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Lietuviszka parapije 
Juozapo užbaigė savo parapini 
ergeli su biskupu llobanu, 
kuris vilkosi per szeezis me
tus. Bisknpas Ilobanas nuėmė 
nuo parapijonu iszkeikima su 
tom iszligom, jog bažnyczioje 
laikys tik Rimo Kataliku pa
maldas. Toliaus biskupas su
tiko, idant bažnytine locnastis 
pasiliktu ant vardo 10 pabor- 
cu.— Acziu Dievui, jog nors 
karta tas ergelis užsibaigė.

Kokis tai kiaule New Yor
ke, likos nubaustas ant 10 do
leriu už tai, kad buvo užside- 
jas koja ant kojos stritkari, 
per ka iszpurvino vienai mo
terėlei szlebe. — Skulkine pa- 
nasziu kiaulių ne etokuoje.
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Pennsylvanijoi žmonis dau- 
gynasi daugiau ne kaip kitose 
eteituose. Aprilaus menesi už- 
gyme nauju ukesu] 16,897 o 
mirė isz visokiu priežascziu 
9,369.

Darbinis padėjimas Masa- 
cziužes steite yra blogas, nes 
pagal raportą Darbininku Ka- 
misoriaus, tai tame steite viesz
patauje 52 streikai, arba 20,- 
000 darbininku randasi be 
darbo.

Radai ant viso svieto randa
si 2750 visokiu kalbu ir tar
mių — Nėr ko stebėtis, jog 
terp žmonių vieszpatauje toks 
nesutikimas.
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Narvichx, Conn, szerifas at
ėjo paymt arkli Paulinai Vol- 
skienei už kokia ten skola, bet 
nemažai persigandę kada isz 
stubos iszejo poni Paulina, 
sverenti 300 svaru su revolve
riu rankoje. Szerlfas suemias 
kojas po pažaste dums in mies
tą, szaukdamas in pagialba 
deszimts apsiginkluotu palici- 
jantu. Kada motere aresztavo- 
jo, pasirodė, jog revolveris bu 
vo tuszczes.

Mieste New York prie pa
baigos menesi Gegužio 1912, 
radosi tenais 5,173,064 gyven
toju. Už keliu metu bus tai 
dydžiauses miestas ant svieto.

Gydintojai paliepė Popie
žiui Piusui N, ydant atydetu 
visus atsilankimus ir kitus už
siėmimus laike vasaros. Po
piežiaus sveikata yra pavojui 
ir kanecz turi turėt ilga atsil
si, nes pritszingam laike ilgai 
ne pagyvens.

27 Seimas S. L. A. Suprato. 
Isz Philadelphijos tapo Sei
mui prisiųstas telegramas aut 
dvieju blankeliu buk nuo 
daktaro Stankaus su praszymu 
kad paskolintu 200 dol. de) 
vedimo proves ir, kad priimtu 
už centrini daktara.

Seimas greit suprato kad 
tai telegramas toksai jokiu bu- 
du ne gali but nuo daktaro 
Stankaus, bet tik nuo ko kito 
prisiųstas, ta telegrama numė
tė in gurbą

Nežinau kaip ten tokia žine 
tilpo kuriam laikrasztij man 
ding “T.” protokole, tai-gi 
daktaras Stankus reikalavo 
ne seniai kad laikrasztis ta 
paskala atezauktu nes dakta
ras joki seimu telegrama ne
siuntė. Tai-gi regis kad dak
taras Stankus nežinojo jogei 
Seimas greit supratęs toki fu- 
szeriszka paskala atmete, to
dėl atezaukimo reikalavo.

Atszaukimas but reikalin
gas, jeigu Seimas ne butu su 
pratęs kad tai keno fuszerisz- 
kas darbas o ne daktaro. To
kiu budu ne reikalingas laik- 
raszcziams atszaukimas nes ta 
buiti pats Seimas nuspyrė in 
szali.

ATSAKYMAI

Pagelbinia Sąjungą del 
Emigrantu, Philadelphijoi. — 
Del stokos vietos korespon
dencijos ne talpiname. Rapar- 
tai yra per ilgi, užymanti 
daug vietos. Atejteje sutrum- 
pinkyte o bus patalpyti.

F. G. U. — Philadelphia.— 
Jago ka geidže apturėti uke- 
siszkos popieros kanecz turi 
paduot vada laivo ant kurio 
atplaukė in pristova. Taja ži
ne galima aplaikyt, jago ra- 
szysi in emigracijos virezinin- 
ka in kur atplaukei, be jokio 
kaszto.

Trumpi Telegramai.

Nežine kodėl teip? “Žvaigž
des” 26 No. randame paminė
jimą trumpa A. a. gero san- 
darbininko “Auszros” 1884 m. 
kun. Selvestro Gimžausko, 
prie to paminėjimo yra ir visa 
puiki dainele 
mtnezinas 
“Žvaigždes” 
žausko. Ta 
tuo trumpu 
“Žvaigždes” 
pasidėjau del reikalo tam tik
ro atejteje. Sztai ežiomis die
nomis, bevartydamas senovės 
“Ausžra” ugi žiuru kad 
“Auszroje” 1884 m. ant pus
lapio 314 stovi daina piemen 
czinas, bet ten nėra ne para- 
szo tikro, ne pseudonimo ke- 
nuo anoji graži daina raszyta. 
Tai-gi gerai kad dar neiszmi- 
re žmones ta žinodami paaisz- 
kino, kad toji daina sutaisyta 
A. a. kunigo Selvestro Gim
žausko. Ta iszkele “Žvaigž
de.” Kodėl teip, kad ne pseu
donimo nėra, sunku spėt, nes 
kunigas gal prisidingėdama

vadinama jWe 
sutaisyta anot 
kunigo S. Gim- 
dainelia asz su 
paminėjimu isz 
iszaiplesziau ir

§ Shamokin, Pa. — Czio- 
nais nupuolė dydelis lietus su 
ledais kurie buvo dydesni už 
visztos kiauszini.

§ New York.— Penki pecz- 
kuriai likos užmusztais per 
trūkimą gariniu paipu ant lai
vo Principe di Piemonte.

§ Petersburgas, Rosijos.— 
Rosije neužilgio ketina pada
ryti sutaiką su Japonije, mieri- 
je, jago kitos vieszpatystes už
kluptu juos ydant viena kitai 
gialbet. Vct, tau susibroliavo!

§ Somerville, Mase.— Pauli
na 15 metu ir Cecylie 12 metu 
dukters Jono Kmielnickio 
likos sumaltos per truki Bos
ton ir Maine kada pasibaidęs 
arklis ant geležkelio.

§ Gilberton, Pa. — Marti
nas Drubovskis kirto su pikiu 
skrinute, kurioje radosi dina
mito patronai. Eksplozije su
žeidė baisei veidą, galva ir ko
ne visa kuna. Randasi ligon- 
butije.

§ Atlantic City, N. J. — 
Dydele viesulą iszverte kelis 
namus ir pasilinksminimo vie
ta ant Youugs pier.

§ Tokio, Japonije. — 
ponu ciesorius -randasi 
mirsztanczio patalo. Jojo 
nūs, užžauga ant sosto, teip-gi 
serga.

Ja- 
ant 
su-

Adata kūne per 30 metu, i
Milford, Pa.— Pati Danie- i 

lio Hornbecko, perejo per ne- ] 
paprasta atsitikima. Adata, J 
kuri inlindo jiai in koja suvir- ] 
szum trisdeezimts metu adga- | 
los, likos iszymta tik ana diena i 
per daktarus ligonbuteje.
Norėjo parduot mergaite. '

Shamokin, Pa.— Kokis tai 1 
nepažinstamas vyras, kuris 
tvirtino buk paejna isz New I 
Yorko landžiojo po stubas, 
geisdamas parduoti trijų metu 
mergaite ydant gautis vela in 
New Yorka. Kupcziaus ant i 
mergaites neatsirado. Miesz- < 
tiszka valdže jin suėmė ir da- i 
rys slieetva isz kur tasai nepa- i 
žinstamas mergaite apturėjo.

Mergaites saugokytes- 1
Buffalo, N. J.— Ne tik in ' 

czionais bet ir kitur pasklydo 
gromatos pajeszkanczios mer- 1 
gaieziu prie darbo in Kanada. 1 
Ne kuriuos buvo ant tiek ne- 1 
iszmintingos, jog in tenais nu- * 
keliavo o kada gymines rasze 1 
pas jeis gromatas, visos sugrį
žo adg.ilos, nes pacztas jiu ne
suranda. Kur tosios mergaites 
dingo, tai sunku inspeti, o gal i 
rado priverstina gyvenimą pa- 1 
leistuviu namuose per prikal- ; 
binima kupeziu gyvųjų tavo- 
ru. I
6 dingo ant elektrikiszkos 

kėdės.
Albany, N. J.— Guberna

torius Dix iždave paliepima 
ant szesziu Italu ydant dingtų 1 
ant elektrikiszkos kėdės terp • 
12 o 17 Pjuczio už žudinsta 
Marios Hali. Ta paezia nede
lia atsisveikinu su ežiom svietu 
da keturi kiti žudintojai terp 
kuriu randasi ir kokis tai 
Maruszevskis.

Užvydus vyras.
Niagara Falls, N. Y.— 

Aleksandras Liszkeviczius 
dirbdamas geležiniam fabrike, 
atejas netikėtai namon, užtiko 
savo Onute gerai jau užsitrau
kus isz priežasties kriksztinu, 
kuriai iszkele josios kaimynai. 
Apie paeziule Liezkevicziaus 
tupinėjo kaip gaidys Stasis 
Sobicinskas, jaunas ir gana 
patogus vyrukas. Vyras tai 
paregejas, puolė in dydeli už- 
vydejima, isztrauke revolveri 
ir szove in gaiduką, pataikin
damas in krutinę. Matydamas 
pavoju, szoko per langa ir 
dingo terp vagonu ant gelež
kelio. Penkioleka policijantu 
pradėjo viytis, bet da jo nesu- 
eme. Stasiukas guli ant mirti
no patalo ligonbutije.
Numirėlis persergejo pa

ežiu ydant ne tekėtu 
antru kartu.

Philadelphia.— Mrs. Karo
lina Hermaniene, motere turin
ti 74 metus, buvo parengus 
viską ant apsivedimo su Fre- 
driku Funk, 64 metu senumo. 
Priesz iszkeliavima in bažny
czia, paskutini karta nuėjo in 
kambari kuriam kabojo por
tretas mirusio josios vyro Jo
kūbo. Verkdama užklausė 
portreto: “Jokūbėli, Jokūbėli, 
ar asz gerai darau ar ne?” Po 
tuju žodžiu apėmė jaja kokis 
tai nerimastis ir baime žiūrė
dama in portretą savo pirmu
tinio vyro, rodos girdėjo ir 
jaute, jog nebaszninkas draud- 
že jaja paeziuotis antru kartu. 
Ant galo nutarė, jog ne iszte- 
kes antru kartu, apreiszke apie 
tai savo “jaunikiu”, na ir visa 
svodbo payro. Jaunikis isz 

i piktumo iszkeliavo in Vokieti- 
je, nes tikėjo ant tikrųjų ap
laikyt paeze ir jos milžiniszka 
turtą.

Devynios ypatos nuskendo 
per trūkimą debesio.

Greensburg, Pa.— lez prie
žasties trūkimo debesio, kuris 
užliejo visa aplinkine Barren 
Run, namas ūkininko Jono 
Rajmundo stovėjo vandenije 
lig stogo, ant kuriuo pasislėpė 
pati Rajmundo pati, josios 
motina, brolis ir szeszi vaikai. 
Vanduo parvertė narna o se 
dinti ant namo inpuole in van
deni ir prigėrė. Tik vienas 
Rajmundas iszsigialbejo, 
griebdamas už medžio kur jin 
surado kaimynai pus-gyvi.

Lova buvo per siauri.
Chicago.— In ezionaitini 

suda atėjo Marya -Mertlikiene 
su skundu ant savo vyro, buk 
ne gali sutilpt vienoje lovoje, 
nes vyras užima visa lova ir 
jaja isztume ant grindų. Ne- 
iszmintinga moterele apskundė 
savo vyra, reikalaudama atsis
kyrimo vietoje nupirkti plates
ne lova arba kita del savo 
naudos. Sudže iszjuoke Ma
riute už teip neiszmintinga 
skunda, siuusdamas jaja na
mon.
Ar ue geriau buvo susi

taikyt.
Wilbrahan, Mass.— Frane 

Žabczikiene ir Stase Arabikie- 
ne susipesze už vaikus, pradė
jo vienai kitai peszti plaukus. 
L’rie to insimaieze ir vyrai mo
terių kurie puikei apsidaužė, 
nes ant gilukio atėjo dede ir 
visus nuvede pas vaita, kur 
moters užmokėjo po $10 o vy
rai po $20. Kada tėvai pesze- 
si, vaikai abieju prieszu stovė
jo paszalije ir juokėsi isz tėvu 
kvailumo.
Tėvas apkaltino sunu už 

žudinsta.
New York.— Julia Con

ners, 10 metu mergaite likos 
surasta nužudinta ir baisei su
bjaurinta. Nužiūrėjimas puolė 
ant kokio tai jauno ižgamos. 
Nathamo Swartzo, kuris slap
tingai kur dingo. Palicije 
sznipinejo buk Swartzas 
priesz tai radosi kalėjime 
panaezu prasižengimą ant 
metu mergaites.

Vargingas tėvas nužiūrėto, 
pasakė, buk jojo sūnūs yra už- 
sikietejas nusidėjėlis ir pagal 
jojo iszpažinte, tai jisai papil
de taja baise žudinsta. Sunui 
liepe atimti sau gyvaste kaipo 
lengviausia bausme. Palicije 
jeszkojo per kėlės dienas žu 
dintojaus bet jo nesurado. Ant 
galo rado jojo sustengusi kuna 
vienam burding-name, kur 
atėmė sau gyvaste su pagialba 
gazo. Jaunas žudintojas buvo 
palikes gromatele, kurioje gai
lesį už papildinta, žudinsta, 
bet “kaltino tebyri moteriszka 
apsiredima” kaipo priežaste ir 
pagunda prie vedimo paleistu 
vingo gyvenimo ir žudinstos-
30 sužeisti per susidurima 

stritkariu.
Philadelphia.— Kada strit- 

karis ėjo isz Shibe Parko, 
veržtuves ant ratu negalėjo su
laikyt smarkaus bėgio nuo 
kalnelio ant Allegheny uli- 
czios, trenke smarkei in kita 
stritkari. Suvirszum 30 ypatų 
likos sužeistos, isz tu 24 likos 
nugabentos in Samaritan Ii 
gonbuti. Terp sužeistųjų ran
dasi Vladas Zubaras ir Juozas 
Milauckas.

Ir drabužei pabrangs.
New York.— Fabrikantai 

drabužiu apskelbė buk atej- 
nanti meta visoki audymai ir 
gelumbe pabrangs nuo 7Ą lig 
30 centu ant masto. Priežaste 
paduoda, buk szi met stuokoje 
30,000,000 svaru vilnų mažiau, 
o priek tam turi mokėt dar
bininkams daugiau algos ir su- 

I trumpinimą valandų darbo.
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už 
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ISZ VISUSZAL1U.
Kolumbui kasztavo tik 

87,200 atradimas Ame- 
riko.

Madrid, Iszpanije. — Ana 1 
nedelia netikėtinai surado Pa
lose, senus užraszus ir doku- 1 
mentus kas kiszasi suradimo ' 
Ameriko per Krisztupa Ko- ; 
lumba kada.

Terp kit ko, rasztuose pa
duoda, kiek kasztavo parengi- ' 
mas tosios ilgos keliones. Visi 
Kolumbo laivai kasztavo 14,- ' 
000 pesetų. Jojo kasztai ir vir- 
szininku apie 2000 pesetų ir 
po szeszis pesetas ant menesio 
del lai veriu arba isz viso apie 
$4,400, likos ižduota in laika 
asztuoniu menesiu keliones. 
Isz viso kasztavo atradimas 
Ameriko 36,000 paredu arba 
7,200 doleriu.

Norints tai yra suvis maža 
suma piningu bet karaliene 
Izabele turėjo užstatyt savo 
bizuterije ydant tuosius pinin
gus aplaikyt ant suradimo 
Naujo Svieto.

l’ati apgaudinėjo, likos 
nužudinta.

įlota, Galicije. — Mėsinin
kas Juozas Polapas nudure sa
vo paezia ant smert isz prie
žasties szeimyniszko nesutiki
mo. Pirmutine priežaste buvo, 
buk vyras tingėjo dirbti, an
tra, buk pati jin apgaudinėjo 
gyvendama su kitais. Polapas 
jau daugeli kartu kerezino sa- 
va~paczei, jog padaris jiai ga
la, o kada parejas namon suba- 
tos diena, perdure jiaja mesi- 
ninkiszku peiliu. Papildęs žu
dinsta, apsiėjo szaltai, o kada 
jin suėmė ir užklausė del ko 
teip padare, tai atsake, jog isz 
užvidejimo.

Žudinsta ne kare.
London. — Vadas turkisz- 

ko vaisko Tripoluje, inneeze 
skunda priesz ambasadorius 
visu vieszpatyscziu, buk Ita
lai vede kare nežmoniszkai. 
Ne tik ka Italai žveriezkai 
kankina, degina ir subjauri- 
nia moteres, bet da užtrucina 
vandeni sztiliniuosia Tripoluje 
ir Zvaza Valdže ana diena su
ėmė sznipuka kuris turėjo kė
lės bonkas truciznos, kuris pri 
tipažino buk da keturi sznipai 
likos ižsiunsti in Bonoma už- 
irucint vandeni. Svietas ant 
tokio pasielgimo Italu-trucin- 
toju labai inirszo.
Iszpaniszkas karatus nar- 

sunu?
Pamplona, Iszpanije. — Ka

da iszpaniszkas karelus Alfon
sas, sugrižinejo isz nobažanst- 
vos nuo katedros, pasibaidė 

' arklis vieno isz virinusiu jene- 
rolu o numėtės jin nuo balno 
vilko už pentino po uliezia. 
Gal ir butu pražuvęs netikėta 
mirte, kad ne butu iszszokes 

i karelus Alfonsas isz karietos, 
kuris sulaikė arkli ir paluosa

■ vo nelaiminga jenerola. Myne 
, žmonių sukliko hural del 

karai aus, bet tasai pasisle-
> pe karietoje, nuvažiavo in sa- 
• vo paloci.

Navatni sutvėrimai.
Little Akarva, Australia.— 

Ant ukes T. G. Ware atsirado 
versziukas su penkioms kojoms 
kuris yra sveikas ir spardosi 
linksmai. Plat Point Station 
pas ūkininką teip-gi atsirado 
avie, kuri turėjo tris ausis ir 
aeztuones kojas bet gyveno tik 
dvi dienas.

Ant pardavimo czeveriku 
kroiuas.

Parsiduoda czeveriku kre
mas pigei. Gera vieta del lie
tuvio. Locnininkas apleidže 
miestą. Atsiszaukyt pas:

E. J. Wynne,
( 9 į ’2ny) Gilberton, Pa.

— Navatnos žinios. “Sau- j 
leje” matėm praneszima, kad ( 
isz Philadelphijos du vaikinai į 
vienas koksai tai Kulvinskas, j 
antras Vlad. Kairys, vaiksz- ] 
czioja po Philadelphia ir apie- , 
linkej rinkdami pinigus ant t 
kokios bažnyczios Siberijoje. ; 
Kulvinskas pasirėdęs kunigu, 
o Kairys patarnaujas. Tie vai
kinai turi pasidarė padložna 
daleidima rinkt pinigus. , 

Ant kiek žinoma tai tie vai
kinai jeigu rinko apgavingai 
pinigus, tai tarp nepažystamu 
žmonių, pas pažystamus tokie 
neis. Kairys dirbo “Kovos” 
redakcijoj už zcceri, sakėsi 
baigės 3 kliasas, taigi apmo
kytas, apie ketvirtas metas 
Amerikoj. Zecereves pamėtė 
prade jas mokytis barbenau t, 
bet pamėtė. Kulvinskas kokiu 
amatu užsiima, tikrai žinot 
ne galima.

V. Kairys 58 No. “Saules” 
ateiezaukia, kad paskalas esąs 
neteisingas ir sako, kad su jo
kiu Kulvinsku nieko bendro 
ne turi ir jo nežinans.' Nori 
kad “Saule” ižduotu kores
pondento varda, nes sako— 
“už neteisinga apszmeižima 
privaloma ji patraukt teis
man.”

Po szitokiu žinių pagarsėji
mo “Saulėje”, sztai pasirodė 
ir “Keleivi]” No. 29 tokia pat 
žine, tik pravardžių nėra gar
sinta, bet “Keleivio” redakci
jai tapo prisiuhsta net pecze- 
ties Bažnytines forma ’ant po- 
pieros atspausta kurioje raezo- 
ma: “Lietuviezka Rymo Kata
liku bažnyczia Siberijoje— 
Per Kauno vyskupą leista 
rinkt afieras.” Jie vyrukai vie
noje lietuviszkoj spaustuvėj 
norėja atspaust Kauno vysku
po paliudyjimus, bet spaustu
ve neapsiemusi.

Taigi žinios tokios gana yra 
navatnos, ir žiūrint bene tik 
bus teisingos, tiktai tuomi sun
ku inspet— ypatos galėjo kar 
tais kitos teip daryt negu ant 
kuriu mislyjama, ir vėl kas 
žin ar jiedu laimėjo kur nore 
ka.

— Philadelphijoj ant Frank 
ford dalij miesto, priesz 3 
metus susitvėrė Lietuviszkas 
kliubas, ir regis ik szioliai ge
rai jam sekasi, kad nusipirkę 
lota statėsi jau sava narna, bet 
sztai kokia nelaime jin patiko.

Ten Frankforde yra lenku 
susitverusi parapija niezalež- 
na; kunigas Zielonka su para- 
pijonais nupirko lotus szone 
Kliubo lotu; lenkai ne nore- 

! darni kad kliubas butu prie 
pat szono bažnyczios, norėjo 
Kliubo žeme atpirkt pasiūly
dami muset apie keletą szimtu 

' virszaus, bet lietuviai gal ty- 
’ ežiomis parduot ne norėjo, ir 
' statėsi sau narna. Namas jau 

buvo ir su stogu, sztai viena 
! syki kipszai viesulose besive- 
' seiliodami, szmudurkszt namo 

stogą nukėlė, kitu sykiu ir 
visa narna keberiokszt nei ne
tikusi stuobrį eme ir nuvertė. 
Pagadino viską teip, kad rei
kės plytos sveikos isz sulužu- 
eiu iszrankiot, balkei sutrupin
ti malkininkams atiduot, ir 
viską naujai statyt.

Dabar žmones szposuodami 
pasakoja, kad Dievas kimbi- 
nius lietuvius pabare, nes gra
žumu ne norint nuo bažny
czios Kliuba szalint, pavede 
vėtrų zubams, kurios nesiklau
sė Kliubo visa ju budinka, 
nuszamatino net nuo funda
mento ir dabar turės neuždirbt 
bet pradirbt.

— Ne drūta veiste. Anomis 
dienomis lietuviszkame Pik-

ninke vienas vaikinas vede 1 
mergina szokt, mergina gal I 
buvo perszilusi, karsztij szokt ; 
atsisakė, vaikinas mat būdams ; 
drūtesnis, kad savo grebliais 
gryksztele, tai mergina kaip 
bematant likosi ik juostai pli
ka, supuolė merginelia szver- 
neliais apsupo, ir tuojaus kur 
ten surado prietelkeles veistia 
nors sena, kuriaje nabagia ap
rėdė.

“Na palauk szelmi berneli, 
užmokėsi tu man gerai.” Teip 
sau durnojo mergina.

“Asz nupirkau, ir sudras
kiau, tuszcze jos tos veistes.” 
Teip sau bernelis dūmojo.

Kabarkszt mergina vaikine- 
li ir apskundė pas teisinga dė
duli, reikalaudama 30 dol. už 
veistia.

Bernelis ne žiūrėdamas ka 
jo pirkta buk veiste, turėdamas 
tiktai 15 dol. pasiūlė, merga, 
neapsiėmė, tai dede vaikina 
ant deszimts parų patupdė in 
szalta pilti už tai, kad nemo
kėjo susirinkime sayo greblius 
suvaldyt.

Isz szito pasirodo, kad su 
vyriszkais pirszteliais nepa
klusnumą mergiszka ar mote
riszka, reik baust atsargiaus 
negu tokiu nepadorum budu, 
kursai nuvede net in szalta 
pirti.

— Ne senei Philadelphijoj 
buvo susirinkimas draugystes 
Szvento Jurgio, kuriame susi
rinkime pasirodė vienas vyras 
toks navatnas, kaip kalektorei 
pinigu statymui Siberijoj baž
nyczios.

Susirinko dikeziai sąnariu 
isz kuriu kiekviena sunku net 
pažyt be knygutes. Preziden
tas prie atidarymo rodu, pa
klausė— “ar gal randasi ne 
prigulincziu, kas neprigul, 
draugysten, iszeikit.”

Visi tylėjo, niekas neatsi- 
szauke, bet in viena ypata te- 
myta buvo su pažvalga ir pra- 
neszta prezidentui, kursai už- 
klaustie pradėjo.—

“Ar Tamista priguli prie 
mus draugystes?

“Ne, ne priguliu.” Nepa
žystama atsake.

“Tai ko-gi czionai sėdi ne 
prigulėdamas?”

“Nu, kodėl asz nesėdėsiu, 
kad asz bunu ir sėdžiu ant 
mitingu visokiose draugystėse, 
tai asz galiu ir czion sėdėt.’ 
Nepažystame atsake.

Ant tokio atsakymo navat- 
no, visi sužiuro in nepažysta
ma, pradėjo zurzet— “Kas ji
sai czion per velnias yra?”

“Tai kur tamista buvai ant 
i draugyseziu mitingu, kuomi 

gali darodyt?” Prezidentas 
i reikalauja.
' “Asz visur buvau ir turiu 

tikras popierae.”
1 “Parodyk tais popierae!”..

“Vot ve mano visos popie
ros.” Atneszes pundą pakiszo.

1 Sužiuro visi ir pasirodė koki 
1 tai katalikiszkai tik kumpani- 
' ju kaipo agentėlio. Parokave 

kad yra koksai vyras sudur- 
navojae, sanariai pastveria isz
mete lauk.

Sztai kas buvo tas vyras.
Tarpe kunigo Miluko ir 

parapijonu, insivele ten kok- 
nesusipratimai, draugyste mat 
esanti kunigo kaip ir prieszi- 
ninke, radosi koksai szposinin 
kas pasiūlė žydeliui agentuku> 
gerai lietuviszkai kalbanczom 
5 dol. kad jie iszgirstu ka 
draugyste mitinge kalbės ir 
kad pranesztu viską, žydas pa- 
siukvatijas ant penkines, mis- 
lio kad gales viską girdėt, o 
tuom laik gavo kaip szpickis 
iezmest.

Draugystes tūli sanarei da- 
ž in oje kad tai buvo žydas isz

kokios vietos nusidavė eme 
klausinėt kodėl jis atėjo mitin 
gan prisipažino, kad norėjas 
girdėt ka mitinge kalbės priesz 
kunigą, jeigu but neiszmete, 
tai but gavės 5 dolatkus.

Czion iszeina, kad žydas ant 
juoko tapo prikurstytas eit mi- 
tingan isz kur sanarei iszmete 
ir penkine negavo.

— Per skaudi bausme. Vie
nas Philadelphijoj užveizdeto- 
jas draugijas turto, norėdama 
nubaust savo moteri, muset ne- 
inveike, tai pasiszauke taikiniu 
ka, pasiėmė didia drąsą ir, 
žmoninkei kad drožė tai drožė 
per baisai nabage smarkei in- 
kaityta, net atsidūrė pas teis- 
dari Baudėjas gavo suaresz- 
tuot, bet su pagelba prieteliu 
pasiliuosavo. Mat czion mote- 
riszkas baust nelabai smarkei 
galima, nes už tai dede baudže 
baudėja.

Kiek tarp užveizdetojaus 
to ir moteres buvę navatnu pa
baudų, tai in laikraszti tai- 
pint butu per riebu.

Geriaus, Amerikoje su bo
boms susivaidyjus reik nesma
gumu .prasilenkt, negu pats 
sau kenkt.

— Richmond dalij miesto 
ant Alleghany avė. Lietuvisz- 
ka didėja salia dabar pertaiso 
permalevoja kuo puikiausei, 
nes pirmiaus buvo puiki, bet 
dabar bus da puikesne. Kon
traktą taisymo, turi apemes 
Stanislovas Masiekis lietuvis.

— Darbai eina visi gerai.
— Motere iszmintinga kriau 

ežiu bosas. Neperseniai mirė 
Philadelphijoj senas kriau- 
cziu bosas (kontraktoris) Juo
zas Jalbonskis; jis žmogus il
gai sirgo, o sziapoje kriaueziai 
vis dirbo kur darba dažiurejo 
jo moteriszke po mirimo vyro, 
moteriszke ne ka turėjo daryt, 
prisiėjo jei ta bizni paezei to
lyn varyt, nes likusi su szeimy 
na vis turi gyvenimą toki ar 
kitoki daryt.

Sztai jije savo kriaueziams 
sumislio patikti nes, bile gerai 
tiktai dirba tai invede szitoki 
būda —.

Subatomis paprastinai da
bar sziapose dirbama tiktai iki 
pietų, darbai eina gerai, mote
re kaipo naszle orderiu gauna 

. ikvailei, už darba apmoka vi
siems savo darbininkams kaip 
reik gerai, po iszmokejimui 
liepia savokriaueziams neiszsi- 
skyrstit, ir kas subata po pe-

• dei užfundija visiems magary-
• ežias už tai kad gerai per nede 

lia dirbo. Magaryczios: tai
t sziapoje iszsigeria jos kriau- 
i czialej baczka alaus, kuria ji- 
i je kaipo bosas jiems nuperka.

Už tais magaryczias moterisz- 
i ke ingijo pas kriaucius gera 

simpatija, ir visi per nedelia 
dirba iszsijuosia kad padaryt 
seno boso Jalbonskio moteriai 
kaipo naszlej Jablonskienei 
uždarbi gera.

Mat, moteriszke suteikdama 
tais magaryczias savo darbiniu 
kams, suteikia jiems daugiaua 
energijos prie viso darbo ir to
kiu budu geri kriaueziai laiko 
si darbo. Senas Kapsas

Keliauninkas.
Girkalnyje (Reseiniu ap.), 

anot laikraszcziu, pasimiręs lie
tuvis keliauninkas Juozas 
Žiūraitis. Anot pasakojimu, 
jisai du kartu esąs apkeliavęs 
visa pasauli, belankydamas in- 
vairius krasztus. Girkalny]’ jis 
turejes maža žemes sklypeli; 
buvusi ir szeimyna. Praėju
siais metais jis tiktai tesugrižo 
namo, su virszum 20 metu ne
buvęs gimtinėje; namiszkiai jo 
nepažine. Turto jokio neturė
jęs; ka uždirbdavęs, tai ir iss» 
leizdaves kelionėms.



PUIKI ISTORIJA

Agotėlė lauke savo Stasiuko,
Labai milemo vaikinuko, 

Bet tasai niekadejus pasislėpė 
Žiuri in ja stovėdamas paupe

— Kur yra Stasiukas?

SŪNŪS 
ANGLORIAUS

VI.

Sugrižkime dabar muso ap- 
sakime pas kuningaikezte 
Adelaida ir josos drauges Uli
nes.

Pribuvę in Poznane, eosta- 
pile didlenkes kuningaiktezio, 
jauno Przenislovo, ne rado 
mieste tojo pono, kuris su savo 
reikalais buvo iszkeleves. Ne 
ilgai ueztruko kuningaikszte 
Adelaida, važevo tolin gavus 
del sargistes tris dvarokus ap
siginklavusius, kurie szale ka
rietos jojo. Isz Poznanės pri
buvus in miestą Drezdenka, o 
kaip prūsokai vadina Driesen, 
uszpuoli j'joeue važuot per 
Brandeburije — o cze ant pa- 
rubežio Brandeburgijos bai
sios mueztines tame laike bu
vo; sumuszti ir iszsklaiditi 
Brandeburai slapstėsi pulke- 
leis po girre ir kaip galėjo, 
teip giveno ir maitinosi.

Na, ir nelaimes muso mote
res ne iszsisaugojo: vos in va
žiavo in tamse girre aplinkine 
je trijų ažeru, kur ezedien guli 
miestas Waldenberg, kad sztai 
ižszoka gauje apsiginklavusiu 
isz tankumino ir suriko: Ver
da! apsiaubi karieta. Jiosos vi 
rai isztrauke szobles isz maksz 
tu, nes kuningaikszte davi 
jiems ženklą, idant to ne dari 
tu, ba ne atsispirs priesz daugi 
be valkatų, kurie galėtu ant 
vietos juosue sukapot.

— Ha, tai kokie paukszte- 
lei no Poznaniaus — paszauki 
perdetinis uszpuolu rodidamas 
ant trijų sargu — pažinau juo 
sus ant drabužiu. O judvi po 
nios isz kur?

Iszsigandus kuningaikszte 
pasaki mieri savo kelones in 
Pamarenus, ir savo pravarde.

— O tai ne mažas laimas — 
užvarvalavo velei vokiszkai 
Jis muso ira neprietelis ir mus 
persekioje. Na, draugai,— pa- 
szauki ant saviszku, — visus 
veskite in girre int muso būti 
ne.... o tuosus priduotus sar
gus, suriszkite jiems rankas ir 
paimkite draugus.

Ne gelbėjo praszimai kunin 
gaiksžtes ir verksmas Ulinkos, 
ne gelbėjo ir prižadėjimai gau 
saus iszsipirkimo — likosi nu
vestos in tankumina gilos gir
nos.

Tame laike pribuvias Lu- 
koszius in Szczecina ant dvaro 
kuningaikszczio Mestvino, da 
sižinojo no dvaroku ant didelo 
savo skausmo, jog nieko ten 
ne žino apie kuningaikszte 
Adelaida ir isz to divijosi jog 
kuningaikszte isz savo namo 
Szlezingejo turėjo begkt. Kal
bėjo jiejei, jog po teisibei tė
vas kuningaiksztes buna da
bar Szczecine, nes kaip dabar 
maiezatis, tai iszvaževo in Se- 
nagardi, ka guli palei upe Ili
na, ka in upe Audra inpuola.

Ne buvo kitokios rodos, 
kaip sugrižt adgai, ir klausi 
net pakelui apie pravaževima 
dvieju moterių, tokiu o tokiu, i 
Pirmutinis miestas buvo Drez- 
denkas, kureme mati priesz du 
menesus dvi moteres važuojen- 
tes karietoje, del kuriu drau- 1 
gavo tris virai apsiginklavę. 
Jez apsaki mo apie taisės mote- -

res, Lukoszius persitikrino, jog 
tai buvo tosios paezios, kuriu 

1 jeezkojo. Buvo tai aiszkum 
daigtu, jog aplinkinėje tojo 
miesto, turėjo jaises patikt ko 
kia nelaimi. Dasižinojo tolaus, 
jog sumuszti brandaburinei 
žalnierei pasklido po girre, ku 
rie ne tiktai uszpuldineje pa 

. kelevingus, nes uszpuldineje 
kaimus ir dvarus — ir jog toji 
gauja no kėlu dienu persinesz- 
dino in kur kitur. Leidosi ta- 

, da tolin su savo meszkinais, da 
, sižtnojo, jog gauja ant juju 
I spendže vaiskas

tai jiejei su savo 
in pile Strelce ir 
tenais patalpino.

Net Lukoszius apsiverki, 
apie tai dasižinojas, ba kas ga
lėjo tikrint, kas galėjo stotis 
su moterinia doribe, o ir givas 
te kuningaiksztes ir jiojo mile- 
mos Ulinkos? Nes ne žudant 
vilties ir drąsos niekiausose ap 
linkenibese, Lukosziui uszpuo- 
li greitai ant mieles, jog viena
tiniu spasabu, kokis jiam pasi
lieka, buvo surast didlenkini 
vaiska, prisidėt prie jojo ir pa 
rodit kur buna paimtos in ne 
vale moteres.

Toja misleje perejo rubeži, 
apvažiavo kaimus ir miestus 
Poznanėje, pasakodamas, kas 
stojosi ir kurstindamae žmonis 
kaiminius ir miestinius, idant 
ginkluotųsi in ka kas galėjo, 
su sudėtom pajėgom atimtie 
nevalninkus, tarp kuriu ir tris 
virai kuningaikezezio Przemis- 
lo buvo. Na, ir jiojo stengi- 
mai ta iždavi vaisi, jog apie 
du szimtue surinkias virti isz 
vedi ant pleciaus Kožnas pa 
emi toki ginklą koki turėjo: 
tas dzida, kits kirvi arba koki 
sena karda ir teip leidosi szun- 
takeis, idant sueitie in kuopa 
su vaisku Przemislovo. Pir
mutinis pulkas, su kuruom pa 
sitiko, da isztolo pamati, jog 
turėjo augszta paparti, raudo
na, ant kurio buvo iezsiuvtas 
baltas arelis.

— Tai muso! tai muso! — 
paszaukti surinkti kaimuoezei 
ir tuojaus susiskiri in kuopa. 
Lukoszius tuojaus stojo prieez 
vada ir apsaki viską, o tas uez 
klaustas tari:

— Narsus isz tavęs viras. 
In gera laika pribuvai, ba aez 
rengiuosiu uszklupt ant savo 
priesziaus. Dabar galesu dra- 
sei pradėt vardan Dievo. Rito 
ezvintant leisimesi in kelone 
ant drutvietes.

Teip tas ir stojosi. Nesitikę 
darni teip staigaus utzkiupimo 
brandeburieczei, gerai apipa- 
žinti per eznipukus apie krutė
jimą kasztelono Jonkaus, trum 
pai labai norint naršei ginesi. 
Ne gelbėjo bok=ztai drutviete 
se, no kuriū numetinejo akme
nis ant uszpuolu. Tame tai 
dvare, arba pileje buvo užda
rytos kuningaikezte ir Ulinka. 
Abidvi buvo apipleeztoe, ba
sos — kuningaikeztei atemi vi 
sokias brangenibes kokias ant 
save turėjo o in vieta apiplesz- 
tu szlebiu, nedavi kitokiu. 
Priek tam abidvi buvo pasi
baigia ir iszbliszkusios, rodos 
iž grabo iezimtos. Nes kokis 
džiaugsmas jaises patiko, kada 
per langa no bokezto paregėjo 
Lankus prileidženczius sztur- 
ma; o koki džiaugsma datiri 
kada in pora adinu inejo pir , 
mutinis Lukoszius in juju pers I 
kirą eu pasveikinimu ir danė j1

Przemislovo, 
nevalninkais 
kaip rodos

szimu apie luo-ibe — tai ne ga 
b to apsaki t.

Dasižim-j» da no jųdviejų 
Liiko^zis, jog likos sugriebtos 
girroje, nuvestos in tankumi 
na, kur divi d-1 judviejų bu
di del kvatieto'. Ulinka bu
vo jpilpus jog kuuingaikszti 
turėjo daugeli darbo kol adgai 
vino; —jog paskui buvo szlek 
tai maitintos ir bijojo kaip 
bus tolau, tarp tuju puslauki
niu žveražmoniu. abidvi dru- 
czri sirgo. Kokis tai aviniu
kas ateitinejo jasdvi gidint, ba 
uszpuolai ne norėjo jaisdvi nu1 
marit, o ypatingai givastis ku
ningaiksztes buvo dri juju 
brangi, ba mislino gaut gause 
iszperka.

Kada kiek atsigriebi, tai usz 
puolai sustoja apie jiises ilgai 
ka toki varvalavo ir pudaiia 
uesztuvius, neszi pusligonias 
in szitaje pile.

Ant galo buvo tarp jųdvie
jų o Lukoeziaus klausimu in 
vales.

Kada jau eziek tiek apsimal 
ezino ir kada jau abi moteres 
pasveiko, nusidavi in tolimes 
ne kelone link Szczecino, turė
dami jau apie save daugibe vi 
ru ginkluotu su Lukoszium 
prieszais save.

Kada apsimalezino maieza- 
tis sugrįžo ir kuningaiksztis 
Barnin, tėvas Adelaidos, in 
Szcztcina, kur rado nelaimin
ga savo duktere. Biednam se 
niui aezaros isz akiu birejo 
kaip žirnei žilus usus ir bu- 
cziavo savo milema duktere.

Ant ritojaus Lukosziu usz 
tiek narsumo ir doribe, padari' 
uszžiuretojum savo dvaro, ir 
iezkeli puike veseile del jiojo 
su Ulinka, o kuria pats ponas 
vedi nuotaka pas alton o ku
ningaikszte Adelaida Lukc- 
sziu, kaipo jauniki.

Giveno gana laimingai.
Norint turmpai turiu da- 

durt apie latra kun. Boleslo- , 
va: Tasai da koki laika; o ka
da dagriso ne tiktai pakelevin- 
giems, nes ir aplinkines kai- 
muocziams, tiejei karta susita
ria, apsiginklavia su spragi
lais, szakem ir kitokeis ina- 
geis, uszklupo ant dvaro Boles 
lovo. užmuszi jin pati ir jiojo 1 
draugus prusus, dvara sudegi
no ir teip pabaigi savo latrisz- 
ka givenima.

GALAS

“Duclioborai”.

Maskolijoje yra daug viso
kiu vieru, arba tikėjimu, ku
rios atpuolusios nuo maskolių 
vieros, kas maskoliams labai 
daug rupesczio padaro, Viena 
tu skirtvieriu vadinasi duclio
borai, kurie savo laiku Mas- 
kolijoje buvo labai persekioja 
mi, taip kad daugumas ju isz- 
keliavo in Amerika (in Kana
da), kur jau isz seno laiko vi
sokioms vieroms buvo didžiau 
šia valnybe. Amerikonai duc- 
hoborus labai myli, nes jie 
teisingi žmones, taigi jiems vi
same ir užritiki. Užtenka due- 
hoborui pasakyti, kad pinin
gus tada ir tada atiduos ir kož 
nas amerikoniszkas ku[ ežius 
jam duoda tiek tavoro, kiek 
anas tiktai nori. Pernai atsira
do pas duclioborus visai ypa- 
tiszka nauja mada, jie pradėjo 
nuogi vaikszczioti. Patys bū
dami labai geri ir dori žmo
nes, jie mielino, kad žmogaus 
nuogumas netur nieko nei pa- 
piktinti, nei vesti in piktus pa 
gundinimus. Ir sztai viename 
miestelyje iezvydo viena diena 
daugiau kaip szimta žmonių, 
vyru ir moterų, jaunu ir senu, 
visai nuogu. Žinoma, juos su
ėmė visus ir nuvede m kaleji- 
ma. Kalėjimas labai retai per 
maino žmonių persitikrinimus 
Iszleisti isz kalėjimo, ducliobo
rai vėl pradėjo nuogi vaiksz- 
czioti. Ar bus galima juos nuo 
to atpratinti, tai sunku dabar 
pasakyti.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutini* LitlucUiktu.

GRABORIUS

Laidoja Kūno* Nurairuriu. Pa*aB>d< 
Byginu* ir VtAirutsa del Pa/iy*žin*|ji»w 

Kraurto Daigtu* ii L k
VWb atlieka ka nogeriaaM ir puikiau* 
fa rlraa miuetaie reikalai* kreipkite* pa 
|ia • bueiU visame užganėdintai*.
520 W. Centre 8t. Maluney City

Ten kur apie Waterbury cici- 
I kas iszkolii t gavo, 

K'd savo snukio ne uždaro, 
Mat gaspndoris patukos ne 

duoda, 
O už plovone per terla duoda. 

Karta ctcilikas in karcz' m i 
nuėjo, 

Ir kaip k’aule pasigeriąs na
mon parėjo, 

Ir kuknioje užsidarė, 
Na ir bjaurei padare!

I Kaip gaepadoris anksti atėjo, 
Ir t-i viską paregėjo, 
Szoko ant ciciliko,

Kam in kukne pri....
Atsakyti ne galėjo, 

Savo gamta iszneszti turėjo, 
Cicilikas net svaiguli gavo, 

Neszdamas net dejavo.
Juoku buvo invales, 

O cicilikas užmirszt to nega 
les, 

Kitas cicilikas sena amerikona 
prigavo, 

Kaip tas papasakojo apie liga 
savo.

Na ir asztuonis dolerius už 
mokėjo, 

Liekarstvu badai už 4 dol 
apturėjo.

Badai nuo plauku augymo, 
O ne no vyduriu gelymo.

Ir teip b ngvai žmogų prigavo 
i Keturis dolerius kaip už dyka 

gavo,
Tiejei ricilikai daug klastų 

daro, 
Norint juos isz visur varo. 
Jiejei vis kvailus suranda, 

Buda ant prigėrimo atranda, 
Aha, kad tai visi ricilikais 

butu,
Tai del bile cici’iko pririgaut 

ne duotu.

Kada buvo szvente amerikonu, 
Atsibuvo ekerdyne keturiu 

balvonu, 
O da badai sportelei,

O geriau pasakius, gyvulėlei 1 
Su prileis susibadi,

Kaip beproczei, o da-gi: 
Pasidavė in prova, 

Už ta puikia zobova. 
Visi keturi bausme užmokėjo, 
Po deszimts doleriu padėjo, 
Ne reike jeszkoti kvailiu, 

Kaip liaczeeterio sporteliu.

Ne kuriuose apigardose lo- 
woje, 

Girtuoklelei labai vaitoję, 
Ypatingai Nedėlios diena, 

Troszkina ne viena.
Ir kas tai per priežastis yra,

U-gi uždare guzute ir byra, 
Tai girtuoklei vaitoję, 

Aplink karezemas vaiksz- 
czioje.

O seile ryje net gurguluoje, 
Ne vieua karezema ne gali 

but atidaryta
Ba trip nuo valdžios yra pri

sakyta,
O jogu polic'je datirs, 

Tai tuojaus laisnus nukirs.
Del g rtuokliu ne kas, 

Dydžiauses del ju vargas, 
Tai susitaria keli,

Per kalnus in kita mušta tik 
vali.

Ir tai trauke karvių takais, 
Visokris brūzgynais. 
Tai vyruezei ne kas, 

Tokis vargas, 
Ne ylpai tuosius kruvinus ke 

]us atlikinės, 
Kaip rodos in kitur begs.

Girtuokliams ten ne buvimas, 
Kur nedelomi uždarytas ge- 

rymas, 
O kvaili avynai, 
Tokie tai vyrai!

Kad ne gali susivaldyt.
Tai jau ne yra ka sakyt.

tilipuna ga 
vau,

Tuojaus ir in ten nupiezkejau, 
Moterėles ne gyvena su savo 

vyrais
Szoko in akis su peleis. 

O ypatingai tūla grinorka, 
Ka vyrui daugiause in akis 

szoka,
Kvailuke gal ne žino, 

Jog tuo sodina ant vežimo, 
In kalėjimą cu, 
Ant visu nakciu.

Isz Glasco N Y.

Investas paredkas mokik- 
lose

Vokietijoje padari toki pa 
redka pradinėse mokiklose. 
No tol katrie studentai turi 
geresne galva in mokslą, buna 
atskilti, no vaiku su mažesie 
pomete. Daktarai apžiūrinėje 
galvos kiavala ir cie'a sudej-. 
ma kūno. Waikai mažiau po 
metlivi, nesimokins reikalau- 
jeneziu mokslu, katrie ira ap
sunkinimui juju organizmo.

Mariu vilnys.
Suv. Valstijų Ilydrograf jos 

Biuras nesenei dare tyrinej’- 
mus apie Atlantiko juros vil
nis Vidutiniam vėjui pucziant 
vilnys pakila iki 30 pėdu aug- 
sztai: vėjui smarkiau pucziant 
priauga iki 40 ir 48 pėdu. 
Vėtroje vilnys pasiekia 300 iki 
500 pėdu augszio ir tokiame 
augfztume pasilieka per 10 iki 
11 sekundų pakol sunyksta 
Didžiausia patemyta vilnis bu
vo puse mylios ilga ir laikėsi 
per 23 sekundas.

IACH ONI

5c for 10

IS

Visos tinklines tnrkiszkos 
priemniszos ir kvapsniai 
sudėti in ZIRA cigaretus — 
visas sunkumas iszmestas.

Turtingi -Szvelnus Kvepia

Ju priemaiszos suteikia 
Bzvelnu net saldu kvapsni— 
iszimta rūkymą. Amerikos 
prezidentas nerūko geresniu 
cigaretu, kaip kad jus galit 
rūkyti nusipirkę szitas ZIRA 
CIGARETU.

Tai buvo Btebetinai di 
tabako pirkinis—dangtį! 
nia už kitus—kad pavelįJ 
mums tokiu rusziu cigųd 
pardavinėti po 5o už 10, 1

Puikios Satino Dovinį 
yra randamos kožnamp^ 
liję ZIRA cigaretu, aktom 
kvietku ir paukszcziu p1Vc} 
sleiei. Rinkite tuos pavej 
slu«, isz ju galima padai* 
dailias paduszkaites ir t, t,

Ju Reikalavimas Neturi Rubežį
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Tolį' 
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.—Persitikrii

Ar Keliausite iLietuva?

r. LOBIIXARD COMPANY

Lengvas, Greitas ir-Parankus Buda®

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausi, r*įį 
kų, konccrtiuų, klernetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo L*. 
smulkiiĮ daiktų prie manęs gaunamų. Į

Jeigu jau turit mano Kataliogų nr. 8, tai meldžiu apsistelinoti lijo* 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejokokį* 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir|& 
gai išpildau užsakimus per pačtą arba exkspresą greičiausėj. Adresas 
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St, CHICAGO.I

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorkaaut dipo.

MES dastatiseme J asu baksus aut laivo.
31 ES duosetne Junii nakvinę.
MES pastoroseme del J tisu paszporta.
MES palidieseme Jumis ant laivo, 

atsiszaukite i

Eastern Transfer Co.
(A. BALT1EJUS, Prezidentas)

128 Cedar Street, NEW YORK.N. Y.

toy- Darupinam vi«ti ant pasaži^rinii laivu 
už darbimka pervažų »ti. Padarome gerus 
doviernastes mi pal.ndijimu konsuiio pigiau 
negu kiti agentai.

išgydei.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu 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 
luiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Malianoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Kaip nieks nejstonge 
Malonus i’aniistii! Kad i

I’ll. M Klinikų Mokslas iip jdf- trumpam Iii 
L k<‘r ('jin gi, sk rcphav i rną ir sunkuma ant tai 
: Jus i'lengiato išc'dylL nuoligos išbėrimui 
i "yd V tojui” per du melu nesurado pageltai

Llųsų teip gera gydymą ir lokinms liektirslas siunčiu šimtą kurių ačiū.
• *” Su gu..d .no A. Galfi-anas, B. x 36. Bonne Terre.MoJJ

B. RAGAŽINSKAS

Tc!p sako žmonės išgydyti i 
visokių ligų!

Kaip joki vaistai ir visokį diU 
rai negalėjo pagelbėti, tai to u 

išgydei.

Garbingas 'l aminta! Ji^M 
gydymo ir liokarstos labai |uu , 
kad mano moteris net per irūs •• 
n< sius sirgus ant vidurių Aid 
j nuo. p<> krutino, gaivos, didi 
nusilpiK-jimo ant sveikatosirb 
tųjų tekėjimo, kurios ikšiol nW K
nepataikė išgydyti, o kaip Ji g 
prisiusiąs liekarstas suvartojo,! m 
tapo visai sveika ir daugiau I > 
ncalsinaujinn. Už tokį tikus I 
slišką ir pasekmingą gydimji 
siems Tnmistų vardą apsktii 
Tu < si geriausias prietelis. Pi K 
liekame dėkingi-

Klemensas Ir Ona Stefona»iiii » ?
1413 Bryr.mower, ScrantM,! .<

i Guodotiriiis Pons Ihikti-.ro! l.sbai ih kaioj-.i ož “Daktaras ,kiri 
Iman prisiunic-l, ir podraug danošu, luul <-su sveikas jau ir išgydytas owS 
rnntizmo. Antanas Jurgelis. Box 145. Paulsboro, N. J. j

Sziomis dienomis muso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokiu 
•imu, AmerikoniszKU ir Importitu

B I 
garimi 
Galima gaut visokiu Arielka, Vynia, 
Arako, Kimelio. Dzinin ir t. t.
Taipgi skambanozio Alaus ir Porterio, 

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus,

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

Introligatorne.-
KNTGU.Al’IUBBTLVh

Ayridirba senos maldaknyges, is tori, n 
natos ir laikrasEct**i, kaipo tai:

L uksma Valanda, Dilgeles,
Pagis, Draugas, Tėvynė ir L L 

Priaiunsdami knygas apniokekyte paeito a> 
ekspreso kasztus. Adieriaa:

Lithuanlan Bindery*
S14 W. Sorace. Stahanov Cltv

t Garbus Daktare! Atleisk, l.a-l ilirai apie save necaviau žinios. Lauka 
^pasekmių irydynio, bet kad litrą, nuo kurios mano gvdėt, neatsinaujina skii 
dėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir k.-ulų bei raumenų, — tad dabar širdin; 
dėkavoju už tokį teisingą, gera gvdvri ą

Ant visada Joi s Peru-a. 4549 Cambridge St. Philadelphia,
Daugybės dėkavonių ntviiia kas dicii.i, iš kurių čion krl palalptoom. I

Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir d.-kavoja už sugrąžintą gerą sveikata,Ui|| 
tikrai ir Tavo galima išgydyti. |

TUK PHILADELPHIA M. KLIMKŲ! galima pHnci tikėti, nes yraptįl 
valdžios kontrole ir paties giibrrnutorimis už.hirtii.ta.. 'i

. Geresnių liekarstų ir dnkb.ro kaip Klinik* j negulima snrnstl. Ik
I Skaitykit knygų ‘‘Daktai«%”, iš kurios iunok'.ii ne tik nuo visoktųugUK
apsisorgūt, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugot. IB 

į JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai alsiraduįl4B 
lužsisonėjusi liga, beL dabar n<»ri k.-id syki ant visada biiti išgydytu, tai 
|in Kliniko Ofisą asabiškni. o jei kur toli iryvpni. lai aprašyk lietuviškoj kąl ll 

* boj savo litrą ir kas kenkia; o apt orėsi prii-ielišką rodą arbk ir roikalingas lieji 
^karstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS loip ir MOTERIMS* specialiik&i! 
♦kiekvienam prio liiros sutaisytas, kurios trumpam laiko išgydo, kurios tik* 
’Jligos užpuola vanrinimui žmonių ir paslaptingas be peilio, be pjaustymo, M»| 
^operacijų. Sekretai užlaikomi. 11
v Visada reikia adrosuot loip: |

ĮTHE PHILADELPHIA M. CLINIC ! 
į 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. I 
T Valandos: Nuo 10 Iki 4 po plot. Nedėlioję nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. ir Pet nuo 6-8.1 j

' I
bitas apgarsinimas ir padėkavoiiės ištirtus, teisingos. Pilnai galima tikėk ,

W. Rynkewiczius
-:NOTARIUSZA85-

233-235 W. Centre St., -> Mahanoy Gty, Pi.

Jltffiaaie Lietariitka Afeatara.
»*rdiioda Szipkorten aul 
YNokiu drueziaiudu i* 
rvriausiu Lai r u.
tiuncaiu Piningui ia

Viaaa Dalia Svietą
ireicaiatwe h pigiame 
visi tie kurie per bum

heduoėa DoetorierfM

Ap»*geja ir Namraa* Rakandui doj Ufnie*.
Rnatora* Bankini* ir yardaviat* Szipkarczn ant vh»kh 

Del Drangysaii-
Friitatai p nike i Sxafa 

/■aitai, Kepam, K*r*M 
Špilka* ir LL

Sn kokia now rWkfa 
knn-link 8aipkora4^ 
Pioingn* Ir U L

Photo by American Press Association. ~ - ' Į1 i *|;IJ|F|1

Gubernatorius Marshall.
Gubernatorius Marshall isz Indianos yra neatskyriamas 

draugas savo paezios ir visai tuom nesirūpina kas apie tai žino. 
Kada prezidentas Taftas užpraeze visus gubernatorius ant atsi- 
lankimo in Balta Narna, gubernatorius Marshall atsisakė už 
t ii, kad in laika apsivedimo su savo paeziule — 14 metu — da 
ne buvo atsiskyria viens nuo kito. Mis. Marthelliene yra gera 
krikszczione, nemilinti jokiu papuoszium ir gyvena malezei- 
Yra pabaigus kelis universitetus ir prigialbsti visame savo vy
rui.

Dainų susidedanti

390 DAINŲ

f
Knyga druezei susiūta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu ki> 
d ai no j a Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsit* Dainelu, 
Per ciela mota ant vhu dienele

"SAULE”
Mahanoy City, Pa.

UNION NATIONAL RANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K $125,000. SURPLUS IR PROFITS >300,(O*.
Snv. V*l»t. Ruda* tari am Banke tedeta piainjv

Mokame antra procentą ant ladotn pining* 
Procentą pridedam prie tavo piningo pirma 
diena Sausio ir Liepos menesnose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Men norim kad ir jus turėtumėt reikale ra 
musu Banks, nepaisant ar mažu ar dydelis.

RarriMD Bali, Frerideataa.
F. J.Naoaaa, Yic«-Frezid«etae>
W.H.Kahler Ka.ijenm.

...Sebatew*...

dnkb.ro
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Del muso vaiku.
Mažas piemenėlis — didis 

vargdienėlis.
Nugriso Joneliui lietingos 

dienos. Primirkydavo vargsze- 
li ligi kaulu. Bet ėjo toliau— 
ir darėsi geriau: pasirodė dan
gaus skliautuose skaisti sau
lute; jos skaistus spinduliai 
suszilde atvesusia žeme. Szei- 
mininkes pradėjo vaikszczioti 
perpietėmis milžti karvių. Pie
menukui jos atneszdavo kiau- 
sziniu ir atpildavo pieno. Jo
nelis savo varga ir užmirszo.... 
Jo piemenio pareigos jam vi
sai lengvos. Kaime jin didžiai 
mylėjo už jo tykumą ir vik 
ruma. Skerdžius Petras taipo
gi jin mylėjo, nes Jonelis jo 
visuomet klausė, niekuomet 
nesiprieszino.

Prabėgo laikas, diena už 
dienos dingo. Praslinko visas 
pusmetis. Kaip Jonelis isz- 
skaitliavo, sunkusai laikas bu
vo jau praėjės, bet virto ki
taip.

Ūkininkai baigė szienauti. 
Piemenis tada ganė persisky
rė. Senis Petras pasiliko ga
nykloje su didžiausiais gal 
vijais, o su avimis ir versziu- 
kais Jonelis atginė in ka tik 
nuszienautas pievas.

Per pievas ėjo platus ke
lias. Skersai kelio sriuveno 
upelis, per kuri buvo pataisy
tas tiltelis. Ne seniai lijęs lie
tus buvo iszneszee keletą tilte 
grindžiu ir nuneszes upeliu in 
krumus. Po lietaus ūkininkai 
ne nesusiprato, kad reikia ap
žiūrėti tiltelis, ir taip likosi. 
Jonelis beganydamas prigine 
prie tilto ir atsisėdo tenai ant 
upelaiezio kranto niūniuoda
mas savo paprasta dainele: 
“Mažas piemenelis— didis 
vargdienėlis'1.... Tik sztai 
pamate beatjojanti žmogų 
Užjojo ant tiltelio ir, vargais 
ne galais pervaręs arkli, pa
klausė Jonelio, kas ta tilteli 
taiso, kas juo rūpinasi. Jone
lis atsake, kad tai viso kaimo 
ūkininkai. Paklausęs dar, ar 
deszimtininkas namie, nujojo 
sodžiaus linkon, kad net dul
kes ruko.

Tuo tarpu visi ūkininkai 
buvo iszvažiave szienauti in 
pievas už poros myliu; taip 
kad nieko szisai ne gavo. Su 
grižes atgal prie tilto, pade
javo, kad teks vargszams ūki
ninkams nuo anstolio, ir nujo
jo savo keliu.

Joneles priėjo, apžiurėjo 
skyle tilte ir pradėjo dairytis, 
kad kaip nors užkiszus. Ten 
pat krūmuose pamate tas pa- 
czias grindis. Daug prakaito 
iszliejo piemenelis kol jas at
gabeno; bet-gi sutaisė tilta 
kaip pridera. “Na, dabar gali 
pats gubernatorius važiuoti”— 
galvojo sau Jonelis ir, susi
rinkęs in krūva aveles, atsisė
do pas tilta.

Praslinkus kokiai valandai 
kitai, suskambėjo skambalas, 
pasirodė pora arkliu. Tai va
žiavo antstolis. Sutvojo veži
kas per ezonus arkliams ir 
dingo isz Jonelio akiu.

Po valandžiukes vyrai, su
žinoję, kad buvo szimtininkas 
raginti tilto taisyti, atbėgo te
kini su kirviais ir reikalinga 
medega. Sutikę Joneli, pa
klausė, ka sake jam szimtinin
kas. Jonelis viską apipasako
jo, kas buvę, ka mates ir gir
dėjęs, ir kad tilta sutaisęs 
Atėjo vyrai pas tilta apžiurė
jo ir isz džiaugsmo nežinojo, 
kaip ir bedekoti už iszgelbe- 
jima nuo pabaudos. Pagyre 
Joneli, padekavoje, visi su
grįžo linksmi namon.

Jonelis mate, kad jisai isz 
tikro padaręs gerai visiems. 
Apsidžiaugęs nubėgo pas savo 
kaimene ir linksmai žaidė lig1 
vakaro. Vakare parginė gy
vulius namo, pavakarieniavo 
ir nuėjo, kaip visada, darži- 
nen gultu. Senis Petras pra- 
neeze, kad ant rytojaus gis 
banda drauge, nes su karvė
mis po ganyklas nieko ne pa
daręs. Jonelis iszklauses sker- 
džio, ilgai galvoj oapie savo 
gyvenimą. Visokios mintis 
lindo jam in galva. Tai pri
simena kaip jis buvo mažiu
kas ant motynos ranku ir kaip 
tuomet buvo laimingas, kaip 
tevelia sirgo ir mirė. Kaip at
kapos visa vasara užves jas

motyna ūki, kaip jiedu su mo
lyną pirksią karvute, kuri at
vešianti karvyte.

Užmigo priesz pat ausztant. 
Valandėlė pramigus, jau Jo
neli pažadino Petras.

lezginus gyvulius Joneliui 
vis miegas lindo akysna. Gy
vuliai iszsiskirste po krumus.

Atėjo pusrycziu laikas. Pet
ras rengėsi namo. Joneliui in- 
sake budėti ir daboti gyvuliu, 
koliai jis nesugrisz. Nuėjo 
senis. Jonelis mato, kad kai
mene ramiai ėda, todėl atsisė
do paliai kelmą, apsiblausė 
ir.... užmigo.

Miega Jonelis ir mato kaip 
jie pirkęs karvute ir vedasi ja 
namon. Patsai jis veda, o mo
tyna isz pasakos gena. Atgine- 
-ateivede jau ant savo lauko 
— ir kaimas matyti tik, jau- 
czia jisai, kaip karvute timpia 
virve. Apsidairė Jonelis- mo
tynos nebematyti, tiktai kaimo 
ūkininkai apstoję ir ima isz jo 
virvuke. Pradėjo barti juos, 
kam atima tik-ka pirkta kar 
vute. Szie gi teisinosi, kad ne 
sau o ponui, kuris jiems tai lie 
peš. Norėjo pasiprieezinti dar 
jiems, bet vienas vyru kaip 
stumtelėjo ji...

Prabudo mažiukas ir ma
to prie saves be stovinti seni 
Petra ir berėkianti ant jo:

— Kur, szelmi, karves, kur 
galvijai Pramiegi jai tu nelai
miu inde!”

Atsistojo J onelis drebėda
mas. Apsidairė aplinkui: nei 
karvių ne aviu— nieko ne ma 
tyti. Iszsigando ir pabalo isz 
baimes. Senis ragino begte 
jeszkoti Sugriebė vargszas 
Jonelis savo botaga ir pasilei
do miszku in artimiausi rugiu 
ir miežiu lauka — galviju ne
matyti. Sugrižo liūdnas nera
dęs kaimenes, papasakojo, kur 
jeszkojes.

Petras vis reke... •
Paliko vaikiuką sergėti li

kusiu gyvuliu patsai nuėjo 
jeszkoti. Ilgai vaikszcziojes, se 
nis. sugrižo dar piktesnis, ne
gu pirma.

Galvijai dvare isz javu su
varyti. Dvarininkas įsakęs pa
kviesti. deszimtininka, be ku
rio gyvuliu neatiduodas.

Nuėjo senis paszaukti de 
szimtininko, o mažiukas liko
si. Krito ant žemes ir jaute, 
kad jau nelaime, taip jam szir- 
dele plake kaskart smarkiau 
Vakare Jonukas susirinko gy
vulius ir parginė. Namiszkiai 
sutiko, bet deszimtininko su 
seniu dar nebuvo. Tiktai ;su 
temus parsivarė atsiskyrusius 
gyvulius.

Ant rytojaus susirinko vy
rai ir paszauke Petra. Atėjės 
atsietojo nuoezaliai ir laukia, 
kas bus. Vienas vyru užklausė 
ka girdėjęs deszimtininkas dva 
re. Deszimtininkas papasakojo 
kad reikalauja po rubli nuo 
kiekvienos karves, o ju buvo 
septyniolika tai-gi reikėsią 
septyniolikos rub.

— Tai senis Petras turės už 
mokėti, — vienu balsu prabi
lo vyrai.

— Asz czionai visai nekal
tas, aez pusrycziauti vaikszczio 
jau, — atsiliepe senis.

— Mes to nežinome, — kai 
bėjo toliau vyrai, — vaiksz- 
cziok kur nori, bet už padary
ta nuostoli turėsi užmokėti.

— Vyrai pasidalinkite tarp 
saves, ka tai reiszkia tokiai 
daugybei.

— Ne, to niekados nebus. 
Tu praganei, tu turi ir užsimo
kėti.

— Jeigu taip, tai jusu ban
da, jus turite mokėti.

— Nebus to niekuomet — 
suriko visi. — Mes tave peni
me, apdengiame ir alga moka
me, o judu miegosita ir iszlai- 
das darysita. Taip negali būti.

— Kaip sau žinote, vyrai, 
tiktai aez nekaltas, vaikiukas 
praganė, isz jo ir atskaitykite, 
kitu kartu jis bus gudresnis 
nebeužmigs Bet vėl turi pa
galvoti — visa vasarėlė vai
kas ganys veltui.

— Kas mums apie tai, gal 
mes jau kalit, nei kapeikos 
sau nepriskaitysime..

— Tai nore pusiau pasida
linkite; sau puse ir Jonui, — 
maldavo senis.

— Jeigu tu toks geras ir 
jis tau taip geras tai imk tu 
sau puse, — užrėkė vyrai, — 
mes to negalime ir nedalysime

Ir suvertė visa mokesni ant 
Jonelio sprando, liepdami jam 
tai praneszti.

Neapsakomai susigraudino 
Jonelis iszgirdee. Lyg akmeni 
kas užvertė ant vaikelio kruti
nės: apsipylė graudžiomis aeza 
relėmis ir parvirto ant žemes 
nejauzdamas nieko.

Nebeatsimine kaimiecziai to 
ka jiems Jonelis buvo padaręs 
priesz keletą dienu, sutaisyda
mas tilta. Mat, už gera blogu 
užmoka. Ir taip isztarnavus, 
iszvargue visus metus Joneliui 
vėl reikėjo vargti.

Tecziau Jonelis nenueiraine 
ir nekerszijo tiems, kurie vž 
gera blogu užmokėję. Iszken- 
tee dar nemaža visokiu vargu 
Jonelis galu gale pats paliko 
ūkininkas ir dabar labai gra
žiai gyvena visus mokydamas 
isztvermee.

Kalėjime.

Krutinę spaudžia liūdnumo 
akmuo ilgu laukti tos kanky
nes galo, net galva skauda 
apie ateiti mastant.

Tarp keturiu sienų esu tik 
vienas, lyg urve uždarytas.... 
Nebeszildo manes saules spin
duliai jau negaivina krutinės 
vėsus vėjelis.... Spingso lange
lis geležinis apkaltas keletą 
minueziu sužiba szviesa ir vėl 
tamsu, vėl tamsu, vėl neramu.. 
Sunku kvėpuoti dvokianeziu 
oru troszku ežia būti. Sienos 
szlapios, nuo drėgmės trupa, 
aslos grindis supuvę, pagelto
navę seni stiklai neinleidžia 
szviesos. Kaip ežia szalta ir 
liūdna....

Kur mano draugai?! Ar 
teks dar jus pamatyti?.. Vieni 
jau ilsis amžinu miegu, kitus 
pūdo urvuose — kalėjimuose, 
o treti dar liuosi darbuoji, ko
voja, ketvirti pailso, indejes 
užmirszo, talentus pakasė, gy
vena apmirė, apsnūdę.. Kas
diena jaueziuosi silpnesnis, 
menkesnis, turbut nebeilgas 
ežia mano spėkas ir “Sudiev!” 
draugai asz busiu laimingas..

Iszdainavau visas dainas, isz 
kalbėjau visas eiles ir iszver- 
kiau saldžiausias aszaras; vis
kas atsibodo, apmirė jausmai .• 
Man jau niekas ne malonu, 
kiekviena mintis erzina nervus 
ir sunkus liūdnumas vis did
žiau ir didžiau krutinę spau
džia... Tartum yisae svietas 
atstume, draugai ir drauges 
atsižadėjo ir niekam jau ne su 
naudingas ir niekas manės jau 
neatmena. Nieko netrokez- 
cziau ir bueziau laimingas kad 
jaunystes meiles nors maža ki- 
birksztele jauscziau, bet lau
kimas veltui.... Meile užgeso, 
szirdie atszalo, jausmai užmigo 
ir gal niekados jau neatbus. 
Nuo žmonių atskirtam kaip 
sunku liūdėti; koks esu nelai 
mingas. Bueziau laimingas, 
kad nore verkti galeeziau.

Vejas szlamszczia apie kam
barėlio sienas, tarei pasity-

czuodamas prie langelio szvil 
pia ir man mieganeziam 
sznabžda:

— Atsibusk, atsibusk, žmo 
niu minion pažiūrėk, žiūrėk 
kaip jie tave gina, kaip už ta 
ve stoja!! — Atsibudu, pakeliu 
akis ir klausiu pate saves;

— Gal isztikruju teip yra, 
gal vejes nemeluoja? — bet 
vėl su skausmu atsakau:

— Ne, teip būti negali, ve
jas meluoja, didžiausios minios 
dar miega, ne manes jos negi
na.

Ilgu, nuobodu. O kada tam 
ilgėjimui bus galas?

Nebelaukiu laisves, asz jos 
nesulauksiu, asz tik noriu mir
ti už jaunaja karta. Jau neži
nau kas piktas, kas geras; ne 
jaueziu, ramumo tik svaigsta 
galva ir kartus snudumas vis 
vargina; kas draugas, kas prie 
szas, nemoku atskirti ir nuolat 
pykstu lygiai ant visu. Kad ir 
mieliausis draugas ateitu gal 
ir jo nepažineziau:

— Szalin, ir tu mano prie- 
szas!.. O žmones, žmones! Ar 
atjaueziat nors dali, mano kan 
ežios.

(J mergele mano mylimiau
sioji! Dabar isztepliok “Ausz
tant” ir Temstant” nors ir 
ezimtue paveikslu nesidžiaug 
siu, ju neguodosiu, nematau 
auszros, mano dienas jau tem
do amžina naktie. Man laisz- 
kus raszyk, mano eiles girk, 
poetu vadink, jausmo jau ne
atgaivinsi.

Nors ateitum pas mane ir 
kvietkais apsikaiszius ir lyg 
gegužinėj szviesoje pasirody
tum bet mano dvasia vargu at 
gaivintum... Gal tave iezvydes 
su szukeziau.

— Iszeik, iszeik! matyt ne 
noriu. Asz nukankintas iner- 
zintas pasirodyti nedrįstu.

Ne argi asz driseziau “isz 
eik”. Ne galeeziau ir nedris- 
cziau. Ji už saule stipresne. 
Ji vienu žvilgterėjimu juodus 
nubudimo debesis iezblaszky- 
tu vienu žodeliu szaltus szir- 
dies ledus atirpytu mano kam 
barelin ji isznesztu linksma 
pavasari. Ji manyje atgaivin
tu geresnes ateities vilti. Sal
džia jos meile atgaivintas in 
tas liūdnumo eidmes su pasi
didžiavimu žiurecziau ir vargu 
tyrai pavasario kvietkomis pri 
eipildytu. O už vis mylimiau. 
šioji! Ateik nors sapne ir ma 
ne nuramink. Pasakyk ma 
kad jau darbo žmones didžiu 
balsu szauke.

— Laisves! Laisves! Lais
ves!

Ilgu ne ramu.
O lietuvaites! Jus sakėt kad 

busiu poetas; teisybe busiu: 
poetas, teisybe busiu, kada 
kuna apleisiu tai kilsiu auksz- 
tyben ir ten placzioj erdmej 
lekiosiu, ten paetas busiu ten 
apie laisve, apie nauja svietą 
giedosiu. O ant žemes nusilei
dęs budinsiu vilti ir dvasia 
kelsiu.

Kur esu? O nelaime! Czia

kalėjimas. Czia prie duriu sto
vi sargus. Ilgėjimas ir lauki
mas viekas veltui, czia niekas 
neineis ir niekas, niekad ne 
aplankys.

Mano broliai artojai suvis 
ne žino kad už juos keneziu, 
gal jau ju ne matysiu, su jais 
szieno ne pjausiu, dalgelio ne 
valiuosiu.

Jau daug nakeziu perleidau 
daug miegojau dar daugiau 
blakstienų nesudejes budėjau. 
Plaukia mintis lyg vejas jo
kios žemes nepalykdamos. 
Vaikezczioju sėdžiu ant ranku 
rumoju snaudžiu galva sunki, 
rupeseziai kankina baisiausis 
ilgėjimas žydo gyvenu lyg 
miege. Kalėjime punu ne ži
nodamas galo.

Greicziau, o greicziau, už- 
troszkes oras atneezki vėjus ir 
audra! Te griūva szie szalti 
tamsybes urvai! Težydžia bro
lybe! Te szvieczia laisves 
saule.

Privalumai paeziuotu.
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Suėjimas dvieju politikierių.
Senatorius Tilmanae isz South Carolina sudeda gerus ve- 

linimus naujai iszrinktam kandydtui Woodrow Wilsonui ant 
p rezidento, ant demokratiszkos partijos, kada abudu snvejo 
Sea Girt,

Kaip kožnae stonas, teip ir 
stonas moteristes tuii savo pri 
valumus, savo sunkenybes ir 
neprijemnastes, kurias pa- 
cziuoti, iszpildyt kentent ir pa- 
neezt privalo.

Susiejot vyrai ir moterys 
idant vienas kitam nuolatos 
būti pagialboje ir linksmybe: 
vajkuczius, kuriuos Dievas 
jums nusiuns, idant kriksz- 
czioniszkai juos iszaugyt, ne- 
atsiskiriant su savim gyvent, 
pakol vienas isz jus ne stos 
ant sūdo Visogalinczio. — 
Kas jum yra reikalinga vyrai 
ir moterys terp jus. Kaip-gi 
tajas stonas moteristes page
rint?

Meile szirdinga vienas del 
kito privalo valdyt juso misle 
mis, kalbose ir darbuose; kur 
tosios nesiranda, tenais nami
nis nupuolimas, barnis, keiks
mai, neapikanta, — ne milinti 
pati, ne paklusni vaikai atsza- 
lias naminis apsiejimas, viskas 
yra sunkenybe. Kur meile na
muose vieszpatauje, kur ran
dasi liga arba sveikata, turtin
gumas arba vargas, jaunista 
arba senatve, neapleidžentie 
vieno kito, nes palinksmina, 
gialbsti darbuose ir velijimuo
se vienas už kita gyvasti aty- 
duotu. — Vyras mili paeze 
kaip savo locna kuna, kaip 
pats save, kaip tai mokino 
Szv. Povilas raszydamas pas 
Efezus: “Tenais vyrai ir pati 
stanavije viena kuna, viena 
asaba.” — Vyras ne suvalgis 
ka geresnio, jago nepasidalytu 
su paezia, nekenstu jagu pati 
kentėtu varga ir bada su vai
kais arba kituose kampuose 
turėtu jeszkot priglaudos, o 
jisai turėtu visko pilna, pasi
rėdytu geriau ir najkintu tur
tą be rejkalo. — Kur meile 
terp poros vieszpatauje, tenais 
paczioe pasiduoda vyrame kaip 
mokyna Povilas szv., ir tai 
teip panaszei kaip Bažnycze 
pasiduoda Kristusui. Bažny
cze neeiprieszina prieezais Kris 
tusa nes jin paguodoje, yra 
Jam paklusni; ir pati gera pa
guodoje vyra savo, nesiprieezi- 
na jam, . nesiranda josios ezir- 
dije neapikantos ir tinginiavi
mo. Vyras ne turi jaja už slū
gine, ne apsiejna su jaja su 
paeisziauszimu ir rustai, nes 
paguodoje jaja kaipo paezia, 
szenavoje ir mili nuolatos.

Isz tokios meiles užgims pa- 
guodone viens del kito, o isz 
paguodones užstos, tikymiete, 
atvirumas ir pasiezventinimas, 
norinta ir gyvastį reiketu pa
dėt už tai. Parodys vienas del 
kito tokia meile, kokia parode 
Jezueas del Bažnyczios Savo. 
Jezusae davė gyvaste už bažny 
czia Savo o geri vyrai ir geros 
paczioe paeiszvens savo gyvas
te del vienas kito.

Vienuokia paguodone del 
viens kito, apealdina gyvasti 
suramina nuludimuose, apsau
goje no visokiu kalbu ir t. t.

Meile del vienas kito, už
gims tikimyete del vienas kito 
ne atejs jum ant mielies eulau- 
žinimas tojo Sakramento mo 
terietee, apie sulaužima prisie- 
gos, ba szventa meile kuri 
vieszpatauje juso szirdyse, prie 
to ne davės. Ar tai namie, ar 
kelionėje, pati mielina tik apie

savo vyra, o vyras api paeze, 
jog pykta mielie niekad ne at- 
ejna in galva.

Toji vernaetis vienas del ki
to nog nupuolimo dorybėje 
nubudime, ligoje darodinejo; 
o kad ir katras isz juju nupul
tu, tai vienas kita pakelinėje, 
kaip kalba szv. Povilas: “Pa- 
siezventes per Į dora ir tejeinga 
vyra.” (1. Kor. 7, 14,)

Kur toke meile ir dorybe 
tai vyras ne suvalgis ir neisz- 
giars nieko be paczioe, nieko 
ne iszduos ant nereikalingu 
daigtu, zobovu, girtybių, pra- 
loszimu, ba žino jog turi pa
ezia apdengt kaip savo locna 
kuna ir Tupintys kaip pats api 
save. Kur randasi meile terp 
poruotu, ten, paeziuoti givena 
sutikyme, nesibara, nesimueza, 
ne persiskyrė, vaikai kriksz- 
czioniszkai užaugyti, ligoje 
tikra apgloba; ba meile yra 
kantri, gera, pikto ne daro, ne 
duos piktu misliu, viską kan- 
trei suneeza.

Gera pati stengėsi vyrui vi
same intikt ir būtie pagialbo
je. Nes daug vyru atsimoka 
tuom jog viską nog josios šle
pe ir payma del 
kaipo nevalnyke 
leis iszsimaitina.

Kas žino koki
mai ir erszkecze juso gyveni
me? Ne žinau ir ne noriu ži
not nes, jus patis, del juso lai
mes, del apsaldymo juso gyve
nimo, užsistanavikita gerai ant 
to, kame yra kalte. Gal laike 
prisiegos, kada prižadėjote vie 
nas kitam ne dalaikete ? O gal 
saugok Dieve, priėmėt moterie 
tęs be Sskramento ir palaimi
nimo Dievo? Kaip-gi nog 
Dievo galite tikėtis dabar pa
laiminimo juso gyvenime? Nes 
jago jum pasiveda gerai, tai 
pildote ta ka viens kitam prie 
altoriaus prisiegete priesz Die
va ir susirinkusius ludintojus.

savias, o pati 
vos su vaike-

juso kenteji-

Kada moterim kriauczkos 
ne tinka.

— Tada, kada pradeda sens 
tie, tada ne viena kriauczka 
ne tinka.

— Jagu nori būtie tikrai 
iezmintingu, tai recziau kalbe- 
kie su žmonimi, o tankiau su 
savim.

Obuoliai kaip vaistas.
Obulys yra tokie paprastas 

vaisius, kad žmones ne nete- 
mija ant jo sveikata priduodan 
ežiu ypatybių. Teip priesz ne
miega geriausias vaistas yra 
suvalgyti nunokusi siultinga 
obuoli, nes obuolyje atsiran
danti fosforo rugsztie suragina 
kepenis, priduoda sveika, drū
ta miega ir beto apvalo burna 
Obuolys lengvai susimala, ir 
stebėtina, kokias daugybes o- 
buoliu mažas vaikas gali suval 
gyti. Nuo dispepsijos, tai yra 
negalėjimo valgyti, tankiai ižsi 
gydo valgant, obuolius. Tiktai 
reikia kad obuoliai butu sveiki 
ir gerai nunokė. Vaikai, val
gant obuolius retai tesusirge 
kokia kaklo liga nes obuolio 
rugsztie apvalo kakla ir nelei
džia kokios ligos diegoms įsi
veisti.

KUR BUNA
Mano brolis Morkos Walangewi- 

czius. paeina isz Vilniaus gub., Tra
ku pav., Merkines volosties, Druski- 
niku kaimo, apie 20 m. kaip ameri- 
ke, turiu svarbu reikalą jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant ad
reso: (8S ,ot)

Kaz. Walangewicz
R. F. D.

Warehouse Point Conn

Geras uždarbis.
Reikalaujame gabiu vyru kurie 

norėtu tik vakarais arba teip liuosa- 
me laike nog darbo uždirptie nog 
20 iki 50 doleriu ant nedėlios, del 
artesnių žinių ir informacijų raszy- 
kite szuo adresu ir prisiuskite už 
4 c. marke. (gg *o;)

•K .J Krauohelun
120 Grand, St. Brooklyn N. Y

LAIKYKIT VAGI!
Juozas Vasilauokas pavogė nuo 

manes suvirszum $30 ir ižbego ne ži 
ne kur. Badai ižvažiavo in Aleksan
dra. Turi žalei—pilka siutą, kepure, 
ozeverikai lekerioti, ūsai kerpami ir 
biski rudi, akis mažos rudos, plaukai 
juodi, kakta plika per ka plaukus 
szukuoje ant kaktos, augszczio 0 
pėdas, 28 metu senumo, turi Baltinio 
reje sesere ir broli. Jago kur atsiba 
lados duokyt man žine:

Mr. Anton Laukaitis, 
201—IbthSt. Fredericksburg. Ill

DIDIS GYDYTOJAS

IR. IGNOTAS STANKUS, M. D. 
VIENATINIS TIKRAS LIETUVIS 
DAKTARAS FHILADELPHIJOJE.

Gydo visokias ligas: vyrų, moterų Ir 
valkų. Atsišaukusiems iš tolinus per 
laiškus sutelkia daktarišku rodp dovanai. 
Atėjusiems j oflsp ištyrle geriausiai ligas 
h luoda savo gyduoles už menkęi užmo
kestį. Jis turi didelę medlkallškp praktikę, 
kaip tai: pabaigęs Medlkallškę, Unlversl- 
tetę, buvo m lesta vu daktaru mieste Indi
anapolis, Ind. Ir baigęs mokslus didžioje 
mokyklčje THE NEW YORK POST 
GRADUATE MEDICAL SCHO
OL and HOSPITAL. Dabar gydo 
visokias ligas su gyduolėmis,darlmu ope
racijų ir su elektrikos mašinomis.

PASARGA. Neklausykit to žydbernlų 
humbugo Medical Clinic, katras sako,kad su X-ray jokios ligos negalima su
rasti. Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šias ligos: Augančius ak
menis tulžyje Ir kepenjse (goll-stones), akmenis augančius inkstuose (Ne
phrolithiasis), akmenis augančius pūslėje, ronas skilvyje (gastrle ulcers), iš
narintus kaulu narius, sulaužytus kaulus, ir t. t. Apsisaugokite ju tos nau
jos daktariškos knygos, nes ję no daktaras rašė, bet žydbemlai, kurie tarna
vo pas New Yorko šarlatanus Collins Ir Ferdele Hartman. Sulig suktšimo 
j tarmę New Yorko šarlatanų, jų tarnai, žydbernlal, atslriogllno čionai, užsi
dėjo tę humbugo Medical Clinic, katras jokios ligos negalįs surasti su X-ray. 
Apsisaugokite ju visokiu laišku b knygų, nes ant ju nėra pasirašiusio dak
taro, o kas bijo savo vardę pasirašyti, tai ten yra apgavystė.

Turiu šimtus padskavonlą. Kelias čionai talpinu:
AŠ Juozapas Srilba, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa., daug daktaru 

atlankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stan
kus su pageli, i X-rty mane išgydė. Ištariu širdlngę ačiū.

Petras Salus, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo : Mano moteris 
Ilgai sirgo ir išzydytl jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skrepllavimę, skaudė
jimą paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktaru Ignotę Stan
kų ir šitai jis išgydo mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar 
didžiai Širdingai ačiū už geras gyduoles.Dieve duok jam ilgę amžių,kad ga
lėtu ir kitus Sergančius gelbėti.

iŠ Brooklyn, N. Y„ 38 So 2-nd St Mane Išgydė daktaras Stankus nuo 
Išbėrimo veido, slinkimo plaukn, greito supykimo ir išgęsčio. Julė Dailldie- 
niutė. Tos padėkavonėa yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacijentu.

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad St., Philadelphia, Pa.

Ofiso 
valandos

Nuo 9 iki 1 po plotu ’ ’o 7 iki 9 vakare. Bubėtomis nuo 10 
ryto iki 8 vai. vakr. ® dėllomls nuo 1 iki 4 vai. po pietų.

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, N. '
Kas reikalauna teisingo 
p atarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta In 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.*1
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in Ir Ibi 

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiauslai.

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

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka Ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziause!, teisingiausel, ir 
pigiausei galite atlikti.

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas: Worth 2822.

senas laikraštis

Išeina kas Ketvergą, Chicago, Ill?

Laikraštis “Katalikas” 12-kos puslapių, didžiausio for
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
riausių raštininkų ir visuomet telpa visokių žinių iš Didžio
sios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios Lietuvos, Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.

“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos: <

Metams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:—

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse viešpatystėse: 

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Užsirašyti “Kataliką” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių

sti per pašto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške 
aut išleistojo rankų, adresuojant šiteip:

J. M. TANANEVSCZIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri ant pažiūros voltui.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000 
kuris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. 0BIECUNAS & 00., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus Varasziaus Notariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai. Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentas kurios užtvirtina Russijoe Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Pa 
AGENCIJA P.V. 0BIECUNAS&C0

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittaburge, diplomavotaa 

VarBzavoje, kurie turi euvirez 15 metu iszbandimti, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isa 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimufl 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, taipgi gyd* 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gyaimaa 
Užsisenenjusias Ligas, Nervta, Rumatizma, PlauozU 
Uždegimą^ Nupuolei Silpnybe Ir Kraujo NubegiiM, 
Užsisnejusiaa Ligas kad ir pajinanozioa nog Tėvo,

Reikale raszykitelmt adreso
m vai rn 638 Penn Are., PitUkurg, Pa,

lrb.rU


— Lietuviszkai lenkiszko 
karezemniko pati labai nemile 
apsvientesuiu lietuviu, girdi 
sake: “Kurie tik isz rytiniu 
valstija atvažiuoja in Cmcin- 
nata, tai visi sccjalistai, be
dievei, alaus mažai gere ir no
ri gražiai gyventi. Chicagos 
lietuviai kad atvr,žiuoja ta' 
geri žmones kiek tik uždirba 
tiek parėjės ir palieka o ir 
kad in ruimą suguldai po 6 ir 
8 ir kaita ant dienos duoti 
valgyti, nieko nesako ir po 4 
dolerius užsimoka.”

—Juzės vaikas

Akivos Žinios isz Lietuvos,

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

-— Truputi atvėso.
— Ant darbu niekas negali 

rugot.
— Ne užilgio turėsim grei

ta truki ant Lehigh Valley in 
New Yorka, kuris apleis czio- 
nais apie 6 isz ryto o atejs in 
New Yorka apie 10 Sugriž 
apie 10 vakare. Butu labai 
paranku del visu.

— Burmistras Dokney pa 
liepe, ydant visi tieje ka turi 
“slot maszinas” ydant tucjaus 
praszalintu įtaisęs, nes kitaip 
bus priversta visas lokes ma- 
szinas užgriebi ir sudegint.

— Mikas Miszak, apie 30 
metu senumo, gyvenantys ant 
South alley, buvo akyvu da- 
žinoti isz ko yra padirbtos di
namito patronas. Būdamas la
bai akyvu, pradėjo krapsztyt. 
Na ir kylo eksplozije, kuri 
nunesze Mikui visa kaire ran
ka o tris pirsztus nuo tiesios o 
priek tam sudraskė veidą. Pa
siliks kolieka ant viso gyvas- 
czio.

— Nedėlios diena buvo de] 
muso vaiku ir mergaieziu 
linksmiause diena visam gy 
vasti. Suvirszum 00 lietuvisz 
ku dukrelių ir 50 sunu priėmė 
pirmutini sakramenta Kuna ir 
Krauje Vieszpaties musu. No 
bažanstva buvo sugraudinante 
ir puiki. Po piet likos ati
traukta fotografije ant atmin 
ties atejteje. Tėvas Kazimieras 
kapucinas kalbėjo puiku pa
mokslą del vaiku. Daugelis 
susigraudino tuom pamokslu, 
atsimindami taja diena isz jau 
nu dienu kada priėjo prie 
Vieszpaties stalo pirma karta.

rarsiduos namai ant lici 
tact jos.

Augusto 10, 1912, antra va
landa po piet parsiduos ant li- 
citacijos namas po No. 336 ir 
338 West Mthanoy Avė, Ma- 
hanoy City. Lotas yra 25 plo- 
czio per 125 ilgio su namais, 
būdamas locnaste mirusios 
Elzbietos Pauli, jnicitacije at
sibus ant vietos ir parsiduos 
del to kuris augszcziause ap- 
cieniavos. Taji pardavima ga
li pertraukt arba atydet ant 
kito kart. Pirkikas turi už
mokėt isz augszto 10 procen
tą, o likusius piningus in 10 
dienu ir aplaikius visus ditus.

Wm. H. Pauli.
Iszpildytojas testamento

C. E. Berger ir M. J. Ryan 
advokatai del iszpildytojaus 
testamento. ("g Sny oj)

SHENANDOAH, P A.
— Ant. Sabalauckas ir 

Kem. Vanonis likos ižgaben- 
tais in pataisos narna už vagys- 
ta.

— Jonas Stabinskis, 10 me 
tu senumo mirė nuo apdegimu, 
isz priežasties degimu zapal- 
ku.

— Rože Aifalavicziute ej- 
dama isz darbo, likos permusz- 
ta per Liberty bravoro vežimą. 
Diszelis vežimo perdure vidu
rius ir teip likosi sužeista. 
Mergaite randasi po prižiūra 
gydintojaus o važnycze likos 
aresztavotu.

— Prane Szukevicziene li
kos sužeista per automobilu 
kada ėjo in Ashlando ligon 
bute. Badai automobili rado
si lenku kuningas. Szukevi
cziene dabar randasi ligonbu- 
tije. i

Tamaqua, Pa. — Tai 
miestelis kuris atsižymi savo 
gražumu ir szvarumu. Mainu 
darbai ir uždarbiai geri. To 
del ir nėra dyvo, kad lietuviai 
cze eme dykcziai darbszuotis 
Szejmynu bus arti 200, o pa
vieniu per 100 žmonių. Sziais 
metais lietuviams parupo pa 
rapije sutverti; tais ju reikalais 
rūpinos Koldelio prabaszczius 
kun. Gudaitis. Jau turi apsi- 
rinkias lotus su gražeis na 
mais Nutarta pirkti ir dytus 
pradėti daryt. Aukos jau da 
romos. Nėra abejones, kad 
cze lietuviai L in trumpa laika 
dar labjaus padaugės ir jiems 
ne sunku bus eražia bažnyczia 
pasistatyt. Daugiause ir czion 
atsikrausto lietuviai iez Maha- 
nojaus, Szenadorio ir New Fi
ladelfijos. Kur jie jau yra sta
te bažnyczes, tad nėra jokios 
abejones, kad tu dydžiuju ko
lonijų lietuvei padės savo bro
liams pasistatyti bažnytėlė Ta- 
makveje.—Tamakvietie.

Cuddy, Pa. — Darbai ej 
na vidutiniszkai, dirba 4 die
nas ant nedėlios, uždarbiai ne- 
vienoki, lietuviu yra pusėtinas 
būrelis bet isz ten visokiu at
siranda. Yra geru ir protingu 
žmonių nes randasi ir inuijo- 
niszko sztamo. Dienomis gere 
o naktimis staugė kaip vilkai 
ir badosi su peileis, o užbaigė 
pas skvajeri. Dydelis jau lai
kas susiprasti.

Coaldale, Pa. — Nors ma
žas tai miestelis, bet lietuviu 
cze susidarė nemažas būrelis, 
— bus apie szimtas szeimynu 
ir tiek pat pavieniu vyru. Dar 
bai ejna gerai, uždirba gerai. 
Lietuvei turi dvi draugystes: 
Susivienijimo kuopa L R. K. 
A. ir Szv. Izidoriaus. Prie to 
dar turime parapije ir jau an
tras metas bus, kaip kuninga 
užlaiko. Parapijos sutvėrimui 
jau gera pradžia padaryta. 
Lotai nupirkti ir baigia jias 
iszmoketi. Sziais metais jei 
dar labjau lietuviai Coaldale 
subrus ir aplinkines lietuvius 
kolonijos padės, tai szi rudini 
nors ir nebrangia bažnytelia 
lietuviai gales sau pastatyti.

—Parapijonas.

Cincinati, Ohio. — Musu 
mieste darbai eina kad net vis
kas ruketa, tie tik prie musu 
nedirba kurie nori kareze- 
muose sėdėti ir rudi traukti.

— Labai yra keista, kad 
kaip girdėti kituose miestuose 
lietuviai perka darba už pini
gus ir dar negali gauti, o mu
su mieste tai bosai darbiniku 
jieszko po namus; bet nelaime 
ežia lietuviai neapsigyvena, 
kaip kada kokis isz kur atva
žiuoja tai kiek pabuvęs vėl 
iszvažiuoja. Priežastis neapsi- 
gyvenimo ežia lietuviu yra 
ta: ežia nėra ne lietuviezkos 
parapijos ne kunigo, nors ir 
yra viena lietuviezka draugys
te bet jos sanariai tuno kaip 
žiurkes po szluota, ežia niekas 
nerenge ne balių ne prakalbu, 
visi tik glaudžias prie lenku, 
nors tie in akis lietuvius kolio- 
ja ir vadina “Glupi litrini”.

— Darbai paskutiniais lai
kais pasidaugino net 5 lietu- 
viszkos szeiminos nes apsivedi 
keletas jaunu vaikynu.

Joni-zkis.
Sziaiil. apskr. Masu jauni

mas b’ržnlio 10 J. susirinko iii 
raiszka (Vigancs), nusinešė 
armonika, pasioknejo keli- 
tautiškus ezokius, pažaidė lie- 
tnviszkais žaislais, ekrajojan- 
czia krasa, lietuvaites padai
navo lietuviszkas daineles ir 
i-zsiskirste gražiai pasilinks
minę. Ant rytojaus anstolis 
pradėjo tyrinėjimą: paszauke 
A. Rsindžiu, J. Buli, S. Do- 
tnenti ir griežėja I. Martinaiti 
Kas per priežištiš ir tikslas to 
tyrinėjimo — dar nežinia.

RYGA 
Nelainiingioji!

Sziose dienose netoli Rygos 
(Kemerne) tapo suimtas fran
tas, kuris Peterburge besimei- 
laudamas su mergaite L F. 
padare ja nelaiminga (ueez- 
czia) ir begelbedamas ja nuo 
tos nelaimes, laike operacijos, 
nužudė, sudėjo in kreže (ka- 
eze) ir pasiuntė geležinkeliu in 
Maskva. Bet ten baisi žmog
žudyste tapo atidengta ir pra
sikaltėlis su savo draugu ope 
ratorium tik Rygos apielinke- 
se tapo surasti ir suimti

Dėlei paezios.
Lentpjūves darbininkas E 

Riekstinas susipykęs su savo 
paezia, iszoko in Bekerno per
kasa (kanala) ir nuskendo. — 
Turbut ta paeziule nelaimin- 
gaji savo vyreli gerai dresira
vo, kad tas vargszas net prie 
savžudystes priėjo?!
Nauja lietuviu pabrika.
Szale Merkines, Traku 

inž. Juodele steigia didele 
mento pabrika.

Apie viską,

na, skroblas ir topelis — 7 
metus; puszis smalinga ir ar- 
žuolas, tiktai vos in septinta 
meta pradėjo treszt, o modžas 
suvis ne buvo ženklo puvimo.

Kaip matyt, tai ylgiause at- 
sispinneje puvimui modžo me 
dis, del to tai senovės laikuose 
state bažnyczias medines, ku
rios da ir szedien laikosi o sta
tytos isz modžo. Bažnyczioje 
Sz. Povylo Rymia suriezimai 
i-togo isz modžo lig eziol užsi
laiko, tai yra bus tūkstantis 
metu o da suvis sveiki.

Svarbum yra daigtu, ydant 
medis triobose ylgai testu, ne 
turi būti drėgnumo, tada dru- 
cziau užsilaikys Persitikrino 
teipo-gi, jos puezinei balkei 
sausumoje, gali laikytis 300 
metu.

Pigus namai 
Shenandoah, Pa.

7 namai ant Lloyd ulyczios 
tarpe Bridge ir iJnion ulycziu 
7 namai ant Raspberry Al. 
tarpe Bridge ir Union ulycziu. 
Galima pirkti po viena arba 
kiek kas nori Preke tik $1250 
už kiekviena narna. Namai 
nauji. ( g -dog o))

John F. Bradley, 
arba Thorton M Stout, 

Shenandoah, Pa.

23 Akmm Railroad Laikrodi
Patentotas regulators 

už u kainas isz vitszaus, 
del Motorin ar Vyru, 18k 
"varantuotas aut Ž^m. 

šiušiai Fzita laikrodi 
visiems per C.O.D. 

■ 7. $5.75 per expres, 
jei nebus toks 

^emokekyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už- 
inoke-ite už. toki lai
krodi $35. Su kož.nu 
Laikrodi duodam

$0.75 Lenciugeli.

Excelsior Watch Co.

S111
Ar?:

Naujas

ap., 
ce-

Kaip persodinti vaisingus 
medžius.

Jeigu reikalinga persodin 
ti isz vienos vietos m kita did
žius medžius, augumo 15—os 
metu, tai ta galima padaryti 
tiktai žiemos laike, kada žeme 
yra euezalusi. Persodinimas da 
rosi teip: aplinkui medžio per 
mąstą arba pusantro pagal 
medžio diduma, reikia kasti 
griovi gilumo lig ezaknu med
žio; tolesniai kasti po jo žeme; 
atrandamas tenai szaknis gali 
būti atskirstos su kirviu ir pa
linkusi ant szono medi, su ap- 
szaluse ant jo szakuiu žeme, 
teip vadinama “krėslą” padė
jus po jo lentas, stumti in ro
ges, vežt in aprinkta del jo vie 
ta ir statyti in duobe aukez- 
cziaus tam tikslui pritaisyta; 
viduryje tarpu sienų duobes ir 
“krėslo” užpilti nesuszaluse že 
me; in ta viduti inkalti tris 
baslius, prie kuriu pririszti me 
di, idant vejas nepažeistu ir už 
pilti keletą viedru vandens. 
Pavasariui atėjus, kaip tik 
žeme atsileidžia ir atsiranda 
tarpu sienų duobes ir ‘ krės
lo” dyka vieta, tenai pilti 
žemes ir vandeni, kurs už- 
neeza žemėmis visas dykas 
vietas, kurios buvo po med
žio ir aplinkui jo žeme stipriai 
sulygina.

Pirmaje vasara reikia tan
kiai medi laistyti, gali neprigy 
ti.

Kaip greitai pūva medžei-
O kad pereikanot, kaip yl 

gai kožnas aztamas medžiu ga
li dalaikyti žemeje, dare megy 
nima. Paemi visokiu medžiu 
lygius szmotus (kaladėlės) 
ir užkasi tuosius in žeme ir 
tiktai su veleną uždėjo. Pasi 
rodi, jog drebule ir beržas in 
tris metus suterszo, kasztonas 
ir gluosnis in keturis metus, 
klevas in penkis metus, vinksz

Iszradimas 
Aprasziuia siuuczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Nekuriama apgavejams daktarams 
inmokate po keletą desetku doleriu 
už neiszgydima. Naudokytes greitai 
isz szitos progos. Raszykite tuojaus 
ant adreso pas Specialistus:

Urs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn, N.Y. 

Reikalinga agentu.
Kožnam miestuki New Yor 

ko steite, agentūra gali apim
ti kožnas žmogus katras gali 
nors groniata paraszyti hetu- 
viszkai ir nereike savo darba 
pamesti kuri dar turi nes agen 
turą gali užsiimti vakarais ar 
ba Nedelomis. Piningu jokiu 
nereike niekur mokėti. Smar
kus žmogus gali uždirbti nog 
$400 lig $500 ant meto. Apie 
daugias raszykite ant adreso: 

John W. Saukaitis,
9 Charles St. Maspeth 

New York City.

Dydžiauses iszradinias!
Apsaugokite savo plaukus 

ir sveikata. Sustok vartojęs 
teip vadinamus “Hair Tonics” 

‘ kurs padyrbta yra iez visokiu 
truciznu kaip tai: isz merkuri- 
jos, givojo sydabro, Medynio 
alkoholiaus, Kantarydes, Ter- 
putino, Krudo aliejaus ir iez 
kitokiu dydeliu nuodu; kurs 
netik isznaikina jueu paskirta 
Dievo dovana plauku grožibe, 
bet dar dydei apkenke jueu 
vysai systemaj, ezirdies ligas 
gauna, inkstu, Strėnų skaus
mą, Galvos ir visa systema už- 
trucina, gal paeakiti tik geras 
daktaras, nes toki nuodai insi- 
gauna per oda skuros skilute- 
lee ir padaro iez sveiko žmo
gaus ubaga ant visados ser
ganti — tai apgavyngu viso 
kiu garainaneziu daktaru gy
dimas. Daktaru teisingu szim- 
tai vielina vartot Brundzos me 
toda su gyduolėmis nuo plau 
ku ir odos ligų Absoliutiezkai 
yra be juokiu nuodu ir svei
katai neužkenke ne mažiau- 
sem kudykiuj yra. Gvaranci- 
je B jure Chemijos Waehingto 
ne visos ingredencijos. Teipgi 
iszsius placzes informacijas no 
ko plaukai slenka ir plinka, 
pleiskanų atsiradymas ir nu- 
puczkave veidai. Tukstanczei 
dekavoja už dyka rodą. Ra- 
szyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg j 
Brooklyn, N. Y, (to 59) ]

Deszimts prisakimu del 
, ligoniu ant plaucziu.

1. Gerekis visados ir visur 
ant ezviržio ir czisto oro. O 
saugokis pagadyto oro. O per 
tai nesidi-kie į erakyrioje du
rnu no pipLiu iic'garu, nes 
geriau džiaugei i ant czisto 
oro idant gulėtum czistu oru 
kvėpuot. Didžiause nelaime 
del gi Ventoj u auksztose stu- 
bose in kur neineina szvie- 
žes oras! Rnpikis kad tu
rėtumei szvare stubele ku
re galėtumei prav< dit per 
atidarima Įaugo. Tolaus ture 
kie ruiminga miegetube tan- 
kei iszsiredes maudikis spindu 
luose saules no ko aplaiko žmo 
gus elektriką skuros ir gido 
kaulo ir kūno ilgas.

2 Luoša tavo laika paskirt 
pirmiause aut vaikszcziojimo 
o kiek galėdamas in sodus ant 
kalnu ir prie vandeniu. Nue- 
jas in taisės vietas daryk gym- 
nastika gilei ir ilgai kvepuo 
damas, tai yra pasirupik gilei 
in save kviepuot, idant czisti s 
oras praveditu tavo plaucziu? 
ka no labjause.

3. Vietoje arielkos, arako, 
alaus, vino, ir t. t. gerk gi-ra 
czista vandeni, skistimus vai 
siu, arba pieiia.

4. Saugokis netiktai asztriu 
garimu, nes 1'ginai ir valgiu 
asztrei pritaisitu.

5 No rukimo tabako geriau 
se susilaikit visai.

6. Kas diena mazgot su van 
deniu visa kuna o norint augsz 
tesne dali ligi juostai ir du bis 
ki žemiau.

7. Saugokis 
ir durnu.

8. (Netrauk 
tiktai per nosi.

9. Saugokis
ku nuvargimu, ka po nuvargi- 
mo dvasios o labiause lytinu 
su ineszimu.

10. Nttnreti piktumo, pasi
rupik but linksmu ir tikėt in 
geresne ateite.

Jagu ta vieką dalaikisi, 
Tai ir ilgai givenei.

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

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

GERAS DAIGTAS TURĖTI No. 6.
Nusipirkite e»u 
Buteliu

NORKEVICZHUS kO. į, 
’Geriausia Arielka Via® 
Mirsią. Tik $1 ui Euuli. 
Teipgi c tie gsiiaile ir lisoll, 
kiti'gėrimu, Ateikytedtls, 
priest laika, Juokiu an 
orderi o bus jums prislalyl,

S. Norkewicz
408 West Ihhnaj *n.

visokiu dulkiu

oro per burna,

visokiu kunisz-
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PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus’’ “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka-

doras ponas’

Apie

“Del moterių ir apie moteres’

ir rasžtininku” 
pagriebta ir ve

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

“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25c.

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

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

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme už szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “1 )ienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25c.

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
ezimtmeczio, iszimta isz Lietu-

senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25o

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariai.ja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25c

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

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus“ “Viesz 
kelio duobes“ “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o
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Skaitykite! “"„'ir™ 
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paczta ir 
apmokamo visus kasztus Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. B0CZK0WSKI-C0.
Mahanoy City, Pa.
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GERI APREDIMAI DEL 
VARIU, VAIKU IR MOTERIŲ 

PAS GUINAN’S.
Mes gvarantinam muso Siutai ir žinome kad busite 
užganėdinti jaigu nesziosite Siutą pas mus pirkta.
Musu Sztoras turi gera varda ir tinime daugybe 
tokiu kostumeriu ka kitur jau neperka savo 
drabuži kaip tik pas mumis.

o Mahanoy City, Shenandoah, 
jrUlllclll S Mt.Carinei, Landsionl.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main St*. Plymouth,Pa. 

...SAVININKAS IR FA BRI KANTAS.„ 

Garsiu LletuvIszku-LenkiszkuValstu.

ESIOG ISZ SENO KRAJAUS.

Fr. Strawinskas. 1807 Carson

patrm ktiisz Rusijos, Francuos, Prosu. 
Anglijos, Iszpanijos ir Italijos. Jus 
Lietuviai, kurie esat gere Lietuvoj,

ant atiuintes Seno Kraujinis, SI.50 už 
buteli. Teiposgi galit gaut pas mane 
visokiu Amerikoniszku gėrimu. Musu

Oi-, s, Jį.

ISofvriCht

galit gaut ūžtos pinigus. Prisiuskit

Naujas Vasarinis Tavoras> 
Dar po straiku parduosime visoki tavora už 
maža preke. Jaigu norite gerai pirkti tai 
ateikite in musu sztora.

Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus. Teipgi visokiu 
gatavu Szlebiu, Audaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu 
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
■"b n fH a ( lr-”s l'irba Lietuvaites.
FOP L COH i 122 W. Center Str.
1 Ju yiulsd I Mahanov City. Ps

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

Vienintele lieluviszka Ranka, uždėta per 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
valdžios. Priimam pinigus suczedinimtii 
pradedant nuo $1.00 ir už. sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, priskailant 
Kas 3 menesiai. Sinncziam pinigus iu visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkelin 
bilietus Amerikoj ir Kauadoi. Iszdirbaru 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajui. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per va Id iszk.a notaru 
J. G. Miliaucka. Už.kviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o persui krisiu kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu? 
siunczanl paczedmnui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe> 
Ex preso Mouey Orderi.

Kiekvienas Lietnviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galelu'nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoli 
piningus dovanai kokiems nore apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l............................... 25c.
Egiutero No.2............................... 50c.
Zmijecznik............ 25c., 60c. ir $1.00.
Gumbo Laužai...............................35c.
Meszkos Mus Ils...................
Trejanka..... i..................
Liniiuentas vaikams .... 
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Baisumas ..........
Anty-Lakson del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

Kru vinosios............................. 75c.
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo..........50c.
Mikeliai apstabdymui Galvos

skaudėjimo............................. 10c.
Laszai nuo Daniu............. . ..... . 10c.
Must is nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų.................................  25c.
Geležinis sudrutintojae sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo......................$1.25.
Plauku apsaugotojas................... 50c.
Muilas del Plauku...................10c.
Milteliai nuo Kepeuu.
Rož,es Balsamas.....................
Kinder Balsamas.......................... 25c-
Bobriaus Laszai............................60c.
Szve'nintojas...................................35c.
Kraujo valytojas........................$2.00.
Nervu Ramintojas.................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................. $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................26c.
Pomada Plaukams........... ............ 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
(lyduoles nuo Piemens........ ......... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu......... 15c.
Inkstu Vaistas...............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles...........-............... 25c
Gyd. nuo uždegimo Pantu arba

abelnai skausmo ir skarbulu $1.25 
Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00’
Gyd. nuo Dedervines................$2.00'
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00*

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

RUSISZKA — 2\ME1UKONISKA — LINIJA.
-PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI JR GHEK ZJAl Si GARI.AIVAJ — 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yviko o Rusijos be jekiu perstojimu.
In Rotterdam* S Dienas. In l.lbava 11 Dienu. |

Treczla Klaea S.J5 I
$ib Antra K laša $50 I
$,lr' Pirma Klaea $75 |
A. E. JOHNSON & CO., (Grneral PaMcuger Agi*.) 27 Broadway, New York, N.Y.

Koliesfvas
LžT

AR — KIRSK
Garlalval tezeie (naujau)27 Liepos (July) 

a, 10 Rugpjuczio (Aug ) 
k. 24 -r |

Apie (langiaus (laaižinoette pas muso agentus arba]MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Valstijos Kasijerius turi 

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

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

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D. M.G raliam, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

Jaigu yni

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

Uiuviszka MENim IR KONTORAS BANKINIS
> /, r f \ Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje

\ r- 'fTB/dfiKūturiu dideli agentūra ir kontora bankini 
,7 ‘ savo locnam name vertes $12,000.00 

fefeSsifi “ I>: 1 r(b1 (11 hi laiva-kortes ant gedausiu ir
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 

' ‘pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
iszsiuncziu in prisakyta vieta. Jszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, Ohio.

M. VARZINSKAS
Lletuvlxzkas Fotografini*.

305 E. Centre St. Hahanoy City
P«fk*l Ir pig*l sutraukė viaoke*Fot >įp-aĄ|w 
Pwduro Didalua Foto<r*fij;u iu rnaAla N 
iadod* la Raima*. Ind*d* in Spilkae 
ItctapawM ir L L Parduoda vi*ok«* Roi me*

kltar «Ui, kaip Ui p**

Parsiduoda Farina.

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

Jos. Bendrick 
Pottsville, Pa.0 j)

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

Mainose
Fabrikouse 
Ant Geležinkeliu arba 
Treinu.

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

B. S. YANKAUS
Cresskill, N. J.

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 visokia 
Mužikaliskulnstrumen
tu» Britvu, drukuojam 
^hiszinukiu, Albumu 
Potogjafijoms laikitia 
Isloriszku ir Mald 
kningu, visokiu popiera 
Grotuotoms rasziti su 

pasiskaitymais ir dainomis sa 
konvertais tuzinas už 25o, 5tuzinai už 
$1 Perkupoziams 1,000 už $6 Magias 
kos Kazyres $3. Jai norietuniet- 
mano nauja dydeli Katalogą prisius 
skite 2o. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu. 
Didelis Szaltinis $1.50. Knygute ka 
pamokina kaip gauti amerikoniszkas 
popieras po 35o.

Maloniesite kreipkties su sziokaia 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS 
112 Grand Street Brooklyn, N V

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunozia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greitai 
pigiai ir teisingai. Raszikite paa 
mane o gausite teisinga atsakina 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu Ta voru ir Buožėms

Frasa* Petraitis ■ Clymer, Pa.




