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KAS GIRDĖT?
Kokis tai sudže New Jersey 

Steite, nusprendė, jog pati sa
vo vyra gali kolioti kiek nori, 
o kitas vela sudže nusprendė 
Minnesotoje, jog viras gali sa
vo bobai duoti in kaili kiek 
tiktai telpa.— Na.... na.... 
gana yra peklos ant žemes ir 
be tokiu sudu.
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Tūlas jaunas žmogus Gran
ville skundžesi, buk jin kokia 
tai jauna motere užhipnotiza- 
vojo, o su kuria paskui apsi- 
paeziavo. Tegul nebagelis 
tuom pasidžiaugė — tokiu ant 
sviet daug randasi ka per mo
terim hipnotizmą kaip in 
meezla instojo.

Ritynene Galicijoi apie Bli- 
cus ir Moczeradue, inyekame 
paviete, atrado 18 kapu, ku
riuose rado 96 daigtus da nuo 
prieszhistoriszku laiku o gal 
ir nuo laiko prieszadominiu. 
Atrado: puodukus, akmenines 
urvas, kujus ir kirvelius isz 
akmens o kas labjause, kau
lus žmonių, palaidotus galvo- 
mi in žiemius, paplokezczios 
kaktos su dydeleis žandais; 
nekurie kaulai paszarvotu tu
ri ilgio puetreczio arszeno (ar
ti tris mastai). Visi radiniai 
likosi nueiunsti in konservato- 
rinius bjurus.

Knanųn—1

Jago daugelis organizacijų 
raszosi in unije, taLFond du 
Lac, Wie., visos mergynos — 
tarnaites sutvėrė organizacije 
ir nutarė netarnauti pas neti
kusias gaspadinee. Szendien 
daugelis szeimynu negali gau
ti tarnaite. Tai ir biski gerai, 
ba nekurios gaspadines mer- 
gyna nelaiko už sutvėrimą 
Dievo tik už mula.

Norints Anglikai statosi sa
ve už drueziauseis narsunais 
ant mariu, bet namie yra tikras 
pantaplineie vyrais nes duoda
si save trauktis už nosių ke
lioms sufragistems, negalėda
mi juju apmalszyt.
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Ant farmu jau darbai prasi
dėjo, o szimet bus geri uždar- 
bei ir darbininku farmerei 
daug pajeszko. Tiktai neku
rtuose vietuose praejta vasara 
labai anglekasei nepadorei ap
siėjo. Vienas raeze: “Dieve 
mus saugok nuo anglekasiu, 
kad norints ju kvaraba neat- 
nesztu o labjause isz aplinki
nes Luzernee ir Skulkino pa 
vietų, tokiu, ka su prosu gal
vas skaldo o ir daugiau klastų 
pridirba, ka nemažai Lietuviu 
varda sutersze, ba ir ant gero 
žmogaus toki anglikai su pirez 
tais rodo.

Patoga motere neturi szir- 
dies ir del to patogumas josios 
yra del jos ir del kitu prakeik
tu.
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Aplaikeme žine isz keliu 
vietų, kad koki tai krepezel- 
ninkai valkiodamiesi po lietu- 
viezkae apigardas sakosi, jog 
jiejei yra agentai Boczkausku 
— nuo “Saules.” Tai yra dy- 
delis melas. Mes jokiu agentu 
-krepezelninkn nesiuntineje- 
me. Mat, mielina tiejei szpic- 
lei, jog žmonis geriau pirks 
kningas ir kitus tavorus. Mes 
ne esame ubagais, kad siunti- 
netume tinginius szpiclius 
žmonis apgaudinėti. Jago in 
kur tokie krepezelninkai atsi- 
balados ir eakysis “Boczkaus
ku iszsiuetae” tai gerai pavie- 
szinkite su ezluota.

Jsgu tieje vaikinai, ka szi- 
czion gymia arba mažais būda
mi pribuvo in Amerika ir ka- 
siklosia, po žeme su mulais 
draugauje, tai suvis neiezma- 
no. Kas jin lauke atejteje? 
Amerikas dydelis, yra darbu 
visokiu ir daugybe fabriku, 
kuriuose galėtu iszmokti ko
kio naudingo amato del eaves. 
Negerai tėvai daro, jago del 
savo vaiku yra neprieteleie ir 
guje iez jaunu dienu in kaeik- 
las, juk ir teip naudos iez eu- 
nelio neturės, — tėvelis pa
sens, sūnelis pametias iezke- 
liaus ir gero neduos.

Iez žmogiszkos zoologijos. — 
Apie virus: Kada turi 15 me
tu yra verezis; 20 metu—ožis; 
30—levas; 40—avinas; 50— 
vilkas.

Apie moteres: Kada turi 15 
metu tai žasaite; 20—balandė
lė; 30—povas; 40—viszta; 50 
—peleda.

Telegramai iez Rymo skelbe 
apie liūdna padėjimą Popie
žiaus. Badai pabaiga jojo gy
venimo artinasi, sargai likos 
padauginti aplink palociu 
ydant nieką neinleisti. Dakta
ras Marchiafava tvirtina buk 
Popiežius ylgai negali gyvent

Laike szio raezimo, telegra
mai skelbe, buk Popiežius tru
puti pasitaisė.

Panedeli suėjo vienas metas 
nuo nuskendimo laivo “Tita- 
nik” su kuriuom nuėjo ant 
dugno 1600 pasažieriu Nu
skendo Aprilaue 14, 1912.

Akyvos žinutes apie 
Filadelfije.

Jog Filadelfije yra dydžiau- 
siu miestu vertelgyetes Penn- 
sylvanijoi — liūdina žemiau 
paduoti faktai apgarsinti pra
ejta nedelia:

Filadelfijoi randasi 300,000 
amatninku, arba 4 kartus 
tiek, kiek vaieko yra Suv. 
Steituoee.

Randasi ten dydžiauses 
fabrikas lokomotivu Suv. 
Steituoee, po vardu Baldwin 
Lc comotive Works kuriame 
dirba 19,000 darbininku, ku
rie gali padirbti asztuonee 
lokomotivas per diena.

Tenaitinei fabrikai padirba 
4,800,000 skrybėlių per me
tus.

Filadelfijoi padirba 45,000, 
000 mastu divonu (karpetu) 
ant meto, arba tiek, jog gali
ma butu apeiaubt visa svietą ir 
da pasiliktu szmotelis 600 
miliu ilgio.

Pancziaku iždirba kas metas 
12,000,000 poru arba kas 90 
sekundų po 1000 poru. Fabri
kai marszkiniu padirba ant 
meto 144,000 marezkiniu, 180, 
000,000 mastu audeklo, 34, 
000,000 mastu audimo.

Plitu fabrikas padirba kas 
metas 350,000,000 su kurioms 
galima padariti dvi pėdu toka 
iez Filadelfijos in Yokokoma, 
Japonije.

Karszapei padirba ant die
nos po 15 vagonu ant dienos 
arba viena kas 40 minutu.

Uliczios yra apezviestoe per 
53,627 elektrikiniu ezviesu.

Darbininkams iszmoka su- 
virezum 3,000,000 doleriu 
kas nedelia, kurie iždirba ta- 
voro verties 800,000,000 dole
riu ant meto.

Filadelfije turi 59 parkus 
isz kuriu Fairmont parkas 
yra dydžiausiu ant svieto tu
rintis 3,400 margu žemes.

ISZ AMERIKOS.
Apmainė motere ant 

ziegorelio.
Troy, N. Y. — Walteris 

Raynoldas, 25 metu senumo, 
sugrižo in czionais iez Michi- 
gano, turėdamas prie saves 
puiku auksini ziegoreli — na 
ir nusidavė in namus savo 
brolio Jurgio. Paregejas pa
togia paezia savo brolio, mote
re apie 22 metu senumo, užsi
degė karezta meile. Ir mote
re pajuto kad jos ezirdie veržė
si prie Walterio. Ant galo 
dažinojas apie tai ir vyras, o 
brolis Walterio, žinodamas 
kad ezirdie nemoka ezpoeaut, 
nutarė atyduot motere savo 
broliui, o kad uždyka atyduot 
buvo jam gaila, pareikalavo 
nuo brolio nors auksini ziego
reli kurie jam labai patiko. 
Brolis noringai atydave ir tuo 
su savo marezia ir numiletina 
nusidavė gauti laisnue ant ap- 
eivedimo. — Jurgis džiaugė
si namie ziegoreliu, bovinda- 
mae du kudykiu paliktus jam 
per paezia. Palicije dažino- 
jus apie ta sumainima, tuo- 
jaus uždare in kalėjimą ant 
“medaus menesiu”, 
Prakalbėjo priesz smert.

Jackson, Tenn. — Aeztuo- 
niolikos metu mergaite Daisy 
Davidson, mire czionaitineje 
ligonbuteje praejta nakti. 
Daisy nuo savo užgymimo ne
girdėjo ne nekalbėjo. Bet 
kėlės valandas priesz mirti, 
visa szeimyna nusistebėjo kada 
mergaite prakalbėjo in savo 
tėvus, duodama paliepima, 
kaip palaidot josios kuna. 
Po tam ir mirė.

Paskolino §700, aplaike 
81,000,000.

Chicago. — Daktaras Ed- 
wardas Higley, paskolino 1879 
mete 700 doleriu del Charles 
Froelich ydant galėtu užbaigt 
mokslą Nebraekos universite
te.

Asztuoni metai adgalos 
Froelich pastojo turtingu žmo
gum Australijoi ir daeidirbo 
milijonus. Ana diena Froe- 
lickae mirė nepalikdamas jo
kios ezeimynoe ir neturėjo gy- 
miniu. Mirdamas užrasze vi 
sa savo turtą del savo pažins- 
tamo Dr. Higley kuris jam 
prigialbejo isz jaunu dienu. 
Gabus vaikynas; per savo 

mokslą užbaigs 
universitetą.

McCluskey, N. D.— Miko
la Cikockis, būdamas jaunu 
vaikinu pabėgo iez namu, kad 
tėvai jam nepavelino mokintis. 
Pribuvęs in Austin, Minn ra
do darba ant faunos o laike 
kada kiti darbininkai pralei- 
dinejo brangu laika ant kazi- 
ru tai jaunas Cikockis moki 
nosi tvarte prie pagialbos žva
kutes. Pramokęs sziek tiek 
skaityt ir raszyt; ir surinkęs 
kelis dolerius, nusidavė in vie- 
tinia mokslaine. Po keliu 
metu užbaigė mokslą ir aplai
ke dinsta daraktoriaus arti 
McCluskey miestelio. Nega
na to, inženge in universitetą 
ir szi meta užbaigs pasekmin
gai mokslą. Kas turi norą ir 
geidže mokintis, gali pastoti 
ženklivu žmogum Amerike 
nes proga yra del visu, bet ar 
daug randasi panasziu vaiki 
nu?

Gilukis ojstcri.
Shamokin, Pa. — Mūrinin

kas Karolue Shup, grįždamas 
isz darbo, nžejo ant užkanda- 
lo in restauracije, liepdamas 
paduot tuziną žaliu ojetenu. 
Kada jau kėlės nurijo, paju
to kad viena yra labai kieta, 
perpjovęs peiliu rado puikia 
peria kuria yra verta 100 do
leriu.

Keiserio duktė isztekes.

Vienatine duktė Vokiecziu Keiserio, Viktoria-Ludvika, 
isztekes Gegužio 24 už kuniiįgaikszczio Ernesto Augusto isz 
Cumberlando.

Isz Eosiios Lietuvos irit0;kada atvažTpaimti nu- J Įpirktus javus. Priesz iszvaže-
įdma. papraeze p. O., idant 
' daleistu palikti pas jin ju du 
kufarue, kadangi, girdi, da ke
tina ateilankiti in viena vieta

ir Lenkijos,
Pcsczias aplink pasauli.
Maskvon atvyko Rumunijos 

pilietis Joneeko, keliaująs peš- 
ežias aplink pasauli.

Nebaszninkas isz Ameriko
Lublinae. — Kaime Kozi- 

czuose, paviete lubelskam tū
las kaimuotis iezkeliaves in 
Amerika dasidirbo sunkei 40- 
00 rubliu, nutarė sugrįžt in tė
vynė. Kelionėje, da būdamas 
Amerike, užklupo ant jo ko
kis tai pleezikas, atėmė jam 
piningus ir paszparta. Varg- 
szas netekes nieko nutarė pa
silikt Amerike ir isz naujo 
sunkei dirbti ydant surinkti 
ant keliones, neraezydamas 
nieko savo ezeimynai. Tuom 
kart, tasai pleszikas ka apvo 
ge jin, mirė staiga mirte. Val- 
dže suradęs ant nebaszninko 
pavogtus piningus ir paszpar
ta, nusiuntė m tėvynė del pa- 
czios. Szilta naszle rado tuo- 
jaue kandidata ant ženybu, o 
kad bobai ant gaspadoryetes 
“niekas” be vyro — iezteke- 
jo užkito. Po keliu metu 
“nebaszninkas” uždirbės ke
lis szimtus doleriu Amerike, 
vela iszsirenge in tėvynė atlan
kyt pacziules ir vaikus. Pri
buvo in gimtinia pastoge, ta
me laike, kada ateibuvinejo 
vinezevone jojo vyriausios 
duktere. Paeirodimae “na- 
baezninko” ant svodbes šukele 
dydeli sumiszima terp susirin
kusiu. Pribuvus palicije aresz- 
tavojo visus aktorius tosios, 
tragikomedijos. Trumpam 
laike viekas iszsiaiszkino. Baž- 
žnycze taji szliuba atszauke 
o tikrasis vyras po tiek vargu 
vela atrado vieta szale savo 
pacziules ir ezeimynoe. Bet 
kae atligins nuekriauetam vy
rui už naudojama pacziules 
per kita? ....

Pleszikai kufaruose.
Petereburgae, Roeija. — Iez 

Novogrodzko pavieto, dane- 
sza in czionai, jog viename iez 
tenaitiniu dvaru ateitiko tokie 
ateitikimae: Szitai in dvara 
pono O. pribuvo kokie tai du 
prekejai pirkti javu. Po ilgu 
deribu “prekejai” uezpirko, 
arba euderejo kiek tai czetve- 
riku javu ir davė pradotka, o 
kitus piningus ketino atvežt

ir važioti su savim nelabai 
jiems gerai. O. nieko nepra- 
jausdamas tame blogo norin
gai tiko ant j i praszimo, ir lie
pė ki tam paetatiti ktmbari- 
je ezeimir-Aubes.

Atsitiko, kad ta vakara 
užėjo koki du pakelevingi to
toriai, pras^dmiesi aat nak- 
vinee. Likosi priimti ir gavo 
nakvot toj s tūboj kur buvo 
kufarai. Totoriai pankloj - 
eau ant kufaru ramiai sumi
go. Vienae isz jo nubudo, 
nakeze iezgirdo koki tai sznabž 
da po eavim. Netrukus jam 
beklausant pradej > j n keli 
augeztin, nes kasžin kas lipo 
isz kufaro. Totorius p»rs'gan 
dės, tuoj prikėlė ir antra save 
drauga ir abudu pradėjo rėkt 
ir szaukt pagelbos, lai k i Jam- 
prispaudė antvožą kufaro. S i 
bėgus ezeiminai tikrai rado 
abiejuose kufaruose po gerai 
apginkluota pleezika, kuriu o- 
euriszo ir p. O. liepe patalpin 
ti juodu geroj vietoj ir eerget 
savo žmonėm ramiai, kaip kad 
nieko neatsitiktu, o pate lauke 
tolesnio traukio tos istori
jos, idant visa mielis iszei- 
reikeztu. Neilgai reikėjo laukt, 
kadangi da ta paezia nakti pri
buvo nuduoti, “prekejai” ir 
matomai pagal sutarties pri
ėję prie lango, lengvai pa- 
barezkino, klausdamas, ar vis
kas “gerai” gavės patvirtinan
ti atsakima, kada langa jam 
isz vidaus atidarita, tuoj pra
dėjo pro ji lipt in vidų, bet 
ežia prie lango stovėjo su re
volveriu p. O. ir tuoj iezezove 
jam in galva, užmuszdamas 
ant vietos, bet kad buvo jau 
daugiau negu iki pušiai kūno 
inlindes, krito in vidų, kas 
pritraukė prie lango ir antra, 
kadangi matomai mielijes, jog 
tai jo draugas iezezoko in vi
dų; apsiriko nabagas, nes ant
ras ezuvis. O. pataikė ir in ji 
mirtinai pažeisdamas.

Tnomtarpu kada dvare tas 
veikesi, pasiuntinis, paeiunetas 
jau in miestą praneeze apie 
pleszikus valdžiai ir pribuvus 
policija suėmė plėšikus. Gi- 
ventojai ki f iru, pisiliko eri- 
ventojs's kalėjimo, kading; 
pažinta juo^e esuaiius j ra»i- 
garsejiiMos bandot pleeziko, 
kurie nemažai aplinkinėj pri
dirbę pilt idari.cziu.

ijLOVERSOJMiNEfllS.
Brangus mana valkelei!

Net sudrebu visas ant kūno, 
kaip raižau sekanti straipsneli 
del j ūso labo,o kuriame ra- 
szau apie vaisius girtuoklystes, 
būdamas liudintojum daug pa- 
naeziu atsitikimu. Pergyvenias 
Amerike euvirszum 30 metu ir 
būdamas ant “burdo” pas vi
sokius žmonis, galiu viską už- 
tyirt, nes savo akimi regėjau 
daug panasziu atsitikimu.

“Buvau girtas. Nieko neat
simenu. Sumusziau savo pa- 
ežia. Stebėtinas daigtas.

“Kada neesmu girtas, esmu 
geru žmogum, nes po paraliu, 
kada užeigeru, nežinau ka da
rau”.

Tokius tai žodžius galima 
ižgireti kone kas diena teip 
darbininkiszko luomo, kuris 
liedamas kruvina prakaita, dir 
ba ant užlaikimo savo szeimy- 
neles. Motete tokio žmogaus 
tankei yra tikra kankintoja. 
Alkoholus padaro isz tėvo, 
brolio ir sunaus žvėrimis. Ka
da ižgirsta sunku žingsni ej- 
uanti trepais, pati ir vaikai 
Ireba ir jaueze, jog prisiartina 
j >j i paskutine valanda.

Tankei abjna man ant mie
te-; nesuskaitytos aukos tuju 
g'itiokliu, kurie negali eusi- 
pra:t del ko kereze bada ir 
vsrga, tik ant mirtino patalo 
ibimeca apie savo priežaste 
-avo va-gingo pyvenimo, pa
likdami pa;kui tave varga o 
koriu mažai kai apgailts’auje

L dkra‘7Ci.ei tankei gare na 
apie papildytus prasiž ngim’ie 
toj i g’rtuvklio, visas litanj-e 
apra‘zo ap:e ea' žadinėtas ypa
tingai moterių ir mergynu. 
B t mažai garbina laikraszciei. 
apie aukas kuriuos m’r zta var 
j s i z priežasties girtuoklystes.

Apie tai ei aukas niekas ne- 
>. no, mž ii kas apie jaises rū
pinasi. Pati girtuokliaus, mo
lyną keliolekos vaiku, dirba 
sunkei aut iezmaitinimo saves 
ir savo vaikeliu o ant galo iez- 
semdama savo visas pajėgas 
mirszta vargsze priesz laik, 
Niekam ant mieles neatejna, 
jog nuskuręs girtuoklis jaja 
inetume in graba ir sutrumpi
no tai kankytojai josios gyve
nimą.

Likusio vaikai ejna ant pa
niekinimo. Mergaites dingsta 
paleietuvingam gyvenime jago 
sziek tiek turi patogumo. Ur- 
vosia paleistuvystes, nupuolė 
ižgamos, neužklause tuju varg- 
sziu, kokia buvo juju priežas
tis pasileidimo ant gyvenimo 
kurie eutrumpina joms gyvae- 
te? Tankei tokios mergynos 
atsimena ant to — “tėvas ma
no buvo girtuoklis, musze mo
lyną, iezmesdavo laukan visus, 
motyna numirė ir sztai kuom 
aez pasilikau!”

Girtuoklyste jiaises pražudi- 
no! girtuoklyste!

Nelaiminga toji girtuoklys
te, jieje pražudė tuketanezius 
auku, stūmė in dugną prapul
ties ir palieka jiaises ant kelio 
graudingo gyvenimo.

Girtuokliu randasi tukstan- 
czei, teip, ezimtai tuketanezei. 
Apie juju nelabus darbus ga
lima butu apraszyti milžinisz- 
ka knyga. Bet užteks dirstelė
jimas in laikraszcziue kur rasi
me visokiu atsitikimu kaip tai:

Girtuoklis nužudė praejnan- 
ti žmogų, kuris ne žodelio ne
buvo in jiu isztarius. Iszsipa- 
girojas, tvirtina buk apie taji 
atsitikima nieko neatsimena.

Girtuoklis pažeidže szaviu 
isz revolverio praejgi, kuris 
niekuom neprasikalto.

Girtuoklis szoko ant savo pa 
ežios, sulaužė jiai 12 szonkau- 
liu o auka jojo žveriszkumo 
mirė ligonbuteje.

Jauna motere guli ant sku
duru, vargingam kambarėli. 
Szeszi menesei adgalos mirė 
jiai kudykis. Dasipranta, jog 
ir jiai reikes neužilgio atsisvei
kint su ežia aszaru pakalne 
nieko negeidže kaip tik mal- 
ezumo. Atejna namon girtas 
josios viras, iszkalbedamas 
vargszei buk jin vargina savo 
1 ga ir, jog negreitai mirszta. 
Griebe jiaja nuo guolio mirez 
taiciia, kanda josios sustingu 
e’ai rankas, trauke nelaiminga 
priverstinai prie lango, atyda- 
ro ir iszmeta laukan, bet pa
kol paleidže, idant iezteszkin- 
ti smegenis žemai, siūbuoda
mas už kojų szauke: “pastipk 
sterva.”

Tokiu ir kitu atsitikimu ne- 
matysim ant jokiu perstatimu. 
Parodo mums kasdieninis gy
venimas, o priežaste tuju f ik 
tu yra girtuoklyste! Pulkai vy 
ru tankei persėdi urvosia gir
tuoklystes ir be palovos ryje 
raugala kurie pervereze žmo
nis in kraujegerius-bestijee, 
geisdamas nuolatos žmogiszko 
szilto kraujo.

Urvos girtuoklystes, drasei 
galima pasakyt, yra priežas- 
tem viso pikto o teip-gi mo
kytiniu visu prasižengimu, žu- 
dinseziu, vagyecziu, paleistu- 
vyecziu ir 1.1.

Kiek panasziu atsitikimu 
randame muso lietuviezkuoee 
apigarduoee o gal nevienas, 
kuris szita mano straipsneli 
skaito, buvo teip-gi liudinto
jum panasziu atsitikimu.

Nebeto ydant žmogus ižsi- 
giartu stiklą alaus arba guzu- 
tęs, bet su davadu — žmoniez- 
kai, ydant nepavirst in žveri, o 
tada gėrimas eje ant sveikatos 
isz ko turės nauda ne tik visa 
szeimyna bet ir visuomene.

Tykiuoeiu jog visi paklausia 
seno Mainerio isz Gloverso.

Palaidojo graba o lavona 
paliko namie.

Berlinae.— Isz kaimo Erms- 
chneider danesza in czionais 
apie nepaprastina atsitikima, 
kurie buvo priežastim nesma
gaus nusistebėjimo. Sztai atsi
buvo minėtame kaime laidotu 
ves 60 metu senumo moteriu
kes mirusios isz priežasties nu
puolimo nuo kopccziu. Nulide 
jo kaip paprastinai karavanas 
laidotojo graba ant kapiniu ir 
žinoma, užkasė. Bet kokis bu
vo nusistebėjimas visu pargrį
žusiu ant budinės, kada lavo
na veliones iezvydo ramiai sau 
begulinte paezarvota! Netru
kus persitikrino, kad tai lai- 
dotoju kalte, nes pamirszo in- 
det lavona in graba, kuri tusz- 
cze nulidejo ant kapiniu ir 
palaidojo. Ne pasiliko dau
giau nieko, kaip tik grižt ant 
kapiniu, iszkast tuszcze gra
ba, pargabent namon, indet 
lavona ir velei isz naujo laidot. 
Teip ir padare. Mat, visu da- 
libautoju laidotuvėse teip bu
vo apkvaitintos galvos gailes- 
czia ir.... arielka, sunaudota 
da priesz laidojima, kad net 
nežinojo ar grabe kas randasi 
ar tuszezia lidi in kapus.

ISZ VISU SZAUU.
Visas kaimas sudege.

Lvavas, Galicije.— Verbų 
nedelia, pakylo ugnis isz ne
žinomos priežasties laike dy- 
deles vėtros kaime Klopai arti 
Komarno, paviete rudeckam, 
laike kada dydesne dalis gy
ventoju buvo iezejus in baž- 
nycze. Vaisei ugnies buvo 
baisus, in laika 25 minutu ug
nis apėmė visa kaimeli ir po 
valandėlei sudege 31 grinezios 
su dydeleis zopostemis maisto 
ir guvuleie. Vargas kaimelije 
dydelis.
Kallninkai suvalgė savo 

dranga.
Cayenne, Guana.— Keturi 

kalininkai kurie pabėgo isz 
randaviezko kalėjimo, gavosi 
in puetine o isz tenais tikėjosi 
gautis in E iropa.

Bedami puetineje pabludo 
ir kone isz bado ne numirė. 
Vienas isz ju apsirgo o likusio 
tris mėtėsi ant jo, užmusze ir 
iszkepe suvalgo

Daeje prie upes padirbo 
laiveli ir leidosi in tolimesne 
kelione, bet laike viešnios lai
velis nuskendo o paejnantis 
laivas juos ižgialbejo ir sugra
žino in rankas valdžios.

Vargszu visi stengimai gau
tis ant luosybes nuėjo ant niek 
po tiek vargu.
Atkerszinimas už priga

vima mergynos.
Parižius.— Baisei atsimokė

jo prigavikui jo dukters, ko
kis tai anglikas pravarde 
Brown, dirbantis stiklo fabri
ke czionais. Paženklino jin 
ant viso gyvenimo. Tėvas da- 
žinojas prigaviko pravarde, 
kuris buvo grapu, paliepė sa
vo dukterei paraezyti gromata, 
praszant kad iszvažiuoje in 
Amerika o todėl praszo, idant 
pribūtu pas ja ant atsisveiki
nimo. Duktė paklausus palie
pimo tėvo, padare teip, kaip 
jiai buvo paliepta. Tėvas pri
taisė maezinuke, naudojama 
prie darimo ekilueziu stikle, 
su pagialba indegusiu suni
ežiu, prie kuriuos pritaisė gu
mine juosta, ant kuriuos isz- 
pjove “prigavikas,” paslėpė 
kambarį du drutus vyrus ir 
lauke ant atejnanczio grapo. 
Vyrai nutvėrė prigavika in 
geležines rankas, pasodino ant 
kėdės, suriszo druezei ir uždė
jo ant kaktos parengta maszi- 
nuke, po tam duktere Browno 
turėjo pasukti už rankutes 
maszinukee. Auka atkerszini- 
mo pajuto ant veido baisu 
skausmą, rodos tukstaneziu 
adatų indurima ant kart. Už 
valandėlės nubaustas prigavi
kas buvo paleistas.

Grapas sugrįžęs namon, dirs- 
telejas in zerkola paregėjo 
baisu paveiksią. Visas jo vei
das buvę pajuodęs, o ant kak
tos iszrarzytas juodais spuoge- 
leis ž. d.s “prigavikas.” Su
bjaurintas jaunikaitis jeszkojo 
pagialbos pas gydintojus, bet 
nieke ne galėjo nuymti žodi 
“prigavikas” nuo kaktos. Pa
ženklintas ant viso gyvasezio, 
“prigavikas” buvo susižiedo- 
jas su aristokrate bet dabar ne 
gali su jaja apsivesti, pasislėpė 
savo namuose, gėdindamas vi
su žmonių. Tinkama tai baus
me del prigaviku mergynu.

Trumpi Telegramai.
§ Pottsville, Pa. — Kasik- 

losią Buck Run per ekeplozije 
gazo likos apdeginti A. Damp- 
skis, A. Aczila ir J. Sosnovski.

§ Guayma, Meksiko. — Du 
amerikoniszki laivorei likos 
užmusztais o tris sužeisti musz- 
tineje su meksikonais.

§ Madrid, lezpanije. — 
Anarkistas Allegro, szove tris 
kartus in karalu Alfonsą, bet 
nepataiko. Likos suymtas.



Magduke su Czesnaku iezvažiavo, 
Pasivežyt su automobilum gavo, 
Motyna apie tai nieko nežinojo, 

Ba Czesnakas po sėdynė pasikavojo!
— Kur Czesnakae?

I ►*»*•*<*»*•*»*»*»
:: Aotęvkto- “ 

" /\pisaKa isz Praeitas. ,, 
l I Verte F, W. S. B. "

Sztai sziteip stojosi dalikas 
ant ritojaus po balui pas žida, 
kaip kalbėjo prezeeas o paežio 
je dienoje, kurioje ateibut ture 
jo mano mėginimas.

Apie vienuolekta adina pa
sirėdęs in mundierini fraka ne 
puiku ba jau buvo ne naujas 
ir ne grąžei ant jio gulėjo, pri
buvo in kancelarije prezeeas 
apreiszkdamas apie aplaikima 
per mane dinsto ant kancelisto 
Du kartu pabuezevau eu did- 
žiause guodone ir dekingiste 
žvilgante rankove frako kuom 
labai užganadintas virszinin- 
kas atsiliepi in stovinti ezale 
jio direktori kancelarijos:

— Žinai kada szoko su Ma- 
ryne mano ėjo jam puikei nee 
kaip paemi židelka rodėsi, jog 
pone usztrankis jaje. Senas tė
vas nusistebėjo isztikro ir ka
da jis pagal mus mada szokio 
užmėtė augsztai sukdamasis 
koja, sukliko isz'baimes: “aj- 
vai”!— Girdejej? —klausė at
sikreipdamas in mane.

Visi esanti turėjo nueijuokt 
isz to apeakimo prezeso, buvo 
tai jau forma urednine juoku 
ant tokio atsitikimo kuom už- 
ganadintas virszininkas iszžen- 
gi su nauju projektu:

— Ponas Laskaucke —tarė 
in direktori tunu asz sau czion 
už vest atskira sztama oberke 
vieziu, žinai?....

— Laskauckas užeminejo 
sau lupas no juoku.

— Reike idant man suraszi 
turn visus nepaeziuotus szpi- 
cus ir visas dukteres paeziuotu 
uredninku mano. Jau asz pats 
paskirsiu kožnam kaip reike: 
gelton-plaukiuj — juodakaite 
juodplaukiuj — geltonplauke, 
dideluj mažiuke, mažam didele 
ir t. t.

— Palaka toji pilna szposu 
ir iszjuokimo iez visko kas jau 
perejna rubežiu visokios pri- 
derietes, traukėsi da apie puse 
adinos, o kad tai buvo diena 
kurioje iszvažiuot turėjo preze 
sas ant sejmo, del to pastanavi 
jo apleist mus palikdamas 
mums suvis ne miela atminti 
apie savo szposus.

Vos spėjau atskaitite pa
duota man nominacije ant kan 
čelestos ir priimt velijimus 
draugu, kad eztai inbega Vin
centas szaukdamas mane pas 
prezesa.

— Pone bus ten kas blogo 
— sznabžda bėgdamas paskui 
mane o jau isztolo iszgirdau 
pakelta baisa prezeso, kuris 
karte dideles rustibes persima’ 
ni in spiegenti ir negera baisa 
iszpustos fletos.

Ant uezsisukimo trepu ve- 
daneziu no žemai augsztin ant 
antro piontro matau stovi už
sirūstinęs senis ir grasinosi ta- 
bakierka po nose kokiam tai 
jaunikaieziuj, kurie su apnuo
ginta galva stovi nuleidęs 
galva kaipo kaltininkas ir su 
nusižeminimu klausė tuju jio 
iszmislinejimu.

— Kas tai ira tas piktada- 
ris — klausė atsikreipdamas in 
mane — pažinsti jin ?

Pažiurėjau ant prasiženge- 
lo ir nutirpau iez nusidivini- 
mo. Buvo tai ne kas kitas kai 
po mano drangas Tamosziue, 

nes teip ne guodone prezeso 
prunkeztelcze juokais.

— Tamoszius Zebržyckae 
drangas mano no vienos lom- 
kos mokslaininee su kuriom 
drauge dabar gi venų....

— Tai ir tu tokie pate kaip 
ir jis razbaininkas! Hej Vin 
centai — paezauki in važnieziu 
— paszaukt man czion tuojaus 
policije.

Vincentas pribuvo ant pa- 
ezaukimo o asz pavirtau in ak
meni iez nusistebėjimo nesu
prasdamas ka tas viskas ženk
lina. Prezeeas treplena kojom 
priszokinejo prie Tamoeziaus 
su toke rustibe, jog buvau tvir 
tu savije, jog mano draugas 
gal užsimojo ant givastes vir- 
ezininko.

— Kaip tu gali ne pažintie 
manes prezeso! sąnario Sejmo. 
prezeso tokio ir tokio komiteto 
prezeso to vėlėj tebirio komite 
to, rodauninko senatoriaus!?. .

— Prislegiu Szvieeej-daug 
galuj prezesuj, ne pažinau . . .

— Sztai kaip pasėdėsi dvi 
nedeles uez grotu tai pažinsi.

Draugas mano teip baisei 
rūpinosi teip maini savo vei
dą, jog rodos rengėsi balsu pra 
virkt ir priminėjo man valan
da priesz priėmimą bausmes 
uezpelnitos kancelarijos pono 
inspektoriaus gimnazijos teip 
suvis panaezei ir dabar mano 
draugas iszrodi. Daviau jam 
pažintie mirkeziojimu, idant 
pabueziuotu in ranka prezesuj 
—Tamoszius negalėjo atrast 
toe drąsos. Paantrinau savo ro 
dinimąir laike kada Vincentas 
vedi eu savim policijanta, ne 
laimingas mano draugas pasta- 
navijo nutvert rankove preze
so ir mikeziodamae pusiau per 
verksmus perpraezimus meldi 
dovanojimo bueziuodamas ran 
kov e.

— Kas tu do vienas ? — pa
klausi po tam lagadnesniu bal 
eu ponas prezesae.

— Aplikantas isz komisijos 
vieezpatinin veikalu.

— Gerai paraszieiu m direk 
tori, idant tave iszvaritu — o 
atsigrįždamas in mane daduo- 
da:—ir tu, jog tokius balvonus 
laikai usz draugus ejsi sza- 
lin!....

Tamoszius nutvėrė velei už 
rankoves frako, asz mėginau 
gautis prie kitos rankos, nes 
ne pavėlinta man tos malo
nes.

— Marsz augsztin ta minki 
tojau mislu — paezauki ant 
manes....

— Asilas, jis minkie mieles, 
o išzrinkineje sau tokius idijo- 
tus draugus.... Iszmokinsiu 
asz tave minkit mieles!

Traukiausi ezalin uezsierge- 
laves ir pamaželi tieze ejdamas 
augsztin trepaie, noriu daeiži- 
not kaip paeibajs tas nelaimin
gas atsitikimas mano draugo, 
per ka ir asz papuolau in ne 
malone prezeso. Bet nežine iez 
kokios priežaetes biski atsilei
do prezesae atprovino policijan 
ta o prieupdamas invalee taba 
kierka prie kaktos Tamoeziaus 
pavėlino jam epakainei nuejt.

Vos iszgirdau tarezkima isz 
važiuojenezios eu prezeso ka
rietos isz bromo, iszbegau isz 
biuro idant dasivit ejnanti su 
nuleista galva trotuaru mano 
dranga Tamoszius.

— Tamoeziti kas tau atsiti
ko?

— O kad ijje iez peklos nie 
kados ne iszejtu eu tuom savo 

teatru! paezauki su rustibe ma 
no draugas.

— Koke ijje!
— O toji tavo milema Klim 

ce.... Perstatik sau, pasitiko 
mane ant ulicziu ir iezsiunti 
priverstinai pas tave.

— Ko?
— Dievas mielauses žino 

ko. Rodos atmainė tavo role, 
davi man kokes ten iszraezitas 
kningutes, liepi atimt pirmuti
ne role milemo.... Mano 
pone Tamosziau — kalba ap
ėmus mane po savo valdže — 
begkie pas jin in biurą, duok 
jam taje role o atimk ka tnri 
jis da igi vakarui persimokins 
o asz kaipo kvailis kokie pa
klausiau tos vejaveikes.

— Nes kas buvo priežaste 
to nelaimingo atsitikimo su 
prezesu? — klausiu nepajein- 
damae ant pasiuntimo ponios 
Klementinos.

— Tai pusgalvis kokie tai 
gal žvėris o ne žmogus! Per
statik sau ejnu asz sau ant 
piontro szvilpaudamae sukinė
damas lazdele o czion ant uez- 
sisukimo pirmutiniu trepu pa
tinku taji baidikla ejnanti no 
virszaue žemin Praėjau pro jin 
kas gali apejtinet mane kokie 
ten archivieta su euteplotu fra
ku, o tae mane uez apikaklee.

— Kae tu? — paezauki 
prie ausies.

— O kae tau galvo — atsa
kau atpleezdamas ranka no api 
kaklee.

— Paeikeleli kokis piktada 
ri.! —paezauki — asz esmių 
prezeeas toe valdžios kaip tu 
drieti ne paguodot mano ipa- 
tos.

Pažiurėjau ant jio ir Dieva 
ži nusijuokiau žiūrėdamas jam 
in akis, buvau tvirtas jog tu 
riu vejkala eu girtu kokiu eta- 
czioku. Nes brace tas ant tik
ro ueztvere man kele ir rėkia 
pagelbos iezbega nueietebeja 
uredninkai ir žiuri in mane 
kaipo ant piktadario....

— Ir kas tolau ?
— Bėki, iszmislinejo pravar 

dževo visaip ir jog ne vertas 
nevet būtie Varezavoje, ba es
mių d'džiaueiu piktadariu ple- 
eziku valkata, o daeižinojae, 
jog ejnu pas tave eu veikalu 
liepi paszaukt ir matei kae to 
lauš dėjosi.... Na, tavo 
Klimce prakeiksiu, jago jis 
tikrai paraezis pas direktori 
muso ir palieps iszvarit mane 
iez biuro ir tai nevet tada ka
da tikiuoeiu ant Nauju metu 
gratifikacijoe.

Kalbejova da koki laika 
apie mueo nelaime statidami 
visokius ieztirinejimus ir iez- 
mislintus daeipratimus kas 
mus lauke atejteje ant galo 
persiekiriau su mano Tamo- 
ezium ant kampo uliczioe, ku
rie padavi man knigutes su 
paraezita role.

— Turi ten vidurij telegra
ma nuo tos bobos.... o atz 
tau duodu mano žodi, jog no 
pirmo iszeikrauetinsiu iez to 
namo.

Būdamas akivu kas tai gale 
tu būtie, inejau in artima bro 
ma muro idant perekaitit raez- 
ta ponios Klementinos.

“Radau — rasze „ijje — 
geresni no peno milema: ponas 
ne galėtu grajint su dietinkci- 
je svarbiausios roles, nes Den- 
bi ckas ne nori grajit roles la- 
kojaus praszau ataduok jam 
savo pirmutines kningutes su 
role milemo tuojaue o lig va
karui iezmok roles lakojaus. 
Mano pone Vladislove padarik 
tai del manes, kitaip mueo už- 
manimas ne nusiduotu, ta para 
szi.... Klementina”-

Ne žinau ar gali ka apimt 
didesnis emutkae, kaip mane 
po perskaitimuj tos gromatos 
eumankiojau jaje ant niek o 
sumankiojas drauge ir role la
kojaus inkiezau in kiezeniu ir 
ižbegau buk paikezas ant uli- 
czios.

— Asz turiu grajint role la
kojaus eznabždejau pate in ea 
ve suspausdamas kumszczes ir 
mainidamas veidą, kad net pra 
eigei žiopsojo ant manės žiūrė
dami buk ant kokio paikezo...

Geresni milema rado!.... 
givate.... baidikla!.... asz 
ne pataikinsiu ataduot jej ro 
les su distinkcije ?!

Ne pietų valgit ne galėjau, 
ne apspakajint susijudinusios 
savo szirdies. Vietoje sugrižez- 
ti namon nuėjau in soda Kra- 
sineku ir ten vaikszcziodamas: 

po fakelus liejau karezes aeza- 
ras gaileetes ant eudau^itoe 
jauslos. Pamirszau ir apie javo 
dinsta koncelistos ir apie atsi 
tikima su prezesu; ka-gi ta* 
viskas apeitinet mane galėjo 
toje valandoje! (?) Ant ko 
man dinstas, ant ko man atei
to, tusztibe manije jtusztibe 
priesz mane lig grabo lentai! 
A«zaros sau valei plauke man 
iez akiu o priminimas szirdin- 
go skausmo ir sulaužito giveni- 
roo atadenginejo kae kart nan 
jus juodus pletmus teipf jog 
negalėdamas susilaikit no gai. 
lestee, insiverkiau kaip mažas 
kūdikis.

Jau buvo tamsu, kada jausi 
damas save kaipo kalinika ko 
ki nelaiminga iszgnita iez tęvi 
nes in svetimas ezalis neture 
damas ne jokio tikro prietelo 
tokios ipatoe kur suraminima 
galeeze atrast jausdamas da
bar buk no cielo svieto esmių 
apleistu, sugrįžau namon. -Ant 
antro piontro langai žėrėjo no 
žiburio pakajuose ponios Kle
mentinos, szirdi man baisei 
skausmas euepaudi kala praei
damas karitorium pro durie gi 
venimo ponios Klementinos, 
pamaželi ant pireztu, idant ne 
ižgrietu, ižgirdau baisa jos ir 
juokus linksmus svecziu.

Matomai jau lauke mano eu 
grįžimo, ba vos spėjau uezži- 
bint žvake savo pakajnje inbe 
ga tarnaite su apreiezkimu 
jog poni reikalauje, idant tuo 
jaus pributau pas jaje.

— Perpraezik pone, jog ne 
galu ba sergu.

— Nes visi lauke poni su 
didelu nekantrumu lauke no 
adinos laiko Sergejau sugriži- 
ma pono.

— Sakau tau, jog esmių li
gotas ir ejt ne galu!

— Tarnaite nuėjo o asz jaus 
damas save nuvargintu atsigu
liau ant lovos.

— Pone Vladislove kas tai 
tokio ira? — klausė inejda- 
mas už valandos ponas Kazi
mieras.

— Kaip mato ponas esmių 
ligotu, galva man, vos ne truks 
ta no skausmo....

Žinau asz taji atsitikima su 
prezesu, nes kas-gi rūpinasi 
apie tokius dalikus. Jia sze- 
dien teip o rit suvis kitaip jio 
tokie būdas, jau lig sziol gal 
viską pamirezo. Na praszau 
pono, kelkis, pati mano lanke 
visi sveczei lauke pradėjimo 
teatro. Ponas X. pirmuti
nis artisto czionaitinio teatro 
atėjo padėt del jueo. Matau 
akie turi apeiverkueee.... o 
t; fu gėdinkis ponas ar-gi esi 
mažu kūdikiu.... Skausmas 
galvos ne ira tikru skausmu ne 
liga joke: biski tiktai drūtes
nes valos speivieszpatavimo 
ant saves, tai ir pamirezi vis
ką....

Kaip pradėjo man iezguldi 
net ir klumoczit saviszkai pri 
valumus gerai iszauginto žmo
gaus ant gero visomenej, kad 
nevet laikais reike padarit au
ka isz skausmo kokis ekaus 
mas ira galvos jog tankei rei
ke aukuot ir savo givaste ant 
naudos žmonių ir del jin mei
les — gana jog ne galėjau 
ataispirt priesz pajėgas jio pri- 
kalbinimo o nuprausęs apsi
verkusias akis szaltu vandeniu 
pasiredžiau velei ir ėjau kaipo 
nevalninkas kokis ant antro 
piontro .

— Salone radau daugiau 
negu paprastinai žmonių, ke- 
los, nepažinstamos ponios, keli 
guodotini virai ir cielas buris 
paskirtas del grajinimo amato- 
riu apsede buvo dideli stalai 
gerdami arbata.

— Kada tik užtemijo mano 
pribuvimą gaspadine pribėgo 
prie manės ir pradėjo kolot.

— Labaj gražej labai griesz 
naj liept laukt ant saves czie- 
laj draugistej.... taj ženklina 
neras iszauginimas.... paži- 
gojimas svieto.

(Toliaus bus.)

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietnriaxkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.

PREKE $1. 
Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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

y——

Vajorko nekurios bobnle- d* 
vadnos, 

Net ir ejniki trauke gadnoi. 
Ant visu paibeliu tikusios. 

Nuo doru motinu atbkusios. 
O ir ejniki su vyrais trauke, 

Vyras nuo darbo parejas lauke 
Kad vanduo nusipraust duotu. 

Arba vakariene pasteluotu 
O jus netikusios tingines, 
Girtuokles ir kazirninkes, 
Ar tai moterei pritinka teip 

dari t, 
Ir tokius szposus varyt.

Kas-gi mate girtuokliauti, 
Arba in ejniki traukti, 

Kaip apie jus dori žmonis gali 
mislit,

Ir apie tokes bobas gerai sakit, 
Oj jus virai, 

Darote ne garai,
Prie jus priguli boba suval

dyti,
Ant davadnos moteres iezmo- 

kyti.
Ne esate virai, 
Tiktai verszei,

Ir pamatysite, jog to sulauk
site, 

Jog ant senatvės staugsite.
Ne vienas jau boba praganė 
Ižbego kad ir jos neiezvare, 

Ir vaiku iszsižadejo, 
Ba krepszelnin ka pamilejo.

mane tili-Vienas davė in 
grapa o danesza sziteip:

Mano Baltruvienele, 
Pakoczok viena szinkorkele, 

Kuri turi dukrele jauna, 
Bet paveizda pikta gauna. 
Nevesk boba isz kelio duk

reles, 
Tosios ne kaltos jaunos mer 

gėlės.
Ir jus motynos, katros dukras 

turite,
Kodėl neprižiurote? 

Kam in ta karezema leidžete, 
Ant pragarinio kelio vedate, 

Kas jus per motynos, 
Jagu esate kaip diaglos. 

Nežinote kur jus duktė val
kiojęs!, 

Naktimi po bjaurės vietas 
trankosi,

O ka gali daryti, 
Reike bile mergaites valdyti 

Kad viru priejtu, 
Tada biznis gerai ejtu, 

Su sz'tokiu pasielgimu gero 
nebus, 

Visos tokios karezemos ne tru
kus pražus.

Jau kitaip ant to žmonis nu
sižiūri, 

Ir jau kitokį protą turi,
Ne teip reike daryti,
Ne teip bizni varyti, 

Dorybe po kojų ne minti, 
Ant atejties reike atsiminti, 

Dievas neskubus, 
Nes visada teisus, 

Tokiu ne nukens darbu, 
Jagu toki daro bizni su pa

gialba mergų.

Viena mergyna baisei užpiko, 
Kad vaikinas jaja paliko, 

Su kita pavaikezeziot nuėjo, 
Toji susilaikyt ne galėjo.

Szoko staeze, 
Su savo kumszcze, 

Beže vaikynui in tarp-aki, 
Pati greitai atsitraukė. 
Vaikynae ateikvotejo, 
Prie mergynos priėjo, 

Merginai ranka prie veido 
pridėjo, 

Ant žemes iezilga padėjo.
Reivakas pasidarė, 

Vaikineli pas vaita nuvarė, 
Bet mergyna prova nelaimėjo, 

Sugėdinta namon parėjo. 
Ne reike musztis pradėt, 

Priesz virus reike nutylet, 
Ba kožna motere per menka, 

Neatlaiko viro ranka.

Petnyczio apie Mahanoju pa
giedosiu,

Ne kurias bobeles iszklosiu, 
Nes jau daug ant ju susirinko, 
Už daug pavėlina sau drinko, 

Bus naujenu, 
Ant kailio ju!

Keiserio anūkėlis ir jo tėvai.
Paveikslas perstato trecze sunu Keiserio Wilhelmo ir jojo 

paeze, kurie nesenei susilaukė sunaus. Keiseris labai džiaugė 
si jog pasiliko dieduko.

Prie szlubo.Del muso vaiku
Teisingumas.

Viename mieste gyveno pirk 
lye. Jis turėjo bubu, kurs bu
vo miesto pirkliu saiku ir sva 
ru užvaizdą Jo tėvas mėgdavo 
žmones apgavineti, mažinda
mas paika, bet sūnūs buvo la
bai teisingas. Viena muges 
diena pasklido garsas, kad tik
rinama sziandie saikai, svarai 
matai. Visi pirkliai paslepe'ne 
teisingus saikus, svarus, pri
žiūrėtojo tėvas to ne padare, 
tikėdamasis, kad sūnūs paslėps 
jo piktadarybes.

Atėjo užveizda pas tęva ir 
paprasze parodyti svarstykles 
Tėvas isz pradžių tik juokėsi 
ir nerode. Tada sūnūs pats 
sueijieezkojo svar»t>kliu ir sai
ku, o kada perziin-j--s atrado 
neteisiuc"!-', t-o ' e-ulaužyti 
ir dar lo-p-- >k ti pabau
da. Tai i-zpudes sūnūs tarė:

— Mielasai teveli! ne pyk 
ant man a3, nes iszpildžiau sa
vo pareiga. Jeigu bueziau 
tau dovanojęs, tai bueziau nu
sidėjęs priesz Dieva, instate 
ir žmones, o teipo-gi mano 
savžine neleido, kad tu, mano 
tėvu būdamas, teip skraustai 
žmones.— Tai pasakęs nujojo 
toliau.

Už toki paeielgima minėta
sis užveizda ingijo didele gar
be.

rodosi esąs patenkin-

savo draugui sztai

Atsarga ir rimtumas.
Vienas žmogus, kad ir kae 

žin-kas jam bloga atsitikdavo, 
niekados nennliusdavo, taip 
jog iez ezalies rodydavosi, kad 
jam nieko ne nebuve.

Jo draugas, visai prieszin- 
go budo, kurie prie kiekvieno 
nepasisekimo ar nelaimes kuo 
ne isz odos nerdavos!, paklau
sė, del-ko jisai kad ir nepasi
sekimu 
tas.

Szitai
kaip atsake:

Visa paslaptie eztai kame— 
su paprastu rimtumu atsake 
paklauetaeai— pirmiausia asz 
stengiuosi kaip galima vengti 
nelaimiu ir todėl elgiuosi su
lig savo sąžines Jeigu matau, 
jog man kuogenausia elgian- 
tiee neiezvengiama kokia klo
tie ar nepasisekimas, nenuliue- 
tu, nes esmi tikras, kad kitaip 
pasielgti asz negalėjau, o el
giausi kuogeriaueiai.

Atsitikus nelaimei asz visa
dos randu pate savyje susira
minimą: pirma, atkreipiu savo 
žvilgsni augeztyn— dangun, 
nee žinau, jog del-to gyvenu 
eziame pasaulyje, kad persi
kėlus anam, laimingesnių gy- 
veniman. Paskiau pažvelgiu 
žemen ir peretatau sau, kiek 
tai maža vietos asz užimsiu, 
kaip mane palaidos.

Ant galo asz apsidairau dar 
aplink save ir insitikinu, jog 
daug-daug yra žmonių dar 
nelaimingesnių ir už mane.I
uuiaiLuluguauiu xx u z uit 

Taip ir reikia elgties.

“KAPITONAS
VELNIAS”

Prietikiai Cirano De Bergarac

Verte Irz Francam Kalbos
KUN. DR. M JUODISZIUS

Yra tai labai 
užimanti ir juo
kinga apysaka, 
padalinta in tris 
tomus. Visi tris 
tomai vienoje 
knygoje.

404 Poslapio. 6x9 col. Dydomo.

...PREKE...

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY, VA.

SKAITYK!
— Jonai — klausė kunin- 

gas prie szlubo, —ar turi gera 
o ne priversta norą szita Ago 
ta knna czion matai, už mote 
ri sau paimti?

— Praszau
— pertrauke Agota — ar jie 
nori ar ne nori api tai ne eina
— jis tegul 
jin imu, ba 
asz turiu 
karve!

jagamaeczio.

džiaugėsi, jog asz 
jie nieko neturi, o 
ezimtus rubliu ir

...Moraliszka Kabala...
Katra iszdeda žmogaus ateiti 

Preke — lOo.

3

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

RŪBINA SULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D.T.B,

Preke — lOo

...Tikriauses Kabalas...
Alba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldiszku

Pereiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

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

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.Sonth Al; M.Imo? Citj.Pi.

PAVASARIS, PAVASARIS!
TAI LINKSMIAUSIAS LAIKAS;

bet tik tada tikra? <r linksmas pavasaris, kaip žmogus paJa- 
riAĮJt zįj liną iŠ savo kuno-organizmo ligų bei nesveikumus, kaip žie- 

mo8 šiurkštų žaltį, kuris vargina. Vienok, jeigu to nepadary- 
šit, tai liga kankins kūnų kaip 13 viršaus, teip vidurių, naiki- 

DAnt sveikatų Ir gyvastį y t aršiausias neprietelis ir taip besant 
netik pavasaryje, bet vasarų ir niekad neturi jo- 

'’-Aj&ky kios linksmybės ir ramumo, bet vargę.

KAD JAUTIESI-SūUI
F. smę pavasarį, tai ižsigydyk, išvaryk Ilgę lauk iš
MM 5 4 kūno, kraujo, nervų ir v durių: o kad ta vlskę pa-
Kpj i'it-i 1 * daryti atsišauk lietuv Sk j kailio j prie tikro
Kii <* '‘i'iwR-8“- ' ~ Profesonalio Daktaro Klinikos, kurs pagal reikalų

pritaikys speciališkai gerinusias lickarstas, kurios • 
kaip žilti saulės spinduliai išvaro žiemos šaltį, taip ligų išvarys lauk, be peilio, be sopulingų B 
operacijų j
Apturėsi tikrą linksmą pavasarį ir gerą sveikatą; T 

džiaugsies kaip 3imtal išgydytų dėkavodaini. IŠ DAUGYBES nor keletu patalpinam: T
GUODOTINASAI DAKTARE IR SPECIALISTAI:

Esu labai dėkingas už gėrę išgydymą, kad su l .ekarstoms teip gerai pasilikau Išgydy- V 
tu, nes pasilikau kaip naujai atgimęs, dabar linksma ir smagu, dar pusė llekar^tų pasiliko, T 
bet gerai esu sveikas, kad daugiau nereikalauju vartoti,—taigi šimtų kartų dėkavoju Phila- * 
delphios M. Klinikui, kaipo geram daktarui už pritaikinimų ir sutaisymų teip labai gerų a 
llekar.'tų. Su guodone. Good bye Jurgis Dulskis. Box 81, Alfred, N. Y. Mr. Jur- X 
gis Lutauskas, Jerome, Pa. SL Liudzevičia. 216 Pleasant str. Bcoit, Wis. K. Olševlče, I 
1444 Boss st. Camden, N. J. Mrs. Kazimiera Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y, J 
Tūkstančiai žmonių džiaugiasi tikru links- T 
TT111 DM Vrl S'! fili Irdėkavoja už išgydymų nuo visokių šviežių ir užsenėjusių X

■ ligų. Nervų ir nusi pnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, gal- I
vos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesveikumų ir užkietėjimo, sėklos nubėgimo nuo X 
saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažėjimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų į 
ligų ir tam panašios rųšies vyrų nelaimių. Teip-pat moterų nuo įvairių skaudėjimų strėuo- V 
so Ir kitokių ligų. j

Kad negali pribut asablškai, tai parašyk lietuviškai o apturėsi rodę, V o pag dbę ir tikrus 1 iekarstas, kurios gali tave išgy- f
dytl ir turėsi Linksmą pavasarį. Visada rašant adresuok teip: A

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

Valandos kasdien nuo 10 iki 4 po pieL Nedėliomis nuo 10 iki 3 po piet 
Ir vakarais nuo6 iki 8 Utarninknis ir Pėtnyčiomis.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KAD GALI BŪTI GREITAM LAIKE IŠGYDYTAS, I 
tik reik atsišaukt į Philadelphijos M. Klinikę, kuris vadžios pripažintas delei žmonių labo. W

„DAKTARAS" skaityk šitę knygę, kuri parašyta naujausio mokslo ir labai reikalinga kaip 
vyrama tclp Ir moterims, turėt ta knygę. Atrasit daug paslaptybių ir pamokinimų apie kę 
ikšiol nežinojot. Apturėsi dovanai, tik prisiųsk kėlės Štampas už prisiuutimo kaštus 

Philadelphlos M. Klinikų!.

•a »

Naudinga ir kiekvienam reikalinga užsisakyti

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.
IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.

yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas 
geriausių redaktorių. 1
netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
mams, bet lietuvių visuomenei.
nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
kinantis lietuvius išeivius.

Katalikas talpina visokias žinias iš visos Lietuvos, Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.

Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.

Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amor.: metams $2, pusei metų $1 
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.

Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuoso: metams $3, pusei metų $1.50.

Katalikas

Katalikas

Katalikas

Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri pamatyti veltui. 
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pašto 

Money Orderi arba pinigus registruotam laiške, adresu;

. J. M. TANANEVICZ,
3249-53 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

"““5” ' J -------------
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Ko reikia del tautos gi- 
vibes?

Apszvieta.

Da ira daug svarbia dalikn, 
kurie būtinai ira reikalingi, 
idant kūdikis iszauges atsi
mintu ant tėvu savo, o ipatin 
gai svarbiausiais ira ‘ dora” ir 
“tautiete”.

Mokikla negali prigulin- 
cziai iszpildit savo užduoties 
negali iezvietit proto pavestu 
jai vaiku po kiekvienu inžvel- 
giu, apie, ka jau nekarta rasze 
me tėvai, t. i. gimditojai turi 
szelpt ja tame. Mokikla be re
ligijos panaszi ira motinai be 
papeno savo kūdikiui, motina 
neturinti savo krutise papeno 
kūdikiui, rūpinasi gaut jo ki
tur. Teip ligiai, kūdikis kur 
negauna dvasiszko religiszko 
papeno mokikloj, privalo gaut 
ji namiejie no gimditoju. Žmo 
gus be tikibos, nors ir butu 
apszviecziausiu ira pagonis in 
givuli panaezue, kuriam nieks 
daugiau nerupi, kaip tik užga- 
nedimas savo kuniszku noru, o 
be tautietes ira kaipi pamesti
nuku, be tėvo ir motinos, kuo
mi žmogui ira savoji tauta.

Tautiszka kalba.
Didele klaida daro tie kurie 

rūpinasi gaivint tautiete tarpe 
suaugusiu lietuviu, kurie pri
buvo lietuviais isz Lietuvos ir 
lietuviais pasiliks iki mirs; tu 
iezsitautijimo nereikia atboti, 
tiems tik reikia bent eziek tiek 
apsiezviest, pamest savo kvai
lus žeminanczius mus inprati- 
mus, vien privalo rūpėti vi
siem, idant daauganti jaunuo
mene ežia gimusi neiszsitautin- 
tu. Tas ira visu svarbiausiu 
mums visu svarbiausiu gimdi- 
tojams, dėlto, kad vaikai isz- 
sitautine, pamėtė tėvu tautiete, 
pamirszta savo gimditojus, kai 
po svetimus jau jiems, o ga
ilaus ir tėvu tikibos ir pasilie
ka bludnais, paklidusiais kaip 
avis girioje; privalo tas rūpėti 
ir kuningam kaipo piemenims 
aveliu, idant jos nesuklistu isz 
savo pulkelio, privalo rūpėti 
labiausiai ir sargam tautietes, 
tevinainiam, kuriems guli ant 
szirdies tautos labas, nes tau
tos likimas bueianczioj gent- 
kartej, o nedabartineje.

Organizmas, arba kūnas ne- 
gal būti sveiku, jeigu kraujas 
jame negerai funekcionuoja, o 
mirezta kad kraujas liaujasi 
vaikszcziojes po ji, o szirdie 
paliauja tad plakusi....

Tautietes dvasia ira ezirdžia 
organizmo tautos, tautiszka 
kalba krauju. Tauta iki tol 
givena, kol kalba tautiszka jo
je uszsilaiko; žuvimas kalbos, 
reiezkia žuvimą tautos; nemo
kantis kalbos tautiszkos, negal 
ir jaust tautiezkai. Tas ka nu
mirė tautiszka kalba, pas ta 
numirszta ir tautietes pajauti
mai, dvasia, arba szirdie tau
tos. Pertai matome kad tau- 
tiszkas liežuvis tai givaetis tau 
tos. Kalba tėvu tai didžiausias 
žmogaus iždas; kalba ira augsz 
teenia dvasiezka galibia tevi- 
nee negu paproeziai. Papro- 
czius galima mest szalin, ipacz 
nelemtus, priimt svetimtautisz- 
kus lemteanius ir tuomi tautis- 
tes visai neinžeieime, bet jeigu 
kalba vesime o priimsime sve- 
timtautiezka, jau podraug žu
dome tautiete eavo. Kalba ira

gal tapti, kadangi ežia jau pa- 
tie žmones beprotiezkai iezsi- 
Uutineja, nedrauedami vaikam 
mirezt tautiszkos kalbos, o gal 
nemažai rasime tarpe musu 
czionais tokiu motinu, o net ir 
tėvu kurie in nemokancziue ju 
kalbos vaikus kalba svetima 
kalba ir pertai isz eavo vaiku 
daro jau sau svetimus

Žmogui labai ira geru daig 
tu mokėt kad ir visas pasaulės 
tautu kalbas, bet savoji kalba, 
savas liežiuvis jam privalo but 
vieubrangiaueiu, kadangi tas 
liežuvis gautas jau ne nuo sve
timo, vien nuo motinos, kuri 
krūtimis eavo ji penejo, kuri 
in ji mažiuleli glamoniai cziul- 
bejo ir mokino pirmu isztar- 
miu.

Pažvelgkime geriau in ta 
dalika, apevaretikime klausi
ma, kodėl tautiszka kalba žmo 
gui privalo but visubrangiau- 
siu tėvu palikimu?

Kadangi kūdikis gema neži
nąs jos, kalba turi but sutver
ta ps ežios tautos. Tvarszline 
pajiega žmogaus dvasios apei- 
reiezkia pirmiausiai tame, kad 
baisa savo perdirbinėja in tar- 
mias, kuriom savo mislis isz- 
raiszkineja kitiems. Visos tad 
prigimtos dvasiszkos spėkos 
vienos kilmes žmonių jungiasi 
in ta varezline dvasiezka pajie 
ga, ar galibe ir tveriasi liežiu
vis ar kalba, kuri esą veidro
džiu ju vienuodi arba visai ma 
žai skirtingu insiveizdinejimu 
(imaginacijos) ju misliu, ju 
jausmus ju suoprasties, ju vi
sos gales dvasios.

Ka-nors tauta kokia turėjo 
didžio, svarbaus jai paliko tai 
kalboje. Ir isz to tai iszeina 
tokia gili joj iezmintis, tokia 
logieznastis, tokia filozofija, 
kad žmogus stebisi ir kiekvie
nas tur stebėtis kada tik pa
žvelgs ir filozofiszkai pradės 
mastit, klausdamas kaip gale 
jo susitvert ta kalba, kodėl 
kiekvienam daigtui davė toki, 
o nekitoki varda, ir neinant 
giliu in filozofiszkas mastis pa 
sirenges tvirtint kad tik pate 
Dievas turėjo tautas iezmokint 
kalbos, ir inkvept in ji mislis, 
idant kožna daigta saviezkai 
pramintu.

Kaegi gal geriau nuspręst 
kaip brangus ira tautiszkas 
liežuvis, kas geriau gal suprast 
kas tai sava kalba, jeigu ne 
mes, kuriuos likimas mete in 
tarpa svetimųjų, kurie kitaip 
jauezia, kitaip mislija, kitaip 
viską vadina, kurie mus nesu
pranta, o mes ju kurie su mu
mis nesanjauezia, žodžiu kad 
jie mums svetimi.

Givendami eavo brangioj te- 
vinei, apsiausti tenais teviniez- 
kos kalbos, nejautėme teip sal- 
dibes tu balsu, kurie pereina 
kiaurai duszia — bet ezian- 
dien, atitolinti nuo gimtines 
szalies, givendami tarpe sveti
mųjų, suprantame, jei nevisi, 
tai bent daugumas isz musu 
kaip saldi ta kalba, kuria in 
mus motina glamonėdama kal
bėjo esant mums dar mažais. 
O! kaip saldžios tos mintie, 
kaip mieli tie balsai ir tie sal
dus motiniszki žodžiai, kuriu 
klausidavome, kurie judino 
musu jaunu dusziu jausmus, 
kuriuos potam patis stengėmės 
iszreikszti.

(Toliaus bus.)

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Kunigu permainos Vil

niaus vyskupijos.
Kun. N. J. Gintautas Dzie- 

valtovskis isz Eisziszkiu per
keltas Koncinan klebonu; kun 
E. Vaitiekauskas, Koricino 
klebonas, — Alszenu klebonu, 
kun B. Moczulskis, Alszenu 
klebonas, — Eisziszkiu klebo
nu; kun P Sakalauskas, Vo 
syhszkiu, kleb., — laikinuoju, 
Rodunes džiakonu.

Nemunaitis.
Traku apskr. Neseniai bu

vo ežia didelis karas, kuri šu
kele alkoholio kareiviai. Ta 
diena buvo jomarkas, kuriu 
suvažiavo daugelis žmonelių; 
atvyko ir minėtieji “kareiviai”, 
kuriu vardus ir pavardias tuo 
tarpu užtyliu. Didysis susi
rėmimas buvo ant Nemuno le
do. Ten “didvyriai” susis
kaldę galvas, iszsidauže akis; 
ant rytojaus vieni nuvažiavo 
pas daktarus, kiti ir apgulė 
namie.

Ilguva.
(Naum. apskr.). Szilvenu 

kaime malūnininkas Micevi 
ežius intaise nauja maluna su 
motoriu, benziną varoma. Da
bar dajvienoms tik girnoms, 
(duonai) mala, teeziau neužil
go intaisys ir kelioms girnoms 
ir gera piklių. Naujo malū
no su motoriu intaisymas at
siejo Micevicziui 4 tukstan- 
czius rubliu.

Bus žmonėms naudinga ir 
paranku.

Sintautai.
(Naumiesczio apskr.). Blo

ga pas mus! Geda net kitiems 
pasakyti — ugi dažnos musz- 
tynes ir net, ot szirdis dreba, 
jaunikaieziai viena savo sėbrą 
nužudė, o tai vis jaunimas, tai 
vis apsigėrę! Jeigu taip to
liau bus, tai nežinia, kur nueis 
Sintautų jaunimas. Užuot 
szviestis, tobulintis, jis darosi 
blogesnis. Tokie atsitikimas 
jau nebepirmas musu parapi
joje.

Būtinai reikalinga pas mus 
“Blaivybes” skyrius. Bet rei
kia atminti, kad esama ežia 
jaunikaieziu ir doru, kurie ir 
patis skaito, szviecziasi ir ki
tus in tai skatina, bet tokiu 
palyginamai maža.

Geda sintautiecziams turint 
taip nedora jaunimai Pakol 
laikas, senesnieji ir prakilnes
nieji, žiūrėkime ir neleiskime 
jaunimo akiu plotn!

Kartena
(Telsziu apskr.). Nors mu

su jaunimas galvatrukiais bė
ga “aukso kasti”, teeziau ne 
maža jo yra ir namie, Bet ir 
sziais negalima pasidžiaugti. 
Dauguma musu jaunimo, o 
ypacz mergynos, mėgsta vaka- 
ruszkas, kuriose nekaltybe mi
nama purvuose, kur psezios 
mergynos jeszko progos nusi
mesti savo vainikėli.

Nemažiau tvirksta jaunimas 
taipogi linaminiose. Czia jau 
nimas pasilieka per nakti, pa
sigėrusios mergynos gula tam
sumoje su vaikynais. Kokis 
czia prasideda mergų pliausz- 
kimas — baisu ir pagalvoti. 
Jeszkodamos priežasties, mer
gynos, žinoma, lengvai praran 
da savo vainikėlius.

Bombardavimas Skutaros per susivienitas 
armijos Juodkalniecziu.

KUR BUNA
Mano pusbrolei Juozas Martyna? 

ir Mikas Kunigoniukai visi paeina 
isz Suvalkų gub., Sejnu gmino., Mi- 
raslawo kaimo pirm’au gyveno Gil- 
bertone, o dabar nežinau kurpraszau 
atsiszaukt ant adreso, (ųg o$)

G. Waranauckas.
717 Mill St. Plymouth Pa.

Mano draugas Jnlius Sinkeviozia 
18 m. kaip amerikia^ paeina isz Su
valkų gub., Kalvarijos ^pav. Slaba
dos sodžiaus, turiu svarbu reikalą 
jis pats ar kas kitas praszau atsiszaukt 
ant adreso. (gg ’o;)

J. Žvirblis
825 W. 18 th st. Chicago Ill.

Mano broliai Petras ir Kazimieras 
Kavalauskai paeina isz Suvalkų 
gub„ Kalvarijos pav, menkupiu 
kaimo pirmiau gyveno Plymouth 
Pa. o dabar nežinau kur jie pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre- 
SO. (gg ’O})

Mrs. Eva. Rimanavioziene
1 Luzerne st. Lee Park
Wilkes-Barre Pa,

Mano pusbrolis Jokūbas Punea 
paeina isz Kauno gub., Panevėžio 
pav,, 6 m. adgal gyveno Michigan 
Steite o dabar nežinau kur jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso.

Ad. Lapen.
Blaine Oreg,

iszsiuncziu in prisakyta vieta, 
niszku pagal teisinga kursą.

Litah MENW IB MOW BAN®
Asz esmių po kaucija Ohio valstiiojt 

turiu dideli agentūra ir kontora bankin 
savo loonam name vertes $12,000,01 

Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ii 
greieziausiu laivu. Siunoziu piningus ir 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaue

Iszmainau Rusiszkus piningus ant amenko 
Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiusi

marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip
A. J, KEYDOSZ1U8. 202TroySt. Dayton. Ohio.

WTUDA KORKINEIS 
galais 

Kožnas Ruko 

NEBO 
Cigaretus 

10 už 5c.
Pardavejei parduoda daugiau 
NEBO Cigarėtu kožna diena.

Cigaretai
Garsiausi 
Amerikoje 
už tairkad 

esą geri.

lapoja®3

arta

US,P* 

iehkw k

paveikslu misliu ir jausmu 
žmogaus; liežuvis ira paveiks
lu misliu ir jausmu visos tau
tos. Isz liežuvio pažinsi amžių 
ir givenima tautos, pažisi jos 
charakteri, jos laipsni apszvie- 
tos o net atspėt galima ne tik 
praeitus tautos padėjimus, bet 
ir ateities likimą ir paskirima 
tautos.

Musu buvo likimas, musu 
tautos padėjimas kaip žinome 
toks, kad grumo pavojus; ap
siausti esame svetimais gaiva
lais ir tik valtije musu tautisz
kos kalbos galime gelbet tau
tiete nuo baisulingu bangu, 
nuo pragaiszties.

Kad tauta stengiasi isztau-

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

MAHANOY CITY, PA.

iuink"3'

eiBtlsti

«•
yfjreM
per J*®

tint kita galingesne tauta, kad 
stengiasi iszpleszt isz žmonių 
tautiszka liežuvi nelabas prie- 
szas, tautistei toks pavojus dar
negrumo, kaip ten, kur tauta 
apsiausta svetimu gaivalu, pati
rūpinasi arba visai be apsimis- 
lijimo glaudžiasi prie svetimo 
gaivalo ir susilieja su anuom. 
Ten iszsitautijimas labai veik

i; NAUJA KNYGA |
-PO VARDŪ-

i PRIEJGIAUSES
' > MOKSLAS

ANGLISZKO t
LIEŽUVIO BE

! PAGIALBOS KITO. |

ii Yra Ui praktiozniause Knyga
i ! kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grin orius isz Lietuvos 
gali ia trumpa laika pats per 
save Iszmokti Angolakai aniek 
tiek kalbėt

Toji Knyga druosei apdarita 
ia Fraaousini raudona aucHaaa 
h kaestooje tiktai J | e Fsairt— 
nasiuntiaBO mes apnaokaaaa,

RAULĮ MahumyCttr
S————

Teeziau pastaruoju laiku 
eme rasties vaikynu, kurie sza- 
linasi tokiu draugiu ir ima ro
dyti gera pavyzdi.

IlaUiai.
K. G. Pas mus vienas jauni 

kaltis, žadėdamas vesti viena 
mergina, iszkaulyjo isz jos nau 
jas drapanas, ir niekas nežino, 
kur jis dingo. Tai pamokyni- 
mas merginome, kad butu at- 
sar gesnes su tokiais “frantais”

Verta isitemyti
Ryga.— Tūlas Sztai pasi

pažino Elzbietos gat. su kokia 
— tai “paukeztyte” kuri pasi
kvietė ji sevan bulan Kurma- 
novo gat. No 2. Sztai priė
mė pasiulijima. Apleidęs gra 
žuoles butą 8. pastebėjo, kad 
jo kiszeneje nebeliko 4000 
rubliu. Sulig Stalio aiszkini- 
mo “panele” metu 35, gelton
plauke. Butą, kuriame S. li
ko apvogtas, užlaiko žydas 
kurpius, iszdaves viena kam
barį kokiai—tai ten seniai.

Kalvarija.
(Suv. g). Szimet lietuvis 

Buczinekas pirko už 10 tuke- 
taneziu muro narpa, kuris stovi 
labai patogioje vietoje; jame 
galima padaryti sankrova, tu
rėti sale susirinkimams ir t. t

Laižuva-
Kauno gub. Pas mus per 

užgavėnes isz senovės yra užsi
likęs “Užgavėnių žydu” vaiksz 
cz ojimas”. Užgavėnių diena 
kaikurie isz jaunumenes apsi
daro žydais ir eina per kaima 
“juokus darydami”. Tankiai 
tie juokai pavirsta in verks
mus. Sztai ir szimet “Užga
vėnių žydai” besiausdami, su
sigriebė elgetaujanczia mergi
na nulaužė jai koja. Dabar 
vargeze su 5 vaikais be duonos 
ir malku skaudejima, bada ir 
szalti kenezia. Ar tai dora 
taip pasielgti. Kad nore geri 
žmones susimylėtu ir suszelp- 
tn.

Taip-gi papeiktina, kad pas 
mus kaikurie žmones, ypacz 
isz moteriszku, perdaug liežu
vauja. Jei nesiliaus, liežuv- 
ninkiu pavardes apskelbsiu 
per laikraszti, tuomet bus 
priesz visa svietą geda.

Kauno gubernatorius-
Iszleido insakyma, kurio 

szia koks tikslas:
Ginama duoti vietos dova

nai arba už pinigus savo na
muose mokyti vaikams arba 
suaugusiems, jei nėra tam tikro 
vyresnybes leidimo, ir jei žmo 
nes, kurie moko, neturi tam 
tikro, instafymu reikalaujamo 
liudijimo.

Ginama padėti taisyti slap
ta ji mokymą pinigais arba 
kitomis, tam tikslui skiriamo
mis priemonėmis, arba savo 
paties darbu, tai-pat kitus pri
kalbinėti arba versti taisyti 
slaptaji mokymą; lygia dalia 
neleidžiama mokyties tokiose 
vietose.

Ginama eiti kataliku tiky
binėms procesijoms isz kitu 
gubernijų, negavus vietines 
gubernijos valdžios tam tikro 
leidimo.

Ginama taisyti minėtąsias 
procesijas, maiszant prie ju ne
reikalingus tikybai dalykus 
arba del paminėjimo kokiu- 
nors žmonių arba atsitikimu, 
kuriu garbinimas nėra ver- 
cziamas kataliku bažnyczios.

Ginama, einant minėtosioms 
procesijoms:

Lydėti jas raitems, arba sn 
muzika, vilties rubais, kuriu 
nereikalauja bažnyczios insa- 
kymai;

Neszti amato veluvas, drau
gijų flagus arba kitus žen
klus;

Dalyti ženklus, kuriu ne
vartoja bažnyczios reikalams;

Neszimas ir kabinimas vė
lumu, flagu, ir kitu panasziu 
papuoszalu kitoniszkos spal
vos, negu rusu tautine spalva:

Sakymas kalbu ir dalijimas 
uetikybinio turinio knygeliu, 
giedojimas separatiszku imnu 
arba giesmių ir maldų mi
nėtųjų imnu gaida.

Nusikaltusieji tais insaky- 
mais bos adminstrativiniu bu- 
du baudžiami pinigais ligi 500 
rub. arba aresztu ligi trijų me
nesiu.

Žemaicziu vyskupija.
Utenos zekonas, kun. Ja- 

nuleviczius, paliuosuotas nuo 
dzekono priedermiu; Taurag
nu klebonas, kun. Jarasziunas, 
paskirtas Utenos dzekonu; 
Žalpių filijalistas, kun. Oku- 
liczius, del nesveikatos paliuo- 
suotas nuo vietos ir apsigyve
na Kaune; Viduklės kam., 
kun. Balandis, paskirtas Žal
pių filijon; Paezvitinio kam., 
kun. Garbaliauskas per keltas 
Viduklen kamend.

Smilgiai.
(Vilkaviszkio apskr.) Mu 

su apylinken buvo atėjės neži
nomas žydas, kurs save vadino 
daktaru. Pažiūri in ranka ir 
spėja pereita žmogaus laika ir 
ko dar sulauksiąs. Duoda 
nuo visokiu ligų visiems vieno
kiu “vaistu” ir lupa už tai ge
rus pinigus. Bet iki sziol 
nieks neiszsigyde, o žydas nu 
ėjo eavo keliu.

Joniszkis-
K. G. Pas mus vasario 8 d 

tapo rastas negyvas žmogus. 
Vėliaus pasirodė, jog jis yra 
Gruzdžiu valscziaus.

Randza pasimiręs nuo alko 
holio. Ne palaidot gimines 
neatsiszauke. Baisus girtuok
lio likimas.

Atsakymai ant skaity
toju užklausimu.

— Prezidentas Henry Har
rison turėjo dydžiause szei- 
myna Baltnami: Turėjo 6 
sūnūs ir keturis dukteres.

— Daugiause aukso iszkaea 
stekuose California, Colorado 
ir Nevada.

— Alaska nupirko Suv. 
Steitu nuo Rosijos 1867 mete 
už $7, 200,000. Szendien ne
parduotu, už deszimts kartu 
tiek.

— Turtingiauses preziden
tas Su. Steitu buvo Martinas 
Van Buren, paliko jisai $800,- 
000.

— Steitas Illinois moka dy
džiause alga savo gubernato
riui ba net $12,000 ant meto.

— Tvanas Johnstown, Pa., 
kurie užliejo visa miesteli, at
sitiko 31 Gegužio, 1889 me
te.

— Admirolas Denvey su
naikino iszpaniszka flota 1 
Gegužio 1898 mete.

— San Franciske drebėji
mas žemes atsibuvo 18 ir 19 
Aprilaus 1906 mete.

— Suez kanalas likos pra
dėtas kasti 1859 mete o atyda- 
re 1869 mete.

— Prezidentas Gaifieldas 
likos perszautas 2 July 1881 
mete o mirė 19 Septemberio 
tu paežiu metu.

Pleszikas užpiko.
Pleszikas:— Atiduok pinin

gus ar ziegoreli I
Praeigis:— Dėkui Dievui 

ne turiu nieko, ne ziegorelio 
ne piningu.

Plesz.— Tai ko po velniu 
valkiojosi nakti? Tu misliji, 
jog asz cze ant tuszczio laika 
gaiszinsiu ?

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS 

KRIMINALISZKAS 
APRASZIMAS

Verte D. T. ir F. W. BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo

DALIS r.
MOTERE BE SZIRDIES.

I.
ANT KRASZTO PRAPULTIES.

Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamaželi ir Mikolas, 
su pluosztu,popieru po pažaste, 
inejo smagei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nepakajum in 
veidą kasijeriaus.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniczios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
užsidunksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku kas priguli, nes 
sunkei labai eina; tenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, stokas mums 
szimta tukstaneziu franku!

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co. 
Maliau oy City, Pa.

GERA PROGA!
Gramatika angliszkos kalbos mokytis 
bemokytojo, apdaryta - - $1.00 
Vaiku Draugas arba kaip mokytis skai
tyti ir raszyti be mokytojo - 15c
Naujas Budas mokytis raszyti be 
mokytojo - - - - 10c
Aritmetika mokinimuisi rokundu su 
paveikslais, apdaryta - - - 35c

Viso |1.60
Kas atsius iszkirpes szita 

apgarsinima isz ‘-Saules” ir $1 
per money-orderi tai gaus visas 
4 knygas 60c. pigiau.

P. MIKOLAINIS
BOX 62

NEW YORK, N. Y.

A-B-Cela
-ARBA PRADŽIA------ 

Skaitymo ir Raszyma
DBL VAIKU M*.

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefono*.* Worth^2822,^i^

BISCHOFF’S
287 Broadway

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

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1818m

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

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentallstkas Poperas ia 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausiai,

—: 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 greioziausei, teisingiausel, ir 
pigiausei galite atlikti.

:r, lietuvis gyditojas
T r* tai rieaatinū gyditojaa Pittsburg., diploma rota* 

Varszavoia, kuria turi ,□ virei 16 matu iezbandima, 
gydime visokiu Hgu. Iszgydo visokes Hgaa nepaisant isc 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus T roti m n. 
Sekina, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydn 
Savvaiisakas Ligas. Jiojo epeoialiszkumaa yra gydimas 
Užeiseneujusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauoaia. 
Uždegimas, Nupuola. Silpnyb. ir Kraujo Nnbegiisa 
Užaiaaajusiu Ligas kad ir pajinanoaioa neg Tava.

Reikalą raaaykita ant adreso 
n ra n *** Peu p®.

iŠ UNION NATIONAL BANK^
MAHANOY CITY, PA. •

:: CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000. •
;; Suv. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu. I

’* Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam •
• • prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant I
.. ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
’ * turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis. •

;' HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet. •
;; F. J. NOONAN, V ice-Prezidentas. Subatomis 9 lig 12-ad. *
■ • W. H. KOHLER, Kasierius. •
Mi l'l l i i-i 1111 iii 11 u irBWWwwwrawwwuiwR!

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

P. V. OB1ECUNAS IR KOMPANIA
Cor. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg, Pa.

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes anl 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russijos.

į JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI vyrai

50,000 
kNYŠlJ
DYKAI DIEL VYRU.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamB 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tue knygų.. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

k ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeimo*
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje kei^

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syfllh. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnelma, Abel- 
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
K tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
—X Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali but -galiutinai 
== išgydyti sava nudmuse. privalai ir slapta, su ma--_ 
= žais kaštais. t
== Tūkstančiai vyru ntgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
== ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji ira krautuve ži- 
== nios ir talpina šiam tylius slaptibcs, kurios vyras turi 
= • ' X ~inoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
== bevertes, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 

pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- <
= dy ti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYS AI DYKAL

Męs užmokant ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa-
- - Ą varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

ĮB Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

S DR. JOS. LISTER & CO.
L 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

J Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminul dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

^=4 Vardas ir pavardė............................................................................

Adresas

Stcjtas



kW. RYNKEWICZIUS
.. N0TARIU8ZAS...

233-235 W. CENTRE ST., MAHANOY CITY, PA.
PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU

...... PO FRIZŪRA BANDOS.......

Mano Privatiszka Banka yra po 
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir 
pinigiszkus reikalus galima pas mane 
be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujancziu pa
rūpinu.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greicziause 
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali

Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, J uostas, 

Kepures, Karūnas, Špilkas ir 1.1. -
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus 

ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakymu. 
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

MUSU DRAPANŲ KROME randai visokiu Drapanų 
ir Apredimu del vyru ir vaiku. Sziame laike ka tik 
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir pra- 
szome ateiti ir peržiureti o jaigu pirkaite tai busite 
užganedyti.

Žinios Vietines.
— Po pedei.
— Buvo darbo dedei.
— Skaldė galvas ir terlas.
— Tai vis ant garbes tau- 

tiszkos.
— Karelas Lapinskas nu

pirko narna ant Sixth uliezios.
— Redingo kompanije isz- 

mokejo Vasario menesi $28,- 
075,13 paszelpos del angle- 
kasiu. Nuo Dec. 1. 1888 lig 
Feb. 28, 1912 iszmokejo pa- 
szelpo $5,722,583,67

— Jonas Jonės, 40 metu se
numo, gyvenantys ant W. 
Spruce uliezios atėmė sau gy 
vaste per nusiszovima revolve
riu. Kelos dienos adgalios 
Jonesas palaidojo savo pa- 
czia. Badai tas daugiause jin 
rūpino. Paliko szeszis vai
kus.

— Szi vakara didelis teatras 
ir balius Boczkaucku saleje. 
Eikite visi o turėsite linksma 
laika.

ISZ LIETUVISZKD 
KAIMELU.

Loapurex, Pa: — Lietu
viu didelis būrelis, isz tu viso
kiu atsiranda, nekurie vyrelei 
ir moterėles labai palinkę in 
geryma.

— Darbai gerai eina, isz 
kitur pribuvusiam darbas ne
sunku gaut, uždarbiai geri.

— Oras sziltas.

Harrisburg, UI. — Upe 
Mississippe kyla augsztyn be 
perstojimo. Užseme arti 200 
namu, stoti ir dali geležkelio. 
Žmonis ant luoteliu persikeli- 
neje isz vietos in vieta, ne 
turi kur gyventi. Gubernato 
rius prisiuntė palatkas ku
riuose žmonis gyvena. Gyven
toje! yra labai nusimyne ma
tydami bledes padarytas per 
vandeni.

Zanesville, Iii. — Czio- 
nais tvanas pridirbo daugeli 
bledes, žmonis patrotino viską 
tik tiek pasiliko ka turėjome 
ant pecziu. Isz Lietuviu nepra
žuvo nevienas. Norints žmone
lei ir atrado savo pastoge, bet 
viskas radosi dumblėse. Visi 
esame baisei perymti tuom 
atsitikimu.

Vargas, priežaste savžu- 
dinstes.

Madritas, Iszpanije.— He
lena Vadonna, patogiause mer- 
gyna Barcelonijoi, szitomis 
dienomis atėmė sau gyvaete, o 
priežastis savžudinstos buvo 
dydelis vargas.

Kada patogi Helena inejo 
jau in tarpa “svieto,” mirė jos 
tėvas, kuris buvo penetojum 
savo szeimynos. Szeimyna in- 
puole in dydeli varga, o ydant 
gintis nuo jo, patogi Helena 
ėmėsi narsiai prie darbo— 
siūdama ir teplodama paveiks
lus, užsipelne ant duonos. 
Dirbo isz visu pajėgu— diena 
ir nakti net ant galo nelaimin
ga apjako. Tada vargas da 
daugiau prispaudė duktere ir 
sena motyna. Tūlas anglikae 
patyręs, kad toji patogi mer- 
gyna randasi su savo motyna 
dideliam varge, atlankė jas 
mierije suteikt pagialba. An
glikae už josios gražus plau
kus pasiūlė 5000 franku, kuri 
noringai tiko ir pati paėmus 
žirkles nukirpo plaukus nuo 
galvos. Atydavus plaukus, 
paėmė piningus, atydave mo
lynai, o pati isztraukus revol
veri isz kiezeniaus, szove in 
save, nusiszaudama ant vie
tos.— Yra tai retas pasiszven- 
timas dukters del savo senos 
motyneles.

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

MAHANOY CITY. PA.

BALEl ir TEATRAI

Didelis Teatras ir Balius 
ūktuose Karsztinga Meile 
Iszkele L. S. S. A. Kuopa 

46 isz Mahanoy City, Pa. 
Utarninko vakara 15 d. Ap- 
rilaus, Boczkaucku saleje. 
Teatras prasidės ant 7 ad. va
kare o balius prasidės tuojaus 
po loszimuj teatro. Yra tai pro 
ga visiems lietuviams praleisti 
linksmai szi vakara o kurie 
pribus tai visame bus užganė
dinti. Laike teatro ir balaus 
griež orkestrą susidedanti vien 
tik isz geriausiu profesorių. 
Kuopa padeda daug storones 
idant szitas vakaras kiekvie
nam patiktu ir tai yra užtekti
na gvarancija kad visiems tu
rės patikti kadangi szita Kuo
pa susideda isz vyru kurie ne
tingi pasidarbauti del labo vi
suomenes. Inžanga bus 50, 35 
ir 25^ Vaikams 15^.

Didelis Lietuviszkas ir Lenkiszkas

Koncertas ir Balius
Atsibus ketverge, 17-to 

April, 1913 ant Konkoliaus 
sales (ant Pulkuae) Shamokin, 
Pa.

Choras sujungtas su gera or- 
kiestra, dainuos puikiauses 
lenkiszkas ir lietuviszkas dai
nas o teip-gi bus atgiedota 
Sasnaucko Kantata po vado- 
vysta profesoriaus Jono Czi- 
žaucko

Prasidės 8 valanda vakare. 
Inžanga 50^ del moterių 15^

Po koncertui bus balius ant 
kurio užsipraszo visus lietu
vius isz aplinkines ant teip 
puikaus pasilinksminimo.

Reikalinga.
Prastu darbininku ir molde- 

riu. Leiberei dirbdami nog 
sztukos gali uždirbti nog $2 
lig $2.50 ant dienos, molderei 
gali uždirbti $2 50 lig $3 50 
ant dienos. Dasižinokite apie 
daugiaus pas (gg o})
Missouri Malleable Iron Co.

East St. Louie, Ill.

Ant Pardavimo.
Turi ant pardavimo keletą 

geru ealunu ir “wholesale” 
bizniu ir parsiduos už neper- 
brangias prekes. Yra tai 
giara proga tiems ka norėtu 
užimti virsz minėtus biznius. 
Apie daugiaus dasižinokite 
pas. ( jg o?)

Jesse Webb.
119 E. Pine St.

Mahanoy City, Pa.

Parsiduoda pigiai.
Nauji namai ant trijų fami- 

liju, kurie randasi prie lietu- 
viezkos bažnyczios Minersville, 
Pa. (New Additon) Kampines 
lotai. Kreipkitės ant adreso:

Clappier Shoe Store, 
(pgoj) Minersville, Pa.

Senas laivas admirolo Perry.
Musztineje ant Lake Erie, mete 1813 kada Amerikas ke- 

riavo su Angliję už luoaybe, nuskendo amerikoniezkas laivas 
“Niagara” kuriuom valde admirolas Perry. Randas nutarė 
taji sena užlieka iszgauti isz ežero Erie ir tasai darbas atsibu
vo pasekmingai. Paveikslai perstato taji laiva — žinoma 
tik sienas isz mediniu paikių. Po keliu menesiu randas jin 
atnaujins teip, kaip buvo 1813 mete.

žanga vyrams 25^. Moteremsį ladel*]**
unuua į aiiiDurn vu. vuikuv.

Fanuos—Farmos.
Turu ant pardavimo 25,000 akieriu 

žemes, parduodu po tiek akieriu kiek 
kas reikalauja. Ant tos žemes yra 
tarpais maži miszkai o tarpais yra 
czista žeme kur galima arti be vali
nio. Isz tu miszku galima pasibuda- 
voti krajavus budinkus arba tvoras 
apsitverti. Preke žemes yra nog $8 
lig $20 už akeri ant lengvu iszmo- 
kesoziu, inmoket reike po viena do
leri už akeri o reszta suma gali mo
kėti kaip iszgali; kožna menesi arba 
kas metas per tiek metu ant kiek 
bus padaryta sutartis, ir laike bedar
bes, ligos arba kokios nelaimes pa
laukėme su užmokeseziu. Turiu ant 
pardavimo teipgi ir geresniu farmu 
su troboms, soaais ir aremais laukais, 
visokiu didumo ir prekių. Szitos far
mos randasi Michigan steite, pale Mi 
chigan ežerio arti dvieju turgaunu 
miestu in kur atplaukė daugybe lai
vu. Turiu ant greito pardavimo far- 
mas Lake ir Mason pavietuose kur 
randasi geriausia žeme visoj valsti
joje o ir didžiause Lietuviszka Kolo
nija kur jau 132 Lietuviai turi nusi
pirkę farmas ir dar puikei ir linksmai 
sau gyvena ir kas metas Lietuviu 
skaitlis kas kart dauginasi ir žeme 
eina vis brangiu ir geresne žeme 
greitai iszsiparduos, todėl mieli bro- 
lei Lietuviai jaigu norite sau ir savo 
szeiminai geresni, linksmesni ir svei
kesni givenima turėti, kur nereikes 
sunkei dirbti po bosu ir jaigu norite 
dirbti del saves tai pirkite farmas 
tarpe Lietuviu farmeriu. Vaikams 
arti mokslaines, trumpu laiku Lietu
viai ketina statyti savo bažnyozia ir 
bus tikra antra Lietuva. Norite pirk
ti galite atvažuoti pamatyti szita 
vieta, kadangi asz pats ežia tarp Lie 
tuviu ant tu farmu gyvenu ir esmių 
farmeris ir žinau apie ka kalbu. No
rintiems platesniu žinių, raszykit pas 
mane o gausite knygute ir mapaa ka 
viską perstata apie szita Kolonija. 
Atvažuokite arba raszykite ant szita 
adreso: (gg oų)

Anton Kiedis
Lake Co. Peaoook, Mich.

BUKIA VYRAS!
Ruptura

Varicocele
Prapolus Pajėgas

Užtrucintas Kraujas

Atima Jumis Vyriszkuma.
Uukia Iszmintingas 

Ūkia Sveikas!

Dr.O'Malleyf“’?
R J *I Iszrasta per maDildąs (^ojarautik

m v mano ofis

DR. O’MALLEY, SPECIALISTAS.

Visados iszgydo!
\ ' i per 30m!

— peilo ir vaistu! 
Iszrasta per mane!

mano ofise.
PRASARGA! Darbininkai katrie 

pas mane dirbo, gal sakyte kad jie 
žino mano methoaa ir pagal ju gydo 
be operacijos, jie gal ir pamegžioja 
mano rasztus. Bet randasi tik 
VIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS 
ir naudojamas tik MANO OFISE.

Asz ne^arsinu jokiu gromatu lygoniu 
kadangi atsilankymas in mano ofisą 
parodysiu jumis kad turiu daugybe 
gromatu nog Lygoniu isz visu szaliu 
pasaulės kurie tapo iszgydinti.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 S. Washington St. 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma. Suvirszum 
30 metu daktaravimo Wilkes-Barre 
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2o. 
marke o gausi Knygute apie Ruptura.

PININGAI DARO PININGA!

TIK reike pradėt czedyt o tada juso piningai 
dirbs del jus. *
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

banka yra geriause vieta del sudėjimą piningus.
Banka pagialbes jumis juso užsiemime 

arba prigelbes pirkti namus.
Szita Banka yra visada prietelis del savo

in SzitaDepositoriu, todėl dekite Piningus 
Banka o turėsite giara prieteli.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.

Geriauses ir didžiausias samas 
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

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

...DIREKTORIAI...
C.L.Adam, Vice-Prezident&s.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

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

Merchants Banking Trust Co
MAHANOY CITY, PA.KARPETAI m IR... DIVONAI Pirkite dabar del Veliku.

Guinan’s

1 Prekes pigios idant jumis pagelbėt 
pirkti. 10c. nog masto ant visu 
Karpetu. Galima pirkti dabar o 
mes palaikisime ir kada jumis 
reikes tada galesite atsiymti.

Mahanoy City, Shenandoah, 
Mt.Carmel, Landsford.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

G arsiu Lietu vlszku-Lenkiszku Vaistu.

S
3C/)

Neteisingas garsinimas.
Paskutiniais kelias metais 

neteisingas vaistu garsinimas 
ant tiek prasiplatino, kad ne 
kuriose valstijose liko lazduo
ti instatymai, uždraudžianti tai 
daryti. Garsintojas turi gvaran 
tuoti savo apgarsinimo teisin
gumą. Mes visuomet buvome 
tos nuomones, kad žmones ne 
turi but apgaudinėjami. Yra 
keliatas vaistu, paežiu žmonių 
pripažintu už gerus, kaip va: 
Triner’s American Elixir of 
Bitter Wine. Didis skaiezius 
nejeszkotu laiszku darodo, kad 
szis vaistas veikia kaip ap
garsintas. Mes atkartojame, 
kad jis yra padarytas isz tyro 
raudono Kalifornijos vyno ir 
nekuriu vaistingu žolių, datir- 
tu, kaipo turineziu gera veik 
me ant žmogaus kūno, ypatin
gai ant ligų virszkinanczioj o 
kanalo, arba netekus apetito, 
kunui nusilpus, nuo sukietė
jimo ir visokiu nesmagybiu, 
nuo to paeinaneziu. Aptieko- 
se Jos. Triner 1333-1339 S. 
Ashland avė., Chicago, Ill. 
Bandyk Triner’s Liniment ir 
pasakysi, kad tai geriausias 
vaistas nuo skaudėjimo ir suti
nimu.

Ant pardavimo.
Parsiduoda 3 farmos labai 

puikioi vietoi, geram padėji
me. viekas parsiduos už puse 
prekes norintiejie pirkt atei- 
szaukite ant adreso:

J. Rymdeiko,
114 N. Geo. avė, 

Atlantic City, N. J.

Ant pardavimo.
Parsiduoda Hotelie su pra- 

parte, geras biznis daroma, ne 
toli nog parko parsiduos už 
pigia preke atsiezaukite ant 
adreso:

Ja c Szolunae, 
527 Maners Rd.

Parsons, Pa.

Lietuviszkas Agentas 
^SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu 
linijų’ in ir isz Lietuvos. Srunczia 
Piningus in visas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai.

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar pažinstamus tai ra- 
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkorcziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. Raszant prisiu- 
skite už 2o. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu ta voru ir Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

$25 Grafafonas už $21
(su 16 Dainomis)

Asz užlaikau Columbijos Grafofo- 
nus su Lietuviszkom dainom, kurias 
iszgieda labai garsei ir aiszkei. Ant 
abieju pusiu yra po kitokia dainelia, 
rekordai yra padariti gana druezei 
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas 
rekordas prekiuoja tik 75o.

Jaigu ne turi mano kataloga tai 
prisiusk už 2c. pacztinia markia o 
apturėsi didelipuiku kataloga kuria- 
mia rasi visokiu geriasiu Armonikų, 
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu 
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku 
ir Malda knygių kokiu tik randasi 
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru 
gromatu raszimui su puikeuseis ap 
skaitimais ir dainomis su drukuotais 
aplink konvertais, tuzinas 25o. penki 
už $1. Sztornikams, agentams ir 
pedliorems parduodu visokius tavorus 
labai pigei. Reikalaukitia visokio ta- 
voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus' 
pas tavorus, adresas:

W.Waidelis X',.,.
29 MOTERIŲ GRAŽYBES 

Tikiai artistiszkus paveikslus 
gražiausiu moterių, me s siun- 
cziame uždarytame laiszke 
už 42c.
B. AUTURI 520 w- ,82",d-s“

FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

Szitas

Bankas su 
visais ligei 
apsiėjus, ne
paisant ar pi- 

ningiszkas reikalas yra 
mažas ar didelis.
Ge-iausias būdas pasi
rūpinti save supininga- 
is ant ateities, yra tuo- 
iaus pradėt ozedint o 
laike pareikalavimo 
turėsit© ant ko pasi
renti.

Senianria National Banka 
Schuyllullo Paviete.

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

Del Visokiu
Pasilinksminimu

Reikalaujate GERU Gėrimu. 
Pirkite nog savo Tautieczio 
kuris teisingai jus užganedis. 
Atsiųskite adresa o gausite 
kataloga dykai.

Fr. Strawinskas
1807 Carson St, Pittsburg, Pa.

DOVANAI DOVANAI
Ukiszka Kalendorių J 913 metams ir naudinga 

“Paketbuka” su užraszu knygute, iszsiusiu dovanai 
kiekvienam kuris prisius man 10 geru adresu savo 
pažystamu ir 10c. markėmis, apmokėjimui siuntimo 
leszu. Adresuokite sziteip:

J. W. Geležunas, 170 Grand St; Brooklyn, N. Y.

Polithania State Bank
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnusdokamentus Lietuvai 
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad 

jau asz nesu daugiau ne locnin'ku ne virszininku,ne darbiniku 
“Ali Nati >ns Pa >koje ant 12-tos. gatves“ ir kad dabar 
atidariau ofi.-a mano naujoj vietoi

Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos) 

Reikaluoeia me džiu kreiptis prie savo seno pažistamo ] 
tokiu adreso*

PAUL V. OB1ECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; 8.8. Pittsburgh, Pa.

po

Kiekvienas Lietuviszkas Kztorninkas 
taipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
oztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galetu„nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors app- 
vikams tose apielinkese. SztorniiiKai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvaran tuoj ame.
Egi u ta r o No.l................................25c.
Egiutaro No. 2............................... 60c.
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laužai............................... 35c.
Meszkos Mostis..............
Trejanka..........................
Linimeutas vaikams...., 
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsamas............
Anty-Lakson del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

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

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

.25c.
.25c.
.25c.
.25c
.25c.
.25c.

.25c.

gautos Pavasarinis Tavoras
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 Pavasario. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaieziu 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.iHhn ni.-.Ln f i^-Pas mus dirba Lietuvaites.nu mote i

RUSISZKA — AMERIKONISZKA — LINIJA.
...PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GRKICZIAUSI GARLAIVAI...

Garlaivai kzeina kas dvi nedėtas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu peretojimu.
PUIKI GARLAIVAI: OZAR-KURSK—RUSSIA _

In Rotterdama 8 dienas. In Libava 11 dienu.
$33 Treczia Klasa £35
£45 Antra Klasa $50

....... 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų......................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto................ 15c.
Gyd. nuo Grippo.......
Plauku apsaugotojas.. 
Muilas del Plauku....
Milteliai nuo Kepenų..................35c.
Rožes Balsamas............................25c.
Kinder Balsamas......................... 25c.
Bobriaus Laszai...........................50c.
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas.......................{2.00.
N ervu Ramintai as................... {1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................{1.25.
Pleistaris (Kasztavolo)...............25c.
Pamada Plaukams...................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Auaise......25c.
Gyduoles nuo Piemens.................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. 
Gyd. nno Parku ir Niežu........{2.00.
Gyd. nuo Dedervines................{2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos {5.00,

.51.25.
...50c.
...10c.

E. H B . ■ a
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Garlaivai la/eia I KURSK-19 Balandžio (April) kz New York j CZA«~8 G^21° (M**>

$60 Pirma Klasa $70 Į Apie dauglaua dasižlnosite pas agentna arba
A. E. JOHNSON A (0.,-GENERAL FASSENGEB AGENTS-27 BROADWAY, NEW YORK, N.Y.
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BELL TELEPHONAS

PRIIMA 
LIGONIUS

iki 10 AD. RYTE 
2 IKI 4 POPIET 
Tiki 8 vakare

Dr. Jonas C. Milleris 
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

WILKINSONO NAME
Kampa* Main ir Lloyd Sts. Shenandoah, Pa.

NO. 6 
________Visan 

Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi ežia gausite ir visokii 
kitu gėrimu. A taikyte dabai 
priesz laika, duokite sav« 
orderi o bus jums pristatyti

No. 6
Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS

'Geriausia Arielka

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa.

kelet»

S. Norkewicz
401 Wait Mikuti Au.

Naujas Iszradimas
Apraszima siuuczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no liau ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligM- 

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

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20o. 
Nuo Kornu užtrinu tik 10c. Mes 
turime apie puse milijono laiszku sa 
padekavonemis nuo žmonių visokia 
tautyseziu. Raszykite tuojaus ant 
adreso pas Speoialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-th. BrookJyntN,

Reikalaujant Armonikų 
Koncerlinkų ar kitokių 
muzikališkų instrumentų.

Pakol kur pirksit, pirma 
parašykite man, aš prisių
siu Jums savo Katalogų, iš 
kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokias 
puikiausias Vokiškas bei 
Itališkas Armonikas už že
mesnę kaina negu kur kitur.

Rašyk šendi man, pridedams už 2cmarkę ir 
tavo adresų o gausi mano Katalogų dovanai. Ad.

M. J. Damijonaitis,
812 W. 33rd St, CHICAGO, ILL.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga 

palytinti daug isz Lietuviu praeites 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
bu 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis bu 60 pus. lOo. 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phila._Pa.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in 
IETUVISZKA TLT OTEI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

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

B RAGAŽINSKASW. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

^graborius4-

jIETUVISZKA8 -I OTOGBAFISTAS

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelus Foto 
grafijas isz mažių ir indeda in reimaa

Indeda Fotografijas in Špilkas 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukintja 
Post-Kartes, Parduoda Reimus ir t.t

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo. 
Krausto Daigtus ir L L Viską atlieka ka 
nogeriause ir puikiause. Su virez minėtus 
reikalais kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W. Centro St., Mahanoy City, Pa I

Sziomis dienomis muso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokiu 

garimu, Amerikoniszlcu ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielku,. Vyniu 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio

Duokyts dabar orderi o bosijami b 
pristatyta ia aamus,

54-56 N. Main St,
Mahanoy City*

Dr. IG. STANKUS
Lietnvlškaa gydytojas, gydo visokias Ilgas 
vyru, motoru, vaiku Ir daro operacijų.

OFISO VALANDOS:
Išryto nuo 9 iki 11, nuo 2 Iki 4 po plot 
ir nuo 7 iki 8 vak. Nedflliomls nuo 9 iki 

11 Ir nuo 1 Iki 3 po pietų.
1210 So. Broad st., 

Philadelphia, Pa.




