
10.I.
Vuta 
Bateli, 

risoldi 
dkta 

i aro 
sutyt*

No 77 ENTERED AT TUK MAHANOY CITY. PA. POST OFFICE' 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

TU VAI V1BNAT1NIS LIKTUV1SZKA8 LAIKRASZTIS AMERIKB 
KURIS 1SZB1NA DU-KABT ANT NEDĖLIOS.

JBZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

Prenumerata Kasztuojai ,

Amerike j J^Europoje j Angllj.lrSkotl.ndija is 0k.

GKOMATAB IN REDYSTE UŽDEKYTE 8ZITOKI ATIRESA

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
520-622 W. SOUTH AL, MAHANOY CITY, PA.

NEDELINIS LAIKRASZTIS 
7* A I I I

Mahanoy City, Pa. Utainiukas 2! Rugsėjis (September) 1912!

THE 8EMI-WEEKLY
SAULE-SUN

TWt ONLTLITHUAI AN PAPERINTUK UNTIED STATER PUBLISHED BKM1-WKW1*- 
HAS A LARGER CIRCULATION THAN ANY OTHER LITHUANIAN FAPEH. 

SHINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS. BATES ON AJ'PLIOATIOH.

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

Subscription 52.50.
If FRtR KTTrrN O THE TNTBRB8T OF HE ARLY WO,OOH LmfUAHIAJW 

MBIDING IH THE UNITED STATES.

PUBLISHED BY

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
520-522 W. SOUTH AL, MAHANOY CITY, PA.

Metas XXIV

KAS GIRDĖT?
Pottsvillee sude likos re- 

koidavotae “deedas” viso ka- 
talikiezko bažnytinio turto 
Skulkino paviete nuo mirusio 
arcibiskupo Rayno ant vardo 
tehyrio arcibiskupo Prender- 
gasto, kun. Willianjo Keiran 
ir kun. Nevin F. F.ther už 
viena doleriu.

Tasai “deedas” visu kata- 
hkiszku bažnycziu, mokslai- 
niu ir klebonijų bus rekorduo- 
tas visuose pavietose Pennsyl- 
vanijos steite.
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Per klaida korektorku 
No. 54 straipsnije 'Užmestas 
bet svarbus klausimas ’ 48 ej- 
lut-jp, pirmoje szpaltoje nuo 
apac.zios, turi būti žodis pasiu 
lo o ne pasiuto; 24 ejluteje turi 
būti žodis nudėjo o ne audėjo. 
Gailemes, jog tokia pirklia 
klaida užėjo, kuriuos neužte- 
niijom in laika.
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PININGU.

Isz peklosprietelis. Adomas 
Grabauskis isz Herkimer N. 
Y. nuvaževo in Utica, N. Y 
pirkt szipkorte kuria žadėjo 
nusiunet savo paežiai in kraju.

Einant pro saliuna užsino
rėjo stiklą alaus iszsigert, užė
jau rado darbininką koki riez- 
nyczios Bronislova Karpinski. 
Karpinskis savo darba labai 
Adomui kvolijo, kad net pra- 
sze Adomas kad Karpinskis 
pampintu ir jam ten darba- 
Karpinskis kaipo krsjanui 
pažadėjo viską ir, stiklas prie 
stiklo sau ‘pasilinksminime, 
galop nuėjo kur ten pas ta 
Karpinska pasilsėt.

Adomas ir Bronius sugulė 
abu lovon ir užmigo. Po dvie
ju adynu miego, pabudęs 
Adomas ne mate Broniu gu
lint lovojoje ne po lova, atsi
minė savo pinigus 197 dol. 
u-gi pasižiūri kad nėra jau 
jo pinigu. Prapuolė Bronius 
ir pinigai. Su tokiais pagy
roms isz peklos prieteliazs, 
surreik atsargumo.

VI-

Szimet politika inpainiota 
in trinycziu metmenis per laik- 
raszcziu patarnavimus cz'up- 
rynuojaai, bet tarpe partizan
ių niekur nesigirdi aeztrus 
ginezai ypatiezki ne už viena. 
Klausyk, tai pasikalba žmo
nes, pasiklausineja, ir ne vie
nas netikrina katras isz trijų 
taps prezidentu. Demokratui 
Wilsona Jateiviai vargei kur 
pritars, nes kur nepažiureei in 
laikraezczius, visi prieszingi 
vis už ta knyga kurioje visus 
Europos ateivius pastate men
kesnes verties už chinczikus.
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1907 m. Suvienytose Vals
tijose buvo lenku gyvenaneziu 
daugiaašei farmose farmeriu 
ir jo darbininku puetreczio 
milijono kuria savais pinigais 
pasistatė 500 savo bažnycziu. 
Už bažnyczias, tai už kunigus 
nesutaikydami lenkai bu airi- 
sziais vyskupais, atsitraukė 
nuo Rymiszkos katalikystes 
75 tuketaneziai ir pastate savo 
kitas bažnyczias vadinamas 
niezaleinomis. Priesz 5 metus 
tai toji skaitline buvo, o dabar 
yra lenku Amerikoje, ir ju 
bažnycziu jau daugi aus.

Per ilgus metus lietuviai 
nors Kai-kar su kunigais su- 
siergeliuodavo, bet nezaležnas 
parapijas nesteige, paskuti
niuose laikuose ir lietuviai 
pradėjo lenkais pasisekiot, ne- 
prigulmingas parapijas tvert. 
Kas tam kaltas ir kokia yra 
nauda mums ne vieta apsudyt, 
tegul patis žmones revoliucijas 
daro.

Czion Amerikoje nazaležni

kunigai bei parapijos palindo 
Rymo katalikams po szonu, o 
Europoj ypatingai Rusiszkoj 
Lenkijoj sekta Marijavitu.

Nore isz pradžių katalikai 
norėjo sektantams naujiems 
užbėgt kelia visokio budo pa
juokimais, Lenkijoj buvo net 
susirėmimai aeztrus; katalikai 
užpuolė ant marijatu procesi
jose, lauže silpnesniu kryžius, 
karūnas ir t. t. Jeigu ne mas- 
koliszka valdžia, gal butu, 
nublokszta bet kad valdžia 
marijavitizmui pritarė, tai to
ji sekta in gyvybes vežias yra 
in važevusi.

Kad szitokiems nenaudė
liams priesz katalikyste pasi
rodžius, butu tiesas viduriniu 
amžių, greit katalikyste apsi
dirbtu; užtektu: tiktai vadai 
ant laužo suspirgint, o prasti 
greit iezsiblaezkytu, bet dabar 
ka bedarans?.. kovot kunigija 
turi tiktai gyvuoju žodžiu, ir 
su tuomi tik ginklu apgina 
Rymo kataliku tikėjimą.

Kunigai pirmiems ir elar 
Senoviszkie katalikiezki ku
nigai ypatingai Lenkijoje bei 
Lietuvoj, daug galėjo but ra
mesni negu kunigai szio laiko; 
tuomet ir in kunigus ineit ga
lėjo bent kas su menkesniu 
mokslu negu dabar. Senovisz- 
kus kunigus niekas neužata- 
kavo, jie atpotereve kas reik, 
rūke sau ant ilgo cibuko mo
line pipkute, kur su kuomi 
sueja pasikalbeje ir t. t. bet 
dabar jau neužtenka to, in 
klerikus prie egzamino stu
dentas, turi but nors 4 kliasu 
vaikinas, prirengenezius ku- 
niguosna klerikus seminarijų 
prapesoriai lavina toli plates
nio mokslo už senoviszka.

Susilaukė kunigystes jauni 
žmones, apsižiūri kad szale jo 
stovi sziandieniniai prieezai 
katalikystes laisvamanyte, so- 
cijalizmas ir sektantizmas (ma
rijavitai be nezaležni,) o pro
testantizmas jau ne tiek pa
vojingos ar jis liuteriszkas ar 
kalviniszkas.

Užsižiebusios visokios tarp 
kataliku nuomones, prispiria 
szio laiko katalikiszka kunigą 
daugiaus dirbt, tankei ne mie
got, arba rankas susiėmus ne 
sėdėt, bet prirengt katalikys
tes apgynimui iszmintinga žo
di, bei rasztuosna straipsni.

Szio laiko kunigas, būtinai 
turi mastuot ir sekti žodžius 
Jėzaus mokytiniams pasaky
tus: “Bukite gudrus kaip tai- 
ežiai erszkecziu krūmuose, 
lank s tyki les teip, kad per juos 
einant ne vienas akstinas jums 
neindurlu."

Sziadien katalikiszka žmo
nija, jau pasidarė akstinuoti 
krūmai, o kunigams būtinai 
vaikszcziojant krūmuose, pri
sieina ne sėdėt rankas susiė
mus, nelaukt misijonieriu su 
atlaidais atsidanginancziu in 
talka, bet patiems dirbt, kad 
iszvengt akstinu užgavimo.

Ginklas sziadien toj kovoj 
kunigo, paveizdingas gyveni
mas, ir tobulas tik gyvas žodis 
bei rasztae. Keikimai, pravar- 
dževimai, velniams pragaron 
pasiūlymai, tai sziadienyksz- 
teje kovoj su prieszais, jau 
ginklas per silpnas.

Tai-gi katalikiszka kunigi
ja toli negali lygintis su ku
nigija ne senos praeites.

Szi meta Lietuvoje ir Ame
rikoj ant lauku vaisiai užde
rėjo gerai, bet vietomis daug 
bledes ukemis pridirbo pal
viniai, ledai krisdami su bai
siomis audromis; bet tas vis-gi 
abelnai žmonija tiek neuž
gauna, kiek metai nevaisingi.

Chinai žada daug savo sza- 
lij pravest geležinkeliu, tai ir 
pabrikai geležiniai turės ne 
mažai darbo, nes Chinai g-r 
ležies kiek jiems reik ne turi.

Pagal pacztini surasza, tai 
lig dienai 1 Liepos, 1912 mete 
radosi Suv. Steituose 28,144 
laikraezcziu, kurie turėjo pa- 
velinima siuntimą per paczta. 
lez tu radosi 2,614 kasdieni
niu laikraezcziu, 17,217 nede- 
liniu, 5,277 mėnesiniu, 1,331 
iszeinancziu kas tris meneeei, 
2,785 metiniu ir 1,800 tiky- 
miezku, draugyscziu organu, 
moksliezku ir t. t.

Suv. Steitu gyventojai dau- 
giause užsilaiko, pameta, su 
naikyna arba pasilaiko ant pa 
minklo milijonus doleriu ku
riu randas niekados negales 
surinkti adgalos. Tokiu pinin
gu pas žmonis randasi $15,232 
093 kurie ne randui ne žmo- 
nim jokios naudos neatnesza.

Trumpi Telegramai.
§ Shenandoah, la.— Le

kiotojas Russel Blair iez Kan
sas City, Kan. užeimueze pul
damas su maszina.

§ Pensacola, Fla.— Raz- 
baininkai užklupo ant trūkio 
Louisville ir Na.-hyille arti 
Flomaton. Atplesze geležine 
skryne isz kuriuos paėmė $70,- 
000.

§ Washington, D. C.— Te
legramai aplaikyti isz Nika- 
raguos skelbe, buk ameriko- 
niezki kareiviai turėjo susirė
mimą su pasikeleliais.

§ Plymouth, Pa.— Mariute, 
2 metu senumo dukrele Jono 
Auskano iezsiryto iez lango ir 
baisei susižeido. Daktarai ne 
turi vilties ižgydimo.

§ Budapeszt, Vengrai.— 
Terp prieszininku ir socialistu 
pakylo kruvina musztyne lai
ke parodos. Suvirszum 200 
ypatų sužeido o 40 nugabeno 
in ligonbute.

§ Piladelphia. — Per eks- 
plozije katylo su suspaustu 
oru ant Camden karuko likos 
septinios ypatos sužeistos.

§ Ilarriburg, Pa. — Mene
si June, szi meta, užgyme 
Penneylvanijoi 15,417 kudy- 
kiu o 797 negyvu. Tame laike 
mire 7639 ypatų.

Kūdikystes aidas

Kaip brangus man tie klo
niai numylėti, 

Szventoja upe ir aplink misz- 
kai,

Ant kranto sodžius stovintis 
augsztai,

Kur mano metai pralėkė saule 
ti.

Ten, mažas būdams, mėgau 
rioglinėti, 

Žąsis ganydama dainavau links 
mai;

Buvau laimingas, nore verkiau 
dažnai,

Nes mėgdavau dažnai ir patin 
geti

Kur dingo tos jaunystes gra 
žios dienos.

Baltais žiedais apkaiezytas vai 
nikas,

Kuri taip greitai augdamas nu 
nesziojau ?

Dabar skausmai, nelaimes 
lydi vienos.

Jaunu dienu jau stovi laukas 
plikas:

Pavargtas ir žmones tikėt nus
tojau ....

ISZ AMERIKOS.
Nepaprasta mariu 

baidykla.
Venice, Cal.— W. II. Gil

man, žuvininkas, s įgavo arti 
Ocean Park, nepaprasta mari, 
ni žalti, kuris buvo penkių pė
du ilgio, juodo ir žalio koloro, 
su szarkos uodega, su ketu 
rioms mažoms kojukėms o gal
va buvo panaszi in Arizonos 
žalti. Zinunai negali atspėt 
kokio tai budo butu gyvate. 
Po isztraukimui isz mariu, to
ji baidykla gyveno tik 10 mi- 
nutu.

Baisus padėjimas atejviu 
isz Lenkijos.

Lima, Ohio.— In apverkti
na ir baisu padėjimą tankei in 
puola vargingi atejviai isz Eu
ropos. Sztai iszejo invirszu 
žveriszkas apsiejimas atejviu, 
ant kuriu atkreipė atyda gerai 
velijenti Amerikonai. Ne se
nei pribuvia 25 lenkai, (o gal 
ten randasi ir Lietuviu) likos 
nuvesti per koki judosziu Ntw 
Yorke in bjura kur reikalauje 
darbininku prie dirbimo ge- 
ležkelio Lima, Ohajui.

Vargingus “foreignerius” 
laike tenais kaipo nevalnin- 
kus, prispirdami prie darbo su 
botagais, apsiejtinejo su jeis 
baisei o tieje negalėjo niekam 
pasiekunst, nes juos neiszhi li- 
nejo isz tvartu kokiose apsi
gyveno. Tik dabar sudže Hol
mes dažinojo su pagialba tlu- 
mccziaus varginga padėjimą 
tuju nelaimingu.

Daugelis isz juju rode žai- 
duluB ant kūno aplaikytus nuo 
kraujegeriszku “bosu”. Apsa
kė jieje, buk pribuvia in New 
Yorka, nuvede juosius kokis 
tai “tautietis” in taji darbiniu 
kiszka bjura ir liepe pasira- 
szyt ant kontraktu. Po tam 
inkimszo juos kaip gyvulus m 
tavorini vagona ir nuveže in 
Lima kur apaiejdavo su jeis 
nemilaszirdingai. Gyveno per 
kelis menesius nevaloje, ku
riuos kankino ir plake nežmo- 
niezki “bosai”.

Rusiszkas lekiotojas 
sužeistas.

Chicago.— Ignacas Semi- 
niuk, rusiszkas lekiotojas, ku
ris atbuvinejo lekiojamus su 
maszina Grant Parke turėjo 
nelaime kada buvo iszlekias 
in padanges. Isz nežinomos 
priežasties truko radiatoris o 
maszina puolė žaibiniu smar
kumu in vandeni, sužeisdama 
Seminiuka. Szimtai ypatų 
prieižiurinejo tai nelaimei.
Oj tieje nelaimingi 

pantaplinei vyrai!
Hazleton, Pa.— Už tai, kad 

jojo pacziule jin tankei plak
davo, Pierce Eisenhower pa 
davė inneezima in suda ant at
siskyrimo nuo savo prisiege- 
les kuri svėrė 225 svarus o ta
sai vargszas svėrė tik 126 sva
rus.

Eisenhoweris tvirtina savo 
skunde, buk jojo prisiegele 
Betha, tankei jin bardavo be 
jokios priežasties o kada už- 
pikdavo tai su szluotkocziu 
gerai iszperdavo jam kaili. 
Daugelis kartu mete in jin su 
puodukais ir puodais perkirs 
dama daugeli kartu veidą ir 
galva. Kūnas jojo visas pa- 
melinaves nuo pacziules ypu.
Explozije lurneso — 13 

sužeido.
Johnstown, Pa.— Trileka 

darbininku, visi atejviai, likos 
baisei apdeginti ir sužeisti, ka
da truko No. 8 furnesas Cam
bria Steel Co. dirbtuvėje. 
Drūtis eksplozijos sukratė vi
sa miestą.

Susidūrimas laivo Karsikan su ledyniu kalnu

Laivas Korsikan, kuris plauke isz Montreal in Londoną 
su 300 pasažieriais, susidūrė su ledyniu kalnu arti Newfound- 
lando. Isz pradžių buvo skelbiama, buk visi pasažieriai pra
žuvo, panaezei kaip ant laivo Titaniko, bet vėliaus telegramai 
daneeze, buk laivas gilukningai atplaukė in Londono su in- 
stumtu prifzakiu, kaip tai ant paveikslo parodo.

Szvogeris paėmė piningus, 
nuotaka pasikorė.

Berlin, Pa.— Už tai kad 
josios szvogeris paėmė visus 
piningus kuriuos sumėtė szve- 
czei ant mezlevu, jauna pati 
Miko Liszkaus, 19 metu senu
mo, papilde savžudinsta pasi
kardama namie Goodtowne.

In vieta Liszkus paymti pi- 
tai mat surasta pasileidusioms ningus, tai paėmė jojo brolis 
boboms kitas baudos baudas. 
Szone New Yorko yra mftiysz- 
ku nemažas kliosztorius, miny- 
szkos turi didelius namus su 
skalbinycziomis, iez miesto 
New Y7orko ten gabena daugy 
bes visokiu skalbinu ir, miny- 
szkos turi isz to pelną, bet tik 
temykit kaip;

Kas ten skalbia ?
Prasikaltosios priesz dora 

bobos!
Nesuvaldomas bobas eudžios 

apdekretuoja ant kokio laiko 
ir nusiunezia in ta kliosztori 
dirbt. Bobas ten uždarytas mi 
nyszkos szera, tai jos už szerin- 
gia turi dirbt.

Kiekvienos dienos ryte jos 
turi keltis 5 vai. apsirengia 
turi eit in bažnyczia pareja isz 
bažnyczioe pusrycziauja, po to 
eina prie darbo. Prie skalbimo 
jos dirbo muset ik 6 vai. vaka
ro.

Ten paduotos yra moteris 
kurios galėtu grąžei gyvent su 
savo vyrais ir szeimynoms, bet 
kada jos atsipraszant pasiunta, 
vyrai negalėdami suvaldyt nes 
czion muszt nevalia, tai apsi- 
skundžia, o sudžios patupdo 
prie skalbimo minyszku skal- 
binycziose.

Kiek ten tu Kuosu yra pri
varyta, tai vargei bus kuri ne 
pijoke, o kada boba pijoke, 
tai isz jos jau iszeina ir kitos 
visos biaurybes.
Kuri in ten papuola, nėra vii 

ties pataisos nors poteriaut pri
spirtos ir dirbt, bet iszeja vėl 
pasiutimo nesimeta. Tokios 
bobos yra jau papaikimo ligos 
pagautos daugiausei prerugia 
alkoholium.

Geriaus kad jos po priežiū
ra tokia dirbtu ant ežeringos 
ik emert, ne paleistos vėl 
skriaudas vyrams ir szeimy- 
nai daro. — S. K,

Kliosztorius kalėjimas.
N<w York. — Visiems ži- 

noms*-kad vargei kur yra tiek 
valkatų, vagiu, pijoku paleis 
tuviu kazirninku ir kitokiu 
eziuleriu kaip kad yra New 
Yorke, tokie betvarkei susi
dedanti isz vyriszku ir mote- 
riezka už prasikaltimus, tankei 
netelpa in ruimus kalėjimu,

ir nusiuntė del gyminiu in 
vynia.

te-

Skerdyne Indijonu 
Meksike.

El. Paso, Tex.— 150 pasi
kėlusiu Yaqui indijonu už
klupo ant kaimelio Altar; su
degino ir nužudė visas mote- 
res ir vaikus. Badai 30 Ame
rikonu teip-gi dingo, nee tele
gramai to neužtvirtina. >

Straikai ir maiszatys.
Bingham, Utah.— Kalna- 

kasei užėmė visas kasiklas va
rio, ezvino ir sidabro Bingha- 
me ir neprileidže ne vaisko ne 
locnininku pakol nesutiks ant 
pakėlimo darbininkams 25 
centu ant dolerio ir pripažini
mo unijos.

— Superior, Wis. Suvir- 
szum 5000 straikuojancziu 
darbininku ant stritkariu ir 
juju draugai, užklupo ant ej- 
nancziu kampu ant Superior 
uliczios, sunaikindami szeszis 
karukus ir sumuszdami asztuo 
nis skebsus. Po tam pakylo 
musztyne kuriuoje likos su
žeistos 48 ypatos. Szerifas pa- 
siszaukes in pagialba žmonis, 
apmalszino indukusia myne.

— Tamaqua, Pa. Už tai 
kad du anglekasiai neprieita- 
sze in anglekasiu unije, susto
jo dirbti 8,000 darbininku 
Panther Creek distrikte. Kone 
visos kasiklos po Lehigh Coal 
and Navigation kompanijos 
sustojo. Badai prezidentas 
White palieps visiems sugrįžti 
prie darbo.

gmsyisu™
Didele knyga api 1300 paslaptį 
Visos 6 dalis dnieziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 

į mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Bocikow*ki-Co.

MAHANOY CITY,PA.:

Isz Rosijos Lietuvos, 
ir Lenkijos.

Palicije uždare “slapta 
koplieze”.

Bialymstoku, Lietuvoje, dar 
bininkes isz fabriku, paranda- 
vojo isz vien narna kuriame 
gyveno ir kaip tai paprastai 
pas gerus katalikus, pakabino 
ant sienų abrozus szventuju o 
ant kamodos stovėjo stovylas 
Szv. Panos Marijos su dviems 
liktoriais ant szonu. Dažinojue 
apie tai palicije, paliepė ta vis 
ka nuvalyt, nes pagal ju nuo
mone, tai komada buvo kaipo 
altorius o kambari pramynė 
“slapta koplyczia”. — Gyvu
lei!
1,500 rubliu sukapojo aut 

paszaro.
Ostrovas, gubernije radoms- 

ka. — Tūlas gaspadoris isz 
czionais veže in miestą vežimą 
sziaudu ant pardavimo. Bijo 
damas palikti namie visa savo 
turtą susidedanti isz 1,500 rub 
liu, indejo in viena kuli sziau 
du, paliepdamas vaikui, kuri 
pasiėmė su savim, ydant taji 
kuli saugotu gerai. Pribuviae 
in miestą, gaspadoris nuėjo 
ant valandėlės in karezema o 
tame laike vaikas pardavė visa 
vežimą sziaudu nežinomam 
kupeziui. Gaspadoris dažino- 
jas apie nelaime, paszauke pa- 
licijanta, priesz kuri vaikas 
prisipažino, buk pardavė sziau 
dus kokiam tai židui su ruda 
barzda. Norints palicije jesz- 
kojo visu židu su rudom barz
dom, nes neužtiko ant giluk- 
ningo kupeziaus. Po keliu ne- 
deliu, kokis tai krikszczionis 
prisipažino buk nupirkęs nese- 
nei sziaudus, sukapojo ant pa
ežere, kuriame užtemino suka
potas bumaszkas.

Kailiniu padėjimas 
Irkutsko etapo 

kalėjime.
Apie tai rusu laikrasztis 

“Riecz” raezo, jog kameros mi
nėtame kalėjime baisiai nety
ros ir jose maitinase daugybe 
gyvulėliu. Kaliniai, delei vie
tos stokos, priepirti miegoti 
ant purvinos žemes ir po na
rais. Gydytojas serganezius 
kalinius ne aplanko, Jei kuo- 
mat sergantieji kaliniai pra- 
szo, kad pakviestu gydytoja, 
tai tuomet kalėjimo feldszeras 
atsako: “Mes jau tokiu ser- 
ganeziu praezymo gavome isz 
viso 30, bet dar nieks juos ne 
per žiurėjo — gydytojui nėra 
laiko!” Kalinius pasivaiksz- 
czioti leidžia tiktai 20 minu- 
cziu in diena. Kaliniai beveik 
nuslopsta dvokineziame kame
ros ore.... Kalėjimo admi
nistracijos pasielgimas su ka
liniais bjaurus: kolioja ir 
baudžia. Nesenai v enas kali
nis Teikmanas nesze viedra 
vandene ir jam, lipant laiptais, 
paslydo koja ir viedras su van 
deniu nukrito ant grindų ir isz 
eipyle. Kalėjimo sargas tuoj 
pribėgo prie kalinio ir musze 
ji kumezezia. Pergabenimo 
kalėjimo kaliniai tuojaus sus
treikavo. “Senesnysis” sargas 
isz pradžios glamonėjo kali
nius, kad jie vėl pradėtu dirb
ti, nes jie daugiau jau taip ne- 
bebauees”. Kaliniai ineitikejo 
jam, bet neužilgo vėl tapo 
musztas kalinye Monuke Ma- 
mikanjane, užtai, jog jie praeze 
kalėjimo sargo, kad jis neva
dintu ji “tu”, bet “tamsta”!....

(SZ VISUSZAUU.
Norėjo apkriksztyti 

Japonu ciesori.
Tokio — Kuomet susirgo 

Japonijos mikado Mutszuchito 
tuojaus in karaliaus tuma at
bėgo krikezezioniu dvaeiszki- 
joe atstovai, kad nors priesz 
mirti prikalbinti karalių pasi
rūpinti duezios iszganymu.

Bet nieko nabagai nepesze.
Karaliszkl turtai ant 

licitacijos.
Lisbona, Portugalija, — Dau 

‘gybe perlu ir kitu brangeny
bių, kurie prigulėjo karalienei 
Marijai — Pijai, moeziutei 
buvusio karaliaus Manuelio, 
dabar iszetatyta ant licitacijos 
Turtai apkainuoti ant 275,000.

Vargsze karaliaus moeziute! 
Ji ne nesapnavo apie tokias 
juodas dienas.

Aklieji gali ausimis 
matyt.

London. — Szis juokingas 
iezmislas iszrodo lyg negamu, 
bet isztikruju tai yra kad ausi
mis galima matyti. Tai apara
tas “otoponi”, iezrastas E E. 
Funnier D. Albe isz Birmin- 
ham ir iezetatytas vienoj optikų 
parodoj Londone. Nėra tai 
koks žaislo inrankis, bet tikrai 
del neregiu vartojimo. Juomi 
naudojantis galima aiezkiai 
atskirti szvieea nuo tamsos ir 
net matyti uekuriuos stambes
nius daiktus,

Aparatas yra sutaisytas pa
gal sistema garsaus elektrote- 
chiko Klemens Selen’o. Laike 
szvietimo elektros spinduliu 
darosi didelis a^simuszimas 
szeszeliu visu stovineziu daik
tu. Tas atspindis tapo pritaikin 
tas prie telefonui panaszaus 
aparato ir su juo galima matyt 
ir atskirti didesnius daiktus.

Turkai užmusze 217 
Malissoru.

London. — Žine pribuvo isz 
Konstantinopoliaus, kuri skel
be, buk terp turkiszko vaisko 
o Malissoru sztamo, atsibuvo 
kruvina musztyne arti Berano, 
netoli Monenegrino rubežiaus. 
Turku pražuvo 57 kareiviai o 
Malissoru net 217 o kelis szim- 
tus sužeido.

Ilga kelione Zeppelino 
balono.

Hamburgas. — Naujauses 
padirbtas Zeppelone orinis lai
vas “Hansa” adbuvo ilga ir 
pasekminga kelione isz czio
nais in Denmarka ir Szvedije 
su keliolekais pasažieriais. Ke 
lione adbuvo in deviniuoleka 
valandų, sustodami ant piet 
Kopenhagoje. Greicziauses 
trūkis atlieka taja kelione in 
devynes valandas.
20 anglekasei užmuszti.
Berlinae. — Dvideszimts 

anglekasiu pražuvo ant kart 
per užgriuvima kasikiu Au
gusta Viktoria, Recklinghau- 
sene, Vestfalijoi. Daugeli su
žeido, nes tuosius ižgialbejo. 
Nelaimingu da nesurado.
Kruvina musztyne Tripo- 

luje.
Rimas. — Viena 

niausiu musztyniu 
buvo ant pleciaus
atsibuvo arti Derno, apie 140 
miliu nuo Bengazo. Musztyne 
prasidėjo su pradėjimu dienos, 
kada myne Arabu ir Turku 
užklupo isz nežinių ant Italu. 
Per ketures valandas atsibuvo 
baisi skerdyne ant abieju sza- 
liu. Italai su pagialba artile
rijos ir bagnietu ieznaikino už- 
kluptojus. Italu pražuvo 61 o 
113 sužeido. Turkai ir Arabai 
paliko ant kruvino pleciaus 
suvirszum 800, in nevale ga
vosi 42 Turkai ir vienas ara- 
biszkas vadas.

isz krūvi- 
kokia atsi- 
Tripolaiis,

Jautis subadė moterį.
Rugpjuczio 18 dien. Katla- 

kalne (Rygos apielinkeje) jau
tis skaudžiai subadė ragais 
Emilija Aszkevicziene; ji tapo 
ta paczia diena atgabenta Ry
gos miesto ligonbutin.



Isz vakaciju Plaukaitiene sugrįžo namo, 
Negali užmirszti paveikslą savo m lemo, 

Su kuriuom suėjo in pažinti,
O dabar bus su juom sunku suejti:

— Kur jisai?

CIERATA
Apraszimas isz tebyrio 

atsitikimo.

Kada jaunas ponaitis pradė
jo mokintis, Mikolelis akivai 
klausė visko o prie pagialbos 
ponaiczio in trumpa laika isz 
moko raszit ir skaityt. Kada 
ponaitis iszkeliavo in mokslai 
ne, ne norėjo daugiau tarnaut 
pakajuosia ir nusidavė pas ark 
lūs.

Greitai praėjo kelioleka me
tu, Mikolelis atsiminė ant senat 
ves ir pastanavijo apsipaczuot. 
Nog senei patiko jam Jadvi- 
gute, dukrele naszles Marga- 
rietos, ne žiurėjo ant puikumo 
nes ant josios dorybes. Ne tu
rėdamas nieką idant užserat 
geros rodos, nuėjo pas kuny- 
ga. Kunygas gerai jin pažino
jo o ir Jadvigute; ne turėjo nie 
ko prieszingo nes tik liepe jam 
gerai apsvarstyt ka daro.

Mikolas nuėjo namon prad- 
žinges o nog tos dienos ant tik 
ruju insimilejoin Jadvigute. 
Stojosi tada, kaip tai papras
tinai ant svieto: Priėmė tarnis 
ta berno ir pradėjo vest ant 
gero gyvenimą apsipacziavias 
su Jadvigute. Dievas jam lai
mino visame, o vargo ne turė
jo jokio, in meta po szlubui 
atsilankė pas juos garnis ir pa 
liko kūdikėli, kuriam ant 
krikszto sz. davė varda Szimo- 
nas.

Kaip tai atsitiko, jog tasai 
jojo sūnūs, vargszas, apipli- 
szias sieratelis, valkiojosi po 
svietą be priglaudos pakol Ra 
tajus in priėmė po savo pasto
ge, tai tuojaus dažinosime.

i]
?

Szimukas augo greitai ir 
sveikai, o Ratajus turėjo dide
li džiaugsma isz jo kada vaiki- 
nelis pradėjo ieztarynet pirmu 
tinius žodžius. Szimukas turė
jo gera protą o visame velini- 
mus tėvo rodos suprasdavo 
ir ne dyvai jog Ratajus adyno 
mis bovijosi su savo sunelum.

Nes gilukis žmogaus ne ant 
ilgo, kas ir ant Mikolo tas atsi 
tyko. Szymukas galėjo tada 
turėt api keturis metus, kada 
Jadvigute papuolė in sunkia 
liga ir turėjo atsigult in lova. 
Ratajus trotino vilti ir turėjo 
baisu prijautimą api liga savo 
paczios. In dvi nedelias po at
sigulimui in lova nebagele li
kos nuvežta ant kapiniu.

Szimukas pasiliko sierata. 
Sunkus gyvenimas sieratos, lai 
mingas tasai, kuris josios nepa 
žinsta. Szimukas dažinojo kas 
tai sieratysta visam savo ženk
linime. Tėvas buvo užimtas 
del kasdieniniu darbu o kaip 
kada ir neturėjo laiko paklaust 
ar jam ko nestuokoje, o vaiki 
nelis bėgiojo po kaima nieko 
neveikamas ir daridamas klas
tas žmonim. Rūtoj us žinojo kas 
darosi ir už tai nuolatos rūpi
nosi o jam paežiam buvo sun
ku be paczios. Nes žmonis yra 
ir ant davimo rodos grei
ti. Ratojui reikėjo paczios, o 
kaime darosi naszle, ka turėjo 
po teisybei dvejetą vaiku, nes 
už tai gera szmota puikaus so
delio, gražia karvukia, pora 
riebiu parszeliu, žąseliu, žod
žiu kalbant ne buvo labai 
varginga. Ilgai spiresi Miko
la, nes ilgai prikalbinėjo ir 
žmonis, net ant galo pasisekė

jiems prikalbint. Teisybe žo
dis skelbei “pirmutine pati tai 
nog Dievo arba nog žmonių”.

Veseile atsibuvo iszkelmin- 
ga, ba Katre teip vadinosi ant
ra pati Ratajaus, tarėjo paslė
pus skrinoje dolerius linksmi
nosi, iszskirent Szimuko, kuris 
su szmoteliu pirago sėdėjo už 
peczkeja ir graudžei verke.

— Ko verki vaike, utklau- 
se vienas isz veselnyku, turi 
dabar motina ir da tau szlek- 
tai?

— Mano motina numirė, 
metas adgalios, atsake Szimu
kas, ir inkando pirago idant 
užkimszt verksmą, kuris span 
dėsi isz jojo szirdies.

Užklaustojas atsitolino susi
raukiąs, ba nesitikėjo tokio at
sakymo nog vaikinelio. Del 
ko Szimukas verke? —Turėjo 
gera priežaste ant to.

Pakol Ratajus užeitinejo pas 
Katre ir priesz apsipacziavima, 
Katre gerai pnyminejo vaiki
nei! ir glostydavo jin duodama 
jam tankei obuoli ar piragelio, 
idant papratint pas save kūdi
ki. Szimukas žinoma kaipo ku 
dykis, noringai ateidavo pas 
Katre, ba niekad isz tenais ne 
iszeidavo su tuszcziom rankom. 
Tas žinoma patiko ir tėvui, ba 
po teisybei kalbant, baisei rū
pinosi idant po apsipaeziavi- 
mui su Katre, ne kankytu jin, 
o džiaujssi jog Szimukas mi- 
lejo savo nauja motina.

Atėjo ant galo diena szliu- 
bo, Szimukas aplaike nauja 
szlebuke ir czebatelius isz ko 
neiszpasakitinai džiaugėsi. Ne 
laime norėjo pasitraukt ale isz 
nežinių inpuole in kele Katrei, 
kada toji buvo piktume ir ap
laike smarku ypa per galva. 
Ka jau gavo, tai_ne teip jam 
skaudėjo, jago Katre nebutu 
dadavus su piktumu.

— Ejki szalin szuns vaike, 
ba ne galiu ant tavias žiūrėt.

Szimukas, iezgirdias tokius 
žodžius nuliūdo baisei, atsisėdo 
kampelije ir verke graudžei. 
Jojo mažoje galvelėje pražybo 
mislis ir dabar suprato jog ne 
visados moezeka tokia pasiliks 
kokia buvo isz pradžios. Atsi
minė sav kaip tai tankei aplai 
kydavo nog motinos ne viena 
ypa, nes tai ne skaudėjo tiek 
kiek tas vienas ypas nog mo- 
czekos aplaikytas dienoje jo 
sios suvinezevojimo su tėvu jo
jo.

Už pirmutines kumsztes ėjo 
ir daugiau, dirbo kiek galėjo 
grinezioje, nes ir tai ne gial bė
jo nieko. Ant galo pastanavi
jo persedet stoneje pas teya ir 
tokiu spasabu iszsisaugot 
kumszcziu, kibą tada kada te 
vas radosi namie. Api tai atsi 
mine ir Katre, idant nieko Szi 
mukui pikto ne daryt kada 
Mikola radosi namie idant už 
tai ne aplaikytu nog jo teip—gi 
kumszcziu.

Viena karta žmonis kalbėjo, 
jog už tai Katre aplaike gerai 
in kaili, nes tai nieko negial- 
bejo, vis Szimukui dagriedavo 
kiek galėdavo. O kada sušilau 
ke savo vaiku, tada Szimukas 
turėjo nesziot mažesnius ir ap
lankydavo ta ka no mažesniu 
nupuldavo nog nosies.

Atėjo laikas paėmimo kandi 
datų in vaiska, maskolei jau 
senei turėjo aki ant Mikolo ir 
ketino jin paymt prie mažiau
sios progos.

R'itajus sėdėdamas viena 
karta gilei užsimielinias, — 
mielino api Szimuka. Jago j:- 
sai numirtu, gal moezeka apsi
eit nemielaszirdingai su juom; 
žiūrėdamas ant sedinezio Szi- 
rntiko, apsiverke ir paklausė.

— Szimuk, ar tu žinai, kas 
yra tėvu visu sieratu ?

— Žinau.
— O kas?
— Dievas, juk tai man ne

karta kalbėjai teveli’
— O ar žinai kokiem siera- 

teliams Dievas yra geriausiu 
tėvu ?

— Tiktai tokiems, kurie 
Dievo klauso ir dorai ant ežio 
svieto gyvena, kurie savo pote 
relus kalba in bažnyczia ejna 
ir mili savo artimus. Ateimyk 
Szimuk ne bukie niekad niek 
ezu, ba Dievas tau gyvenime 
ne laimintu.

Kalbėdamas tuos žodžius pa 
juto koki tai skausmą szirdije 
o apimdamas Szimuka in savo 
glebi pradėjo bueziuot szirdin- 
gai kaip da niekad ne buvo. 
Szimukas pats ne žinojo ko 
verke.

Ta ji vakara Mikolas nusida
vė ant atsilsio greieziau ne 
kaip paprastinai darydavo, Vi 
si jau miegojo nes Szimukas 
ne galėjo akies užmerkt. Sztai 
ant lauko iszgirdo lojimą szu- 
nies.

— Na, na! ar tik vagis ne 
atėjo pas mus, — isztare Szi
mukas.

Atsikėlęs priėjo prie duriu 
dirstelėjo laukan ir tuojaus už 
dare greitai bėgdamas pas tęva 
szaukdamas patikei:

— Teveli! Maskolei atėjo 
ir apsiaubė visa grinezia!

Ratajus paszoko ant kojų ir 
pradėjo rengtis, o Szimukas 
nubėgo in kamara ir atnesze 
tėvui kaili.

— Szimuti! susnabždejo Mi 
kola, eiki uždek kuolą ant du
riu gal gausiuosiu laukan per 
stogą.

Szimukas paszokias greitai 
iszpilde paliepima tėvo. Tuom 
kart Ratajus gavosi ant stogo.

Prie duriu riksmas masko
lių davėsi girdėt kurie su kara 
binais stūmė in duris.

Jėzau Kriste! suriko Katre, 
staigai pabodus isz miego, Mi- 
kole ar miegi ?

Mikolas ne galėjo atsakyt, 
ba buvo jau ant stogo, o tuom 
kart maskolei jau buvo iszmu- 
sze duris ir inpuole in grin
ezia. Szimukas matydamas jau 
nieko daugiau ne inveiks, pa- 
greibe kuolą ka buvo paremias 
duris ir Lzemuko laukan bego 
in kita szali grinezios. Mikolas 
isz greitumo perpuole begije 
ir kojos insipainiojo in kaili 
nius. Tame paregėjo jin vienas 
isz maskolių užrykdamas: “die 
ritie jevo” ir szoko prie jo. Pa 
kol Mik«la turėjo laiko atsi- 
kialt, maskolius pribėgo prie 
jo ir pagriebė už kailinio Pra
sidėjo musztine. Ant nelaimes 
pamate kitas stupaika tasine, 
atbėgo savo draugui in pagial 
ba o pribegia ir kiti ant ryke
rno, suriszo Mikola nuvede su 
savim.

Szimukas ėjo paskui tęva, 
o priszokias prie jo bueziavo 
jam rankas ir kojas. Tėvas su 
aszaromis akise laimino savo 
kūdiki nes tame vienas isz ka 
zoku reže kelis ypus Szimu
kui per peczius jog tas krito 
apalpias ant žemes.

Tėvas matydamas tai žiurė
jo ant gulinezio sieratuko su 
aszaromis. Ne galėjo nieko pa 
gialbet jam, nes susistiprino ti- 
kia malda, atyduodamas Szi
muka po apgloba Visogalin- 
czio.

(Tolaus bus).

Per pedes diena, 
Pataisė ne viena, 

Ypatingai pas gyvanaszles, 
Arba pas senyvas mergszes.

Szenadori, tokios net tris gy
vena,

Kas pas jiaises dėjosi, tai jau 
gana,

Kuri jaunikei iszvertia plikes, 
Trauke vilkdami pantukes.

Su arielka, kimeliu, 
Džine, romu ir vynu, 

Taja diena gerus laikus tu
rėjo,

Valgė, gere, kiek tik norėjo. 
Vienas isz plikiu namon pa 

rejo, 
Ir kiszenius apžiurėjo, 

40 doleriu nerado.
O žinojo gerai kad juos turėjo, 

Nes ne senei cziupinejo, 
Sugrįžo adgal pas misiuke, 

Ar ne gaus su piningais savo 
masznuke.

Bet gaspadynele pagriebė 
kirvi,

Per sprandą ypa uždavė.
O smarkei, badai gyslas pra

kirto,
Net pažeistas ant aslos par

virto.
Daktarai gyslas suraisziojo, 

Sopulus apmalszino. 
Už toki bjauru gyvenimą, 

Ir svetinga priėmimą, 
Gaspadyne isz namo varo, 
Ba nuo tokiu girtuoklu ne 

turi gero.

Ar Keliausite i Lietuva?

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorka ant dipo.

MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo. 
MES duoseme Jum! nakvinę.
MES pastoroseme del Jusu paszporta. 
MES palidieseme Jumis ant laivo.

atsiszaukite i

Eastern Transfer Co.
(A. BALT1EJUS, Prezidentas) 

128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.
USTPanipinam vieta ant pasažierinu laivu 
už darbimka pervažuoti. Padarome gerus 
doviernasteasu paliudijimu konaulio pigiau 
negu kili agentai.

Del muso vaiku.

Ten kur Amsterdame, 
Mieste ne mažame, 

Pusėtinas būrelis yra Lietu
viu, 

Nes maža nauda isz ju.
Retai kas laikraszti skaito, 
Tiktai apie girtavima paiso, 
Nes kas per nauda del ju? 

Del tokiu tamsunu.
Skaito, paskui in szali padeda, 

Tuojaus in karezema nusi
duoda, 

O kaip buna per daug isz- 
veme.

* w *

Pittsburgas, 
Miestas davadnas, 
Puikei intaisytas, 

Tik neszvaiei užlaikytas. 
Lietuviu yra dydelei davadnu, 
Nes daug yra girtuokliu žid- 

berniu, 
Prie bile žmogaus salune pri

sikabina, 
Jagu del tuju bjaurybių ne- 

pundina;
Tuojaus musztyne pradeda. 

Ir ne atsikabyna.
Ne senei du vyrai isz Kispor- 

to atvažiavo,
Mat, koki ten reikalą turėjo, 

Užėjo in saluna pas pažins- 
tama, 

No senei žinoma.
Sztai du girtuokliai atsivilko, 

Jog vos kojas pavilko, 
Tiedu davadni, ne norėjo su 

jeis užsidėti, 
Žodžio nekalbėti.

Mat sarmatijosi tokiu skar
malu, 

Pasigerusiu pusgalviu.
Ir pagriebia stiklus, pradėjo 

mėtyt, 
Bet negalėjo pataikyt, 

Ba girti buvo,
Net strapalavo.

Tokiu židberniu cze nesto- 
kuoje,

Po visas pabulkes velnes ne- 
szioje, 

Už burda ne užsimoka, 
Davadniem žmonim in akie 

szoka.
O kaip gerai žmonis padarytu, 
Kad tokius dryekiue isz miesto 

iszvary tu;
Žinoma, palicijos papraszytu, 

Kad da su paikom kaili iž 
bubnytu.

Na je, ižbubnytu, 
Terlus ir uždarytu.

A-B-Cela
-ARBA PRADŽIA---  

Skaitymo ir Raazynw 
oil vameu. m..

Skatikas ir rubline.
Viena syki skatikas susi- 

ginezijo su rubline. Rubline 
sako:

— Tu gulėsi ežia pamestas, 
surūdijęs ir niekas tavęs ne 
norės imti, o asz pateksiu gra
fa, kunigaikezeziu, o gal net 
ir paties karaliaus rankosna.

Tai girdėdamas senas kati
nas pramurmėjo sau:

— Gali atsitikti atbulai.
Ir ieztikro taip atsitiko, kaip 

sake katinas. Rubline papuolė 
pas turtinga, bet szyksztu 
kure priesz mirdamas užkasė 
savo visa turtą žemesna. Ir 
taip rubline ilga, ilga laika 
gulėjo žemese, szale kitu, in 
ja panaeziu; per tai ji visai 
surūdijo ir ne teko savo žibė
jimo.

Skatikas gi pateko elgetai 
kurie jau ėjo nusipirkti už ji 
duonos, bet pakeleje sutiko 
panaezu eau elgeta. Szis rinko 
pinigus in skardine skrynute, 
už kuriuos ketino iszpirkti isz 
nelaisvės savo broli. Pirmasai 
elgeta atidavė savo skatiką 
ežiam antrajam ir nuėjo alka
nas tolyn. Antrasai ilga laika 
keliaudamas per pasauli, ant 
galo priėjo Jeruzale, kur buvo 
nelaisvėje jo brolis, pas turku 
sultoną. Vargezae melde sul
tono, kaip inmanydamas, kad 
paleistu jo broli, už ka ketino 
ne maža užmokesni. Bet sul
tonas reikalavo dar daugiau. 
Ant galo atidavė paskutini 
skatiką, kuri jam dovanojo 
elgeta ir pridūrė:

— Galingasai valdove, pa
sigailėk manes vargszo, buk 
toks gailestingas, kaip anasai 
elgeta, kurs atidavė man szi 
paskutini skatiką, pate būda
mas alkanas.— Sultonas pri
ėmė skatiką, ineidejo paskuti
nio drabužio kiszenen ir pa- 
liuosavo vergą. Praslinkus 
kiek laiko, isztiko karas tarp 
sultono ir karaliaus. Viename 
muszyje kulka papuolė tie
siog sultono krūtinėn, bet nie
ko ne kenke. Pasirodė, kad 
kiszeneje buvo anasai skati
kas, nuo kurio kulka atszoko. 
Už tai sultonas prikabino ska
tiką sidabrine grandinėlė prie 
savo kardo. Neilgai trukus, 
sultonas pakliuvo pas karalių 
nelaisvėn ir jo karda su skati
ku karalius pasiėmė sau.

Viena syk, susėdus gerti ar
batos, karaliene panorėjo pa
matyti sultono karda. Kardas 
buvo atnesztas ir kaip tik ka
ralius jin paėmė, skatikas nu
truko nuo jo ir inkrito in ka
raliaus stikline su arbata. Ka
ralius tai pamate ir liepe ta 
stikline iszpilti. Paskui pasi
rodė, kad joje buvo inmesta 
nuodu. Tai-gi skatikas ižgel- 
bejo karalių nuo mirties. Už 
tai jis nuo szio laiko karaliaus 
akyse liko didžioje pagarboje.

Kur ji.
Ji ten, kur upe vingiuoja, 
Kur žalios pievos banguoja, 
Kur žoles galvas linguoja; 
Ten, kur paupyj karklynuos. 
Arba tėvelio vysznynuos. 
Laksztute meiliai ten cziulba, 
Burkuoj karvelis puszynuos: 
Toliau nuo upes lazdynuos 
Drukcziai tetervinas ulba. 
Ji ten, kur žeme kalnuota, 
Tyru, pustymu apstota, 
Kur naktis dažnai miglota.... 
Kur mem o galva iszkiszes 
Isz debesų, lyg sumiszes, 
Su nusistebėjimu žiuri. 
Apuokas žirbli nupeszes, 
In tankia giria nuneezes, 
Ilgai naguose kad turi. 
Ji ten, kur gamta yr‘ žiauri, 
Kur užein laikai taip bjauri, 
Kur debesys tartum lyg kiau

ri....
Kur szilovarnas kvatoja, 
Volunge gailiai vaitoja 
Ir kovas liūdnai stena, 
Kuomet danguose žaibuoja 
Ir giria vėtra siūbuoja, 
In uosva liedamas sena. 
Ji ten, kaip gele rytine, 
Ka puoszia szali gimtine.... 
Ne kaip pijolka naktine. 
Gaivina dvasia krūtinėj! 
Kaip paima žydi pustynej 
Ir saules spinduliuos maudos, 
Rami sau gamtos sukynej, 
Kaip skaisti szirdis krūtinėj 
Po rytmetines pamaldos....

Kam gyventi?
Pavargęs, vienas ėjau be 

tikslo platu keliu. tPro szali 
manes praeidavo žmones, tai 
visai užganėdinti, tai kenezian 
tieji ir jieszkantieji.

— Kam gyventi? — skam
bėjo mano ausise skaistus 
klausimas kaip žaibas, baugus, 
kaip riksmas nakties pauksz 
ežio. Skambėjo ir, nesulauk
damas atsakymo, užtildavo, 
kad isz naujo dviguba jiega 
užskambeti.

— Kam gyventi? — už- 
klausdavau asz lėkiau ežiu pro 
szali žmonių. Akyse vienu 
maeziau pasijuokimai “Bepro
tis! Jis jieszko!” Kiti atsisto
davo ir, ligi laiko, atidengda 
vo savo vargingas duszias, in 
baugintieji szuo klausimu, sa
vame turintieji tukstanezius 
kitu.

Insmeiges in mane svajojanti 
szaltu akiu žvelgesį, baltplau
kis sake:

— Tikėjimas .. tikėjimas in 
save, in savo galingąja dvasia 
in savaji “asz” dirba gyveni
mą mano pilnu ir suprantamu. 
Negailu man to, kad nustojau 
asz akla kūdikiu tikėjimą. A--z 
tikiu in save ir asz esmių lai
mingas. Tikėk, kaip asz! Jo 
žodžiai insimuszdavo in mano 
szirdi, ir nerasdama atbalsio, 
iszsiplaukdavo ir isznykdavo.

“Ne ta-!...” sunkiai asz lau
žiau savo rankas.

* *
Užtūrėjau seneli. Užlopyti 

rubai. Ant pecziu tarba. Inte- 
ligentiszkas žvelgesis klaijo- 
janeziu akiu ..

— Laime, supratimas gyve
nimo, jieszkojime — sake se
nelis, — jieszkok Dievo. Sza- 
linkis melagystes, net smulk
menose ir tu pasieksi didžiau
sia teisybe. Jieszkok Dievo...

— Ne tas, vis ne ta- !
— Kam gyventi ? — užda

viau prakeiktąjį klausymą 
antram.

— Gyventi? Deltų links
mybių kuriomis galima nau
dotis gyvenime!

— Naudokis atsakaneziu 
laiku asz liūdnai nusiszipsojau.

— Teip! — didžiuodamasis 
atsake jis.

— Vis dar ne tas!
* * *

Atėjau asz pas ja.... Pri
siglaudės prie jos ir palenkės 
galva ant jos peties užmerkiau 
asz akie, klausydamas meilin
gojo jos plepejimo.

— Kam gyventi ? — su seno 
bine jiega skambėjo tas-pats 
velniszkas klausimas....

Ar buvote kada nors misz- 
ke tamsioj naktyj. Tamsu, 
drėgnu ir baisu. Riksmai nak
tiniu paukszcziu baido jus. 
Baime insiskverbia in duszia. 
Tamsu. Bet sztai jus užtėmy 
jate, kad, ant juso galvos, teip 
medžiu, dangaus gabalėlis pra
deda ezviestis. Riksmai nakti
niu paukszcziu mainosi eziul- 
bejimn ve veršeliu ir kitu 
paukszcziu. Artinasi diena ir 
niekuomet nepasirodys ji jums 
puikesne, kaip po ežios nak 
ties.

Ar pažinstama jums yra to
kia auszra? Ar suprantamas 
jums tas atsakymas, koki aez 
radau ant ežio prakeiktojo 
klausimo: “Kam gyventi?”

— Asz turiu gyventi dėlto, 
kad asz jaunas ir stiprae, nes 
aez neteip vientulie, kaip rodė
si man ankecziaus. Aez turiu 
gyventi, norėjosi man suszukti, 
bet ežia, prie mano lupu prisi
glaudė meilios lupos, ir asz ne
galėjau ieztarti jau nieko.

Didele knyga api 1300 puslnpu 
Visos 6 dalis drueziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boczkow»ki-Co.

MAHANOY CITY, PA.

B. RAGAŽINSKAS

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

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

64-66 N. Main St, 
Mahanoy City.

7\ f? TX Cigaretai 
jį B ą, ją & 10 už 5c.

...PUIKUS RUK1MAS...

Padaryti isz ge
riausio Turkiszko 
maiszyto tabako 
idant užganedyt 
visus rūkytojas.

Puikus Satino Dovanai 
kožnam baksukije “Zira" 
Cigaretuose. Galima isz 
ju padaryti labai puikes 
paduszkaites ir 1.1.

PARSIDUODA VISUR
P. LORILLARD COMPANYu Esi Geriausias Prietelis.f

Teip sako žmonės išgydyti nuo] 
visokiu ligų! . Į 

Kaip joki vaistai ir visokį daktaj 
rai negalėjo pagelbėti, Ui tu mane* 

išgydel. 1
Garbingas 'lambda! Jų«ų būdas! 

gydymo ir liekarstos labai geros, 
kad mano moteris net per tris mė i 
nusius sirgus ant vidurių skaudė-1 
jimo, po krutinę, galvos, didžio! 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal-į 
tųjų tekėjimo, kuiios ikšiol niekui 

) nepataikė išgydyti, o kaip Jutui 
prisiųstas liekarstas suvartojo, ladf 

j tapo visai sveika ir daugiau liga! 
, neatsinaujina. Už tokį tikra mok * 
į sliška ir pasekminga gydimą vi i 
i'l stems Tomistų vardą apskelbiu !

I Tu esi geriausias prietelis. Pasi-f 
Į liekame dėkingi. •
’ Klemensas Ir Ona Stefonavlčlal, ♦

1413 Brynmower, Scranton, Pa. j
/ Kaip nicksTjoįstcngė, tai Pli. M. Klinikų Mokslus išgydė trumpam laikc’.l 
' Malonum ratulsla! Kad iširydėl kosėjimą, skrepliavimą ir sunkuma ant kruti-į 
įuės pasek m i n e ai. teiti lygiai tik Jus įstengiate išgydytu nuoligos išbfrimoantS 
Andos spaugais ir niežėjimo: kiti gydytojai per du metu nesurado pageltos. Už j 
S.lųsų teip gerą gydymą ir teisingas liek-irstas siunčiu Šimtą kartų ačiū. B 
Į Su guodone A. Galmanas. Bcx 36, Bonne Terre. Mo. f

A Giiodulin is Pons Daktare! Labai dėkavoju už knygf “Daktaras”, kuriat 
Ima n prisiuniet, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro-J 
Jinai izmo. Antanas Jurgelis, Box 145, Paulsboro, N. J. ■

a Garbus IHktare! Atleisk, kad ilgai apie save neoaviau žinios. Laukiau* 
^pasekmių gydymo, bet kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatsinaujina skau- » 
Įdėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingai! 
/dėkavoj u už tokį teisingą, gerą gvdymą f

Ant visada Jon is Pecura, 4549 Cambridge St.. Philadelphia, Pa. į 
5-------------—-------- -------------------------------------------------------------------------— *
£ Daugybės dėkavonių uteiua kas diena, iš kurių čion koletų paUlpinora. * 
J Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dėkavoja už sugrąžintą gorą sveikatą, tail
■ tikrai ir Tavo galima išgydyti. ‘ f
? THE PHILADELPHIA M. KLIN1KUI gnlima pilnai tikėti, nes yra poį 
^valdžios kontrole ir paties gubernatoriiuis užtvirtinta. •
1 Geresnių liekarstų ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti. ... 1 
S Skaitykit knygų‘‘Daktai as”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokių ligųl 
| apsiserget, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugot. Į 
J JEIGU E5I NESVEIKAS ir vargina kokia nors Šviežiai atsiradusi ar J 
lužsisenėjusi liga. b»*t dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribuk* 
■in Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kai-J 
a boj savo ligą ir kas kenkia; o apturėsi priotelišką rodą arba ir reikalingas lie-> 
^karstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, specIališkaiV 
♦kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laiko išgydo, kurios tik* 
’Jligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas bo peilio, b« pjaustymo, be » 
■operacijų. Sekretai užlaikomi. 1
■ Visada reikia adresuot teip:

ĮTHE PHILADELPHIA M. CLINIC? 
į 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. J 
įValandos: Nuo 10 Ik! 4 po plet. Nedėliojo nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.į

Šitas apgarsinimas ir padčkavonės ištirtos, taisingos. Pilnai galima tikėk

7F

14 metų senas laikraštis

Išeina kas Ketvergą, Chicago, III.

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 metij $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 “Katalikų” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių

sti per pačto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške 
ant išleistojo rankų, adresuojant šiteip: ,

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
Rašykite tuojaus, o gausi to vieną “Kataliko” numerį ant pažiūros veltui.

s

Vardae.

Adresas;.

BUK
VYRAS

50,000
KNYGŲ

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

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

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

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 900 22 Frftb Avenn., Ckicuoi

Godotinas Tanilsta: Pagal Tamlstofc prlžadiejma, aš norleijta 
JogTamiata priBlustumei man vysai dykai vėuajusn knygadtl vyra*.

Stehaa.
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Ne kurie jagu padaro piktumą, 
Turi isz to dydeli smagumą.

Ne žiūrėk ant drabužio prasto, 
Po juom gali būti gana proto.

Gero ne padarysi, 
Jagu pikto trokszti.

tižiausio for- 

la raitus ge
rą iš Didžio- 

Amerikos ir

Tankiause pereisi per svietą 
Negu per viena miestą.

Jagu nuolatos laimes jeszkosi, 
Tai lig smert nieko ne turėsi;

oU lik J
Ui to niw’

PADARYTI ISZ MATSZYTO TABAKO 
ISZ KELETĄ VIESZPATYSCZIU.

lllCagO, Di- 
it paiiurm rd®

Kiaule bulvėse, ožka sode 
kvailys susirinkime, 

Blede visados turėsime.

Juom kas iszrodo puikesnis, 
Tuom buna kvailesnis.

LIGGETT & MYERS 
TOBACCO CO.

liaiiP^,?
> unorfi?/ 
rotitustyp*^

Žmogus, kuris tankei ejna 
isz laižybu.

Jagu kas savo reikalu žiuri, 
Tai prie svetimu kieztis lai- 

ko ne turi.

Kada szirdis labai klabina, 
Tada protas nieko ne iszkla 

bina.

Tada jau senstame, 
Kada kiti sako jog grąžei 

iezrodome.

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

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

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefono*.* HortA 2822.

Mislis gera, 
Atnesza laime visada.

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

U istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25o.

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

Oro szaldinimas.
Mokslo žmones iszrado bū

da, kuriuo orą galima padary 
ti szaltesniu negu jis yra. To
se ezalyse, kur vasaros esti la
bai karsztos, žmonis intaiso to
kias maszinas, kurios grinezio- 
je sziluma numažino. Taigi 
vistiek kaip ir pas mus: jeigu 
szalta, tai kūriname, kad butu 
szilta, o kiturgi, kuomet per
daug szilta, tai rūpinasi pada
ryti taip, kad butu kiek vešiau.

Introligatorne
AP DIRBTUVE SNIGO.

l’ajcszkojimas-
Teofilas Dugnaitis, Povilas Szalczu 
kas ir Kastancija Ramusio, paeina iss 
Kauno gub., Aleksandrawos pav. 
Pandelo para., Didžioniu para., pra 
szau atsiszaukt ant adreso:

Antanas Czesnauckas
81 Grand St. Brooklyn, N. Y<

o visokiu lirj 
apsisaugok. 1 

Msimtai ir? 
yla, Ui pribakl 
ietuviikoį h | 
•ei kalingu I.J

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
‘Grigorius kuris per 17 metu 
ryveno ant salos” “Isz mirusiu 
irisikele” “Dorybe veda in 
aime” “Debesėlis” Preke 25o

taras", kuriai 
lytas Dvontj 
boro, N. I. |

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

Balatono ežeras.
Apisaka Vengriszku Kaimuocziu

Mano vyras Jonas Vakrina apie 
29 metu senumo. Pamėtė mane apie 
2 metus adgalios. Gyveno nesenei

pirmiau 
nežinau
praszau

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

įame 

numeratą si| 

ruotam

Juomi žmogus szviesesnis, 
Tuom buna tykesnis.

— O del ko ponas mums to 
greieziau ne pasakei?

— Ba manias api tai ne

Johston City, III. Girdėjau kad gy
vena su kita motere. Paeina isz Su
valkų gub, ^Gižiu parapijos. Veidas 
rauplėtas vidutinio ūgio. Jaigu kas 
žino kur jisai randasi tai tegul ma
loningai duoda žinia ant adreso:

(ii ’oi) 
Mrs. Annie Vakrina

114 N. Bower St, Shenandoah, Pa

os. Liukini 
įaujini ikiu-1 
ibar širdingu 

elphla. Pl I

Balatas ka tik buvo 
isz tvarto, kada J ule 

Balatas

“SAULE” fg
Mahanoy City, Pa.

DIDIS GYDYTOJAS
Dr. IGNOTAS STANKUS M. D

Metas po metui teip su vėjo 
ant galo visa puiki liguma gu 
Įėjo rodos numirus.

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kalaliogą: geriausią armoni- 
kų, koncertinų, klernetų smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių 
smulkių daiktų prie manęs gaunamų

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

Užėjo vasara; viskas pradė
jo žydėt ir žaluot; visur kuopi 
nosi žmonis idant apdirbinet 
žime. Tiktai Balatas pasiliko 
pats ir apleistas. Isz ryto isz- 
varidavo gyvulus ant lauko, 
vakare parganydavo namon.

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

Tiktai tas gali sav tikėt 
Katras moka savije ai 

turėt.

Mokykloje.
Daraktoris.— Del ko levai 

ne suedi Danielaus pranaezo?
Jonukas: — Del to kad tai 

buvo petnieze.

mpam bikt’. 
na ant kruti 
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riksmai bernu ir 
slūginiu pabudino 
miego. Su keiksmu 

ant lupu iezpuole isz savo kam 
bario, nes tuojaus puolė adbu- 
las rodos perkūnu trenktas. 
Ant elenkezezio gule lavonas've nelaiminga kaimene aviu.

Mano szvogeris, Jurgis Dobeikis, 
paeina isz Kauno gub., Raguvos vo
lost, pirmiau girdėjau giveno apie 
Boston, Mass, o dabar nežinau kur, 
jis pats ar kas kitas praszau atsi- 
szaukt ant adreso: (•$£ oi)

P. Laudauckis.
Box 453. Raymond. Wash.

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

Akyva artikulą api rukima 
paperosu Egipte ir liūdna jojo 
vaisi koki atnesza ant rukan 
ežiu, paduoda vokiszkam lai- 
krasztije daktaras Kaire, dak 
taras Lipa Bey isz 12 milijo 
nu gyventoju sklipo Nilaus 
yra, pagal jojo apraszima, sze- 
szi milijonai rukaneziu kurie 
mažiause ant dienos suruko 10 
cigaru, arba per diena suruko 
60 milijonu sztukiu. Pirmuti 
tinei ženklai nikotizmo yra; 
pervirszinis spjaudymas seilių, 
apslobimas szaltas prakaitas ir 
plakimas szirdies suvis per rū
kytojus ne yra pateminami- 
mi net tada kada visas siste
mas yra užtrucintas per nikoti 
na. Užsitraukymas durnu yra 
pavoyngiausiu daigtu ba tada 
dūmai susiduria su seile o po 
tam gaunasi in kambarelus 
plaucziu, isz tenais perejna in 
krauja. Paprastas intrauky- 
mas durnu in burna ir vela isz 
leidymas ne yra teip pavoyn- 
gas, norints ir tada ne sveika 
yra. Daugybe nikotinos vie
nam cigare ne yra vienuokia. 
Paskutine jojo dalis turi dau
giausia nikotinos ne kaip pir- 
mutinios dvi dalie, ba nikotiną 
susirenka laike rukimo ant ga 
lo cigaro arba paperoso. Isz 
tosios priežasties, duodasi rodą 
kožno rukytojaus idant ne ra
kintu daugiau kaip dvi dalis 
cigaro ar paperoso o treczia 
dali, ka laikosi burnoje nu
mest

Mano dede Adomas Narauckas 
paeina isz Vilniaus gub , Szaszolu 
para., turiu labai svarbu reikalą, jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

P. Tamaszunas
13 Voorhees st. Amsterdam, V. Y.

Sena Beždžionka.
— Nu-gi dėdulė, parodik 

man koki szposeli.
— Kad asz jokio ne moku.
— Tai melas, ba mano ma

ma sake, kad ponas moki la
bai daug.

— Del ko?
— Mat, mano mama sako, 

jog kaip ateina ta sena bež- 
džionka, tai nors prijuokina.

žinotumei, kiek seniau 
toje skrineleje piningu.

Susikalbėjo.
Du žandarai paregėjo lau- 

kuosia žmogų su karabinu, ku 
ris matydamas juos pradėjo 
bėgt. Jieje mislindami jog tai 
kontrabanezikai, pradėjo vytis 
paskui jin. Ant galo medėjus 
inlipo in medi. Žandarai, gra- 
s:no, szauke, idant nuliptu isz 
medžio, nes jisai malszei isz- 
eme pusryczius isz krepszio ir 
pradėjo valgyt. Vienas isz žan 
daru perpykias inlipo in medi 
paskui medeju. Ir pradėjo 
kalbėtis teip:

— Del ko ponas bėgai ?
— Juk ne liepiau paskui sa
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2 Mano brolis Antanas 
va Franciszka Pecekauckai. 
gyveno Najorke, o dabar 
kur, jie pats ar kas kitas 
duot žine ant adreso:

P. Pecekauckiute.
Box 212* Silver Creek, Pa.

('LL °l)

, Aysidirb. seno, maldaknyges istorian 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagia Draugas, Tėvynė ir LL 
1-risiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kaestua Adresas:

Lithuanian Bindery,
lid W. Sprace. Mahasey City,

Pas viena milijonierių iszsi 
renge du ubagai.

— “Beczikim”. jog jin už 
tiksim namie, kalba pirmas 
ubagas.

— Asz ne beezinu 
ko antras.

Inejo in priemene.
— Beczikim, jog 

nas ne inleis.
— Asz ne beezinu, 

ko antras.
Užskanbino Tarnas inlejdo 

juos in vidų.
— E j me abudu — tarė pir 

mutinis ubagas — nes pirma 
beczikim jeg tau nieko neduos 
o man duos.

— Asz ne beezinu.
Inejo. Milijonieris užskambi 

no ir liepe abudu iszmest Tar
nas pagriebęs abudu už apikak 
les iszmete abudu tam paežiam 
karte. Abudu puldami nog 
trepu.

— Beezinu, — szauke pir
mutinis ubagas in savo drau
gą — jog asz toliaus nulėksiu 
kaip tu.

Gydo pasekmlnglauslal visokias II- 
gas: vyrų, moterų, valku ir d ,rd vi- »£•''' A
šokina operacijas. Su geromis lekarsto- —---- 'j Im
mis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno- Jšį-J 
tas Staukus jau gimtus žmonių išgydo 1/
katrie paliko ant visados sveikais, lln- y v Į
kainais ir jam dėkingi. Jis yra Vie- / 
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Phi" y \
ludelphijoj, pabaigęs daktariškus mok- 
sius Indianos Universitete ir baigęsdi- 
džiuju daktaru mokslą, The New York i z V' VVV
Post Graduate Medical School and Ho- W/rIM / II ' »V

’t- I;.,’'
Iš Daugelio Padėkavonių

Kelias Cla Patalpiname.
A§ Jurgis Lukoševiče, 128 E. Superior st., Chicago Ill., buvau labai 

slabnas ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėjp būti sveiku, bet kuo 
mot atsišaukiau pas Dr. Ignotą Stankų, jis už pirmo prlsiuntimo gyduo
lių mane Išgydo. Dėknvoju širdingai ir siunčiu $2.00dovanu gnstlnčiaus.

M. Navickis, 6 Lincoln st, Brighton, Mass, rašo taip: Rašau Šiandien 
laišku daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugrpži- 
no aveikatii. Labai dėkavoju. Skausmas krutinėjo, strėnuose ir sunkus 
kvėpavimas jau sustojo, spuogui Ir pietinės nuo veido baigia gyti

Širdingai dėknvoju nš Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui už Išgydymą augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo 
1G01 Winter st, Philadelphia, Pa

Turiu daugybę pulėkavonln nuo merginu Ir moterų už išgydymą nuo 
neregullarlšku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.

Čia padėkavonėg patalpintos su dalrldimu pačiu ligoniu. Kiti visi yra 
užlaikomi slaptybėje

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų Ir šonu; 

nuo visokiu ligų, užkietėjimo ir nedhbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ilgos širdies, ink tu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nen’lšku Ilgu, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir Išgąščlo, nuo greito nuilsimo 
ir sunkaus kvėpavimo, j cršallmo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku liga ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moterišku ilgu, skausmingu ir nereguliarišku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu ir gumbo Ilgu.

Visi ligoniai kreipkitės pas daktarą Ignotą Stankų ypatlškai arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose ša
lyse, o spturėslt širdingą rodą ir pagelbą.

DB. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa. 
Off iso I Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare.
Valandos J Nedaliomis nuo 1 Iki 4 po pietų.

Dovana už lenktines automobileis.
Milwaukee, Wis. atsibuvo lenktines greieziausiu automo

biliu, kurie stengėsi iszlaimet puiku auksini kielika ir $3,000 
kuriuos paaukavo W. K. Vanderbiltas Jr.

klausė te.
Ir nuėjo žandarai užsišauna 
tinia.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditoj’as Pittsburg©, diplomavotaa 

Varszavoje, kuris turi su virs z 15 motu iszbandimo, 
gydime visokia liga. Iszgydo visokes ligas nepaisant isa 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimua 

. Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Paj’egos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jioj'o specialiszkumas yra gydimaa 
Užsisenenjusias Ligas, Nervą, Rumatizma, Plauozu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubogina* 
Užaisnėjusiai Ligas kad ir pajinanozios nog Tava,

Reikale raszykite ant adreso
BD VAI ra Penu Avė., Pittebarg, Pa, 
UIL kULuI Ate* rtiinAm MM

PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

310 Balnu tiktai už JJ
SU NUSIUNTIMU V

Iždaveme Didele Kninga
Dainų susidedanti isz

390 DAINŲ

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000 
kuris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir 
taipinasi loonam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis 
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. 0B1ECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu liniju^psaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Kegentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijoe Konsulis.

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

. 10 Cigaretu už 5c.
Geriausi Cigaretai už ta preke.

Padarjti per ypatas turinti praktika ir pažinstanti 
tabaka isz visokiu vieszpatyscziu.

Tikietukai kožnam l aksuki.
Už deszimts szitu tikietu gausite viena 1 nusuka
Ci/.u Cigaretu visiszkai dykai.

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba $1,25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paczta ir 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. BOCZKOWSKI-CO.

Mahanoy City, Pa.

Viena karta, o buvo tai kar 
szta diena, Balatas su avelėms 
buvo ant lauko, kada užeineszi 
nėjo ant lietaus. Juodi debeeei 
uždengė visa dangų, vejas etau 
ge o perkūnai ir žaibai judino 
žeme. MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK 1125,000. SURPLUS IB PROFITS JSWt.WK
Ssr. Valst. Ruiru hot nan Bule ccdeta pinigu.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningw 
Procentą pridedam prie tav* piningu pirma 
diena Sa o no ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodini knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą ra 
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelia.

Rarrbea Ball, PrexMecta*. 9 ryte lyf 3 peffcL
F.J.Neoaaa, Vice-PrtūJantaSh ...SabaMs...
W.H.KcM«r Kaa<jew 9 ryte Iy< 12 rdl

Julukes, toliaus nog jiosios 
Gezas, kuris isz nusiminimo 
prie slenkszczio pasikorė.

Nog tos dienos visi nog jojo 
praeiszalino. Bernai ne mergos 
ne norėjo pasilikt pas jin ant 
tarnystes. Ne surado ne vienos 
szirdies, kuri turėtu ant jojo 
susimilejima: visi juom nieki
no. Pats vienas apleistas per 
visus, su szunimis ir savo gyvu 
leis vede apleista gyvenimą.

Su pasiutimu ir keiksmu pa 
kylo nog žeme“ ir vijo kagrei 
cziaus savo kaimene namo.

Lietus jau puolė kaip isz 
ceberio, su didele nebegale vos 
galėjo sulaikyt avės. Kas kart 
daugiau plake su botagu žvere 
liūs. Ne gialbejo ne botagas 
ne keiksmai, o norints pradėjo 
metint akmenais, tai vis jam 
ne buvo da greitai.

Szturmas kas kart daugiau 
pasididino. Senis vela pasilen
kė idant pakialt akmeni, nes 
rodos buvo priaugės prie že
mes ir nesidavė ne paeijudint 
isz vietos. Akmuo da daugiau 
užpikino jin. Užkeikė ir pra
dėjo da daugiau, stengėsi pa
kialt ir kasė rankomis jog net 
kraujas tiszkejo isz pirsztu. 
Ant galo pasisekė jam iszluo- 
suot akmeni; senis suėmė visas 
pajėgas ir isztrauke akmeni 
isz žemes. Nes su juom isz sky
les isztriszko szulnis vandens, 
kuris pavidale kirmėlės mėtėsi 
ant persigandusio ir beganezio 
senio.

Ant niek Balatas gynėsi 
prieszais vilnys kurie paskui 
jin begs, dasieke jin paymda- 
mi su savim.

Vanduo užbėgo visa liguma 
kaip tik galėjai ake pasiekt ir 
teip pastojo platus ežeras. Isz 
Balato, pasiliko *ik jojo var
das ir ežeras, “Balaton” kuri 
žmonis praminė.,

— Kas vakaras gylumo eže 
ro, prisižiūrint ilgiaus galima 
pareget baltas galvas aviu o 
terp juju koki tai szeezeli; dva 
šia Balato, kuris už bausme ir 
kieta savo szirdi, amžinai turi 
laike viešnios ganyt priesz ea-

W. RynlcewiczJu-s
-:N0TARIU8ZA8»-

233-235 W. Centre St., -> Mahanoy City, Pa.
Apuinia Numm ir Namfaw Rakudu m* UgBiea.

91/fiam LietiTinka Afealwa. Kartena Bartirta ir pardavėte Snpkarote art
Parduoda Bripkortea aai DJ DriūgySCzilU.

Pristataa pūkas Sxariw 
Joaitas, Kepnraa, Karnai 
Špilkai ir L k.
Su koktu nūn rūta* 

kaa-link Bcipk«rw*% 
Piaingua ir LL

Terp dideles ligumos gulėjo 
maža sodyba Lendre apdeng
tas namelis, ‘ apsiaubtas aplin
kui darželiu ant galo stovi 
tvartai del gyvuliu ir aviu. Vi 
sur gali matyt szvaruma ir ge
ra gaspadoravima.

Yra tai sodyba žinomo ant 
visos aplinkines kaimuoezio 
Balato, kuriuo pasisziauszimas 
ir kieta szirdis buvo ne užken- 
cziama visiems gyventojams.

Cz.ionais perleidinejo savo 
gyvasti su vienatine savo duk- 
tere Juluke, kuria visi laike 
už teisingiausia, ir patogiausia, 
su liūdnom akutėms ir apde
gusiu nog saules veideliu. Bu
vo jiji auiolu apglobeju namo 
ir žmogaus.

Padarita skriauda per rustu 
apsiejima tėvo, jiji gerumu sa
vo pataikė ižgidyt mokėjo.

Tarnai ir darbininkai mile- 
jo jaja visi. Gezą, piemuo, kai 
nuotis, kuris kitados buvo už 
berną pas Balata; tasai jaja 
garbino ir szlovino.

Ne tankei galėjo Gezą mati- 
tys su savo milema, ba gyveno 
jisai tris valandas kelio nog 
gyvenimo Balato ir kaip kada 
tik galėjo su jaja vakarais ke
lis žodelius pasikalbėt, ba se 
nis nenoringai žiurėjo ant to 
sueymo.

Kitados viekas buvo kitaip. 
Du metai adgalios, kada rado
si ant tarnystes pas Julukes 
tęva, nes senis praszalino jin, 
kada paregėjo meile savo duk
ters del jauno vaikyno.

Nes persiskyrimas jaunuju 
ne prigialbejo nieko Balatui, 
vietoje užgesimo meiles, tai da 
daugiau užsidegė. Tykei ir 
liūdnai iezpildineje Juluke sa
vo kasdienini užsiėmimą be 
jokio sznabždėjimo, iszmetine- 
jimo niekad ne rugojo. Pane- 
sze viską kantrei, toje vilteje 
jog ateje valanda kuri sujungs 
jaja su josios milemu, juk ge
riems žmonim turi būti gerai 
ant žemes, mislino sav Juluke.

Nes Gezą buvo kitokios nuo
mones ir ne teip lengva buvo 
ateiskyrt su savo milema. Isz 
pradžių ėjo szeip teip, nes pe
rėjo menesei ir metai, jau an
tras baigėsi; užsidegimas eme 
virszu ant iszminties. Atejtine 
jo tankei, kas kart tankiau, o 
laikais ir naktimis, paslapta.

Du kart tiek kentėjo vargin 
ga mergaite, už jin ir už save. 
Namie nuolatine viesulą, kada 
tėvas dasižinodavo api buvimą 
Gezo. Kartus ifzmetinejimai, 
kerszinimai pilesi kaip ledai; 
kožna praleista valandėlė sal
dumo su savo milemu persi
mainė ant kentejimo.

Ir teip praejtinejo 
liūdnos valandos.

Atėjo vilije Užgimimo 
Vieszpaties. Užsiniaukes inejo 
senis in grinezia szaukdamas 
užsirustinias:

— Juliai
Mergaite sėdėjo kampelije 

ir meldėsi. Ant tėvo balso pa- 
kylo, padėjo ražaneziu ant sta 
lo ir atsake drasei:

— Ka tėvas paliepė?
— Paregėjau raiteli jojenti 

pro czionais, kuriame pažinau 
Gižai

Mergaite persigandus sudre-

Knyga druezei susiūta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu ka 
dainoja Lietuvoj’a.

Nusipirkite o turėsite Dainelu, 
Per ciela meta ant visu dienelu.

Jagu žinotu.
— Labas rytas Ickau, atei

nu pas tave paskolyt biskuti 
piningu.

— O užstatą ar turi ?
— Szitai skrinele da mano 

prabobutes.
— Tai niekam 

Senas laužas.
— Tai rots, nes jago ponas 

buvo

dtatisr

isakil Ar

Senis 
iszejas 
praslinko pro duris, 
buvo tvirtas jog paregėjo mi
lema savo dukters Gezą. Pu
todamas isz piktumo szoko pas 
kili szeszeli ir su visom pajė
gom kirto su kirvuku in galva 
nekencziamai sav aukai. Kyke 
mas davėsi girdėt tamsumoje 
nakties. Jule puolė ne gyva 
prie kojų savo tėvo.... Nes tai 
jaja tėvas užmueze o ne Gezą.

— Prakeiktas latre! dabar 
mano narna palikei malezume! 
suriko senis ir sugrižo adgal in 
savo kambari.

Kada jau pradėjo dienytis 
o bernai nueidavinejo in tvar
tą, surado ant žemes lavona 
Julukes.

Baisus 
verksmai 
seni isz

Mokykloje.
Pipiraiti, padaryki man ta 

skaitliu. Jagu asz paekolyntau 
tavo tėvui 100 markiu ant 
szeszto precento (palaukio,) — 
kalbėjo profesoris in vaikioza.

Vaikas:— Mano tėvas ne 
reikalauje jokios paskoles no 
pono profesoriaus, da ponas 
ga1 ga it no mano tėvo visokiu 
daigtu.

BISCHOFF’S
287 Broadway

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

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

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

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kelianjenoziu in Kraju pastarajame,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bū 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisinglauslal,

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

(Jžpraszome atlankiti mumis aeabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausei) teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.



A
Puikus Vasarini Siutais

Pas mus gausite gerinus 
pirkti negu kitur.

Muso Siutai Vyrams ir 
Vaikams yra pasiūti pagal 
naujausios mados isz visokio 
ceikio, visokuosia koloruose.

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

----- o-----
• Pas mus teipgi ' gausite 

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

Pirkite pas mus o 
euczedinsiite pinigą.

RYNK1EVICZIA
233-235 W. CENTRE ST.

žinios Vietines.
— Subatos diena Redingo 

kasiklos nedirbo, iszpriežasties 
metynio iszvažiavimo in Lake
side korpusu prižiūrėtoju ligo
niu tose kasiklosia.

— Ant konvencijos U. M.- 
W. of A. Tamakveje, Distrik- 
to No. 7 nutarė iždalyti unijos 
guzikelius kas menesis o ne 
kas czvertis meto, kaip tai lig 
sziolei dalino.

— Ana diena studentai 
publikines mokslaines High 
School suorganizavo savo or- 
kiestra in kuria priguli terp 
kitu Bvetimtaucziu ir muso tau 
tiecziu vaikai: Helena Rynke- 
vicziute ir Ona Slavickiute 
ant skripku, H. F. Boczkaus- 
kas sūnūs redaktoriaus “Sau
les” ant korneto kurie teip-gi 
yra dirigentu tosios orkiestros. 
Garbe musu vaikams isz ko 
gali gėrėtis ir visi muso tautie- 
cziai.

— Subatoje likos atydary- 
tas Palace teatrelis krutancziu 
paveikslu (S. J. Mockaitis loc- 
nininkas) kuri prižiuręs J. 
Goin.

— Aehlando ligonbute yra 
prigrūsta ligoniais isz priežas
ties nuolatinio darbo kasiklo
sia. Tebyriam laike randasi 
tenais 204 ligoniai. Konia kož 
na diena daktarai daro po de- 
szimts operacijų.

— Povylas Bircz priselynias 
prie piningynio stalczio kar- 
czemoje Vinco Vilkausko ant 
East Mahanoy Avė, kada loc- 
ninkas nusidavė in kita kam
barį truputi užvalgyt. Povy
las pasinaudojas isz progos 
nuėjo už baro ir prisisavino 
$58. Dede surado jin po keliu 
valandų turinti ‘ good times” 
ir pristatė pas vaita.. Vilkaus- 
kas nenorėjo “puszyt keisa” 
ba piningus Povilukas sugra
žino ir užmokėjo kasztus.

— Petnyczioj 7-ad. vakare 
bus czvertinis susirinkimas Sz. 
Juozapo R. K. parapijos. Bus 
inleidžiami tik tie kurie yra 
užeimokeja metine mokesti 
ant užlaikimo parapijos. Kož- 
nas ateinantis ant susirinkimo 
turi atsineszti paliudijimą pa
rapijos, kitaip nebus inleidžia- 
mas. Užpraszo komitetas.

( 82, o))
— Isz nežinomos priežasties 

nusižudė 31 metu senumo Ho- 
vard Schnabel, petnyczios va- 
kara, szaudamas in save tris 
kartus. Kaip mano tai meile 
buvo priežaste savžudinstos.

— Utarninke 7-ad. vakare 
mokslaineje atsibus extra mi 
tingas moterių draugystes “Lie 
tuviu Dukters Amerike”. Szi- 
ta draugyste turi apie 50 sąna
riu. Mėnesinė mokestis tik 
25^. Laike ligos ligoniai gau
na po $2.50 ant sanvaites o lai 
ke smerties $50 isz kasos ir po 
$1 nog kožnos drauges. (2,2,)

— Nuo sužeidimu kokius 
aplaike Park-Place kasiklosia 
Vincas Beraviczius isz Trento- 
no, mirė ligonbutije. Neturė
jo jisai czion jokiu gyminiu 
per ka likos palaidotas ant 
ubagu kapiniu Skulkin Ha
ven.

— Vincas Jasulaitis ir jo 
brolis Nazis isz Shenandorio 
likos sužeistais per gruvanti 
angli Maple Hill. Vincui su
laužė peczius ir kaip rodos 
mirs o Kaži balsei sužeido.

— Juozas Barnechis isz 
Mahanojąus likos apdegintu 
per eksplozije gazo Tunnel 
Ridge. Nuveže jin in ligonbu- 
ti.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

SIIENANDOAH, PA.
— Vincas Minkeviczius, 

graborius, likos pavojingai su
žeistas per pasibaidima arkliu 
su kureis važiavo in Aehlando 
ligonbute, parsivežt savo dūk 
rele namon, kuri nesenei rado
si po operacije. Pusgyvi Min- 
kevieziu rado ant kelio su ke- 
leis sulaužtais szonkauleis ir 
kitais viduriniais sužeidimais.

draugyste, 
1887 mete.

dalybavo 
draugystes,

Cleveland, Ohio. — Die
na 25 Rugpjuczio apvaiksz- 
cziojo czionais 25 metu sukak
tuves Szv. Jurgio 
kuri likos uždėta 
Apvaikszcziojime 
visos katalikiszkos
kuriuos yra kaipo szakos arba 
adžalos Sz. Jurgio draugystes. 
Pirmutiniu kalbetojunr buvo 
Povilas Skunskis, kuris buvo 
kaipo uždetojum minėtos drau 
gystes ir sąnariu nuo 1888 me
to, lig ežiai dienai. Ajszkino 
jisai apie uždėjimą Szv. Jurgio 
draugystes ir kokios kliutes ir 
persekiojimus panesze per tuos 
25 metus bet szendien turi ka- 
nogeriause pasisekimą. Antru 
kalbėtoju buvo Jonas Rakauc- 
kae, kapitonas Sz. Kazimierio 
draugystes Lietuvos Sunu ka
reiviu, kuris teip-gi yra drau
gu sz. Jurgio draugystes nuo 
1907 m. kuris ajszkino kaip 
susitvėrė draugyste Lietuvos 
Sunu. Treczes kalbėtojas bu
vo vietinis klebonas kun. Juo
zas Halaburda, kuris kalbėjo 
apie susivienijimą Lietuviu su 
Lenkije ir kaip dabar yra sun 
ku Lietuviams pasikelti per 
sumaiszima lietuviszkos kalbos 
su lenkiszka. Toliaus kalbėjo 
apie melaginga koresponden- 
cije Lietuvos laikrasztije kuria 
padare cicilikai o teip-gi ir in 
“Keleivi”. Visi buvo užgana- 
dyti isz apvaikezeziojimo ir 
gerbemu kalbėtoju tik vienam 
cicilikui niekas nepatiko. — 
A. P.

Moon Run, Pa.— Darbai 
gerai eina net viskas braszka.

— Lietuviu nedidelis, būre
lis, bet isz tu visokiu 
da.

atsiran-

Va.—

Akivos žinios isz Lietuvos.
Žagare.

Sziauliu apskr. Netoli Žaga 
res, Dauksziu kaime labai ne
padorus paprotys: jaunumene 
girtuokliauja ir pasigėrus! vi
sokias nedorybes dirba. Pas 
mus dar labai madoje dalyti 
talkus vakarais kulti: susiren
ka tamsesnieji bernai ir kulia 
ūkininkui javus, o tas duoda 
degtines. Insigere kartais ne 
patis neeižino, ka nedirba.... 
Geda tokiems talkininkams.

Plunge
Telsziu apskr. Netoli Plun

ges, vienas ūkininkas nusipir
ko grėbimo maszina. Kuomet 
užėjus audrai vejas aplaužė jo 
senas triobas, jie ir sako: “Kuo 
met nebuvo tu nedorybių ma- 
szinu, nejokiu audru nebūdavo 
ne Dievo korones, o dabar, kuo 
met visokios maszinos isz kas 
žin kur atvežtos atsirado, tai 
gal su piktos dvasios pagelba, 
magnesas pritraukia visokias 
audras ir Dievo korones”. Ki
tas parsivežė garine kuliamąja, 
tai tamsuoliai sako, ir isz so
džiaus reikėsią iezsikraustyti. 
Mat kokiu tamsuoliu dar te- 
beesama!

Palanga.
Rugpjuczio 12 d. pirklys 

Mozas Gutmanas gavo laiszka 
su reikalavimu ta pat diena, 
apie vareta nuo miesto po tiltu 
padėti 150 r. Jeigu ne padėtu 
grasinta mirezia. Minėtasis 
pirklys padėjo paskirtoje vieto 
je konverta su popiergaliais ir 
pranesze apie tai Palangos po- 
licmeistriui, kuris nusiuntė po 
belstus saugoti, kas ateis “pini 
gu” pasiimti. Kad po poros va 
landų laiszko raezytojas atvy
ko reikalautuju pinigu pasiim 
ti, policistai suėmė ji. Tuo 
“karžygiu” pasirodė buvusis 
Palangos progimnazijos mo
kinys P. V., nepilnu 16 metu 
amžiaus. Ta pat diena ir mine 
tos progimnazijos inspekto
riui prisiųstas laiszkas, kuria
me grasinta, jeigu jis nesielg- 
ses szvelniau su mokiniais, lik
sis nuszautas. Ir to laiszko ra- 
szytoju iszsireiszke tas pats 
V. Prasikaltėlio tėvai yra ne
turtingi žmoneliai, gyvena 
Palangoje ir delei neturto sunu 
neiszgalejo toliaus leisti pro
gimnazijom

Rinkimai Maine Steite 
parodo kad Taftas tu

rės vyrsziu.
Nepersenei atsibuvo rinki

mai Maine steite isz to pasiro
dė kad žmones tame steite be 
abejones duos vyrsziu Tufiuj 
laike dideliu rinkimu Novem- 
berio menesije. Vermonto stei
te teip pat dalykai iszrodo, isz 
ko demokratai labai nuludo. 
Maine steite iszrinko republi- 
konini gubernatori, teipgi tris 
kongresmonus, kiti republiko- 
nai beveik visi tapo iszrinkti.

Tas parodo kad žmones 
Maine Steite atpuolineja nog 
demokratu. Mete 1910 demo
kratai tenais laimėjo bet szi- 
met republikonai gavo vyrsziu. 
Gal demokratizmas jiems gana 
daede.

Isz to galima suprasti kad 
republikonai ženklivai gauna 
visur virsziu ir teip iszrodo 
kad Novemberio menesije isz- 
rinks ir savo prezidentą.

Demokratai ta nenori pripa
žinti už teisa ir savo laikrasz- 
cziose melagingai raszo kad ju 
partija drueziai da laikosi.

Demokratai Maine steite 
sunkiai dirbo idant laimėtu 
bet nabagai negalėjo žmones 
prie saves pritraukti, jie isz 
vien laikese republikonines 
partijos ir tokiu budu repub
likonai laimėjo.

Kaip jau žinote kad demo
kratai nori paluosuoti akeziza 
ant tavoro pargabento isz eu- 
ropos, jie jaigu laimėtu norėtu 
ir uždaryti gronyczia emigran
tams. Dabar Maine steite ran 
dasi teipgi daugybe ateiviu ku 
rie yra tame prieszingi, todėl 
laike praeitu rinkimu visi bal
savo už republikonus. Jie ži
no kas pasidarytu jaigu demo
kratai laimėtu, jie nori kad 
amerike butu geri laikai ir 
kad ateityje butu da geriaus. 
Jus teip pat jaigu norite kad 
darbo butu visada invales ir 
kad tas darbas butu gerai dar 
bininkams apmokamas, tai lai 
ke dideliu rinkimu Novembe
rio menesije balsuokite už Taf 
ta ant prezidento o viskas bus 
gerai.

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Augliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsakimai kaip isz 
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
Klobas matidamas reikalą, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norinteje gaut szia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order).
Lithuanian Am. Citizens Club

Skaityk o žinosi viską.
Jaigu ne turi mano katalogo raszyk 
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri 
pku, Klernetu, Tribu ir daugybe 
kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
Czisto aukso szliubiniu Žiedu, Ziego- 
riu. Lenciūgu, Špilkų, Kolcziku, 
Kompasu auksiniu ir paauksuotu, 
geru Britvu ,visokio skinaus drukuo- 
jamu Maszioukiu, Albumu portretam. 
Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu 
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj. 
Gražiu popieru del raszimo Gromatu 
supuikiauseis apskaitimais ir dainomis 
sudrukuotais apink konvertais tuzi
nas už 25c., penki tuzinai už $1.00, 
Popieros su paauksuotom kvietkom 
50o. tužinas. Turiu Teleskopu su

GERAS DAIGTAS TURĖTI J(

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

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

No. 6.
Nusipirkite eta keisti 
Bateliu
NORKEVICZIAUS NO. 6. 

'Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi czis gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duosite savo 
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
408 West Mibmov lu.

'alines kasiklosia.
■>8 Szelelis isz She- 

antys Gilbertcno 
ke sužeidimą

’ Buk-
nėr

MoundsviHe, W.
Darbai povalei eina.

— Lietuviu mažas 
bet isz tarpo tu visokiu atsi
randa.

Scalp Level, Pa — Dar
bai gerai eina, uždirbai nesz- 
lekti, czionais kitokiu darbu 
nėra apriez anglių kasyklų.

— Lietuviu mažas būrelis, 
-po ju visokiu ateiranda.

- 1

RYGA.
Nelaiminga meile.

Zuikiu saloje rugpj. 14 d. 
vakare nusinuodyjo R. O. jau
nas vaikinas vien delei to, kad 
jo mylimoji mergaite paliovė 
ji mylėjusi. Tai apjakimas 
žmogaus!

Iszszoko per Įauga.
Nakti, in Rugpjuczio 19 d. 

iszszoko per langa, nuo 3 
aukszto ant gatves 35 metu 
amžiaus motere A. Bulis, gy
venanti Pieno g. No. 10, prie 
ko ji smarkiai susižeidė.
Ferszautus muzikantas.
Nakti, in Rugpjuczio 16 d. 

miesto sodne “Grizinkalne”. 
sodno lankytojas K. B. nety- 
cziomia paszove muzikanta Z. 
tuomet, kuomet pastarasis rei
kalavo nuo B., pavaiszinti gė
ralais. B. norėdamas Z. iszgaz 
dinti, kad pastarasis nuo B. 
prasiszalintu, ezove revolveriu 
ore, bet nelaime, kulipka pa
siekė Z. ir sunkiai sužeidė ji.

Gudrumas sunaus.
Rugpjuczio 19 d. Revelo 

gatvėje buvo szitoks atsitiki
mas: 10 vai. ryto, girtas žmo
gus bestrapinedamas atsisėdo 
gatvėje, Jo pažinstami, paszau 
ke to žmogaus sunu, kad savo 
tęva pargabentu namon. Bet 
sūnūs tęva ne pavesti, ne pa- 
neszti neistenge. Tuomet sū
nūs valandėlė pagalvojęs.... 
nuėjo ir atsinesze isz manipoles 
buteliuką. Tėvas tai pamatęs, 
kaip elektros užgautas paszo 
ko ir sunaus, buteliuku vedi
mas nustrapaliojo namon.

Rado sena skarba.
Berlinas. — Daktaras Val

teris isz Dussoldarfo ne senei 
rado senus rasztus palociuje 
Limberg, kuri buvo nupirkęs 
ana meta. Tose rasztuose bu
vo iszaiszkinta apie užkasta 
skarba arti palociaus kuriu 
daktaras Volteris jeszkojo per 
kelis menesius. Ant galo pasi
sekė surasti skarba prie seno 
szulinio. Buvo tai senas gele
žinis kuparelis kuriame radosi 
pilnas auksiniu piningu ir ki
tokiu brangenybių vertas ant 
keliolekos tukstaneziu doleriu.

Ant pardavimo.
Puikus namai ant 4 famili- 

ju. Lotas 70 per 75 pėdu, ant 
Lafayette ulyczios Tamaqua, 
Pa. Persiduos už 20 procento 
mažiaus vertes. Szitie namai 
eis daug brangin in trumpa 
laika. Randasi ne pertoli nau
ju pirktu lotu del Lietuvisz
kos bažnyczios. Atsiszaukite 
tuojaus ant adreso: (įj, oj)

C. K. Young,
318 Lafayette St.

Tamaqua, Pa.

SKAITYK! I
...Moraliszka Kabala...

Katra fezdeda žmogaus ateiti
Preke — lOo,

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isz Egipto 

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D.T. B.

Preke — lOo.

būrelis,

Ant pardavimo.
Parsiduoda namai po No. 

532 ir 534 W. Pine St. Atsi- 
szaukite in Parmley Sztora 
238 W. Center St. { } 4)

...TikriauseA Kabalas...
Arba atidengimas pnslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Clialdiszku 

Pereiszku, Graikisrku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

Prisiuskite 25o. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paozta.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.Soath AI; Mahanoy City, P*.

■

Peczei Kožna poeziu ka parduodamo yra gvarantytas.
Jaigu peczius nekeps tada sugražiname piningus 
arba permainom pecziu.
Be baimes galite pirkti musu Keystone Pecziu.
Geriausias peczius už tuos piningus.
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.

Suvirszum 3,000 tu Poeziu por mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.

A. G. GROBLEWSKI
Cor.Elm & Main Sts. Plymouth,?*. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Uetuvlszku-LenkIszkuVaistu.

Guinan’s Mahanoy City, Shenandoah, 
Mt.Carmei, Landsford. u>

paveikslais parodanezeis visa Kancze 
Kristaus su didžiauseis miestais ant 
svieto; kas prisius -S3 apturės Telesko
pą ir szimta paveikslu, Teleskopas 
labai yra naudinga turėt kožnam na
me, Sztornikam, agentam ir perlio- 
rem parduodu visokius tavorus labai 
EReikalaukitie viską pas tikra 

vi o gausitie teisingus tavorus. 
Prisuskite savo adresair 2c. Marke o 
gausite mano Kataloga.

W.Waiilelisl,,!,,X1,.,.
W.TRASKAUCKA8

Pirmutiniu Litiuviazhas.

GRABORIUS

Laidoja Kaam
By^lnus ir V«tinxu» del

Krunate Daigus b L L
Vfeba atlieka k* BGgeriaeM ir puikiau* 
ia vir*e minetah raitmlxi* p
la • biudte vic^mc užęano-d.atela 
>20 Centro S t. SlahABoy Cit-

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 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa.
Fanuos.

Skaityk ežia ir persitikrink 
kaip galima būti laimingu vi
sam gyvenime. Asz parduodu 
žeme Lietuviu kolonijoje, kur 
dar yra ne mažai Lietuviu ap
sigyvenę. Czia randasi puikus 
krasztas, derlinga žeme. Van
dens invales isz upeliu ir eže
ru. Kas nori pirkti žemes at 
siezaukite tuojaus ba kita meta 
bus daug brangesne. Kas 
pirks žemes sugražiname pi 
ningus už kelia. Apie dau- 
giaus raszykite ant adreso:

Crystal Lake Farm, 
(22 °1) Wellston, Mich.

Ant pardavimo.
Namas ant puses loto ant 

West Center ulyczios pirmam 
vorde Mahanojuje. Atsiszau- 
kite pas (22’°1)

Skvajera Wm. H. Kelley, 
Mahanoy City, Pa.

Uipraszom visas Moteris kurios geidže 
pasilikt “Sveikos ir Drūtos“ pilnos givybes 
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvojau- 
nistoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka 
padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszkn nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmalyk nes pribuk 
be jokios abejones.

Tokie dalikni yra per svarbus ant atyde- 
jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PR1ŽURA ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

Dl Ala O’Malley
158 So. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama
ir suairaszoma.

Visi Skaitykite

Vienas Isz Juokingiausiu Laikraszcziu.
Viską tarkuoja kaip krienus.

Už Doleri per visa meta.
Siusk sziandien.

Kas prisius už 10c.Stempu gaus viena
numeri dykai. Adresas:

P. Narvydas B.K, S1
Gr.’idae oa)

Naujas Rudeninis Tavoras dt
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 Rudens. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

( ESF“Pas mus dirba Lietuvaites.118148118 I ,22W^x.P8
Polithania State Bank

Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per 
paežius lietuvius ir randasi |>o priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, priskaitant 
kits 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Kejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajin. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu? 
siunezant paczedtimui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paėsto Money 
Orderiu, Registruotam LaLzke, ar pe« 
Expreso Money Orderi.

KL’SISZKA — AMEKIKON1SKA — LINIJA. 
. -PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GRE1CZJAUS1 GARLAIVA1—

Gari aivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jekiu perstojimu.
PUIKI GARLAIVIU: (7*w wwiz 

In Rotterdama 8 Dienas. In Libawa 11 Dienu.

Q

</)

Kiekviena.'! Lietuvtszkas SztominkaB 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
feztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; paxduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egi u te r o No.l..............................25c.
Egiutero No.2..............................50c.
Zmijecznik............2-5c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai..............................35c.
Meszkos Mostis............................ 25c.
Trejanka.......................................25c.
Linimentas vaikams.................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c
Liepiu Bahamas......................... 25c.
Anly-Lakson del vaiku.............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuoKirmeliu del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu........................25c.
Ugniatraukis................................25c.
Skilvio Laszai............................. 26c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

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

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

Kojų..........................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto..................15c.
Gyd. nuo Grippo..................... $1.26.
Plauku apsaugotojas...................50c.
Muilas del Plauku......................10c.
Milteliai nuo Kepenų..................35c.
Rožes Balsamas............................25c.
Kinder Balsamas......................... 25c.
Bobriaus Laszai...................  50c.
Szvelnintojas.................................36c.
Kraujo valytojas.......................$2.00.
Nervu Ramintojas.......... ........ $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus........................... $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)............... 25c.
Pamada Plaukams...................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise......26c.
Gyduoles nuo Riemens.......-.......50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu------15c.
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.

\R — K URBK
GnrlnivAl iezeis 
lez New Y'orko
Apie dauglans daelžinoelte paa mueo agentus arba

Kursk. Spalto (Oct.) 
Riisda,19 ”
Czar, 2 Lapkriczio (Nov.)|*5 Antra

c' b Pirma ------ - 9
A. E. JOHNSON & CO., (General Paasencer Agta. į 27 Broadway, New York, N.Y.

KIhrh

Kiekvienas tuos žodžius isztars 
paragavęs musu gėrime s. Parsi- 
traukit o persitikrinsite.
Mes parduodame Rugini sznapsa 
po $2, $2.50, $3. $3.50 ir auksz- 
cziau lig $8 už galona. Turime 
partraukta tiesog isz Rosi jos 
Ruskos arielkos po $1.50 kvorta.

Atsiųskite adresa o gausite kataloga.
Fr. Stravinskas, 1807 Carson St; ritt.borgb,Pa.

PUIKUS TA VORAS^

Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines...............$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

Koliekos ir SužiestiejaiMERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Valstijos Kasijerius turi 

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

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

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

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

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

Skaitykit!!
Asz esu Lietuviszkas Advokatas 

priimu Provas isz Visu Krasztu už
[ Mainose 

Kūllestvas 4 ^brikouse
_ __ 1 Ant Geležinkeliu arba 

( Treinu.
Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szaukites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanezius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prane- 
szu jogei žmones su didelėm kolie- 
stvom galidesetkus tukstaneziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelis desetkus dorielu sumulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigarsituir 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. YANK AUS , 
CrcsskiU, N. J.

JjIETVVISZKASp OTOG RA PISTAS

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokos 
Fotografijas. Padaro didelus Foto 
grafijns isz mažių ir indeda in reimus.

Indeda Fotografijas in Špilkas, 
Kompasas ir 1.1. Puikei nutraukineja 
Post-Karczius. Parduoda Reimas ir 1.1,

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
ĮLIETU V ISZ K A OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

N. East Cor. 13-th. ir Callowhill Streets.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite 
pavalgyti ir galima pernakvoti.

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTI^ PININGU.

Parduoda Szipkortes antgeriausin 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunozia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greitai 
pigiai ir teisingai. Raszikite pas 
mane o gausite teisinga atsakiau 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokio 
Valgomu Tavom ir Buožėms 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

I
» ■ F) I ■ n Nuezedln.o Ir Pndb igubinlino m ■ jGer įauses Budas irFroga^®Gary, I nd. 
Miestas Gary nesenei prasidėjo tik 5 metai ir jau smarkei pradėjo 
augtie kur ir tavo Loto Preke sikiu užaugsiu trigubus pinigus. 
Miestus Gary yra gereuse vieta gyvenimui darbui ir bizniu. Nes 
ten budavoja Didžiausls niilžiniszluis Fabrikus ka randasi ant 
visos pasaulės. Ifz kitu miestu krausto visokias Fabrikas in miestą 
Gary, Indiana. Nes ten yra geriausi traktai geležinkeliu ir vande
niu del parvežimo ir iszvežimo visokiu tavoru Fabrikams.

Dabar mes parduodam Lotus arti tu dideliu Fabriku, visai pigei 
kuriu kita meta vėl už dvigubus pinigus nepirksite. Lotai po $3(X) 
ir aukszoziu, $50 inmoket o $10 ant menesio, teip kad kožnas darbi- 
nikas gal lengvai prasidėt sau prapete, idant nereiktu raudos kitam 
mokėti ant ateinanezios senatvės. Kas pirks Lota tam visus 
keliones kasztus atgražinam. Del platesniu žinių kreipkitės 
ypatiszkai arba ptr laiszka ant žeminus parodyto adreso:I 7 1 0 n GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENTS
JOS.ZaCKer&LO. (■'-■) j817S.Uni<)iiSt;Chicago,l’ll.

tek aram imwBM
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo loonam name vertes $12,000.00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZIUS, 202TroySt. Dayton, Ohio.

Naujas Iszradimas
Apraszima siunezia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

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

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

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 84h. Brooklyn, N.




