Alsėdžių miestelyje nestokuo- 

. davo vandens, gaudavo susi
malti! Bet tokiam laikui už- 

[ ėjus, žydas invairiais budais 
žmones isznaudodavo.

Nuvažiavus malūnam žydas 
užduoda darbo jam padirbti; 

’ kol žydo užduoties neiszpildy- 
1 si — negausi susimalti, o ne

laime, — paeipreszinsi tam, tai 
, ir važiuok sau, negausi susi-
> malti.

Vienas žmogelis prie musu 
i miestelio B. nupirko motorą,
> intaiee girnas; darbas eina 
t kuogeriausiai. Žmones džiau

gias, sako, bene atsivalnysime 
nuo žydo vergijos.



Mahanojiszkei su Szenadoriszkeis grayno, 
Kiek tik sumanė, su bole piszkino, 
Ir jau butu “geimis” pragrayntos, 

Jago ne butu Szenadoriezkis iszbadytas.
—Kur manadžeris Milauekas?

gORUNAl.
Teip kilo maldos piie Dievo 

isz abieju paskutiniu galu žmo 
giszko gyvenimo: vilties gyve
nimo ir vilties po gyvas ežiai; 
maldos kudikiszku praszymu, 
garbes ir szloves, czystos, gy
vos, blizganczios kaipo dei
mantai del papuoezimo vaini
ko Motinos Dievo, beriami ant 
Jos altoriaus, ir malda elgetau 
janczio nusižeminimo, sutryni 
mo, gailesczio, o gal ir metavo 
nes, gili ir sunki su iszjiega pa 
kelta ir kaipo uola ant aukaro 
pastatyta.

Pagalios maldos metavones 
tėvo Anufro tiespanaeziai ne 
buvo karczios Graužimai sauži 
nes ne isztrauke jo iez tarp 
žmonių in atskirta gyvenimą ir 
jo ne užnuodijo; praeitie jojo, 
teip sakant ne perejo per asz- 
trius akmenis szio gyvenimo, 
kurio prietikai, baigentiesieji 
pustelnykyste, galėtu bute te 
matu romantiszko apraszymo.

Bajoras, jaunystėje kareivis 
potam dvarokas pas viena isz 
lietuviszku didžturcziu, ant ga 
lo ūkininkas ant savo mažo ga
balo žemes, apsivedė ir laimin
gai gyveno su mylima pacziu- 
le su gana augszta iszkilme, 
laikydamasis prie patemytu 
paveikslu savo apielinkes. Su
raminimas ju senatvės ir visa 
viltis, vienatinis sūnelis, užau
go, iki septiniu metu linksmas 
ir sveikas.... Jodinėjo jau 
syki ant mažo arkliuko po lau
ka: o linksmi tėvai iez vyszniu 
sodo sudžiaugsmu žiurėjo in 
ji. “Smarkus vaikutis!” — ša
kodavo tėvas. — Mylimas kū
dikis!— su karszcziu kalbė
davo motina, — kas isz jo 
bus?

— Bus geras žmogus — at
sakydavo tėvas. Atiduosim ji 
in mokslaine.

— O potam?
— O potam, kaip visko iez- 

simokye, sugryžsz pas mus.
— O potam mano szirdele?
— O potam, mano szirdele! 

potam ?.... dvaru dabar to
kiu nėra, kokiuose asz tarna
vau, būdamas jaunu.

— Ji, tiktai viena turime. 
O kas mus prižiuręs senatvė
je?

— Taigi potam teip iezpuo- 
la, mano duszele, apipacziuo- 
sim ji.

— O potam ?
— A! potam.... juokinga 

esi, mano Terese, potam anū
kus supsime. Antanukas gas- 
padoriaus ir dirbs ant užlaiky
mo savo vaikeliu ir savo tėvu.

— O potam, mano szirdele, 
ženysim musu anukus.

— Oho! mano duszyte! tu 
norėtum ženyti iki septintai 
kartai! Ne, mano Terese! po 
tam busime seni; tu lėliukės 
rėdysi del anuku o asz del ju 
arkliukus drožinesiu, ir busi
me ramus.... ir busime lai
mingi!

— Teip, busime laimingi— 
paantrino pati; apkvaitinta 
motiniszka meile — busime 
laimingi!....

Staiga — Ai! O Dieve! — 
suriko ir puolė be duszios. 
Arkliukas Antanuko pasibai
dė kokio — tai krūmo, stojo 
piestu, numėtė raiteli ir nulė
kė lig vilyczia....

— Motina jau daugiaus nie
ko ne mate; bet tėvas akimirka

nije perszoko per tvora daržo 
ir bego, kiek ingaledamas pas
kui arkli kurisai vilko pas- 

, kui save, numylėta Antanuką, 
, instrigusi koja in ki'pa balno.

Ant galo arklys suklimpo pur 
vyne, ir nelaimingas tėvas pri
bėgo prie sunaus sudaužyto, su 
kruvinto ir ne duodanczio jo
kio ženklo gyvasties!!....

Sztai-viltys žmogiszkoe! Pa
vydus žmogui; Sztai laime 
žmigiszka! nematomas nevido
nas gimines musu, szetonas ma 
tomai tykojo ant paskutiniu 
žodžiu linksminanczosios mo
tinos ant jos brangiausios vil
ties: “teip, busime laimingais; 
pagriebė tuos žodžius in savo 
nagus, sugniaužė, sudraskė 
žveriszkai, ir trenke po ko
jų....

Ant nelaimes! jau jie nie
kados tose pacziose lupose 
daugiau neatsikartojo.

Parnesze drebantis ir apsi
verkęs tėvas savo mylima sune 
Ii namon, ir paguldė ant lovos. 
Atnesze teipgi iez darželio ap- 
alpusia psczia. Ji greitai atsi
peikėjo, o pirmutiniai jos žod
žiai buvo “Sūnūs mano! Ma
no Antanėlis!” Inbego, ji in 
kita etuba, kur pasilenkęs tė
vas stabdė tekanti krauja isz 
žaizdų Antanuko ir gaivino 
ji visokiais budais.

Pakele jis galva ant riksmo 
paczios; stojo abudu kaip in 
žeme inkasti; ir žiurėjo viens 
in kita!! .. Ach!tas žvilgis ku 
rio sau perstatyt ne galime! 
Tas žvilgis tėvu ant lavono 
savo vaikelio! Ne perstatyk 
jio sau, skaitytojau, jaigu esi 
tėvu, kada ne nori turėti dau
gelio naktų be miego JŽvilgis 
tas perdure ju ezirdi, sukrėtė, 
visa ju esybe: iszmusze ant ga
lo isz ju akiu upeli aszaru kru 
vinu; visa stubele suriko bai
sum balsu desperacijos, terp te 
vu kaip ir prisiriszusiu szei- 
myninku....

Keli desetkai metu potam, 
tėvas Onupras, pasakodamas 
apie ta kankinau ežia valanda 
savo gyvenimo, ne galėjo jos 
iszpradžiu iszlaikyti: perstoda 
vo kalbėti sunkus kvėpavimas 
tienke jam kvapa ir riszo lie
žuvi: ir vos po ilgai valandai 
nutirpimo, aszaros atliuosuoda 
vo jam lupai: tada lengviau 
kvėpuodamas, baigdavo savo 
pasakojima. Vienok Antanu
kas atgijo: bet didelis isz to te 
vu džiaugsmas persimainė in 
nuolatini nuliūdima teip kaip 
susikulimas ju sunaus persimai 
ne in nuolatine liga Sumusztas 
pavojingai m krutinę džiūvo 
vaikelis ir matomai nyko; vel
tui kas elien gydė ji ir dakta- 
nszkais ir naminiais budais.

Kaip kada praezvito viltis, 
vaikutis sziek tiek pasitaisė ta
da atgydavo ir tėvu gyvybe, 
vystanti drauge su juomi; bet 
kaip tiktai gryždavo sunkesne 
liga, gryždavo drauge su jaje 
vis didesnis nuliūdimas.

Nerami motina spaude prie 
krutinės savo mylima kūdiki 
ir malszino kaip galėdama jo
jo kentėjimus. Nekarta laiky
dama ji ant ranku puldavo 
ant keliu priesz paveikslą Mo
tinos Dievo o aszarom ir mal
dom sopulius Szvencziausios 
Paneles prie mirsztanczio ant 
kryžiaus jios Sunaus primin
davo.

Tai vėl tėvas paemes ji isz 
ranku motinos, neszio ji, gla-

monejo, bucz’avo, lyg noreda 
mas perlieti in ji locaa savo 
sveikata.

Vaikelis užmirszdavo tada 
apie savo liga, apkabydavo 
kakla tėvo spaude iszbly.szkuse 
savo galvele ant jo peties, ir 
ramino sakydamas: ‘ Ne verk 
teveli; bus’u sveik .s: jau man 
geriau!”

Ach! tada pjaustėsi szirdis 
tėvo neturinezio jokos vilties 
O vienok rodėsi jam kad mir
tis neinstengs iszpleszt isz jo 
ranku mylimo sūnelio; ir dėlto 
nesziojo jin teip paguldęs ant 
savo ranku kuodgiausiai, ir 
lunku jam buvo paguldyt jin 
ant lovos nuo kurios abudu ne 
atsitraukdavo.

Ant galo motina savo locna 
gyvasezia prie gyvasties sū
naus prilipus nuolatiniu Budė
jimu kankinama nualsinta ne- 
miegotomo naktimi pati papuo 
le in liga ir szale sunaus užgu
lė lova:— Arba duokj Dieve 
keltis drauge su juomi numirti 
szauke nekarta. Bet kasdien 
eidama silpnyn rodėsi yspeti 
savo likimą.

Tokiam liūdnam stovije da 
lyku viena vakara ligoniai gu 
linti antroj kamaroj J iszgirdo 
baisa pirmoj stuboj; “Tegul 
bus pagarbintas Jėzus Chris- 
tus!” ir tuojaus potam: “Szven 
tas Justinas sveikina!”

— Kas ten ? — atsiliepe 
silpnu balsu gaspadine.

— Keleive pavargus ubage 
le. Vaikszczioju po szventas 
vietas po stebuklingas ir mel 
džiu Dievo sveikatos del mano 
geradeju Gryžtu isz Mindolos 
nuo Szv. Justino o einu in Bo- 
runus. “Kyrie eleison, Christe 
eleison, Kyrie eleison ir tt.”

Ligone tuojaus nuslinko 
nuo lovos ir su didele sunkeny 
be nuėjus in pirma etuba pa 
mate sena boba paprastuose ru 
buose keliaujancziu “davatkų”.

Pusploszcziukas juodas ge
lumbinis jau gerai isztrintae 
isz po kurio kabojo dideliu po 
teriu ražanezius su milžiniszku 
misinginiu kryžium ant galo; 
keli misinginiai medalikai ant 
krutinės dideli szkaplieriai; o 
per peti kaipo aiszkus ženklas 
amato elgetiezko nuo kurio tik 
tai drabužiai ja skyrė, kabojo 
didelis po teisybei lopintas bet 
gerai iszsiputes krepszys; ir 
gumbuota lazda kuri greieziau 
pritiktu pakelevingam pleszi- 
kui, negu vargingai silpnai 
moteriszkei. Prie to kapturas 
ant galvos, biski ant ezalies pa 
kreiptas. Iszžiura drąsi ir aky
va; o pastovą augszta ir tiesi.

Figūra tokia gale tamsios 
grinczios stovinti murmėdama 
grabiszku balsu poterius tokiu 
patim jausmu baimes ir iezgas- 
ties pripildė szirdi ligones ko
kiu nekarta pavidale raganos 
perimdavo szirdis studentu. 
Nes tai buvo pažystama jau 
mumis Raducina pakelevin- 
guose o iszkilminguose savo 
rubose, gryžtanti isz savo ke 
liones kuria kas metas atlik
davo visokias vietss ne teip isz 
dievobaimingumo kaip grei
eziau del atlankymu po viso 
kius dvarus, del surinkimo 
sankrovos naujieneliu ant isz 
tiso meto ir gausios ant atlai
dų almužnos.

— Ach! mano bobute pasi
melsk už sveikata mano sūne
lio prabilo insidrasinus ponia 
Onufriene.

— Gerai geradeja! bet kaip 
rodos tai ir tamista nelabai 
sveika esi — atsake Raducina.

Teip mano bobute; bet apie 
mane tiek to!

— Dievas su mumis gera
deja! kaip tai “tiek to”? pasi
melsiu ir už motina ir už sunu.

O turiu maldele iszmeginta. 
Tiktai geradeja papasakok 
man apie liga: kaip kas? ir isz 
kur ėmėsi paibelis? Gal kaltū
nas, užkerėjimas, Užbūrimas, 
apraganavimas?

— Ne mano bobute. Ir ežio 
nai gaspadine apsakė visa isto
rija atsitikimo su Antanuku; 
o nuvedus boba in kita stuba 
parode jai ligoni.

— Negerai padarėte gera
deja, kad tuojaus po prieti- ' 
kiui ne paaukavote sunaus in 
szventas vietas: in Žaraviczius 
in Buda, in Borunus. Oi! in 
Boronus geradeja, in Borunus! 
Nekarta pati maeziau kaip Ii- I 
gonis vos atsivilko tenai isz 
silpnumo, o per malone musu ]

Amerikonai daro paredka ant Kubos.
Suv. Steitai nusiuntė C000 vaisko ir du laivus ant apmal- 

szinimo pasiktlimo murinu ant Kubos. Vaisko daugiause r: n- 
dasi Guant,įname kurie sergsti amerikoniszkas kasiklas ir far
inas. Augszcziau matome vaiska Guantaname o žemiau iszeji- 
ma vaisko ant pakraszcziu Kubos.

boruniszkos Apglobejos-gryžo 
namon sveikutėlis kaipjžuvis! 
In Borunus geradeja veskite 
sūneli!

Szvystelejo viltis. Griebėsi 
josios nelaimingi tėvai.

Taigi po pirmam pasikalbę 
jimui pastanavijo po vadovys
te Raducinos atlikti dievobai
minga kelia in Borunus tuo- 
jaus ant rytojaus.

Tuomtarpu priėmė, boba 
gausia vakariene o daržinėj 
ant minkszto szieno paskyrė 
jai nakvyne.

Ant rytojaus kaip tiktai 
gaidys užgiedojo ir apreiszke 
szvintanezia dienele ponas 
One Iras jau renge vežimą in 
kelione.

Iszejo ir Raducina isz darži
nes su ražanezium rankoje ir 

; vaikszcziodama po kiemą kal
bėjo poterius pertraukdama 
kada ne-kada maldas patemi- 
jimais apie pasiemima”reika
linga ant keliones valgiu teip 
del ligoniu kaip ir del sveikų
jų.

Iszneeze ant galo berniukas 
susirgusi Antanuką; paskui 
kuri iszsivilko ir susilpnėjusi 
motina jojo. Abudu pasitalpi- 
no vežime, bernas sėdo ant 
ožio už vežeja; ponas Onufras 
szale pekeczias; o Raducina 
pryszakyje ketino vesti ta die
vobaiminga karavana.

Jau pasijudino kada iszsi- 
pyle isztikimoji ir prieiryszus 
szeimina. Apstojo vežimą; vi
si bucziavo rankas ponios po 
naiezio ir pono; su aszarom 
paliecavojo juos Dievui ir ve
lijo laimingos keliones. Ponas 
Onufras pavesdamas jiems sa
vo turteli ir narna apsiverke 
teipgi. Antanukas graudingai 
atsisveikino verkianezia savo 
nesziote: o szuo “Rudis” suki
nėjosi ir glaudėsi prie ju koju 
praszydamas graudum unkšti 
mu pavelijimo in kelione.

Raducina atsisėdo ant prie 
svirnesj parėmė rankas ir 
smakra ant lazdos ir kada-ne 
-kada liūdnai lingavo galva.

Važiuokim — tarė ant galo 
labiausia už visus apsiliejus 
aszarom ponia Onufriene.

— Likkit sveiki vaikeliai! 
Melskit Dievo, kad pas jus su- 
gryžtume.... o jeigu nesu- 
gryžsime tai melskitės už du- 
szias musu.

Ir pasiyre in kelone.
— Sulaikyt szuni — atsilie

pe ponas Onufras. Paėmė szu- 
neli už kudlu. Bet visados la- 
gadnas ir paklusnas szuo szi- 
tuom tarpu pasirodė tikru 
prieszgyna baisiai suurzgė, isz- 
sisuko isz ranku laikanczio jin 
berniuko perszoko per vartus 
ir pristojo prie keliauninku 
Ponas Onufras ne turėjo jau 
teip kietos szirdies, kad nuvy
ti szuneli, prieszingai paglostė 
jin maloniai, o Rudis paszokes 
kelis kartus isz džiaugsmo, lei 
dosi priszakyn laimingas.

(Toliaus bus.)

Ant stacijos.
— Jonas maszinistas, del ko 

tu nesipaezuoji?
— Del to, jog pati yra daug 

pavoingesni, negu maszina.

Szenadorio aplinkinėje, 
Paskalas apibegineje, 

Buk tris merginos gudros, 
Ne lenke nakties ne vienos. 
Valkiojęs! po užkaborius, 
Ar kur prijaueze balius, 

O apie bažnycze nieko ne žino, 
Tiktai jeszkosi kokio vaikino;

Kad prikalbytu, 
Ydant drese nupirktu. 
Gerai mergeles darote, 

Jagu kvailius prigriebete, 
Proto mokykyte, 

Piningus vilokyte.

» » •

Norint dukrele ne tikus, 
Bet prie teatro tikus, 

Viena dukrele isz Vantiko 
teatro užsinorėjo, 

Pagiiebe nuo tėvu piningus 
ir in Brooklina nupleszkejo.
Tėvui ne iszpuole kitaip pa

daryt, 
Tai in Brooklina nuvažiavo, 

Ir namon pargabeno.
Tėvui tai triksas kasztavo 50 

doleriu, 
Uždarbis kelolekos dienu, 
Namieje gana vaktavo,

Ir in koki laika jauniki gavo. 
Vaikyneli patoga ir szvaru, 

Padare sugertuves ant galu;
Ant užsaku padavė, 

Vaikynas ant dresiu piningu 
davė.

Bet kaip žmogus storojes, 
Tai vis prieszingai stojęs, 

Veseile suyro, 
Viekas pabyro.

Vaikynas vos piningus iž- 
griebe, 

Drapanas atėmė ir pardavė, 
Piningus in banka sudėjo, 
Ir viskas ant niek nuėjo.

* * *
Ilosik Fallse buvo szokie, 

Ne bile kokis,
Szoko ir linksminosi, 

Kiek tik kam norėjosi. 
Merginos su moterim maiszesi, 

Kožna iez savo dukrelių gė
rėjosi.

Ne dyvai, juk ir peleda isz 
savo vaiku gėrisi,

Ir skaistumo stebisi,
O cze szirdeles mama, 

Iez dukreles—jau gana. 
Bet kada kvaraba inlindo, 
Jog keliu merginu no skry- 

beliu papuoszos dingo,
O kad girtos buvo, 

Tai ne paczios ne žino.
O mano szirdeles, 

Bjauru kaip pasigėrė mer
geles!

Juk ne dyvai, po skuneri 
trauke,

Ne nesusirauke,
Ne apsileidže, 

Norint pasileidže, 
Kokios mameles, 

Tokios ir dukreles.

%
dariai-'‘Ju Reikalavimas Neturi Rubežiu I

5 c for 10

Visos Tinklines turkiszkos 
priemaiszos ir kvapsniai 
sudėti in ZIRA cigaretus — 
visas sunkumas iszmestas.

Turtingi Szvelnus - Kvepia

Ju priemaiszos suteikia 
szvelnu net saldu kvapsni — 
iszimta rūkymą. Amerikos 
prezidentas nerūko geresniu 
cignretu, kaip kad jus galit 
rūkyti nusipirko szitas ZIRA 
C1GARETU.

Puikios Satino Dovaneles 
yra randamos kožnam pake- 
lije ZIRA cigaretu, aktorių, 
kvietku ir paukszcziu paveik 
sleiei. Rinkite tuos paveik* 
sius, isz ju galima padaryti 
dailias paduszkaites ir 1.1.

Tai buvo stebėtinai didelis 
tabako pirkinis—daugdidės-* 
nis už kitus—kad pavelijo 
mums tokiu rusziu cigaretn 
pardavinėti po 5c už 10.

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

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

T. LOBILLARD COMPANT

Dyka i
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rasikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knygele. Ta knygelė pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpnibea vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhuniatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvci iajgydyte 
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. Tukstančci vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigelės. Ta knykelė ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygele yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokam ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas 
kuo gre’čiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygele.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER A CO., L.700 Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, 111. 

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygelė.

Viru
Vardas ir pravarde 

Pačta.
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DAKTARAS”

Statas.

RAGAZINSKAS
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Sziomis dienomis muso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokiu 
“— AmerikoniszKU ir Importitu

”;aut visokiu Arielku, Vyniu, 
imelio, Dziniu ir t. t.

B 
garimu, 
Galima ga 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumii 
pristatyta in namus,

54-56 N. Main St 
Mahanoy City.

ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo goriausio budow 
^gydymo, pripildyta tokia puikia inedega, kad kitose iki šiol i-’jiisioie 
©tuviškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Dnklnras”. w

ŠITA KNYGA "DAKTARAS" npraSo visokią ligų var.IiK. k-iip jos kaip&t
%Jupsin>i?ki:i. kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigy l .ti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir ii • -?i' :i i • na ’.•■ri- 
§įtelpa daug. 9

La <<r'mi T.'VVnnir “n A Ii T AP AR” dilr.'Ctnl nnmdn ntir1nn<ri,inl <1 o.-r n-> -1

“Ti U...... . ...... .. .......... .......-J-------- - - -------------- r-----------r ..........-— „
Ljkaip būti laimingu.

TOJ KNYGOJE "DAKTARAS" gražiai pamokina kaip jaunus vyrus » -:n 
^^kas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir Jaiuii<ni>. 
Jjį* r uevedusiems.
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ŠITOJ KNYGOJE "DAKTARAS" dikčlnl npmSo atidengiant d i’»t p i-' n“ 1 
tusius smagumus žeiiybinlo gyvenimo ir teip-pat kaip ir kada z -riau-. .i

Introligatorne.
APDIRBTI! Y E KNTW

^<neb...........
•>c JEI SERGI, tai piimiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis prie 
©gydytojo, reikia būtinai perskaityt i "DAKTARAS".

ŠITOJ knygoje "DAKTARAS" netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku.
©kbet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.

NORS TA KNYGA LABAI BRAN

AS SKYRIŲ

PARAŠYK man šenai, ritoj gausi lietuvišką Katahogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klernetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokią 
smulkių daiktų prie manęs gaunamų.

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

natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgeles, 

Dagia, Draugas, Tėvynė ir L L 
Prisiunsdami knygas apmokekyte paėsto a> 
ekspreso kasstus. Adiesas:

Lithuanian Bindery, 
514 W. Spruce. Mahanoy City

ft
APART KITŲ SKYRIŲ serKaniiems rodijamii skailyii _ai> •• m-rvii. krauju. Inkstų, □ 

mlizino, cxl >s, viduriu nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias lizai: t. .p pat apie mo'erų
Lietuviszka Agentūra

1 .aivakorozia ant geriausiu 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 
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Ave.i 

Mahanoy City,Pa.

Naujausi apraszimai 
siunezesi Dykai

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

J. M. Brundza and Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyp N V

A. bot kad prašant Ii. tuviams jų išleido 
tad kiekvienas jų apturės, kuris tik prisius^ 

’□kelias štampus už prislunliino kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresus teip: □ 

§ The Philadelphia Wical Clinic | 
^1117 Walnut St, ® Philadelphia, Pa-^

VYRAI IR MOTERYS, kurio nesveiki ir nori Imti sveiki—išgydyti, t .4 knipžodžlatt 
Jt.-ip ir raS u (lietuviškai) guli ouiSauktl į 3itf tikri Klinikų. Ateinančius priimama iln«nl« J 

gįc valnnd >mis per Klinikų Daktarų:
’^Kasdien nuo n'» Iki 4 po pkt. Nedellojnuo 10 iki 3. L mm. Ir Petn. \ak. nuo 6 Iki 8

Lengvas, Greitas jr-Parankus Budas

XV. Rynkewiczius
-iNOTAKIUSZASt-

233-235 W. Centre St., -> Mahanoy City, Pa. 
Aptaagaja Namai ir Nammu Rakandus tMg Ugnie*.

Jldflsnse Liefuvhtka Ageatara. Kantaras Bankinis ir pardaviste Sxipkercria ant rhaMi
Parduoda Szipkortes ant 
-isokiu dructiauaiu if 
p*riausiu Laivu.
liuncaiu Piningus la 

Visas Dalia SvieU
freicaiauee ir piginus*.
Fiai tie kurie per mui 
tuate apie tai geria tinę

Jeaduoda DosSovfeme

Del Draogysczin— 
Pn>tat>a peikei Siarh* 

Jaeitu, Kepam, Karu* 
Špilkai ir L L
Sn kokia non rwikrti 

kaa-link Beipkorcri^ 
Piningtn ir LL 
Ranykitu p*a *»■* 
xplaikrsita taktai

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

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isi 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimui 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimai 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauczh. 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegint, 
Užsisnejustas Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvo*

Reikale raszykite ant adreso
RD Vfll CD 638 Penn Pittsburg, Ps.Mlį. RŲĮ.UŪ Ateas: tita ž raky. m;
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Žodis apie sutarti. 
Kietųjų anglių darbininku su darb

daviais.

Dauguma kietųjų anglių 
darbininku klausia viens kito, 
kokia dabartine sutartis, ir 
ne viens, ne kits pilnai paaisz- 
kinti ne gali, matomai pilnai 
nesupranta.

Tai-gi sziuomi asz pasis
tengsiu paaiszkinti pilnai, ko
kia dabartine sutartie, ka dar
bininkai yra laimėje ir ka turi 
daryti, kad ta sutartis butu in- 
vesta gyveniman, kad darbda
viai elgtųsi pagal ta sutarti ir 
ja pildytu.

firma: sutartis yra padary
ta ant ketveriu metu, prade
dant nuo 1 d. balandžio, 1919 
m. ir baigiant su 31 d. Kovo, 
191G m. Dabar kyla klausi
mas, del-ko padaryta sutartis 
ant teip ilgo laiko? Ant to tu
riu pasakyti, kad ant trumpes
nio laiko ne buvo galima pa
daryti. Kaip kad žinote, dar
bininku reikalavimai buvo 
daryti sutarti ant vienu metu, 
tai kapitalistai pasiūlė sutarti 
ant penkeriu metu. Nors asz 
tikrai „nežinau, bet gal butu 
buvę galima gauti ant trijų 
metu. Vienok darbininku uni
jos atstovai mane, kad daryti 
sutarti ant ketveriu metu yra 
geriaus, negu ant trejų metu, 
dėlto, kad darant sutarti ant 
ketveriu metu, kietuju anglių 
darbininku sutartis pasibaigs 
drauge su minksztuju anglių 
darbininku. Darant sutarti 
ant trejų metu, butu reikeje 
laukti net szeszeris metus iki 
vela sutartis drauge pasibaig 
tu. Ir asz manau, kad per 
fziuos ketveris metus bus ga
lima suorganizuoti visus ang 
liakasius, kaip kietųjų, teip 
ir minksztuju anglių apielin- 
kese, ir tašyk bus galima ma
nyti apie generaliszka straika.

Antra: Kontraktu kainos ir 
algos bus pakeltos 10 procen
tu augszcziaus kontrakto mo- 
kesties, paskirtos “Anthracite 
Coal strike commision”, ir pra 
sidejusios nuo pirmos balan
džio— 1903 metu. “Sliding 
scale” yra panaikinta.

Norint tai nėra toks didelis 
pakėlimas mokesties, bet vis
gi turiu pripažinti, kad tai yra 
laimėjimas. Kas-link panaiki
nimo “Sliding scale”, tai žmo 
nes nėra užganėdinti. Bet jei
gu pažvelgsi matydžiau in ta 
dalyka, tai pamatysim ir per
sitikrinsite, kad tos “Sliding 
scale,” tai buvo viens isz dide
liu smūgiu darbininkams pub 
likos akyse. Kapitalistai rėk
davo visa gerkle, kad kuomet 
jie angli pakeldavo, tai yra 
brangiau parduodavo, sakyda
vo: kad tuos pinigus, kuriuos 
gaudavo už angli daugiau pa
sidalydavo su darbininkais. 
Bet kaip jie dalydavosi? Kuo
met angli parduodavo paskir
toje vietoje už $4 50 tona, ta
šyk darbininkai negaudavo ne 
cento virszaus. Botam, kada 
angli parduodavo 5 centus 
brangiaus, tai darbininkams 
duodavo viena centą. Toliaus 
darbininkai nieko negaudavo 
net iki anglis pakildavo vela 
penkis centus. Iszeidavo teip, 
kad kapitalistai gaudavo 8 
cen'us, o darbininkai tik 1 
centą. Tai-gi, gražus pasida
linimas! Ir tai tuos “Sliding 
scale” gaudavo tik kai-ku- 
riose menesiuose, kuomet ang 
lis buvo brangesne. Pagal ežia 
sutarti darbinikai savo uždėji
mus gaus lygiai kiekviena me
nesi kaip žiema teip ir vasara.

Treczia: Visiems kontrak- 
tieriams ir darbininkams, kad 
dirba pagal sutarti, bus mo
kama ne mažiaus, kaip kom
panijos mainieriams— darbi
ninkams tu kasyklų, kur dar
bas yra atliekamas.

Atsitikimuose, kur darbda
vys liepia darbinikui eit dirbt, 
ir sako, kad bus užmokėta, 
pagal szita sutarti turės užmo
kėti ne mažiaus, kaip szioje 
sutartyje yra nurodyta.

Ketvirta: Bus lygus padali 
nimas karu, kaip nutarė “An
thracite Coal Strike Commis
sion”, ir mokestis, kuria mo
ka kontraktierius eavo darbi
ninkams, turi būti nemažesne, 
kaip paprasta mokestis už to
ki darba. Reiszkia, kad karai 
turi būti padalinami visiems

lygiai ne teip kaip iki sziol 
buvo: vienam darbininkui 
duodavo daugiaus, kitam ma
žiaus. Arba ir kontraktieriai 
savo darbininkams kartais mo 
kedavo kiek norėjo. Pagal szi
ta sutarti mainieriui turi būti 
mokama mainierio mokestis už 
diena. O leberiui — leberio 
mokestis.

Penkta: Prie kiekvienu ka 
sykiu privalo būti pasiskundi
mo komitetas, susidedantis isz 
trijų darbininku. Ir tas komi
tetas stengsis sutaikyti darbi
ninkus su kompanijos perde 
tiniais, jei ju (darbininku) ne- 
iszklausytu mainu “bosai”. 
Teipgi gali pasiszaukti Šutai 
kymo Tarybos nari, iszrinkta 
unijos, arba jo atstovą turinti 
tiesa sueiti su mainu komitetu 
ir kompanijos uredninkais su
taikyme ginezu. Jei skundu ko 
mitetas negalėtu užbaigti gin- 
cza su kompanijos perdetiniais 
tada ginezas gali eiti priesz 
Taikymo Tarybos nari savo 
distrikto O jei ir ten neužsi
baigtu ginezas, tada gali pa 
vesti galutinam nutarimui vi 
sai Taikymo Tarybai kaip nu
tarė “Anthracite Coal Strike 
Commission”, ir nutarimas 
skaitysis nuo tos dienos, kada 
skundas buvo paduotas. Czio 
nai reikia priminti, kad kietu 
ju anglių darbininkai iki 
sziam laikui da niekados netu
rėjo savo komitetu mainose. 
Turint gi komitetus, bus gali
ma daug lengviaus sutaikyti 
ginezus kilusius tarp darbinin
ko ir darbdavio, ir aprūpint vi 
sokius daibininku reikalus. 
Man rodosi, kad tas yra darbi
ninkams svarbu, ir turėtu in 
tai atkreipti atyda kiekvienas 
angliakasis.

Szeszta: Kontraktiniai mai 
nieriai turės tiesa pasisamdy
ti vogu pridabotojus, kaip tas 
yra nutarta straiko komisijos, 
ir Sutaikymo Tarybos. Vogu 
prižiūrėtojus ir “dokavimo” 
bosus gales kontraktieriai isz 
sirinkti ant tam tikro mitingo 
ir Pirmsedis su sekretorium to 
mitingo paliudys bosui apie ju 
iszrinkima. Kompanija neturės 
tiesos teip iszrinktiems statyti 
kliūtis ju užduotije, jeigu jie 
netrukdys kasyklų darbo. Szis 
paragrafas yra svarbus tik 
tiems kurie dirba nuo vogu, 
tai yra kuriu anglis yra sveria 
ma, ir gauna mokesti ne nuo 
karu, mastu, bet nuo tonu.

Septinta: Kad lengviau bu
tu sutaikyti ginezus, prie kiek 
vienu kasikiu, tad kasyklų 
perdetiniai susieis su skundu 
komitetu ir paženklins mokes
ti už kiekviena darba mokėta 
1 balandžio 1902, drauge su 
moketezia mokama pagal ežia 
sutarti ir paliudys priesz su
taikymo komisija in 60 dienu 
po padarymui szios sutarties.

Paskutinis paragrafas yra 
viens isz svarbiausiu darbinin
kams. Czion reikia atminti 
kad pagal paskutini sutarties 
paragrafa yra galima atgauti 
senus mokesezius, kurie buvo 
mokėta 1902 m. Balandžio me 
nesije. Mes žinom gana gerai, 
kad mokestis yra numusztos 
ir mes negaunam ta ka buvom 
iszkovoje 1902 metuose. Bet 
dabar turim proga atgauti ta 
sena mokesti, drauge su uždė
jimais, kuriuos gavom laiks 
nuo laiko. Ir kaip tuos mo- 
kesezius, kurie buvo mokami 
1902 m., tai asz tikrai sakau 
kad vietomis nebus 10 centu 
ant dolerio, bet bus 40 ir 50 
centu ant dolerio.

Žinant visus virszminetus pa 
aiszkinimus, pasilieka viens 
neužginezijamaa faktas. Bū
tent, norint ta sutarti invyk- 
dinti, gyveniman, reikia turėti 
tvirta organizacija, nes be or 
ganizacijos nebus galima tai 
atsiekti, ir ta sutartis be orga
nizacijos nebus daugiaus ver
ta, kaip tas szmotas popieros, 
ant kurios ji (sutartis) para- 
szyta. Juk kiekvienas žinom 
isz praeities, kad kuomet tu
rėjom tvirta organizacija, tuo
met darbdaviai nedrįso mums 
mokesris numuszti. Bet kaip 
greit apleidom organizacija, 
teip greit pasijutom, kad mu
su mokesty e yra numažintos.

Neužganėdintiems isz dabar 
tines sutarties turiu pasakyti, 
kad jeigu negavom ta, ko

reikalavom, ir negavom ta, 
kas mums prigulėjo gauti, tai 
pasidekavokim tiems, kurie 
neprigulejo prie unijos. Tik 
pamislykit iž 170,000 darbiniu 
ku kietųjų anglių apielinkeje, 
kuomet darėm sutarti, turėjom 
vos 29 tukstanezius, ir kelis 
szimtus prigulineziu in unija. 
Nors ir ne unijistai sakydavo, 
kad ir jie unijistai, bet turbut 
jie prigulėjo prie kapitalistu 
unijos (nes asz žinau gerai, kad 
jie neprigulejo prie darbinin
ku unijos). Taigi, iszejus ant 
straiko, jeigu kiekvienam dar
bininkui but duota vienas do
leris paszelpos in sanvaite rei
kėjo §170,000. Jeigu gi po du 
doleriu, tai reikėjo §340,000. 
O kur moteris su vaikais? 
Klausimas isz kur tuos pini
gus gauti, kad darbininkai ne- 
priguledami prie unijos nieko 
nesusitaupino in Distriko ir 
“National” iždus? Užtad kyla 
klausimas, ar straika butume 
laimėje? Investi žmones in ne
laime, tai yra labai lengva, 
bet juos pasekmingai iszvesti, 
neesant tvirtu keliu, tai yra 
kits klausimas. Tie visoki isz- 
metinejimai prezidentui White 
ir kitiems žmonėms, kurie 
drauge su juomi vede tarybas, 
yra visai neteisingai, nes kiek
vienas isz musu galim sau per- 
sistatyti, kas butu buvęs links
mesnis toje valandoje, kuomet 
iezdave konvencijai raportą, 
jeigu ne prezidentas White, 
kad jis butu galejes pasakyti, 
kad gavo: pilna pripažinimą 
unijos; asztuonias valandas 
dienos; didesni pakerima mo- 
kesties, ir kitus pagerinimus. 
Pagaliaus turim pripažinti ir 
ta, kad dabartine sutarezia 
kietųjų anglių darbininkai 
gaus didesne mokesti, negu ka 
da nors pirmiaus gaudavo.

Taigi dabar turėtu būti už
duotis kiekvieno darbininko 
kogreieziausia prisiraszyti prie 
unijos, ir tvirtai laikyties, kad 
ka esam gave, kapitalistai nuo 
mus neatimtu, ir ant toliaus 
visiems darbuoties, idant galė
tum ateitije ka nors daugiaus 
pelnyti.

Teiposgi prie szios progos 
turiu priminti kelis žodžius ir 
musu vertelgoms (biznieriams). 
Atminkit jus, broliai vertel
gos, kad kuomet darbininkai 
neuždirba, tai tašyk ir jums 
ne kas žiu koks “business”. Ir 
žinodami gerai, kad darbinin
kai uždirba daugiaus tik per 
pasidarbavima unijos, tai czio- 
nai jusu yra szventa priderys- 
te visados turėti simpatija už 
unija, ir nesigailėti isztarti žo
di jeigu yra reikalas, nes jei
gu darbininkai neuždirbs, tai 
gal ne vienam isz jusu prisieis 
palikti vieta, kurioje darote 
sau pragyvenimą ir kartais ke
lis graszius suezedinate.

Žinodami, kad unija visiems 
yra reikalinga, ir be jos ateiti
je gyventi negalėsime, todėl 
ir kibkime visi prie darbo, 
tvirtinti ir gerinti unija. O 
kuomet visi prigulesim prie 
unijos ir busim tvirtai orga
nizuoti, tai atsiseksim ta, ko 
nuo senei visi pageidaujam.

Stasys Gegužis.

Del muso vaiku.
Vienok... turiu mokytis!
— Ar neisi man tuojau nuo 

knygos! — Tais žodžiais senis 
Motiejus, dailide, bare dvyli
kos metu vaikina Jonuką, ku
ris padejes drožtuvą ir pasilen
kęs prie varstoto ka tai skaitė.

Jonukas, iszgirdes gerai jam 
žinomąjį baisa, padėjo knyga 
ant lango.

— Jei dar nors viena karta
užtiksiu tave skaitant, tai atsi
mink, kad visas tavo knygas 
tuoj inmesiu pecziun. Tai pa
sakęs prasiszalino.

Vaikas bailiai atsietojo, akis 
in gulinezia knyga ismeige ir 
ėmėsi darbo. Sunkus drožtu
vas vaikszcziojo jo rankose, 
lyg kokia maszina, iez-po ku
rios lezeitiezdavo ilgos, lyg 
raikszcziai, skiedros.

Jonukas pradėjo mastyti 
apie savo likimą, Priesz ket
veris metus atidavė ji czionai...

Ar'Keliausite i Lietuva ?

MES pasitiksime Jamis priebunant i 
New Yorkaant dipo.

MES dastatiseme Jusu b ak sus ant laivo.
MES duoseme J ūmi nakvinę.
MES pastoroseme del Jusu paszporta.
MES palidieseme Jumis ant laivo, 

atsiszaukite i

Eastern Transfer Co.
(A. BALTIEJUS, Prezidentą,) 

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

gražtausei aprūpinti.

M. VARZINSKAS 
Lifctuvlszkas Fotografiniu 

306 K. Centre St. Mahanoy City 
Ptofltel Ir pijai sutrauka /lioke# Fotografija 
Padaro Didolhs Fotografijas i M maltu ir 
išdeda in Retintu. Išdeda in Špilkai 
Kompaaaa ir L L Parduoda viaoket Reline* 
Lietini iu virio-minėtais reikalai! netw 
kitatr aid, kaip tik pea aava aaaa gynotojl 
ir paddaataaaa Vertinate kurto podnn 
vtotoa ku igidion a h knato i atfaaedind

Dirbimas tiltu per kadetus West Point kariszkos 
akademijos.

Studentas kuris užbaigė kariszka mokslą West Point aka 
demijoi (Suv. Steituose) aplaikes dinsta aficieriaus turi žinot 
daugeli daigtu, ydant galėtu laike kares mokyt savo kareivius 
kaip su kuom apsiejt, kaip statimas tiltu ir t. t. Ant paveiks
lo matome kadetus isz tosios mokslaines dirbanezius tiltus.

mokytis amato. Iszpradžios tu
rėjo pildyti visokius patarna
vimus. Vaiksztinejo miestan 
supirkinėti visokiu prekių 
meisteriui ir jo szeimynai; kir
to malkas, neszdavo vandeni, 
ir padėdavo savo duondaviui 
jo darbe, kurie savo amata ži
nojo gerai, bet ko nemego, ta; 
knygų.

Sakydavo: Asz skaityt ne
moku, raszyti taipogi, o neblo
gai man sekasi pasaulyje. Vie
nok Jonukas nesutikdavo su 
savo duondavio žodžiais, nors 
garsiai to nesake. Būdamas sa
vo kaime, pas tėvus, per trejie 
metus vaikszcziojo in mokyk
la, iszmoko skaityti ir raszyti. 
Gabus buvo prie mokslo, mėgo 
ir norėjo mokytis, taigi moky
tojas prikalbinėjo jo tėvus, 
kad leistu ji in kokia augez- 
tesne gera mokykla. Bet tė
vai, būdami neturtingi, nega
lėjo klausyti mokytojo patari
mo ir atidavė ji pas dailide, 
sakydami: Iszmokes amato 
irgi gales gerai gyventi.” Ati
davė ji pas dailide penkeriems 
metams, ir toj valandoj, kuo
met sutikome ji prie varstoto 
skaitant, baigėsi keturi metai. 
Per visa ta laika Jonukas ne- 
pamirszo knygos. Visas liuosas 
valandas paszvezdavo skaity
mui, o kartais, kaip jau matė
me, ir darbo metu skaitydavo. 
Knygų gaudavo pas vietini 
kunigą ir mokytoja. O karta 
per sanvaite, nedelioj, vaiksz- 
cziojo pas ponia aptiekoriene, 
kuri mokydavo ji gramatikos 
ir aritmetikos. Jonukas, isz 
prigimimo gabus vaikinas, 
mokinosi gerai.

— Na, kalbėdavo sau ne 
karta — tegu tik pabaigsiu 
mokslą ir užsidirbsiu kiek pi
nigu, turiu dar mokytis!

Nusprendimą taji taip pa
ėmė sau in galva, kad kartais 
net nekantravo atsimindamas, 
kad dar vieni metai liko darbo 
pas dailide. Toji mintis ne va
landai neapleizdavo jo. Ir da
bar, duodamas lenta, akis įs
meigė in gulinezia ant lango 
knyga. — Ak, kad taip nors 
valandėlė gavus paskaityti, — 
maste nuleisdamas drožtuvą, o 
ežia dar reikia nutaszyti net 
szeszias lentas.... Skaitė la
bai indomia knyga, taigi norė
jo, kad greieziau ja perekai- 
czius. — Paskaitysiu dar tru
puti, — galvojo apsižiūrėda
mas aplink... Bet atsiminęs, 
kad dailide už tai barėsi, ne
paėmė knygos. Atsiduso ir 
dirbo toliau. Dirbo, bet jo sie
la ir jisai maste tik apie kny
ga. Darbas spareziai ėjo. Ne
mąstė jau apie nieką, tik aky 
se jam mirgėjo skiedros, len
tos, knyga, mokykla....

— Vienok... turiu mokytis! 
pasakė sau baigdamas darba 
ir atidedamas drožtuvą.

• » «
Praslinko szeszeri metai. 

Persimainė truputi žmones ir 
laikai. Kas gyvas ėmėsi moky
tis. Mokyklas lanke netik vai
kai, bet ir suaugusieji. Mokslu 
norėta atitaisyt taji bloga, ku
ris isiekverbe aeziu anų laiku 
tamsumui. Eileje mokinancziu- 
jusi buvo ir Jonukas. Pabai
gęs mokslą pas dailide, koki 
tai laika dirbo kaipo dailide- 
padejejas. Sziek tiek uždirbės 
ir pasakęs sau: “Turiu moky
tis” — istojo mokyklon. Trosz 
ko likti mokytoju. Troszko 
mokyti kaimiecziu vaikus taip,

kaip tasai jo mokytas, kursai 
ji mokytis taip prikalbinėjo. 
Ir jisai būdamas mokytoju tas 
mintis skiepisias tu vaikucziu 
sielon. Mokslas gerai jam se
kėsi, todėl ir nepajuto, kaip 
praslinko treji metai jam isto 
jus mokyklon.

* **
Sziandien pasibaigė kvoti

mai. Mokiniai susirinko mo
kyklon atsiimti paliudijimus. 
Tarp ju ir Jonukas laimingas 
gavo paliudijimą.

Kaip gi džiaugiasi dabar, 
atsimindamas pereitus laikus 
ir visokius darbus pas dailide. 
Viskas isznyko, o jisai pasiekė 
eavo tikslą. Bus mokytoju. O 
viską padare vienas nuspren
dimas: “Turiu mokytis!”

Su lietuvino Svajone.
Mano prieraszas. Szis pa

veikslėlis daugeliui gali būti 
pavyzdžiu, kaip galima pasiek 
ti geidžiamas tikslas.

Tik taip kaip Jonukas apsi
rinkime sau koki-nors prakil
nesni tikslą ir stengkimes pa
siekti ji. Tik nenusiminkime 
ir nenuleiskime ranku, jei bus 
kliūtie, bet stengkimes būtinai 
pergalėti jas. Taipgi nesaky 
kime, kad jau pervelu moky
tis, nes mokytis niekad neper- 
velu. Ir atsiminė, kad: “gaila 
tu dienu jaunuju, kurios pra
slinko be naudos,” norėdami 
užkiezti taja spraga, imkimės 
nors dabar mokytis, kad galė
tume likti naudingi visuome
nei.

Muzikantas 6 metu priesz 
karaliene.

Pablo de Saraste, 6 metu 
vaikinelis pirma karta eavo 
amžije grajino priesz kara
liene Iszpanijos.

Jojo tėvas didelis republiko 
nas buvo inmestas in kalėjimą 
Sielvartaujanti motina nuėjo 
pas viena didele pone prasziti 
pagelbos. Pone prisakė atvesti 
pas save vaikiuką, pasirūpino 
gauti sau audencija pas kara
liene ir representavo jei busian 
ti karalu muzikantu.

— Ka-gi tu moki vaikine- 
Ii? — užklausė szypsodamasi 
karaliene.

— Viską, ka tiktai norite! 
— atsake mažas Pablo.

— Tai grajink! 
vaikinukas pradėjo grajinti, 
neiszpasakitais gražeis balsais, 
iszgrajino visokes iezpaniszkas 
dainas, žodžiu sakant viską 
kas tiktai buvo artistiszkoi 
duszioje kūdikio.

Karaliene verke susijudinus, 
o kada vaikas pabaigė, paėmė 
in savo glebi ir suszuko:

— Reikalauk ko tiktai nori 
nieko-tau ne atsakisiu!

Vaikas atsiklaupė ir atsake:
— Brangi karaliene, iszleis- 

kie isz kalėjimo mano brangu 
tęva.

Teip ir buvo ba karaliene 
iszpilde jio norą.

KUR BUNA
Mano pusbrolei Simonas ir Juo

zas Jasinauskai paeina isz Suvaiką 
gub., Mariampoles pav., Panemunes 
gmino, Dubrawu kaimo, praszau at- 
siszaukt ant adreso:

Kaz. Lapinskas.
806 Hubbar avė. Detroit, Mioh.

Mano brolis Juozas Griszkonis pa
eina isz Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav,, Balkunu gmino Vankiszku 
kaimo 17 metu kaip Amerike, 13 mn 
tu adgal gyveno Skrantuose, o da
bar nežinau kur, jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

Mrs. Juzefina Usman.
1300 Hester avė. Centralia, Ill.

Mano brolis Antanas Gudzinas 
paeina isz Suvalkų gub., Rumbonių 
Para,, Boksziu kaimo, ilgas laikas 
kaip amerike girdėjau gyveno San 
Francisco ir Chicago Ill jisai pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so:

Ant. Gudzinas
155 Fi’st St. Elizabeth N. J.

Mano draugas Wincas Galinis pa
eina iž Suv. gub., Wilkaviszkio pav 
Kibeku kaimo, turiu svarbu reikalą 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso:

J. Grublewicz
348 Henderson, St Jersey City, N.J.

Pajieszkau lietuvio mokanezio dar
ba prie buczernes ir grosersztorio 
kuris moka angelska ir polska kalba 
turės gera darba praszau atsiszaukt 
ant adreso. (ję -o;)

J no, Unites
Box 104 Buckner Ill

DIDIS GYDYTOJAS

VIEBTATINIS TIESAS LIETUVIS 
DAKTARAS ^HII4ADELFHIJOJE.

Gydo visokias ligas: vyrų, moterų Ir 
valkų. At; Išsukusiems iš toliaus per 
laiškus suteikia daktarišku rod? dovanai. 
Atėjusiems j ofls? ištyrir geriausiai ligas 
ir duoda savo gyduoles už menkp užmo- 
kestj. Jis turi didelęmedlkališkppraktiku, 
kaip tai: pabaigęs Medikallgkp, Universi
tetu, buvo m lošta vu daktaru mieste Indi
anapolis, Ind. ir baigęs mokslus didžioje 

mokykloje THE NEW YORK POST 
GRADUATE MEDIC AL SCHO
OL and HOSPITAL. Dabar gydo 

'tyV' r’ ' visokias Ilgas su gyduolėmis,darlmu ope- 
* racijų ir su eiektrikos mašinomis.

PASARGA. Neklausykit to žydbernių 
humbug© Medical Clinic, katras sako,kad su X-ray Jokios ligos negalima su
rasti. Aš su pagelba X-ray ourandu pasekmingai šias ligas: Augančius ak
menis tulžyje ir kcpenjse (joll-stones),'akmenis augančius Inkstuose (Ne
phrolithiasis), akmenis augančius pūslėje, ronas skilvyje (gastrio ulcers), iš
narintus kaulu narius, Gniaužytus kaulus, ir t. t. Apsisaugokite ju tos nau
jos daktariškos knygos, nes jj no daktaras rašė, bet žydbemlal, kurie tarna
vo pas New Yorko fiarlatanua Collins ir Ferdele Hartman. Sulig suklšimo 
j turmp New Yorko šarlatanų, jų tarnai, žydbernlal, atsirloglino čionai, užsi
dėjo t£ humbugo Medical Clinic, katras Jokios ligos negalįs surasti su X-ray. 
Apsisaugokite ju visokiu Lišku ir knygų, nes ant ju nėra pasirašiusio dak
taro, o kas bijo savo vardp pasirašyti, tai ten yra apgavystė.

Turiu šimtus padėkmnių. Kelias čionai talpinu:
Aš Juozapas Svllba, 1011 CarltoaGt., Philadelphia. Pa., daug daktaru 

atlankiau, o nd vienas negalėjo manęr Išgydy'l, l it daktarus Ignotas Stan
kus su pagelba X-riy mane i?-vd.‘. Ijtariii širdinga ačiū.

Petras Salus, 29 Green l lau , Campello, Mars., tMp rašo: Mano moteris 
ilgai sirgo ir iš ’Vdyli Jos negalėjo. Ji tur jo !:nsulj, skrepllavimp, skaudė
jimą paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktara Ignotu Stan
kų Ir šitai jis išgydė mano molei į su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar 
didžiai širdingai ač’.u už g- rn-jgyduoles.Dieve duok jam lig? amžių,kad ga
lėtu ir kitus sergančius p- Ibėtl.

iŠ Brooklyn, N. Y., 38 So 2 nd Ch Mere išgydė <’nkt-»ras Stankus nuo 
išbėrimo veido, slinkimo plauki, grcCo supykimo Ir Išgąsčio. Julė Dailldle- 
nlutū. Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu paoijentu.

DR. IGHATIUS M. D.
1210 So. Broad St., Philadelphia, Fa. 
O Of is'-' J Nuo 9 iki 1 po plot ’.o 7 iki 9 vakare. Subatomls nuo 10 
valandos ( ryto E.l 8 vul. rakti- -dėlioiniB nuo 1 iki 4 vai. po pietų.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu 175,000 
kuris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir 
atalpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes aut geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kaocelarije po vadovyste Karoliaus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsbnrg,Fa
AGENC1JA P. V. OBIECUNAS & COSį

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway 

New York, N. Y 
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini 

Narna 
Uždėta 1848m.

Kampas Reade Ulicze
Telefonas.* ^orth 2822.

Mano dede Petras Lipowiozius, 
paeina isz Suvalkų gub.. Sejnu pav. 
Leipunu para., girdėjau gyvena 
Skrantuose, jis pats ar kas kitas 
praszau duotžine ant adreso: (q^ • oą) 

Ch. Harbons
88 Sheldon St. Hartford, Conn

Be piningu.
— Ar žinai Czalau, jog be 

piningu nieko ne gali padaryti,
— O, — viruti! gali.
— Na ka padaritum be pi

ningu?
— Nu-gi priimtau ant sko- 

lee isz sztoro ir prigėriau salu- 
nuose ant bargo.

Sude.
Sudžia: — Apskuntasis, ai 

teisybe, jog ant eavo kaimynu 
pasakei, jog yra apgaviku ii 
vagim:

Kaltininkas: — Tai teisybe, 
ponas sudžia bet asz to ne pa
sakiau ....

W.TRASKAUCKAS 
Pirmutinių Liatuvlaxktu 

GRABORIUS

Laidoja Kūnai Nurairu-4*. PiMtndo 
Ryfinun ir VeiiniM del

Kraujo Daiftue ii L L 
Vilka atlieka ka no^erUQM ir pnikiauie 
3u rlna minetail re i kabai krea Ilki tai p»- 
jin • busite visame užganėdintais
530 W. Centre 8t. Muhanor Cltj

UNION RATIONAL RANK.
MA1LLN0Y CITY, PA.

CAPITOL STOCK >125,000. SURPLUS IR PROFITS >300,006. 
Sit. Va!«t. Raidai trr Banke tideti piainia

Mokame antra proOrnta ant sudėta pininga
Į J Procentą prid^dam prie tavo piningu pirma t'į
■ ’ | diena Sausio ir Liepos meneeuoee, lepaiaan* & 

ar atneszi parodint knygute ar ne.
i Mea norim kad ir jus turėtumėt reikalą su >

musu Banka, nepaisant ar mažaa ar dydelis-
Hirriiin Bali, Prerideitaa. • ryt®
F. J.Noonan, Yici-Frezidutaa. ....
W.H.Kehler KuąjehM. • ryta lyg U U.

. * T- TI II.OM, 

Szimtas Tukstancziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziausei. (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 isx 

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiauslai.

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

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

BUK 
VYRAS

Vardas.

Adresas;.

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą 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 išmietimus, 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 įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes 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 pačio, 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. USTER & CO., L 900 22 Fifth Atcbm, Grict*o:

Godot 1 uas Tanilsta: Pajai Tamlstofc prižadiejma, ag norlečjau 
jogTamista pri&instuqjęi man vysai dykai v£na jusn knygadel vy;n.

Steltas.

f—“KATALIKAS”- - - - a
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

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

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

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

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 “Kataliką1* visiems me- 
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertas 13.50.

Kas prisius IS.58, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žemlapĮ ir 8v. Tavo Pijaus paveikslą.

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



Žinios Vietines.

sena pa-

Redingo 
truputi

— Nepaisant kad uogos da 
visai neisznuokia bet jau kož- 
na diena vaikai ir moteres 
trauke pulkais ant kalnu jias 
rinkti. Praeita nedelia už uo
gas mokėjo 14^ už kvorta.

— Praeita P. tniezia prasi
dėjo vasara. Dienos nog szio 
laiko jau trumpiu eina.

— Sziomis dienomis pereis 
per biznierius ir kitus, kolek 
toriai kurie renka piningus del 
nupirkimo visokiu “fajerver- 
ku” kurias iszleis in padanges 
vakare per 4-ta Liepos darže 
ant West galo miesto. Gyven- 
tojiai szitam gale miesto pri
valo sziek-tiek paaukauti ant 
szito daliko, kadangi nereiks 
trauktis in ana gala miesto vi
sokiu ugniu pamatyt, bet galės 
gerai jias pamatyt sėdint prie 
savo locnu namu.

- Visi sanariai kurie priguli 
prie Gedimino Klobo, tie ku
rie neturi amerikoniszku po- 

> pieriu tegul paduoda savo var
dus ir adresus sekretoriui tojo 
Klobo priesz susirinkimą ku
ris atsibus Utarninke 25—to 
szio menesio. Szitie sanariai 
teipgi turi atbutinai pribūti 
ant virsz-mineto susirinkimo 
nes bus rodą apie gavima 
jiems Ukesiszkas Popieras.
(cg sanp)

— Petras Szeszkeviczia ku
rie turėjo saluna arti bažuy 
ežios, tai dar pirko saluna Sze- 
nadon ant 407 E. Loyd St. 
Jaigu kada busite Szenadon 
tai užeikite pas savo 
žinetama.

— Subato buvo 
mokestis. Žmonelei 
pasilinksmino.

— Darbai aplinkinėje muso 
miesto ej na gerai tik daugelis 
randasi ir be darbu isz kokios 
priežasties, tai ne žine. Norints 
bosai galėtu priymt prie dar 
bo da kelis ezimtus darbinin
ku bet su tuom vilkina.

— Daugelis isz muso biznie 
ri i skundžesi ant daugelio savo 
tautiecziu buk perka pas juos 
ant knygucziu o užmokėt ne
mielina. O kas bjauriausio, jog 
terp tokiu žmonių randasi 
daugiause užsikietejusiu kata
liku, kurie regulariezkai ejna 
in bažnycze, spaviedni ir pri- 
yma Szvencziaueia. Duodasi 
isz to suprast, jog tokie yra 
tosios nuomones, jog apgavi
mas lietuviszko biznieriaus tai 
suvis menkas dalykas ir visai 
isz to neeispaviedoje, o dvaeiez 
kieje duoda iezriezima už tokee 
apgavistes byle tik už savo 
darba buna užmokamas.

Navatnas, labai navatnas 
yra tasai katalikiszkas tykoji
mas czion Amerike. Sztai ant 
paveizdos ymsime, jago Lietu
vis skaito laikraszti, kuris ku- 
ningeliui nepatinka, tai už tai 
neaplaiko iezriszimo. Jago 
skaito kokius ten vokiszkus 
arba angliszkus masoniszkus 
laikraezczius, apgaus savo arti
ma ant 25 arba 100 doleriu, 
tai iezriezima aplaiko. Ameri
ke stebuklu užtektinai!

— Surinkite visas szaszla- 
vas isz kiemu ir iszvalinkyte 
vikadus nes sveikatos virszi- 
ninkai daro inspekcije ir už 
tokius prasižengimus rustai 
nubaus. Da gilukie kad kolera 
neprasiplatina po miestą kaip i 
dirsteli ant ne kuriu kiemu ar
ba praejni pro vikada.

— Gal neuždgio suvis ne- 
pateminsime ant ulicziu arkliu 
nes galop muso biznierei susi
taiso automobilus. Praeita ne- 
delia net keturi biznierei aplai 
ke automobilus del vežimota- 
voru o ir pasilinksminimo. Tik 
gilukie, kad jokios nelaimes 
lig ežiam laikui neatsitiko, 
nes ne kurie vaikai kaip muses 
ant tnydaus kabinasi ant auto- 
mobilu. Tėvai privalo vaikams 
toki pasilinksminimą uždraust.

— Labai retai kad balius 
koks ar Pikninkas pereina kur 
be pe’ztyniu, jas gimdo la- 
biansei insignia jauni žmones. 
Prie iškilusiu pesztyniu, in- 
sikii-za ii palieja, o kartais 
viskas baigėsi kuo nnožmiau- 
sei. Anuomet Philadelj h joj 
Pikninke kada susieziupryna- 
vo lietuviai, insikiszo palicija, 

i ir priėjo prie tokio skandalo, 
j kad net nalicmonoarkli su pei
liu perdare. Tai kaip-gi val
džia gali pavehnt pikninkuos 
gert svaigalus?.. Teip atsitin
ka ne vienur, ale beveik vi
sokiuose pasilinksminimuose, 
r prisieina tokie pasilinksmi
nimai szalint.

Mat, delei keleto nevalyva 
ypatų, turi nukenst žmones 
niekur bloga ne daranti, o pa
nieka krinta už keleto niekezu 
ant visu.

Ne rangu žmogų, gėrimas 
padaro da nerangesniu, o peez- 
tuka nuožmesniu.

Butu žiūrint kaip ir gyduo
le, kad padorus vaikinai, pesz- 
tukus visai neprisileistu in jo
kias draugijas, o nebūnant 
peiztyniu, ne turėtu proga, ir 
valdžia perdaug žmones var
žyti. — S. K.

— Ar sziniet jokia drangys- 
tone darys pikniku? Pabuskyt 
juk ir teip gyvenimas yra tiram 
pas. Naudokymes isz laiko, 
linksmykimes ir džiaugkimes 
— tik dorai.

— Nedelos vakara, apie pu
siau deszimta valanda vakare 
pakrikai ėjo dvi jaunos lietn- 
viszkos muso tautietes kaip ro
dos namon, nes teip buvo pri- 
sipylia “ramybia” jog net gai
lestis buvo žiūrėt o priek tara 
da ir pažinstamos del daugelio. 
Del paguodones tėvu pravar
džių negarsinam, tik tiek pri- 
raenam, kas isz tokiu merginu 
bus atejteje?. — ne turės nau 
dos ne Dievas ne žmonis

Garsusis Antanas Jocis.
Tas žmogus bankrutijo vi

sokiuose bizniuose ir, suban- 
krutijas, tai vėl sau prie savo 
bobos ant So. Broad Str. gy
veno, nes anoji laike dideli na
rna su samdomais ‘‘fornisz-rui- 
mais” ir valgymais. Suban- 
krutijas savo garsiaja korpo
racija, sėdėjo pas boba ir mu- 
set jos duonelia valgė. Galop 
jau ir jo boba subankrutijo, 
narna apleido, ir tiktai namo 
laukai aplupinėti stovi, literos 
Jocio pravardes nulupinėtos 
ir t. t.

Tas žmogus kas butu buvęs 
kaip reik teisingas, butu gy
venęs gana puikiai, ypatingai 
kaip anais metais gyveno ant 
So. 2nd Str. leidžiant “Lietu
viu” laikraszti, bet kad ne 
patogi suktybe pasižebojusi 
ji turi, ir niekur netinka. To
kius biznius kaip turėjo ant 
So. 2nd St. Jocis, dar varo 
North pusėj lenkas Damans
kis, South pusėj žydas Košėm- 
baum.

— Philadelphijoj vaikinai 
ne žine priesz gera ar priesz 
bloga, pradėjo vikriai ženytis. 
Subatoje 15 Birželio kuningas 
Kaulakis suriszo apie penkes 
poras jaunuju, apie ketvertą 
nedelioje kūdikiu apkriksz- 
tyjo-

— Szia vasara draugyseziu 
Pikninkams ne žine kaip sek
sis. Miestas nenor duot alų 
naudoti už teip vadinamus 
chekius. Pikninkai arba žie
momis, baliai žiūrint yra rei
kalingi isz dvieju priežaseziu. 
Draugystes pasipelno kiek 
nors parėmimai savo ligoniu 
arba laidojimui mirusiu. Se
nesnis ir jaunieje sueja pasi- 
szneka, pasilinksmina ir t. t., 
nes czion susiejimai kitoki but 
ne gali. Areziausias tarp mus 
nepadoras inprotis pasigėrusia 
musztynes.

— Antanukas Szak lOmetu 
senumo vaikas nog 816 Mt. 
Vernon ulyczios nuskendo ka
da maudėsi Cooper upelije.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

Centralia, III.— Darbai 
nekurioee ez fu si pu sėti n. i 
dirba, nes kitos tai jau 3 ne
dalios kaip stovi ir nržine ka
da pradės dirbt.

— L'etuviu didelis būrelis 
isz tu visokiu atsiranda.

SHENANDOAH, PA.
— J urgis Kabulis kuris 

geide pakelti maiszati pas
kutiniam nesutikime darbinin
ku o būdamas Amerike tik 
9 menesius likos nubaustas ant 
užmokėjimo kasztu ir pastati 
mo kaucijos idant malsziau 
Amerike apsiejs. Gilukis, kad 
jin da valdže nesugražino ad 
galos n? Lietuva už toki prasi
žengimą. Skunda innesze vir- 
szininkas policijos Walsh.

— Daminikas Bernatonis 
likos skaudžei inkastas in vei
dą per szuni. Žaidulis prade
da užgyt.

— Petras Aleksa likos su- 
risztas mazgu moteristes su 
panna Ona Kuczinauckiute 
per kun. Pautienių.

— Vaisei tikejimiszko sti- 
raszo kuri padare ketverge 
yra sekantys: Kataliku randasi 
13,997, nekataliku 3,328, Ži- 
du 427. Toliaus pasirodo buk 
Szenadori yra 5462 Lenku o 
Lietuviu yra 4318 (?) Tokiu 
ka ne atsake suraszytoju klau
simu buvo 25 ypatos.

Thurber, Tex.— Darbai 
gerai eina, isz kitur, pribuvu
siam darbas nesunku gaut’, 
kitokiu darbu czionais nesiran 
da apriez anglių kasyklų, 
yra 7 kasyklos kurios pri
klauso prie Texas ir Pacif c 
geležinkelio kompanijos, ir 
dirba pilna laika, kaip žiema 
teip ir vasara, tik nesmagu 
per tai jog anglis peržema.

— Lietuviu familiju czio- 
nais nesiranda, tik tais yra ke
letas pavieniu.

f 9 d. Birželio patiko baisi 
nelaime lietuvi Joną Czirvinc 
ka, tapo užpultas per žvierisz- 
kus žmones ir likos supjausty
tas supeileis, perka nelaimingas 
nog baisiu žaiduliu krito ant 
vietos negyvas, užmuszikai li
kos visi sugauti kur dabar sė
di kalėjime už ka turės sun
kei priesz audžia atsakyt; na- 
baeznykas paėjo isz Kauno 
gub., a. a. Jonas pasakodavo 
jog turi seseri ir szvogeri ten 
kur Illinojaus valstijoj, jeigu 
katlie isz giminiu ar pažysta
mu norėtu platesniu žinių, te
gul raszo ant szio adreso:

Ad. Platkis.
Box 347. Thurber, Tex.

Lansing. Mieli.— t At
siskyrė su szuora svietu Jonas 
Jurgilaitis, 9 d. Birželio, prie
žastie smerties toke ulcers vi
duriuose isz ko turėjo dideleee 
kankese numirt. A. a. nabasz- 
nykae paliko dideleme nubu
dime paeze su 5 mažais valke
lei?.

Ernest, Pa.— Darbai ge
rai eina, isz kitur pribuvusiam 
darbas nesunku gaut.

f 12 d. Birželio atsitiko bai 
si nelaime, bosas iszmete bak- 
sa skvipu ka nelaimingi vai
kai radę nusinesze in artyma 
girre ir aukure ugni ant ko pa 
dėjo radusi baksa su skvipais, 
laukdami kad szautu bet kaip 
ne szove nuvejo ir pradėjo ba- 
diti bit neužilgio szove ir 3 
vaikus mirtinaitpažeido o 8 su- 
kolieczino.

Sheboygan, Wis — 16 d. 
Birželio (Jum) atsibuvo baž
nytinėje saleje, lietuviszkas te 
atrelis po vardu (Nepasiseke 
Marytei) vienveiksme komedi- 
je, kuri sulosze mergaieziu 
draugyste (Vek. Pr. P. Szv.) 
kas labai buvo malonu matyti 
jaunuomenes būreli perstatan- 
ti grynoi lietuviszkoi kalboi, 
atloszta mblcgiausei, po losz- 
ymu padainavo, vietinis cho
ras vedamas P. K. pora daine
lių, ir po tam į a iedojo du - 
tas P. Buivydžiute ir Straziute, 
(Pasakyk mano mylimas kraez 
te) pritariant ant pijano P 
K. kas lahjausei publikaj pa
tiko.

Ant toliaus rengiama su 
loszti dideli teatra kur tikimės 
matyti da geriant*. Garbe Sh ■- 
boygiecziams už puiku darba

J. B

Seelyville, Imi.—Darbai 
slolmei eina, dirba po 2 ir 3 
dienas ant nedėlios.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda. 
Selunuose ir sztoruose biznėi 
sumažėjo, isz ko biznierei 
bai nuliude.

la-

Donorą, Pa.— Dr ste. 
Vincento isz Donora, Pa. 
kys metini susirinkimą 1 
Liepos 1912 m. bažnytinei sa
lei tuojaus po miežiu ant ku
rio bus atidarytos knygo=, 
naujei instojimas tik už $1.00. 
Norintiejei prisiraszyt prie mi
nėtos draugystes ateikite ant 
susirinkimo.

Sekretorius.
M. B. Žukas.

szv.
lai-

Minersville, Pa.— Maso 
miestelije vieszpatauje malszu- 
mas, tik kaip kada iszkyla ko 
kis neiszmanelie kaip Pilipas 
isz kanapių

— Mergina vardu Nelli 
Karden isz Primrose, jausda 
masi motiniszkam stone, nusi
davė in Pottsville pas Mis 
Mickel bob-daktare ant opera 
cijos nuo kuriuos mirė ligon- 
buteje Mickeliene likos areez 
tavota.

— Tamoszius Cummingsas 
perrasze kitam žmogeliui savo 
‘mainierekas popieras” ir už 
tai likos paszauktas in suda 
Likos nubaustas užmokėti 
$100, kasztus teismo ir atse- 
det (o gal ir stovėt) pavieta- 
vam kalėjime 30 dienu. — 
Yra tai pamokinimas kitiems.

Ant pardavimo.
Puikus namai ant West 

Pine ulyczios ant dvieju fami- 
liju, o ant kito galo loto ran
dasi drukarne ir kalviu sza- 
pas Atnesza gera randa. Da- 
sižinokite pas. (ję 00

Mrs. W. Davis.
101 YV. Pine St.

Mahanoy City, Pa.

Parsiduoda Bondsai.
Mahanoy City Water kom 

panija priims užrakimus ant 
nauju bondsu kurie bus par
duodami 1 diena Liepos. Ga 
Įima pirkti nog $100 lig $500. 
Apie daugiaus dasižinosite 
ofise.

Mahanoy City Water Co 
N. Main St.

Ofiso adinos 8 ryte 
lig 5 vakare. (f j )

Tiems ka turi Bondsus
Locnininkai bondsu pirkti 

1903 mete nog Mahanoy City 
Water Co. privalo atneszt' 
tuos bondsus in First National 
Banka kur gaus už jias užmo
kesti arba gales permainyt ant 
nauju bondsu. Procentas se
nu bondsu pasibaigs 1 diena 
Liepos 1912. ( j ^)

E. S. Silliman Prez.

DIDELIS ★BALUS
Iszkele “Penkių Žvaigždžiu” 
draugyste isz Mahanoy City Pa.

Seredos vakara 3 Liepos
BOCZKAUCKU SALEJE

Bus tai pirmutinis didelis balus po 
straiku. Sale bus puikiai parėdyta. 
Orkestrą isz 7 geriausiu profesorių. 
Nereikes bijotis szilumos kadangi 
ant sules rasis invales “fenu” ir bus 
teip smagu kaip ant bile kokio pik- 
ninko. O kad ant rytojaus niekas ne 
dirbs tai kožnas gales pasilinksmint 
kad ir per visa nakti. Ateikyte visi 
seni ir jauni o nesigailesite.

»MZAW6A25C. į
Užjiraszo Komitetas.

Malunn akmenys-
Užberus kviecziu tarp malu 

no akmenų, iazgrudu susimals 
miltai, Jeigu jus neužpilsit 
kviecziu, akmenis mals, bet jie 
nusidėvės. Jeigu jus indesite 
užtektinai maisto pilvan, jis 
permals ji in jiega ir energija, 
jeigu pilvas negali priimti už 
tektiuai maisto tai jis niekados 
nenuplysz, nenusideves. Dabok 
visados savo pilvą ir jeigu jis 
yra persilpnas, vaitok Trinerte 
Amerikoniszka Kartaus Vyno 
Eliksira Szita gyduole yra la
bai sustiprinanti kaip pil 
taip ir vidurius ir greit suregu 
liuos virszkima Jįjalengvine 
daug sunkumu kaip nustojima 
apetito, silpnėjimą, vertigo 
eruntacijas, kon=tipacija gal 
vos skaudėjimu, nerviszkuina 
i-izblyszkima. Aptieko=e Jos 
Trin-r, 1333 — 1339 S. A-h- 
land avė., Chicago, Ill

DR. ALEX. O’MALLEY

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai tokiu 
žmonių kvrie da niekad neturėjo 
sudėtus Banke Piningus ir ne yra 
padėjime iszduoti “Czekius.” Y’ra tai 
Ubai parankus dalykas, mokėti visas 
“Billaa” su “Czekiais” ir nereike 
pas save neszioti daug piningu.

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

GERAS DAIGTAS TURĖTI

GERI APREDIMAI DEL 
VYRIU, VAIKŲ IR MOTERIŲ 

PAS GUINAN’S.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Eini & M»in Sti. PlymootlųP^ j 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAI 

Garsiu LIetuirlszku-Leiililsztahiiįl

Mes gvarantinam muso Siutui ir ž noine kad busite 
dižganedinti jaigu ncsziosite Siutą pas mus pirkta.
Musu Sztoras turi gera varda ir turime daugybe 
tokiu kostumeriu ka kitur jau neperka savo 
drabuži kaip tik pas mumis.

m Mahanoy City, Shenandoah, 
VJfLllIlclll S Mt. Carmel, Landsford.

NERVISZKL’ IR KRONISZKU LIGŲ.

savo adrisa del kataliogo. / ,
Fr.Straminskas. 1807 Carson St;

ASZ GYDAU —
RUPTURA—Be peilo ir be 

operacijos.
VARIKOCELE -Be skausmingu

STRIKTURA--Be peilo ir dideliu 
skausmu.

UŽTRUCINTA KRAUJA—Be 
mineraliszku mikstūrų

Patrotiįima Ncrviszkuma T>(* p.'IN ojlllgll 

ir Slaptingos Lygos gytltiolill.

Visa iszaiszkinima apie mano būda 
gydimo paduodu tiems kanores žinoti.

Dr. A?ex. 0’Malley
15S S. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur I.ietuviszkai ir I.enkiszkai susi 
kalbama ir susiraszomi. (.Cwpeonx)
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tos knygos preke tiktai

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie

“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso mįsles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba

“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25c.

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

7 istorijos, 99 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi’’ ‘ Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” ' />y- 
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25c

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

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

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

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas karia' ja, nog to

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
5>risikele” “Dorybe veda in 
ai rue” “Debesėlis” Preke 25o

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

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

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
Mahanoy City, Pa.
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Prisiuskit

(TIESIOG ISZ SENO KRAJAUS.
I Pas mus randasi visokį Gėrimai 

patra* kli iez Bosijęs, Franci jos, Prūsu.
I Anglijos, Iszpanijos ir Italijos. Jus 

Lietuviai, kurio esat gere Lietuvoj, 
Ruska Areilka, pasit-aukit tos paezios 

ntes Seno Kraujaus, §1.50 u? 
Teiposgi galit gaut pas mane

Naujas Vasarinis Tavoras# 
Dar po straiku parduosimo visokį tavora už 
maža preke. Jaigu norite gerai pirkti tai 
ateikite in musu sztora.

Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 
Moteliu, 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 geiiause pirkti.

tSĮT’Pas raus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mshenov City, P?

Kiekvienas Lietnviszkas Szl ominiu I 
teipgi privalo užlaikyti visada mosi I 
puikias Lietuvbzkas Gyduoles savo I 
Sztoruose ant pardavimo, kad^mnal 
tautieczei reikalaudaini galetukniB- 
pirkti ir nereikalautu kailiai 
piningus dovanai kokiems nors apn- 
vikains tose apielinkese. Sztomioui 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokite 
musu tyras Lietuviszkas Gyduolę 
kurias mes gvanuliuojame.

Egiutero No.l............................... 25c.
Egiutero No. 2...............................5Cc.
Zmijeeznik............. 2.5c,, 50c. ir|l-W.
Gumbo Laszai...............................35c.
Meszkos Mostu..............................25c.
Trejauka......................................... 25c.
Linimentas vaikams ...................25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c.
Liepiu Baisumas ......... 25c.
Anty-Lakson del vaiku ........... 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmeliu..25c.

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

Kruvinosios........................... 75c.
* Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo J3.5C. 
Gyd. del nemalimo Pilvo..........50c.
Milteliai up^abdymui Galvos

Laszai nuo Daniu........................Idc.
Mestis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų..............................................25c.
Geležinis sudrutintnjas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Lapauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo.......................11-25-
Plauku apsaugoto]as................... Wc.
Muilas del Plaukti..............
Milteliai nuo Kepenų..................35c.
Rožes Balsamas............................. 25c.
Kinder Baisumas...........................25c.
Bobriaus Laszai............................ 50c-
Szveluintojas................................... 35c.
Kraujo valytojas........................$2.00.
Nervu Raminloias........... . ....... |Lw«
Egzema arba odos uždegimas

pas V’aikus.............................f 1.25.
i’leisteris (Kasztavolo)................25c.
Pamada Plaukams........... ............ ‘^c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
t gyduoles nuo Liemens........ -....... 00c.
Vengri škas Taisytojas Ūsu... - • -15c. 
Inkstu Vaistas................25c. irJLOO.
Akines Dulkeles........... .................35c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skai būtis $1.25. 
Gyd. nno Parku ir Niežu........§2.00
Gyd. nuo Dedervines................
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00*

.25c.

.10c.
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Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, I’a.

Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo §1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, priskaitaol 
kas 3 menesiai. Siuucziam pinigus iu visa® 
dalis svieto, greit ir pigei. uarduodam 
laivakortes aut vi-u linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Jszdirbaiu 
visokios ruszies Rejeulalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajut. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka uotara 
.J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o persuikrisit, kad 
viskas,, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu? 
siunezant paczedmnui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe» 
Expreso Money Orderi.

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
-PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IK GREK ZIAUSI GARLAIVAI— 

Garlaivai iszeina kas dvi nedtlas taip New Yoikoo Rusijos be jtkiu perstoiimu.
PUIKI GABI AIVAI: UZAR - KI.hSK - BUSSIA

In Botterdsma 8 Dieni-e
:aR - KIKSE - RUSSIA

I Garlalval lozde [ ( i’\ne)i-z New Y< rko hurpk- 13 LlepoH (July) ' z 1 1 r I A zar, (nutijW6)27 Liepom (July)
. — | Apie dangfaue daeižinoelte pueniuBougeDtue arba*
A. F.. JOHNSON & CO., (General Parrerpir Apts. 27 Broadway, New York, N.Y. |

ln 1 ibawa 11 Dienu.
K laša £'.'5
Klaaa $50
Klusą $7‘>

D. M.(i n

BANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

Valstijos Kasij’erius turi 
sudėtus Piningus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy City, l'a. Jaigu yra 
atsargi Banka del Valstijos, tai 
yra ir del jus Invales gera 
Bank’. Szitas Banka moka 
procentą aut sudėtus Piningus.

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

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

A. Danifizewiczia.
L. Eckert.

•akam, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

D.F Guinan, Kasijerius.

W. J. Miles.

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

1ST 
Koiiestvas

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

Mainose 
Fabrikouse 
Uit Geležinkeliu irhl 

Treinn.
Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szaukites pas 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanezius Provu vartojau, kuri? 
buvo pražudė rankas ar kojas, prane 
szu jogei žmones su didelėm kolie* 
stvom galidesetkus tukstaooziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szuuelai 
už kelis desetkus donelu sumulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompapes 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigaraituir jus Provas priimta 
ir tuom cik tiasia ir vilkin^l^j, Įjbkaa 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka duodu anl 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szucm adreso!

B. S. TANKAUS
Cresskill, N. J.

No. G.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAL'S NO. 6,

."Geriausia Arielka 
w4r<ajs|____ Mieste. Tik $1 už Buteli.

Teipgi ežia gausite ir visokiu kitJgeriluu® Auikyledabu 
priesz laika, duokite t-ave 
orderi o bus jums pristatyk
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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 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

£ j iszsiunoziu in prisakyta vieta. Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
Ai1 niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 

j marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Adresavokite sziteip: 
Š A. J KEYDOSZ1US, 202 TroySt. Dayton, Ohio.

LIETUVIO KRAUTUVE.
Malonus Viengencziai:

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

Žiedu, Kryželiu, Armo
nikų, Skripku visokiu 
Mužikaliskulnstrumen 
tu,Britvu, drukuojam 
Maszinukiu, AJboma 
Potogjafiji ms laikitiu 
Istoriszku ir Malda 
kningu, visokiu popieru 
Gromatoms rasziti su

pasiskaitymais ir daine mis su 
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinai už 
§1 Perkupoziams 1,CCO už§6 Magirz 
kos Kazytės §3. Jai norietumet- 
mano nauja dydeli Katalogu prisius 
skite 2c. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu, 
Didelis Szaltinis §1.50. knygute ka 
pamokina kaip gauti amerikoniszkas 
popieras po 35c.

Maloniesite kreipkties su szickaia 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS 
112 Grand Street Brooklyn. N V

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.Ant Pardavimo. Parsiduoda Farma.

71

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 atsakinga 
Teipgi užlaikau dideli kroma viEikia 
Valgomu Ta voru ir Buozerne

Pranas Petraitis • Oymer, Pa. j

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

Jos. Bendrick
(1 j ) Pottsville, Pa.

Biznavas namas Minersville, 
Pa. geriausioj vietoj visam 
mieste. Antros duris nog 
Echange Hotelio, Lotas 30 per 
200 pėdu, 10 pėdu ulyczaite 
randasi prie hotelio puses. At 
siszaukite pas. ( gg o;)

Ludvigs Shoe Store.
Sunbury St. 
Minersville, Pa.
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