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Vilniaus “Szaltiniui” siun- 
czeme szirdinga aeziu už pa
minėjimą ir perspaudimą 
“Saules” jubilejaus straipsnio.

Tosia apigardosia, kur ran
dasi bažnyczios, tai vis truputi 
kitokie žmonis, nes kur bažny- 
cziu nesiranda, tai ten dau
giausia viikaloku, szungalviu, 
kalmuku ir kitokiu. Vargingi 
tai sutvėrimai, verti pagailes- 
tavimo. O ir ant tiek tamsu- 
nai, jog nežino kas tai laikrasz 
tie, ka ženklina ir kaip iszrodo.

Argi galima tokius prily- 
gint prie žmonių? Niekados!
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“Saule” siunezesi desetkais 
in Lietuva o ypatingai in 
Kauno, Vilniaus ir Suvalkų 
gnbemijes ir visi paskirtam 
laike aplaiko “Saule” užraszo 
Lietuvei gyvenanti czionais 
Ameryke ir tieje džiaugėsi ku
rie jaja aplaiko Lietuvoje. 
Užraszinekyte savo tėveliams, 
gyminems ir broliams o pada
rysite jiems neiezpasakyta 
džiaugsma.

Ant meto kasztuoje in Lie 
tuva $3,50. Argi jums brolei 
gaila tu keliu doleriu del mei
les savo gyminiu?

Iszmintingi vyrai rankas nu
krato nuo socializmo, ba supra 
to, jog dangaus karalystes ant 
žemes nesutvers o ir dykaduo
niu ant tuszozio ne sziars.

ICAN LINUI

Mlisiihv 
mitas Iii 
nkJlMlai

lira

iziadjtil ■
noEguirpaB > 
raokiuliįu .

diugiiio, 
Pleiihm < •

!■
m » -

5e. ilrf ;
o laišku a ■ į 
oaia rail 
tuojau ui

Tūloje publikineje mokyk
loje Misoari steite randasi pa
togi daraktarka. Krimtosi ne
laiminga kad mokityniai vis 
kas dien velinasi in mokykla 
ir nieko negialbejo josios bari
mai ir koliojimai. Galiaus at
ėjo jiai in galva geras sumani
ems. Pagarsino kad katras isz 
mokytiniu ang-cziausiai atei- 
tines, tas aplaikys nuo josios 
saldu buczki. Ant rytojaus 
saulei tekant jau lauke po du
rimis mokyklos tris isz vyriau
siu mokintiniu o nuo 6-tos va 
landos rytmeczio konia visi 
mokintiniai ir mokintines lau
ke savo daraktorkos.
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Pavojingiausia moteryszke 
yra ta, kuria gamta apdovano
jo skupiai savo dovanom mo- 
raliszkom. Tokios moteres tai 

. tikrai szaszai ant kūno mote- 
riszkos būties. Szliaužineja jos 
pažemiais ir tik kaip tykus 
varduo raujentis krantus ne
turėdamos tvirtos valios, mis- 
lies savyvaldoi apart instikto 
apsiautineja savo tinklais vy 
rus isz apaezios ir vargas tam 
kas apjakintas patenka in jos 
tinklus. Moteriszke, kurios 
duszia slepia veidmainyste ir 
ezventenybes skraistele daro 
tai ydant paslėpt savo duszios 
vargingumą.

11.25.
pus. Ift)
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Jago kur randasi anglekasiu 
unije, tai užsiraszinekite ko 
greicziause ba lig Kalėdų turi 
boti unije drūtai susiorgani
zavus. — Geriau prigulėti, ne 
kaip paskui ergeli turėti.

Nevienas mislina sau: ugi 
kam man prigulėti in unije, 
jagn ir kada užejtu straikos, 
tai važiuosiu in Lietuva. La
bai gerai, o kada sugrižezi o 
bus niekai gyvenimas Ameri- 
ke, kaip tada bus? Brolau, ja 
gu m iszkeliautum in tevynia, 
tai del likusiu czionais bus ge
riau o kaip bus gerai, tai ir in 
Lietuva prisiims paszialpa del 
gyminiu. Užsirarzinekite visi 
o visi in unije.

Mahanoy City, Pa. Utarninkas 9 Kugsejio (September) 1913.

Ex—karalius Manuelus irjojo pati.

Saptemberio 5-ta atsibuvo vinezevone buvusio karaliaus 
Manueliaus isz Portugalios su kuningaikszeziute Viktoria, 
gyminaite keiserio. Karaliszku svecziu buvo daug kurie apdo
vanojo jauna pora brangioms dovanoms.

Moteres Amerikia pradui, 
virezu visamia gauti. Tūlas 
audžia isz New Jersey nutarė, 
jog motere turi pirma tiesa 
muszti savo vyra jagu pareina 
namon pasigeriąs. Tai tau! 
Vieni sudžei baudžia druezei 
vyrus, katrie musza paezias, o 
cze New Jersey pavėlina su- 
džia muezt savo vyra.

“Tėvynėj” 35 No. ir “Drau
ge” tilpo ilgas protestas' isz 
Brooklyno — Lietuviu Moks
lo Draugijos pasiuntiniu prie 
mimo komiteto priesz soc’ja- 
listu laikraezczius “Kova” ir 
“Laisve” už ju nevalyvus rasz- 
tus kuriais tie laikraezcziai ap
šmeižia viską kas ne po ju sza- 
lei stovi. Tie du laikraszcziai 
apšmeižia nevalyviausiai net ir 
dabar atsilankiusius Amerikon 
Dr. Basanavicz’u ir Ycza ku
rie renka aukas statymui tau 
los namo Vilniuje.

Protestuotojai praszo, kad 
po tuo ilgu protestu raszytusi 
visi lietuviai tie, kurie tik yra 
prieszingi tokiems nevalyviems 
užpuldinėjimams kokius skel
bia “Kova” ir “Laisve”.

Galima tikėtis, kad nemažai 
pasipils paraezu prieszingu 
tiems laikraszcziams, nes toki 
szlyksztus užsipuldinėjimai pa 
naezus in senoviszku piktu to 
toriu žiaurumus.

Ir kagi galima pasakyt? 
tiem žiaurumo pilniems anot 
protestuotoju žodžio fanati
kams, užkenkia net medelis p. 
Yczo tas, kuri gavo už savo 
mokslą Tomsko universitete.

Negeri buvo atvaževia, ku
nigai Tumas ir Aliszauskas, 
negeri dabar Dr. Basanavi- 
czius ir atstovas Durnos Yczas 
— o kas atvažiuos geras. Tei
sybe kun. Tumas parvaževes 
isz Amerikos Lietuvon, negra
žiai labai atsiliepe link Ame
rikos lietuviu, nors pinigėlio 
iszveže nemažai, bet kad ezie 
svecziai gryžia Lietuvon teip 
atsilieps, negalima tikėtis.

Protesto pritarimai su para- 
szais reik siųst “Tėvynės” re
dakcija 307 W. 30.h St. New 
York City ar “Draugo” redak 
cija 2634 W. 67 St. Ch’cago, 
III.
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ISZ AMERIKOS
Stebėtinas gamtiszkas 

apsireiszklmas.
St. Paul, Minu.— Netrukus 

pasveiks czionai visiszkai ypa
ta, kuriuos ne moteryszke ne 
vyru negalima pavadint, bet 
vyru turės but vadinama, nors 
gyme ir per 30 metu buvo mo- 
teriszkos lyties. Stebėtinas 
gamtos apsireiszklmas perkei- 
cziantis ypatos lyti, gal ant 
svieto yra pirmutiniu nuo ne
atmenamu laiku. Szitai pana 
Semfronija Hamsun isz Nara- 
gansing, N. Y. gymusi kaipo 
mergaite nno savo kūdikystes 
palinkus buvo prie visko kas 
yra vaikiszko tai yra, nemego 
jokiu mergaieziu zobovu o tik 
seke paskui paikus. Bet isz- 
augus, kaipo mergyna privers
ta buvo kad ir su noru gyvent 
kaipo moteryszka ypata. 
Aiszkino sau palinkima link 
visko kas yra vyriszko tuomi, 
kad yra ji vyriszko budo nes 
ir veidas jos turėjo vynszka 
iszveizda, kad turėjo du kart 
ant nedėlios skustis, o vėliaus 
ir to nepakako, reikėjo kasdien 
apsigramdyt.. Priesz nesenei 
pana Semfronije užtemino pas 
save tūla permaina, nes isz dy- 
deles gėdos niekam to neisz- 
reiszkinejo, bet netrukus su 
nemažu nusistebėjimu tikrai 
persitikrino, jog neesą mote- 
riszkos, tacziau vyriszkos ly
ties. Daktarai nutarė ydant 
nusiduotu in ligonbuti, kur 
padarius operacije ir persitik
rinta, jog persikeitimas lyties 
yra tikru. Vėliaus likos ad- 
gabenta in St. Paul. Dakta
ras Eipaita ketina ta stebėtina 
apsireiszkima placziai apraszyt 
del fiziologiezko mokslo.

Nepaprastas atsitikimas
Washington, D. C. — Mo- 

tormanas Patrick O’Brien ana 
nedelia užvažiavo ant tūlos 
moteryszkes ir užmusze. Tas 
atsitikimas teip sukratė visa jo 
nerviszka sistema, kad turėjo 
atsigult in lova ir sirgo lig 
sziolei. Kada pasveiko ir pra- 
ejta eereda nuėjo in darba. 
At ėjas in remiza stritkariu, ka
da paregėjo taji karuka kuris 
užmusze motere, apsiliejo asza- 
romis ir krito ant žemes. Ka
da jin draugai prikėlė, buvo 
negyvas.
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Brangus buczkis. ,
New Brunswick, N. J. —- 

Miss Ella Hamilton, innesze 
skunda prieszais Juozą IIol 
man, reikalaudama už pabu- 
eziavima dydelio atliginimo 
sumoje 10 tuketaneziu doleriu. 
Holmanas yra jaunu vyru. 
Akyva yra, kokios nuomones 
bus audžia, ar pripažins tr.w 
gynai reikalavima ar atmei. '

Už nervu sukratima ap- 
laike $5,000.

Philadelphia.— Ana d'ena 
supreme sūdąs perkrete bila 
pannos Maggie Q lingley, kuri 
skunde stritkario kompanije, 
pareikalaudama nuo kompani
jos dydelio atliginimo už su
kratima josios nervu.

Pana Quingley 1912 mete 
važiavo stritkariu kuris užl ego 
ant sunkaus važiojanezio alaus 
vežimo. Susitrenkimas buvo 
teip smarkus kad likos sukrės
ta smarkiai ir puolė ant grindu 
susižeisdama. Likos paymta 
in ligonbuti kur in koki laika 
pasveiko. Pasveikus apskun
dė kompanija ir likos jiai pri
pažinta už nervu sukratima 
penkis tukstarezius dolerius.^,

Žmogaus galva vlsztos 
viduriuose.

Ch’cago —M. Jariene, 3417 
37—th pi, pereita subata pirko 
viszta K. Ūselio grosernej, 
3824 So. Kedzie avė. Parne- 
szus namo ir pradėjus pjausty 
ti rado viduriuose plėvė apau
gusi sukietėjusi tryni, apie di 
delio kumszczio didumo, kuri 
sunku buvo ir ranka apimti 
(apie 2 sv. sunkumo). Szis 
nepaprastas trynis turėjo pilna 
pavydala žmogaus galvos: au
sis, akis, nosis ir burna buvo 
gana aiezkiai apsibriežusios. 
Moteris, subėgusios nepaprasto 
dalyko pažiūrėti, diktokai iez- 
sigando ir galu — gale, kada 
būriai žmonių pradėjo eiti 
žiūrėt, paszauke policija. Po- 
licmonas, pamatęs tai, pats isz- 
verte akis ir viskas, ka jis ga
lėjo pasakyt, buvo tik nusis- 
tsbejimo szaukszmas: “Džy- 
zus Kraistl— savo gyvenime 
tokio dalyko neesu mates”. 
Palaikius tris dienas szita gal
va, ji pradėjo gesti ir pereita 
panedeli ji pagalios iezmesta. 
Gaila, kad tuom laiku neduota 
žinios kuriam isz daktaru, ku
ris butu galejes tokio nepa- 
sraeto apsireiszkimo priežastį 
isztirti. “Liet”.

Atejvius apgaudinėja 
kastclgardeje

New York.— A. W. McCan 
nesenei isztyrinejo, buk kastel- 
gardeje perkupezei pardavine- 
o atejviams mesa užborvinta 

su raudonu atramentu suvisai 
netinkama valgyt ir kitokius 
valgomus tavorus netinkamus 
ne del szunies, už kuriuos var
gingi atejviai turėjo mokėt 
brangei.

Jagu katrie isz atejviu pirk
davo koki daigta už penkis 
c mtus o padėdavo kvoteri ar
ba pusdoleri tai tiej-ii apgavi
kai reszto neižduodavo, tik pa
dėdavo po kelis smirdanezius 
cigarus ir dežukia zapalku. 
Ir tai tosios apgavystes dedasi 
po akiu randaviszku inspekto
riui

savo

Miru-

Paliko $150,000 del 
darbininku.

South Bend, Ind. — 
sis Jurgis Wymanas preziden
tas George Wyman & Co. 
dirbtuves paliko isztikiamiams 
seniems darbininkams, kuriu 
radosi 150 iszviso 150 tukstan- 
ežiu doleriu. Mažai Amerike 
randasi tokiu milaszirdingu 
darbdaviu kurie atsimena apie 
savo darbininkus.

Statys namus del džiovininku.

~ Mrs. Thomas F. Ryan pati milijonieriaus uždės kaimeli 
po vardu “Loretta” arti Suffern, N. Y. kuriame apsigyvens 
vieni tik ligoniai serganti ant džiovos.

Netikėjo iii užkasima 
brangenybių in žeme
Albany, N. Y. — Jonas 

Stephens, 19 metu senus tur
tingo kupeziaus, apvogė miru
sia motere Paulina Blum pra. 
ejta nedelia. Darbininkai ant 
kapiniu užtiko pusiau užkasta 
lavona moteries, o vienas isz 
pireztu buvo nupjautas ant 
kuriuo radosi žiedas, o isz ausų 
buvo nutraukta auskaros ir 
graba vagis pavogė. De- 
tektivai atidengė pedsaki va
gies, kurie vede in narna jauno 
Stephenso, kur detektivai rado 
skiepe paslėpta graba. Jonas 
prisipažino prie vagystes kal
bėdamas, jog padare tai vien 
de) to, jog netikėjo užkasima 
brangenybių in žeme. Dak
tarai mano buk Stepheneas 
yra paikszas.

ISZ VISU SZALIU.

Jeva pirmutine likos 
sutverta.

Madison, Wis.— Dr 1 larry 
Wiley, tvirtina, buk Jeva pir
mutine atsirado ant svieto ne 
kaip Adomas. Ta pati už
tvirtina Paul S. Aunter buk 
Adomas vėliaus atsirado ne 
kaip Jeva(?). “Jeva atsirado 
ylgai, ylgai priesz Adoma. 
Buvo jieje pinnutinia žmogisz 
ka ypata ant szio svieto ir pa- 
gimdinejo žmonis per ylgns 
laikus.... (?). Po tam Jeva 
pagimdė Adoma”. Teip tasai 
amerikoniszkas daktaras tvir
tina. Jagu tasai daktarėlis ne 
turi iždžiuvusiu smegenų 
neužylgio jam iždžius.

tai

Tarnaite pasiliko 
advokatu.

Chicago.— Pana Fiorentina 
Portage isz orionais priesz pen- 
kioleka metu tarnavo pas fer
merius Ohajui kaipo namyne 
tarnaite gaunama mėtines algos 
125 dolerius, dirbdama viską 
kas tik pareikalauta nuo tar
naites, — pasiliko tomis die
nomis advokatu ir turi dabar 
biznio 10 tukstaneziu doleriu. 
Isztikro faktas nepaprastinas, 
kad isz tarnaites teip trumpam 
laike, bet per savo nenuylstan- 
ti mokslą naktimis ezendien 
pasiliko paguodojama nuo vi
su.

Tamsybes gadyne da ne 
praėjo.

Dauzig, Prusai, 
suaresztavoti Pucke 
bu už piktadaryste 
ant Magdės Kundienes kuria 
tamsuolei sutarė buk yra raga
na, kuri badai savo raganys
tėms užtraukinejo visokes ne
laimes ir už siuntinėjo kaltū
nai^!) Pasigavia “ragana” su- 
riszo ir nugabeno ant kalno 
ir nustume in prapulti. Atlikia 
ta darba žiuvininkai patis nu
sidavė in palicije, tvirtindami, 
jog dabar yra luoši nuo raga
nos, kuri sejusi terp ju -nelai
mes. “Ragana” vienok neužsi- 
mueze, ne nuskendo, pasūeke 
jiai iszsigaut ant kranto, bet 
tuomi da labiau sutvirtino 
tamsuoliu tikėjimą, kad jiai 
■‘velnias padeda” todėl sugavo 
vela nelaiminga auka ir už
smaugė jos Iccnais plaukais.

Balganu karu aukos.
Pirmasis karas. Bulgarija 

mobilizavo 350,000 žmonių; 
neteko 80 000 žmonių; karo 
iszlaidoi — 550 000 000 rub
liu.

Serbija mobilizavo 250 000 
žmonių neteko — 30,000 žm.; 
karo iszlaidas — 300,000,000 
rubliu.

Grekija mobilizavo 150,000 
žmonių; neteko — 10.000 žm.; 
karo iszlaidos — 130,000,000 
rubliu. —

Czernogorija mobilizavo 30 
000 žmonių; neteko — 8,000- 
žm.;karo iszlaidos — 7,000. 
000 rubliu.

Turkija mobilizavo 450,000 
žmonių; neteko — 100,000 
žm.; karo iszlaidos — 700,000 
000 rubliu.

Antrasis karas Bulgarija ne 
teko 60,000 žmonių; karo isz
laidos — 350,000,000 rubliu. , 

Serbija neteko 40,000 žmo
nių; karo iszlaidos — 180,000- 
000 rubliu.

Grekija neteko 20,000 žmo
nių, karo iszlaidos — 100 000 
000 rubliu.

Tiek antrajame kare žmo
nių užmuszta ir sužeists, o jei
gu j ridėti dar mirusius kolera 
ir kitomis, tai viso labo gales 
būti ne mažiau 400,000 žmo
nių,

— Likos 
17 kaszu- 
padaryta

■>ar
Baisus nevidonas Serbijoi.

Belgradas. — Visam sklype 
vieszpatauje baisus nevidonas 
vadinamas kolera. Praejta ne
delia apsirgo 1793 ypatos, isz 
tu mirė 437. Daugiause kolera 
grasina aplinkinėje Vrania. 
Perdetinis kliosztoriaus 

nužudintas
Lvavas. — Mieste Zloczove, 

žveriezku budu likos nužudin
tas perdetinis klosztoriaus Ba- 
zylianu, tėvas Joakimas Kos- 
sakas. Nelaiminga rado nu
durta mesininkiezku peiliu 
gulinti kraujuosią. Priežastis 
žudinstos buvo apipleszimas 
per jojo gyminaiti, nes nerado 
kambarelije piningus^ir kito 
kius dalikus turintieje kokia 
verte. Gyminaitis tėvo Kossa- 
ko likos aresztavotas, nes dau
geli kartu iszsitare priesz kitus 
buk po mirtei tėvo Kossako 
nieko neaplaikys, nes ketina 
viską užraszyti del klioszto- 
riaue.
Socijalista Bobelį sudegi

no.
Zurich, Szvaicarije. — Zu- 

riche, kur mirusia garsingas 
sccialistas Bebelis tankei atsi
lankydavo ir daug praleisdavo 
ten laiko, atsibuvo ceretnonije 
laidotuvių su muzike ir dali- 
bavo prccesijoi 25,000 lig du
riu krematorio (kur degina ne
gyvėlius). Po sudegimui kūno, 
myne žmonių užgiedoja kėlės 
giesmes iszsiskirste.
Paikszas nužudo 13 ypatų

Muelhausen, Vokieti je. — 
Papaikes daraktoris kurie nu
žudė savo paezia ir ketvertą 
vaiku Dagerloke, uždege kai
mą Muelhausena isz keturiu- 
kampu o ezaudine kurie paky- 
lo terp paikezo o kaimuccziu, 
asztuoni likos užmuszti o 12 
sužeisti. Paikszas pasislėpė in 
tvaria kur papjovė visus gy- 
vulus o kada iszszove 250 pal- 
ronu inirsze kaimuoezei iezvere 
duris ieztrauke paiksza laukan 
ir subadė su szakems.

Jaunas žadintojas.
Monachiuro, Bavarija. — 

Aplinkinėje Remhauesen, sep
tiniu metu vaikinukas nužudė 
savo kaimyno trijų metu duk- 
riuke. Po žudinstai nupjovė 
savo aukai rankas ir kojas ir 
užkasė darželije. Mano buk 
vaikas yra beprotis.

AkivosZinoisisz Lietuvos.

Mari-
Musu 
buvo 
Visa

ATSAKYMAI.
J. D. South Fork, Pa. — 

Jago mergyna nenori iezteket 
už jaunikio kuris panesze ant 
jos daug kaszto, tai viską turi 
sugražyt jaunikiui adgalios o 
jago to nepadarys galima jia 
paduot in teismą. Jago ne yra 
pilnu metu tai laisnu negali 
aplaikyt be pavelinimo tėvu 
ar josios apglobeju. Už pa- 
trotytus eziptus, ižduotus pi
ningus ant linksmybių, saldu
mynu ir t.t. negalima nieko 
pareikalaut, nes mergyna to 
nereikalavo tik buvo tai jau
nikio privalumu pavieszint sa
vo milema . Geriause apie tai 
pakalbėt su advokatu.

P. R. Mount Carmel, P. — 
Isz tamistos daneszimo daai- 
prantame, kad geidi mergyna 
tik apšmeižti isz Ipavidumo. 
Jago turi užsiėmimą sztore tai 
yra garbe del josios o jago su 
tavim nenorėjo iszeit tai 
turėjo giara priežaste.

Kunlngu permainos Seinų 
vyskupijoje.

Kun. Ignotas Bruszevskis, 
Bialoszevo vikaras, paskirtas 
Pasviontno klebonu. Kun. En
rikas Beto paskirtas Seinų 
vas Seminarijos profesorium.

Pinkaviszkis.
(Mikaliszkio valscz., 

jampoles apskriezio). 
kaime 22 diena Liepos 
nepaprastas atsitikimas,
szeimyna A. K. kraustėsi in 
Amerika. Nepaprastos buvo 
ir iszleistuves. Suėjo ten szio- 
kiu, tokiu ir visokiu. Buvo ir 
svaiginančiu skistimu. Ne
paprastai ir pasibaigė, nes vie
nas bernelis P. K. isz Szara- 
budes liko paszautas ir dabar 
dar neszioja kulka strenuose.

l| Yeisijai.
(Seinų apskr.) 24 d. liepos 

Paliunu kaimo ūkininką Vin
ca Masiulioni isztiko didele 
nelaime. Grisztant namo su 
szienu užėjo lietus su griaus
mu, bevažiuojant isz kalnelio, 
trenke perkūnas, arkli užmu
sze ant vietos, o ji pati apsvai
gino ir uždege sziena. Gera, 
kad ėjo jo sūnūs paskui veži
mą, kuriam nieko nekenke 
griausmas, tai sunns sziena už
gesino ir iszgelbejo nelaimin
gąjį tęva nuo mirties; tėvas bu 
tu sudegęs ant szieno, nes bu
vo be nuovokos.

Naujas geležinkelis.
1914 metais bus pradėtas 

statyti geležinkelis isz Vil
niaus in Odesa.

Daugybes gandru.
Daugelyje Lietuvos vietų 

szi met, sako, labai daug pri
visę gandru.

Iszeivius sulaikė.
Garlevoje (Suv. g.) sulaiky

ta iszeiviu kuopa — daugiau 
60 žmonių — su savo agentu. 
Dauguma iszeiviu esama Vil
niaus ir Vitebsko gubernijų.

Luksziai.
(Naumiesczio apskr.) Pas 

mus pradėjo vaikszczioti dau- 
gjįbe visokiu agentu-pirkliu, 
kurie siūlo nusipirkti ivairiu- 
ivairiausiu daiktu. Tie pirk- 
liai-agentai turėjo dideli pa
sisekimą, o žmones apsigavo: 
už dalges, kuriu ežia galima 
pirkti po 60—70 kap., užmo
kėjo po 1 rb. 20 kap. — 1 rb. 
30 kap., o pasirodė visai neti
kusios; tie, kurie užsisakė vi
sokiu daiktu ir davė rankpini
gių, dar labiau apsigavo, nes 
agentas nuėjo su rankpinigiais, 
o Užsakytųjų daiktu ir ligsziol 
negirdeti.

Vilniaus vyskupija. 1
Kun. K. Steberiokas, Ne

džiugiu kleb., ir kun Bistrajis, 
Varėnos kleb., 31 diena Liepos 
iezvažiavo pusantram men. 
Kaukazan pasigydyti. Tuo 
laiku Nadzingiu parapija pri
žiuręs kun. Szopara, Perlojos 
kleb., Varėnos — kun. Ciju- 
naitis, Merkines kamendorius.

gal

Pejcszko vietos.
Atsakantis siuvėjas ir kirpė

jas, nori gauti vieta ant siuvi
mo viriszku drapanų.

J. Blozdzevicz.
2836 Central St. 28 St.

Philadelphia, Pa.

Trumpi Telegramai.
§ Calumet, Mich.— Moteres 

užklupo ant straiklaužiu Red 
Jackete. Vaiskas aresztavojo 
dvi moteres.

§ Chicago.— Pagal apskai- 
tima žinunu, tai szi met bus 
stokas 100 milijonu buszeliu 
bulviu. Preke ant bulviu pa
kils.

§ Messina, Italija.— Davėsi 
czion jaust gana drūtas dre
bėjimas žemes per ezeszes se
kundas. Žmones baisei tuom 
persigando.

§ Allentown, Pa.— Per su- 
simuezima dvieju elektrikiniu 
karuku 8 ypatoe likos mirtinai 
sužeistos o 12 mažiau.



Ne szvencziu ne vakaciju redaktorie ne turi, 
Nuolatos raezo, skaito, prie save žiuri, 

Mielina ka in laikraszti para ežy t, 
Kad tik skaitytojams visiems užganadyt.

— Kur yra ižduotojae?.

“Netikiu”.
— O Angelina I Sziandien 

iezduok decizija, sziandien pa
sakyk man ar randu vieta ta
vo szirdije, ar paskiri man ja 
szaltam kape! Ilgiau negaliu 
jau iszturet, nuolat besivars- 
tant ir abejojant. Tu žinai 
kaip tave myliu, tu žinai kad 
tave palaikau usz szventeny- 
be —o bet tu abejodai žiūrai. 
Tark ah, tark, tark kaipo aud
žia teisyngai ar myli mane ar 
ne?—

Teip maldavo pakritęs ant 
keliu jaunas Belovas apsiaub- 
tas ekstaza meiles, degantis ta 
meilia kokia tik gal degt jau 
nikaitiszka szirdis ir duszia. 
O ji tylėdama žiurėjo abejo
dai in pryszaki, kartais besi 
szypsodama, kuomet jis atliki
nėjo tikriausia iszpažinti ir 
lauke iszriszimo su tokia nera
mybe su kokia laukia brangi
nantis gyvasti apskunstasis usz 
baisu prasižengimą teisdaro 
decizijos. Kad nesiliove karto
jęs savo klausimus ji galiaue 
pakraipius su galva atsake:

— Ne....
— Ar teisybe sakai Angle- 

na?!—suezuko jis, o krutinėję 
jo apmirė visi jausmai ir pasi
liko vien jame tik jausmas gir 
dėjimo.

— Teisybe sakau — nejau- 
cziu jokios meiles....

Visa kraujo banga trenke 
jam in galva, o rodėsi jam kad 
perkūnas intrenke ji —gal tas 
apkvaitimas atgabeno in jo du 
szia: Netikiu!....

— Netikiu!—atkartojo jo lu 
pos.

Toj valandoj isz kito kam
bario iszejo “mama” ir maty
dama fcena uezklause:

— Kagi ežia jus darot? ,
— Bovijames....
Jeigu nebutu toj valandoj 

jo duszia pripildyta vien “ne 
tikiu” gal butu supratęs ka isz 
tarė jo lupos gal butu supratęs 
kaip bjaurai sumelavo.

Nesuprato ir to kas pasidarė 
kad jis kuris prisiegavo, jog 
mirs ežia po jos kojomis pasi 
kele nieko neatmenąs kas bu
vo, tacziau kuoramiausias ir 
net abejodus.

Paėmė skribele ir rengėsi 
eit, bet tame iszvydo gražiause 
poterkiniuose rėmeliuose pažie 
tarno gerai Green’o fotografija 
kabanezia ant sienos.

Aha, suprato, bet ir toj va
landoj buvo abejedus, net ta 
baisybe, kuri atsiskleidė priesz 
jo duszia akis neužramino jo; 
besiezypsodamas parode numy 
lėtinei kalbėdamas:

— Tai jis, jis rado vieta ju 
bu szirdije.

— Ne....
Dabar pradėjo besiszypscda- 

mas skunst savo numylėtinė 
mamai, kuri rods labai iszmin- 
tingai atsakinėjo, bet nerami
no jo, patarinedama jog, szir- 
dies negalima priverstinet, ta- 
cziaus pamirszt ta, kuri usz 
meile neatsimoka nejaueziant 
tos savo szirdije.

Sugrįžęs namon smarkiai nu 
mete skrybėlė ir juoda sermė
ga potam priėjės prie biurkos 
iszsieme revolveri ir žiūrėda
mas in blizganti ginklą kalbė
jo.

— Tu laukiai manes, tu keti 
hai man patarnaut ir iszgydyt

sužeista krutinę, bet ne! Mano 
krutinę nejauezia skausmu, ne 
reikalausiu tavo patarnavimo, 
noriu kentet idant ja mylėt.... 
Mylet-kartojo skausmingai isz 
kreivitom lupom— mylėt del 
ko ?—Kad niekina manim ar 
nemyli ji kito?. Ir vėl jaute 
duszioje baisa “Netikiu”.... 
Viltis jam sznabždejo neti
kėk....

n.
Atsiloszes ant kėdės beleis- 

damas kamuolius melsvu du
rnu in kuriuos besvajones žiu
rėjo, sėdėjo atidėjęs in szali 
stora knyga, kuria skaitė o du 
rios turinys turbut buvo moks- 
liszku tos raszies, kuri užvar- 
dyt galima. “Gyvenimas”, ka
dangi bemastydamas jis kal
bėjo:

— Kaipgi margas gyveni
mas žmonių! Ir kuomi jis yra 
jei ne vien retežiu kaneziu, ko 
vos ? Kuom yra jei ne erszke- 
cziu vainiku papuoeztu vystan 
ežiais žiedais laimes ir džiaugs 
mu? Kiekgi piktybes digliu! 
Bet rožes kvapsnys atmoka 
usz susižeidima jos digliu—Do 
rybe ima virszu ant piktybes.

Žmogus mylėdamas dažnai 
buvo nelaimingu, bet geriau 
kad mylėjo nore ir nelaimin
gai, negu kad visai butu ne 
mylejes, nee ir garsus Ado
mas Mickeviczius sako de
damas savo žodžius in lupas 
merginos, kuri niekad nemylė
jo: “Ne pasikelt in padanges, 
ne žemes dalypetet negaliu”. 
Kaip daug datyriau gyvenimo 
puitirimu, kaip daug pažinau 
gyvenimą, kaip daugeljo pasi
mokinau mylėdamas kad ir be 
vilties! Nusižeminimo dorybes 
ji mane iezmokino, kentet del 
meiles, mylėt artyma tikrai ne 
laiminga meile mane iszmoki- 
no. Kaip daug turiu but asz 
dėkingu jai! Nes blizganti 
laimo ne visad yr laime, kan- 
czios gi gal suteikt laime, lai
me duszios... Ji mane nustume 
o bet ja myliu ir sziandien. 
Jau ežiu kad ta maro meile ne 
yra vien trumpu uszsidegimu 
pageidimo, gana norėjau ne 
karta užgesyt, bet veltu sten
giausi.— Myliu ja nuo anks- 
cziau negu ja pažįstu —bet oh! 
kaip sunku mylėt neturint 
tvirtybes! Du metai kaip ji pa 
sake man “ne” du metai kaip 
kankina mane tas “netikiu”, 
o bet nieko daugiau nežinau 
kaip tik tai ka žinojau kiaušy 
damas jios atsakimo “ne”.. Jos 
pasielgime, jos kalboje, jos 
akyse matau sziandien antite- 
za to “ne”. Paslaptis jos szir- 
dies vienog uszklota tirsztais 
nepermatomais ūkais, o bijau 
persipleszinet pro juos, idant 
neiszvyst jos duszioje vėl to 
baisaus “ne”. Žiedas kuri ne- 
szioja ant savo pirszto man isz 
žiuri dovana - dovana tik ne 
nuo manes...»

Žiedas nubudino ji isz svajo 
nes. Kaipi atidinges ka tokio 
ižganingo paszoko nuo kėdės. 
Nusiszypsojo ir pradėjo vaiksz 
cziot po kambari. Pažiurėjo 
in laikrodėli. Buvo puse po 
deszimtai vakaro.

Paėmė skrybėlė ir iszejo.
Smarkia eisena ėjo gatve 

miesto ir inejo in Jubilerio 
sankrova. Buvo ežia jau gerai 
pažįstamų. Pareikalavo paro
dymo žiedu. Auksorius deda
mas ant stiklinio stalo deže ku 
rioje pliuszinese vogutese pri-

sedyta buvo eiles auksiniu žie
du, kalbėjo:

— Czia yra auksiniai gal 
tamsta nori pigesniu ?

— Praszau palikt niekus — 
atsake jis neužganėdintas. Blo 
ga mėsa szunis ėda.

— Persipraszau, bet asz tik 
klausiau.

— Bereikalo nes radau jau 
tai, ko norėjau— atsake Be- 
lov’ae laikydamas du žiedu ir 
ka tokio svarstydamas.

— Neabejotinai sueižieda- 
vima rengi; tamsta laimingas 
bueziau sudedant linkėjimus.

— Negaliu suteikt tos lai
mes, nes neatmintai tamieta. 
Bet klausiu kiek tiedu žiedai 
kaeztuoja.

— Abudu galiu atiduot usz 
10 doleriu.

— Nejaugi? Tai neyra auk 
eas.

— Ueztikrinu, tai yra gri- 
nas auksas, pigumo ju priežas
tim yra tas kad nepapuoszti 
jokiais brangakmeniais.

— Na jau gerai, czia neeina 
apie preke vien apie.... Neda 
baigė nenorėdamas iszreiezki- 
net slaptybes.—Kiek tas pavie 
nis vertas ?

— Keturis.
Belov’as padėjo atgal. Bu

vo tai tos paezios iszveizdos, 
toj pa ežioj formoj darytas, 
kaip tas, kuri mate pas Augeli 
na. Neeme jo. Kitas buvo bis- 
ki nepanaszus ir ta nusprendė 
imt. Jubileris matomai apsiri
kęs savo viltije, pakasė pakau- 
ezi ir iezimant jaunikaieziui pi 
ningus kalbėjo:

— Abudu imant galėjau 
atiduot usz $10 let nenoreda 
mas laužyt žodžio, vienas tas 
tegul bus $6, nors kam kitam 
neatiduoeziau usz tiek.

— Dekąvoju usz respekta, 
bet nenoriu mokėt pigiau usz 
kitas. Kiek vertas tiek moku. 
Praszau da iszbriežt ant jo rai
des. Ir padavė de?eni.

— Persiusiu tamstai krasa 
(pseztu) ryto.

— Gerai Labanakt.
* * *

Ve’ei buvo kaip ir kas 
dien szale jos. Ah kaip ji gra
ži, kaip ji gera. Ir kodėl jai 
netiki.

— Kokios litaras iezbriež 
tos ant jus žeido ? — uszklause 
jie imdamas jos ranka. — Ne
abejotinai to, kas rado vieta 
jus ezirdyje.

Kalbėjo tycziom, norėdamas 
isz jos akiu skaityt jos duszios 
knyga. Ji baimingai atėmė 
ranka, besiteisirdama kad tai 
tik jos lacna monograma isz 
briežta. Teip tikrai buvo.

— Bet yra dovana.
Ji tylėjo tik jos viedas pa

raudo, bet akimis žiurėjo drą
siai, nors žodžio isztart mato
mai negalėjo.

— Kodėl nenorit redyt — 
sztai ir asz turiu toki pati. Ir 
nusimovęs nuo pirszto padavė 
mergelei, kuri paėmus vartė 
ir prisižiurinejo.

— Keno czia vardas iszbriež 
tas? — klausė žiūrėdama in 
ji-

— Yra tai tik telizmanas 
arba pažimejimas vilingos mei 
les ir daug, daugkitoko, o gal 
but ir vardu to, ka mylėjau. 
Ar nenoretumet apmainyt su 
manim — jueu man butu 
da brangesniu, o ta pat primy- 
tu.

Ar suprato ji ka nors isz jo 
žodžiu, ar gal ne — bet mato
mai buvo kad duszioje jos atsi 
buna kova.

— Atmetat mano propozici 
ja.

— Negaliu priimt, nee tai 
dovana atminties, negaliu jum 
atiduot.

— Tokiu budu priimkit ir 
nuo manes del atminties, turė
kit dvi.

Matomas mažas 'skirtingu
mas žiedu pastate jai didele 
kliūti, o jam daleidinejo pri 
eit prie jos duszios paslapcziu 
Jau, jau atsieks savo troezkima 
kurie nuo daug metu ji kanki
na. — Veltu viliojosi. Ji nu
stūmė jo auka, jis vėl sužeis 
tas atsitraukė.

Nuėjės szalin jie pasirėmė 
ant rankas ir liūdnas rymojo.

— Kaip iezgazdinot mane!
— tarė ji po valandai prisiar
tinus.

— Kuom....
Insimaiszymas treczios ypa- 

tos nedaleido jai atsakyt.

III.
— Judu mylites —ar ne? 

— tarė karta Mr Thomson, 
principalas, kurio kontore nuo 
keliu metu dirbo Belov’as su 
Angelina tose san lygose, kad 
kas d:en beveik buvo szale 
viens kito.

Nuo daugelio metu Belovas 
turėjo visu rūpestingiausiai 
slept savo meile prie Angleli- 
nos prieiz ta žmogų, kurie ne
mokėjo atekyrt meiles nuo pa 
prastu pageidimu. Smarki akis 
principalo kaip ir gabus pri
vertimas prie iezsitarimu at- 
skleidinejo jam kitu paslaptie. 
Buvo tai tobulas satirikas ir 
dvejopa reiszkinancziais žo
džiais kalbėt mokėjo labai ge
rai Jaunas Belov’as seniai pa
žinojo duszia savo principalo 
ir pataikė neiezduot savo slapty 
1 ei iki sziol. Sunku tas buvo 
padaryt, bet del meiles ko ne 
padaro žmogus. Meluoja netik 
žodžio, bet pasielgimais ir dar
bais. Nekarta reikėjo labai (Pa
tyri skausmingo nsižeminimo; 
kad tik but arti numylėtinės. 
Pergalėjo savo ambicija ir isz 
moko nusižeminimo dorybes. 
Bet idant slept savo tikra mei
le turėjo stvertis net to vaisto, 
kad rode viesziai insimylejima 
ir tūla mergina. Kamedija lo- 
eze — gerai, o tekylės nežino
jo net ir pati Anglina, kuri be 
abejones manydavo, jog tas ku 
ris apdovanoja prezeutais ir va 
karais lanko Miss A. Murray 
myli ja ir loszia komedija tik 
su pana Murray,Jis juokėsi isz 
paeekmes. Miss Murray iszteke 
jo, Belov’ui nekarta reikėjo 
girdėt pasargas, kurios kita 
skausmingai litetu, bet jis vien 
szypsojosi.

Dabar pradėjo pereitikri- 
net, kad jo principalas neyra 
jam prieszu, o sztai net pats 
kalba nors nelabai mandagiai 
apie apsituokima jaunuju.

— Gal jau susižiedavai su 
Angelina kalbėjo jie sėdint 
prie stalo ir valgant vakariene 
drauge su namiszkiais prie ku 
riu priekaitomas buvo ir Belo
v’as. — Abudu,mreziau, tu
rit vienokius žiedus.

— Ne — atsake Belov’as— 
insmeiges int torielka akis

Senas žmogus gal patemijo 
jog vaikino veidas ligi apsar- 
ko, kadangi rymtai pradėjo 
kalbėt apie geruma merginos.

— Ar jos tu nemyli? Ji ta
ve myli. —

— Netikiu....
» * *

Ant pirszto Angelines Be
lovas žiedo jau neinate. Norė
jo klaust bet nedrįso. Ar tei 
sybe sake Mr Thomson? Klau
se pats save žiūrėdamas in ja 
triusanezia ir kalbanczia in ji 
saldžiu balseliu, ir židirezia, 
kaip rožes kvietkele.

— Kaip patiko jums praei
tos nakties balius?

— Nebuvau ant jokio. Tai 
pasijuokimas,

— O asz jus maeziau.
— Gal sapnuojat.
— Dabar ne.... leaiezip- 

sodama atsake.
— Nesapnuokit niekad. Ir 

pamislijo: “Ir gi tikėk da
bar!. ... Ar jos szirdis man už 
daryta drueziai — asz — neti
kiu!.. ..

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iazdeda žmogaus ateiti 
Preke — lOo.

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

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

Preke — lOo

...Tikriauses Kabalas...
Arba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialbaKaziru— 
Pagal Garaingiauai Cbaldiszku

Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo,

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

W. D. Boczkowtki-Co.
520-522 W.S»lk Al; BlUu; Gtj F.

Vyras sėdėjo per nakti kar- 
czemoje,

Gere, apie narna nedboje, 
Anksti jojo pati atsikėlė, 

Nuėjo jeszkoti vyro nebagele.
Ir užtiko vieno karezemo, 
Vare vyra kad ejtu namo, 
Saluninke kolot motere pra

dėjo,
Na ir da nutverus szluota 

muezt norėjo.
Isz to prova pas vaita nuėjo, 

Ir poniute saluninke baus
me užmokėjo,

Paskui da perprasze motere, 
Ir da magarycziu gerai iszsi- 

gere.
Visaip atsitinka ant lietu

viszko svieto,
Mahanojui, ir kožnoje vieto.

* ♦ »
Inkurtuves Baltimore buvo, 

Ir muzikantai pribuvo, 
Pargabeno ir alaus; 
Ir da ko daugiaus; 
Supraeze draugus, 
Senus ir jaunus, 
Pradėjo szokti, 

Ir seni kojas kilnoti. 
O kad aluezio nepavidejo, 
Tuojans apsva’gia musztis 

pradėjo.
Krumplei ir biles darbe buvo, 

Konia kožnas daliba gavo, 
Gaspadoris ir gaspadine gavo, 

Jagu visi, tai ir jiedu para
gavo;

Norint y’gai pastenes, 
Nes jau gaivu neskaudės.

Puikios inkur'.uves,
Jago padaro galvoje skyles, 

Bus gyvenimas, 
Atlikias.

* * *
Veluk “Saule” užsiraezyt, 

Ir namie skaityt,
Kitur ejti neužsimoka “Sau

les” praezyt,
Ir dykai pasiskaityt.

Vieno paeziule nuėjo in 
bažnycze,

O savo vyra paliko stubo 
kaip tycze, 

Pas kaimyną nusidavė, 
“Saule” pasiėmė.

Tuom laik vagis ir stuba in- 
sigavo,

Du szimtu doleriu ir ziego- 
reh pagavo, 

O kad ir tuojaus pasigedo, 
Bet vagies nesurado.

Taigi, jago “Saule” mėgstate, 
Užsiraszyti galy te,

Ne bus namieje nubodu sėdėti, 
Kur kitur iszejtineti,

Dievaž manes paklausykite, 
“Saule” užsiraezikyte, 
Ir sveiki skaitikyte. 

* * » 
Tik tame Ilinojuje, 

Tegul Dievas saugoje, 
Kas dedasi apigardosia, 

Ir tai kone visose vietosią.
Girtavimui atsidavė, 

Uždarbi savo praradę, 
Drabužio gero ne turi, 
Ant giltinių iszžiuri.

Moteres eu savo vyrais ne
gyvena, 

Ritus prisyima, 
Paskui provojesi, 
Po sudus tąsosi. 
Negražei darote, 

Jago toki gyvenimą varote.
* *

Buvau ir Szkotijoi ant eusi- 
jinkimo,

In kur pribuvo net pustre- 
ežio vaikino,

O tai vadynosi draugyste 
eccialietu,

Tfu, kad jie kur inlystu.
Skaityt, raezyt nemoka, 
O teip augeztai szoka.
Oj cicilikai, c’cilikai, 
Kokie jus avinukai!

* * *
Dalibuk, terp Lietuviu, 

Yra daug razumnu, 
Niekad to nesitikėjau, 
Ka asz neeenei girdėjau.

Vienas sako, Anglijos bu
vusi karaliene Viktule, ( 

Tai motynoe Szv. gyminaite, 
Kad popiežie su Dievu suei- 

raezo,
Ir ka popiežius nori, tai nuo 

Dievo iszpraezo;
Su szventaiseis turi susine- 

szima,
Ir katra nori, terp ezventuju 

patalpina.
O dievuleli, kokie tameune- 

liu protas,
Jago teip posmuoje katras!

Kokia turi būti mergi
na kartra tinka uz 

moterį.
Ar žinotia virai, jog tai lai 

bai svarbus klausymas. Api 
ta klausymą sziteip apraez 
mirusis humorestikas Maks o 
Bell, vienoja paraszitoja per 
savia knigeleja.

Jisai raszo teip.
— Nesipaczuok su tokia 

kuri ne moka juoktis isz fzh 
dies, arba jagu juokėsi tur 
juoką kaip ir priversta.

Nesipaczuok su tokia, kai 
ros priverstas juokas.

Paczuokis tuojaus su tokia 
mergyna. kuri supranta szpo- 
sus, kuri mėgsta szposus ir 
linksmumą ir supranta api do 
rus szposus.

Nesipacuuok su mergina, ku 
ri viską peikia, kuri piktai szi- 
dije isz savo drauges, kaip lik 
tai ijosos ne mato, ar no ijo- 
soa atsikreipia, paczuokis bu 
tokia mergina kuri ne keneze 
tokiu, katros kita juodyna ir 
stoja apgynimia apjuodytos.

Apsipaczuok su fdozofka. 
Kada eini su savo mergina ant 
teatro, o buna vietos pirmesnes 
užimtos, ir jog tavo mergina 
nesuka noei inszali, nestraukia 
tave ant galerijos, ba del ijosos 
ne eina api vieta tiktai api per 
sta'yma. Na ir eedes bu savo 
milemu praetoja vietoja ne 
žiūrinėt ant puikesniu.

Jagu e'da mas eu savo mergi 
na, o pasitiksi ubaga, norėsi 
jam duot kelis centus, o ta pa- 
eakis “ne duok, ba nuejas da 
pragiare” tai bu tokia mergina 
nesipaczuok, o jagu pasakis:— 
Duok vargszui kelis centus, sze 
dien szalta, tai stiklas alaus 
euezildis” -Su tokia paczuokis

Meginkie dasižinoti, kaip 
tavo milema pasielgia, kabai 
anksti motina ir tarnaite pabu 
d na Jagu linksmai paszoka, 
tai eu tokia apsipaczuok. Ja 
gu supykus ir da niurnės 
ir da užkeiks; tai jau duok pa 
kaju su ženybom, ba ne bus 
meili ir nebus linksma. Tai 
brolyti tikra teisybe.

Nesipaczuok su tokia merg: 
na ar motere kuri isz mandry- 
bes puezeai kaip kiapta utele, 
Jauna mirg’na kuri namieja 
buna surūgus ir Bueiraukus-ir 
tiktai prie svetimu žmonių 
stengėsi linksmu nuduoti, su 
tokia nesipaczuok. Kol eu 
tokia szparkyeiesi tai dideles 
sergėkis ba da tu ne josos vira° 
da svetima, nes kada tik buna 
tavo pati tada tokie sveikas— 
užsisės tav ant sprando.

Jagu atsilankai in narna, ku 
rema buna tavo milema ir ne
pasirodo tav, liepdama pa
laukt kokia pusią adynos, kad 
galėtu kiek apsirėdyti,- su to 
kia nesipaczuok, Nee jagu 
tuojaus su tavim pasitinka, 
kaedieniniosia drabužuosia, tai 
yra sztant mergyna ir darbini- 
ke; apsiprczuok su ijaje.

Apsipaczuok eu mergina, 
katra del savo tėvo daro eiga 
reta ar pipkia prikimszus už 
dega, kuri tėvo ruimeli apva
lo ir del tėvo vieką pritaiko, 
meilei prie tėvo glaudosi, eiau 
ežia su savo tėvu kaip kataite 
apvalo tėvo drabužius, ir nu- 
szveiezia czeverykue, tai to
kia bus del viro labai gera mo 
tere.

Laimingas tokie tėvas, ku
ris turi tokia dukrele! Bus ir 
viras laimingas, jagu gaus to
kia patele!

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS 

KRIM1NALISZKA8 
APRASZIMAS

Verte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu • 6x9 col. Dydumo
DALIS I. 

MOTERE BE SZIRDIES.

I.
ANT KRASZTO PRAPULTIES.

Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamažėl i ir Mikolas, 
su pluoštu, popieru po pažaste, 
iuejo smagei.

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

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamaspopierasant 
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 leas priguli, nes 
sunkei labai eina; lenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, stokas mums 
szimta tukstaneziu frankui

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame

W. 1). Boczkowski-Co. 
Mahanoy City, Pa.

...1STORIJE SZVENTA...
SENOJO IR NAUJO INSTATYMO 

NnoSutverimo Paiaalei iki Kristaus Viszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo. 

PARASZE
VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS 

SU 50 PAVEIKSLELU.

110'Puslapiu. 6{x9į Coliu Dydumo. Preke Tiktai 35c. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

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

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

ĮSTEIGTAS 1S98 METAIS.

Katalikas yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas 
geriausių redaktorių.

Katalikas netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
mams, bet lietuvių visuomenei.

Katalikas ntra 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 Meksiko: Metams $3, pusei metų $1.50.
Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubeži’uose: metams $3, pusei motų $1.50.

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

Money OrderĮ arba pinigus registruotam laiško, adresu;

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

SKAITYKITE

LietakaAmminmOWBAm
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 

i? 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 prisius . 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite siiteip 
A. J. KEYDOSZ1WS, 202Troyfet. Dayton, Ohi».

A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., - Chicago, III.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausią sumą ir 
moka už juos 3 procentą.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus 

ant lengvą išmokesčią.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, S ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus paliktus kitose 

bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišką ir amerikoniškus ant ruską- 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visą liniją ir parūpina nuo Rosijos konsulio 

pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir 

pigiai.
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankojeant procen- ię 

to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigą pasidė- V. 
jimą ir išėmimą. ?

Rašydami adresuokite šiteip: ;■

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St., Chicago, Ill.

¥ 
t



Ugnagesiu maszina sudege gesindami ugni. Aniolas Dievo, iszgelbe 
jonog smerties.

Tikras atsitikimas.

Lenktines terp lekiojamos maszinos ir motorines 
valteles.

KUR BUNA

Laike milžiniezkos ugnies Jersey City, N. J. gesinimo 
maszina teip-gi sudege kas yra nepaprastu daigtu. Paveikslas 
parodo sudegusia maszina ir katilas kuris likos isznesztas in 
padanges kada maszina truko.

Pasaka apie kregždute.
Kada Dievas nubaudė žeme 

iszauklejueia negerus žmones 
tvanu iszgelbejes isz tarpo vi
su dora Nojų, kuriam per savo 
aniuola liepes susitaisyt laiva 
idant neprigert, aptvinus van
deniams žeme, Nojus su suim
tais in laive savo sunais, mar- 
cziom ir žmona kaipo ir su vi
som primtom žvėrimis ir 
paukezcziais plaukinejo sau 
kaipi po jūres, net galiaus ant 
augszto kalno Ararat (antKau 
kazo) arka sustojo. Bet van
denio vis da buvo tiek kad ne 
buvo matyt kalno virszunes.

Ledokas kuris jeszko žmo- 
giszkos pragaiszties persimai
nęs in peluke insiskverbe in 
arka ir iszgrauže dugne skyle. 
Vanduo pradėjo veržties in 
laiva. Ant laimes visu žaltys 
beezliaužinejantis ant dugno 
tuojaus pajuto pavoju, grait 
sumanęs bedoje gera bilda gel 
bejimosi ir gelbejimo visu kitu 
eme skyle ir užkiszo savo vuo- 
dega. Tokiu budu vandens ne 
pribėgo in laiva, o tuotarpu 
vanduo nupuolė ir arka susto
jo ant sausos žemes.

Uez žalczio nuopelną pats 
Dievas nuspnnde atlygint, nes 
Nojus buvo tada suvis nubied- 
nejes. Szaukia tad žalti ir sa
ko.

— Usztat, kad iezgelbeja' 
žmogaus veisle nuo pragaiszi- 
mo, duosiu tau tavo maisto 
reikalams toki gyvūną koki 
sau isziiiinksi.

idant subjaurint žalti. Nieko 
negelbėjo, Vieszpats kitokio 
maisto žalcziui nepaskyrė. Žal 
tys kerszydamas pirmiausiai 
pelei kad tos jo nelaimes tapo 
priežastim nusprendė pasiga
vęs nuryt. Rupuže ir isz tos 
paczios gimines paeinanti var
le kerszydamos vuodui uez isz 
rinkimą ju žalcziui ant maisto 
žudo pasigavę vuodus.

Žmogus būdamas dėkingu 
kregždutei daleidžia drauge 
po viena pastoge gyvent ir bau 
džia isztvirkelius vaikus usz 
naikinima kregždžių lizdeliu.

Dievas usz tai, kad kregžde- 
apeaugojo žmogų nuo intrigų 
vuodo ir priegtam pasiliko 
priežaeczia oro grinumo be ko 
žmogui negalima ..but sveikam 
ir ilgai gyvent, davė jos mais
tui vuodus ir muses.

Bet žaltys galiaus dažinojo 
apie ta visa istorija ir supyko 
ant kregždes. Karta jai imant 
nuo kranto prūdo moli lizde
liui priselino ir ezoko idant už 
muszt, bet pagavo tik usz vuo- 
degutes ir kregždute pavoju 
iszvydus purptelėjo, oran, pa
likdama žalczio dantyse tik isz 
pasztas isz vidurio vuodegos 
kelias plunksnas. Kregždutei 
tas nieko nekenkia kad turi 
dviszake vuodega, nes tas jai 
suteikia didesni ran guma gau
dant vuodus. O su žmogum 
gyvena geriausioj prietelystej, 
o vaikam jo apsakinėja dažnai 
apie ta visa atsitikima ir juo
kiasi isz ledoko ir žalczio ap- 
sirinkimu.

— Negaliu dabar Vieszpa- 
tie pasakyt — duok man lai 
ka, idant galecziau perai tik- 
rint kokios žvėries mesa ska
niausia.

— Gerai, sako Dievas.
Tada žaltys pasiuntė vuoda 

idant visu gyvunu kraujo pa
ragautu. Vuodas tiko ir persi
tikrinęs, kad žmogaus kraujas 
skaniausias leke jau, idant pa
sakyt žalcziui apie tai. Bele
kiant jam susitinka kregždute 
ir ta būdama szneki žmonele, 
pasveikinus tuoj klausia kur 
buvo, kas gero girdėt naujam 
sviete. Vuodas papasakojo tei
sybe ir piktai nusiszypsojo, 
kad būdamas mažiuku milžiną 
žmogų pragaiszyses. Kregždu
te supyko ir uszsirustino ant 
nelabo vuodo, kuris turbut in
trigas sumanė ir tuoj szoko 
prie jo parsimusze ir liežuvi 
isz burnos su szaknimis isz- 
trauke.

Nulėkė vuodas pas savo my
limąjį žalti, bet ant klausimu 
jo pradėjo tik bizzgt’. Žaltys 
nesuprato, bet kregždute atėjo 
pagelbon ir kaipo tulkus pa
sakė Vieszpacziui, kad vuodas 
sako, jog rupužes kraujas ska
niausias.

— Gerai, sako Dievas — te 
gul maitinasi žaltys rupužem.

Noroms-nenoroms žaltys su
tiko.

Iszpradžiu buvo gerai, bet 
rupuže idant iszsigelbet nuo 
baisaus nusprendimo sumanė 
intrankinet in save visas ne- 
czystatas ir smarves isz oro,

GERIAUSIAS KŪNCERTINKAS Ir Armonikas 
gausi pas mane, taipgi visokius muzik. 
Instrumentus ir lietuviškas knygas. 
Rašyk man Katalogo reikalaudams, kurį 
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:

« M. J. Damijonaitis, 
812-814 W. 33rd St., Chicago, Ill.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

638 Penn Ave. 
Pittsburgh, Pa.

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir tnri 
gavo paveikslą Siame laikraštyje/ Dr. Koler yra 
Rimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavoa ligonbučiuose, o paskuti
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
Ugonbutyja švento Lozoriaus, kur gydo tik pri" 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILI išgydau vartodamas gyduolę 606, dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje. slinkimą plaukų. laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar* 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrSsi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba
dais. kaip ir NAKTINIUS išteksimus. TRIPERI 
ir kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigus 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu į s8 dienas. 
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišnok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau į si dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
į 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų Ilgas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimas 
nusišlapinimo (peršėjimas) irdesėtkai kitų ženklų 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo 
išgydau trumpam laiko ir ligoniui nereik per
trauki savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte ik' 8:30 vakaft 
Pėdnyčiomis Iki 5 popiet Ncdeliomis Iki J 

popiet Ateikit tuojaus.

Iszpanijoja priesz daugeli 
metu buvo dideli nesutikimai 
tarp dvieju Iszpanijos kunin- 
gaikszcziu, Don Alfonsu ir 
Don Karlosu, isz kuriu kožnas 
norėjo pasilikti karalium. 
Vienas didžiauses draugas 
Don Karloso, buvo turtingu 
ponu vardu Don Zavala. Vie 
noi musztinei tas ponas patia- 
ko in nevale ir laike puses adi 
nos jau buvo pastatitas priesz 
vajauna suda, kuris apsudijo 
Zavala ant smerties.

— Kada? — užklausė kali
nis.

— Puse adinos priesz zva- 
nijima ant “Aniolas Dievo” — 
atsake sudže.

Kareivei nuvede Zavala in 
kalėjimą, kur paszauke kunin- 
ga, kad pasirengtu’ant smer- 
ties.

Atėjo vakaras. Duris kaleji 
mo atsidarė ir aficieras tarė:

— Jau laikas!
Zavala atsikėlęs nog suolo 

ir ramei iszejo, ėjo ant vietos 
kur jin ketino suszauditi. Ant 
kelo kurio jisai ėjo, stovėjo 
daugibes žmonių, nes kožnas 
norėjo pamatiti garsinga vado
vą Don Karlosa.

Ant galo pribuvo ant vietos. 
Kareivei apstojo aplinkui, o 
kuriem reikėjo szauti, stovėjo 
prisirengia.

— Temikite! — užkaman- 
dieravo aficieras.

Tuom kart viskas teip nusz- 
tilo, kad buvo girdėti užima 
sparnu lekenezio paukszczio. 
Aficieras iszženge du žingsniu 
pirmin, o persitikrinias kad 
viską gerai, užkamandiera- 
vor

— Mieruok!
Karabinus atkreipė tiesiok 

in szirdi Zavalo, visi žiūrėto
jai su skaudėjimu szirdies lau
ke tolimesnes kamandos.

Aficieras jau norėjo paskuti 
ni karta užkamamdieravot, 
nes toja valandoja davėsi gir
dėti balsas varpo, szaukentio 
ant “Aniolas Dievo.

Iszpanijoi ira teip didelis 
nobažnumas terp žmonių, kad 
toja valandoja kad iszgirsta 
baisa varpo, kožnas nustojo 
dirbias ir meldžesi. Dėlto ka
reivei iszgirde baisa varpo nu 
leido karabinus, o aficieras nu 
sieme kepure. Zavala puolė 
ant keliu kad paskutiniu kar
tu pagarbinti Szvencziause Pa
na Marija ir prasziti Jos užtari 
mo pas Dieva. Visi žmones ku 
rie buvo susirinkę, padare ta 
pati.

Kada varpas nutilo, o Za
valas atsikėlė, kad apturėti 
mirti, tame davėsi girdėti bil
dėjimą paeinanti nog žingsniu 
smarkei beganezio arklo, at
kreipta in ta szali akie ir visi 
iszvydo atjojenti aficiera su 
balta karūnėlė. Zavalai buvo 
dovanta.

Balsai džiaugsmo atsiliepe, 
duoti ant garbes Zavalo.

Zavala susigraudinias puo
lė ant keliu ir balsu dekevo- 
jo Dievui ir Szvencziausei 
Panai uez iszgelbejima nog 
smerties.

Kad ne pavelinimas viroko 
per Aniola Dievo butu 
ne givas.

Po Tavo apginimu 
me ir mes Szvencziause 
vo Gimditoja.

Yra tai pirmutinios panaszios lenktynes kuriuos atsibuvo 
Chicage. Lenktines laimėjo lekiojama maszina.

Trumpi pamokinimai.

— Teisingiste ira cnata, ku 
ri niekados, pervirszinibe ne 
nusideda; buki teisingu, o bu
si pilnas doribes.

— Kožna jagu gali, reikale 
szelpki, niekam, niekame ne 
kenkti, tai privalai dariti del 
savo brolu.

— Iszmintingas priima rodą 
kvailis rodą niekina, ir ant to 
gali pažinti kvaili.

— Kas rado gera ir prilan- 
ku tarna, tai rado skarba; bu 
tu pasiutelu, jagu jojo ne guo- 
dotu.

— Niekados tau gerai nesi
seks, jagu sėdėsi rankas pasi- 
brukias ir nieko naudingo ne 
dariai.

— Kaip plienas ugnije, teip 
būdas žmogaus artavojesi be
doje.

— Bukie geresniu, o busi 
laimingesnių.

— Tasai laimingas — uba
gas ar bagotas, kas užganadin 
tas isz savo procios arba isz sa
vo butes.

— Neapikanta ir puikibe 
pavieniu ipatu naikina ciela 
visuomene.

— Kaip zerkole viskas atsi 
musza, teip darbuose muso at- 
simuszineje muso szirdes.

— Pripažinimą no svieto ir 
pagirus gali aplaikiti ir niek- 
szai, — ant guodones doraus 
žmogaus, reike dorai uždirbti.

— Gražium daigtu žmoguje 
ira dalaikimas puikiose mie- 
riuose del gero žmonijos.

— Gardžiause ira duonele 
locnom rankom uždirbta.

— Niekas tokios intekmes 
ant žmogaus ne iezvere kaip 
mokslai davinėti jiam kūdiki 
etoje per motina; to ne užmirez 
lig paezei smertei, norint szim- 
ta metu giventu.

Dūmojimai.

jau

puol 
Die-

NAUJA KNYGA 
-PO VARDO- 
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Korteles.
no 

pa- 
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* Jagu plaukai slenka 
galvos, reikia pora sykiu 
vilgyti galva su surum 
deniu.

" Jagu daug stuboja mušiu, 
in vandnei inleisk kelis laszus 
levendu aliejavo, iszkrapink 
stuboja. o muses visos dings 
ir ne leks in stuba isz lauko.

* Jagu nori kad skalbymas 
butu baltas, inpilk in katila, 
kada vinini drapanas szaukez 
ta tarputino.

* Jagu kietas apivalas no 
vandenio, tai pavilgik karasi 
nu, o bus minksztas kaip nau
jas.

Jagu aszeri sunku skusti, 
tai kisztelek in verdanti van
deni, o greitai nuskusi.

* Jaga ka nori grąžei iszpro 
šit, tai in krakmolą indek biski 
druskos cukraus ir lasza kara 
sino.

* Jagu ka isz pieniszko ver 
di, tai ne reikia dėti druskos 
kada da ant ugnies verda, tik 
tai tada sūdyti kada bus bliu 
de, tada virala ne sutrauks.

* Szeposia, kuriuosia laiko 
si ladas, reikia inviduri inde- 
ti sutrintu mediniu augliu, tai 
visus smirdalusisztraukia.

APD1BBTUV1 MYGU.

Aysidi rba Benos maldaknyges istoiien 
natos ir laikrasxcsei, kvipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagia Drangas, Tėvynė ir L L 
Prisinnsdami knygas apmokekyte paeito ar 
ekspreso kasxtai. Adresai:

Lltbaanlan Bindery,

Kranas Urbonas apleido Shenan 
dori 6 nedelias adgalios. Plono sudė
jimo, plaukai biski gelsvi, rankos su
kapotos kasikloje apie 18 metu se
numo, juodos akis, juodi antakei, 
paėmė nog mane du ziegorelius ir 
apskraude kita ant $150.00 Jaigu 
kas ji matytu tegul duoda žinia ant 
adreso (g£ o|)

John Pratapas
302 E Centre St. 
Shenandoah, Pa,

SzvedasMano brolis Kazimieras
10 m. kaip Amerike, pirmau gyveno 
New Philadelphijoj o dabar nežinau 
kur, paeina isz Vilniaus gub., Lidos 
pav., Dobicziu miestelio 38 m. am
žiaus jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso.

W. Szvedas.
2834 Winton St. Philadelphia, Pa.

Juozas Petraitis 5 pėdu auksozio, 
svėrė 130 svaru, 42 m, senumo, ant 
nosies mėlynas ženklas, pirmiau gy
veno Canton, Ill. o dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso,

J. Matulis.
503 S, Avė B, Canton, Ill,

Pajieszkau sau vietos del dirptu- 
ves fotografijų esiu gerai iszsilavi- 
nias paveikslus nutraukt ir padirbt 
tai jagu kur rastųsi tasezia vieta na
mas arba kokis sztorelis ant raudos 
o lietuviais apgyventa vieta tai mel
džia praneszt už ka busiu sžirdingai 
dėkingas ir mažam kas reikalaujate 
darbininko prie paveikslu dirbimo tai 
meldžiu atsiszauktie ant adreso,"

J. Yurkunas
200 High st., New Britian Conn.

Mano draugas Jonas Walukonis 
pirmiau gyveno Canonsburg, Pa. o 
dabar nežinau kur, girdėjau nupirko 
farma Michigan steite jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adresa, 

A. Juszkevioz
603 E. 18 th st. Erie, Pa.

Mano brolis Jonas ir Juozas Polei- 
kiai, Jonas 3 nedėlios adgal gyveny 
Philadelphijoj o dabar girdėjau gy
vena Detroit. Mich, o Juozas 2 m. 
adgal gyveno Oklahoma valstijoj 
abudu paeina isz Suvalkų gub., jie 
pats ar kas kitas praszau^duot žine 
ant adreso.

Miss A. Polikaite
327 Fox st. Aurora 111.

Juodkai
Mokikloje.

— Paeakiki man vaike, kur 
guli Amerikae?

— Užmarėję.
— Gerai, nes kur guli tosios 

manos?
— Priesz Amerika.

Ant ko pati.
— Tai tu Jonai velei 

darbines kelnes lopai? — Juk 
dabar turi paeze ?

— Tai rote sznekta, juk tr 
paeziuotam kelnes pliszta.

sau

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
-LAIVAK0RCZ1U SKYBUS— 

P. V- OB1ECUNAS IR KOMPANIA 
Cor. I2-th. & Carson St., S.B.Pittsburg.Pi-

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviazka 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinaei loonose na. 
muoBe kuriu verte isznesa apie $150,000.00.

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziauee ir pigiause, Parduoda Laivakortes ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, Varaezaus 
Natarijauezio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovrenastie ir visokius Dokumentus 
su tiesomis Russijoe.

' sveikata fluaal
I 9 KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO I

Wt ,./ - A TINKANČIĄ DIRVĄ PASBT SĖKLĄ; kari gra-
sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at- 

; "j II Bc8a' TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS
DAKTARAS, pažysta gerai ilgį, pritaiko atsokan- 

h čia! liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny- 
p f »y blų, kurios pasėja vaisias sveikatos, panaikina 

Tk] Si ilgį, užmezga išgydymu, sugrįžlna pajlogas Ir 13- 
/ ' augina pulklį sveikutį Ir drutumį, kas suteikia

tį v. žmogui laimę Ir linksmybę. PHILADELPHIOS
7 M. KLINIKAS be( daktarai tūkstančius žmonių

padarė sveikais ir laimingais IBgydant nuo vlso- 
: kių ligų.

CUEIVflTn VRA TAI DIDŽIAUSIAS 
l AVL i\n I n TURTAS ŽMOGAUS. BBL-L T.1*11 1 1 SVEIKATOS NBRALAI-

-- MBS NB LINKSMYBES ANT SVIETO.
Phll. M. KllnlkM, tari net keli. PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, korio ereliam 

laiko palaiko sergantiems pacelbėtl todėl, kad gydo 18syk, o nedaro oxperamentą ant sąran
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotus. To- 
kiam jau tik galima tikėti.

Privątlškoj LABARATORIJOJ Ph. M. Kllniko, atsišaukusioms sutaiso kiekvienam 
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių-ISradlmų, kuriuos 
tik uukSčiausias mokslas ISrado pagelbai žmonių.

Iš daugybės išgydytų štai ką patĮs žmonės rašo:
GARBINGAS l’II. M. CLINICI Pranešu, kad liekarstas subalgėm Ir esame labai užga

nėdinti už tlkrį pagelbį; greitį Ir gėrį ISgydymį. Mano misteris tolpat jaa yra sveika už kį 
siunčia Sirdlnglausiį padūkavong. Jūsų pamačlyvį ir telsiflfcį budį gero gydymo, skelbsim 
tarp savo pažystamų, kadangi tik Jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavods- 
ini su moterla A. Antonlckas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.

Mrs. K. Jurevičiene, Box 220, Glens Falls, N. Y., telpat Šimtais Įtartų dėknvoja,už 
ifigydyinį nuo ligos galvos skaudėjimo, norviSkumo, dieglių kojose, nuBllpnėjusios Ir suiru
sios sveikatos — telpat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St, 
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 300 Cen
ter St., Freeland. Pa. Tolpat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu -budu ne
galima sutalpinti.
ĮSITEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
a KAD FSI bet nori pastoti sveiku® C-Ol 1V IL1IV/40, IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad apraSyk savollgį bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrį pagelbį sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka- 
voja, nes čionai išgydo Ir tokias, kurių kiti negalėjo Išgydyti kaip šviežias teip ir užslsenė- 

. jusias Ilgas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; Išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystes sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nervlBknmo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptųlytiSkų ligų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstome, kurios 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pagelbės 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

• VALANDOS: nuo 10 I-ryla Iki 4 po p. Šventadieniais ano 10 Iki 3. Utarn. Ir Reiny- 
. Šiomis nuo 6 Iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kllniko dovanai ir skaitykit Knygą „Daktaras .

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway Kampas Reade Ulicze 

New York, N. F. Telefonas; Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Pinigus siunozime in Kraju kuo grelczlauBeL
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir lazduodama ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visa Llnljv in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenozia in Kraju pastoxojams nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rojenteSBdua Paperas au 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisi ogiausiai,

— i Del vygados Ta užneria laikome atydaryte ►— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. NedeHoja nūn 10 Ui 12 ad.

Užpraszome atlankyti mumis asabiszkai ar per lateska ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus gretoziauMi, toteaidaewei, ir
pigiaomi galite atlikti.

— Jagu karatus Salomonas 
norėjo iezmokti žvėrių kalbos, 
tai yra aiszkus dalykas. Jagu 
žmogelis turėjo net tūkstanti 
paežiu, tai žinoma, jog žmo- 
niszka kalba jiam dabrido.

— Meile yra vienokia ir 
karalių ir praecziokeliu.

— Tikra meile panaszi in 
velnius, api kuriuos kožnas pa 
sakoja, o niekad juju ne mate,

— Ne vienas vaikynas isz 
meiles suėstu savo milema, o 
kada apsipaeziuoja su ijaje, tai 
gailesi, jog priesz veseile ne 
suedi.

— Niekas ne žino kaip mei 
le prasideda ir kaip baigėsi.

“SAVIZROLAS”
Juokingas 

Apraszymas
45 pus. 6x9 col. dydumo. Preke 15c.

W. D. Boczkowski-Co. Malūno ►.City, Pa-

ISTORISZKAS APRASZIMAS
PER II. S1NKEVICZ1U

PENKI TOMAI, 2 KNYGOSE

Tomas I ir II. Yra tai 
puikus apraszymas isz lai
ku kariones lietuviu su 
kryžiokai laikuose D. L. K. 
Vytauto ir karaliaus Jagailo.

495 Puslapiu,

Skauda dantis.
— Ne verk sūneli; verks

mas nieko ne gelbes. Aez ži
nau kaip tai skauda.

— Teip nes kaip tau moti
nėlė dantis skauda, tai iszsiimi 
ir dedi ant komodos.

■ I f I I I I M M J II ltIM411-I I l H I-H-f ■! ! ■♦■ !■!-M l

ii UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

I į CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
’' Buv. ValsL Randas tnri musu banke sudėtu piningu.

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

’ ’ HARRISON BALL, Prezidentas, 
;' F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
■ • W. H. KOHLER, Kasierius.

9-ad. ryte lig 3 popiet 
Buba tomis 9 lig 12-ad.

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

TU STANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKO8 ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviizkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6i9 coliu Dydumo.
PREKE $1. 

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztua 
mes apmokame.

VV. D. Boczkowski-Co.
Mahauoy City, Ea.

Ji

k Tomas III. IV. ir V.
Yra tai tolesnis trūkis pirmo 
ir antro kryžokiu tomu kur 

r labai dailiai apras/.yta kare 
f lietuviu su kryžiokais po 
\ Zalgiriais (Grunvaldu) kur 
/ D. L. K. Vytautas su lenku 
. i pagelba baisiai sumusze 

kryžiokus ir panaikino j u 
zokona. Joje yra ir tos kovos 

1 paveikslai. 539 Puslapiu.

PREKE $1.50
(PREKE VISO APRASZIMO)

Tik ant trumpo laiko!

Nusiuntimo kasztua 
mes apmokame.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
M AMANO Y CITY, PA.

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIDI VYRU.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdama 
neprotingi dasileida perviršumą—vyra* nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio. katram negale pylnai nauduoti priin^numa 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena 13 tua knygų. 
Ta knyga posakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime 
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keif 

vyrai kurie tur UžnuodIJima kraujo, arba syflIK 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpneima, Abel- 
na pragaišti Spėkų, Pragaiėtl gyvybes sky

stimo, Naktinius nudegimus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomose, privalai ir slapta, su 
žais kaštais. i

Tūkstančiai vyra atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
Ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibcs, kurios vyras turi 
žinoti. Nctrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitiatl šitą knygą JI 
pasakis kodiel jua kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYS AI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašlk aiškeie sava vardo, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. USTER & CO-
L 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

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

Vardas ir pavardė................................................................ .

Adresas...............................................................................

Stejtas



1 W. RYNKEWICZ1US
.. NOTARIUSZAfi..

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

.......PO PBIZUBA BANDOS......

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

Paszportus del keliaujanoziu 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, Juostas, 

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

ir t.t.,raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma. 
Apsaugoji! Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

Ol/rtillfl/llftl Idant padariti vietos del rudenini! 
oKdll VKIIUi 'r žem’nu tavor°’ta' iszpar(iu"s’in 

• visa vasarini tavora už labai piges
prekes, todėl jaigu norite kokiu paredimu del vyru ii' 
vaiku tai dar turite giara proga pirkt ir suczedint pinigo

Žinios Vietines.
— Old Home Week užsi

baigė pasekmingai.
— Žmonis vela ėmėsi prie 

savo užsiėmimu.
— Vaikai sugrižo’prie moks 

lo panedeli.
— Kasiklos pradėjo dirbti 

nuo panedelio kas diena.
— Andrius Szultis ejdamas 

in Bukmaute likos trenktas 
Redingo truki ir sužeistas — 
ant gilukio nelabai.

— Isz Mahanojaus likos 
nusiūnsta in Pottsville! suda 
55 provos daugiausia už menk 
nieki.

— Jonas Szasztakauckas 
isz Hazletono atlankė redakci 
je ana nedelia. Badai va
žiuos neužylgio in Lietuva.

— Ketverge po trumpa liga 
mire Edwardas Britz konsel- 
monas isz treczio vardo. Ne- 
baszninkas teipgi buvo kandi, 
datas ant miestiezko burdziso 
ant republikoniszko tikieto.

— Andrius Burkauskas pir 
ko Simono Bernatono ealuna 
pirmam vorde. Juozas Staszai- 
tis pirko Antano Ramaszausko 
saluna pirmam vorde. Marijo
na Tomait’ene pirko Petro 
Kaspero saluna penktam vor- 
de.

— Svtczei da vis kožna die
na apleidineje muso miesteli 
džiaugdamiesi puikum priėmi
mu ir geredamiesi papuoszi- 
mais.

— Dr. M. J. Petrikas, lie- 
tuvisžkas medecinos ir chirur
gijos ligonbutes specialistas 
priima ligonius kaidien nog 
10 lig 12 ad. priesz piet. nog 
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 
vakare. Kazuno aptiekoje 
237 W. Centre St. (p j)

...DIDELIS BALIUS...
Seredos Vakara
Parengė “Birutes” Giedoriu 

Draugyste isz Mahanoy City ir 
atsibus Seredos vakara 10 
Septemberio, Boczkausku sa- 

Aeje.. Bus tai vienas isz sma
giausiu pasilinksminimu szi- 
met, nes pasamdytas geriausias 
orkestras kuris griesz Lietu- 
viszkus ir svetimtautiszkus 
ezokius o kas geriause yra kad 
balius atsibus ant gražiausios 
sales visam Mahanojuje, nes 
dabar yra labai daug padidin
ta ir bus vietos szokti ir pasi
linksminti iki velibai nakcziai. 
Taigi meldžiame ne pamirszti 
to vakaro, nuoezirdžiai užpra- 
szo visus “Birutes” Giedoriu 
Draugyste. Inžanga ant sales 
tik 25^.

Ant pardavimo.
' Puikus salunas Juozo Moc 
kaiczio po No. 330 W. Maha- 
noy, Ave. Mahanoy City, Pa 
Apgyventas vien Lietuviais, 
Lenkais ir 1.1. Yra tai gera 
proga katram isz Lietuviu ap
imti szita puikia vieta. Apie 
daugiaus dasižinokite pas

Juozą Mockaiti, 
330 W. Mahanoy, Avė.

('J ’1) Mahanoy City, Pa.

Kareivijon eiti ar Ame
rikon bėgti?

Lietuviu iszeina Amerikon 
kasmet nuo 18 ligi 20 tuk 
stancziu. Griežta gi atgal tiktai 
3 ligi 4 tukstancziu. Daugiau 
kaip du treczdaliu lietuviu 
negriežta tėvynėn. Svarbiausia 
negrižimo priežastis, tai pabėgi 
mas nuo kareiviavimo. Mat, 
didžiuma musu iszeiviu jauni- 
kaicziu iezkeliauja Amerikon 
neatitarnave kareivijoje.

Iszejus naujiems įstatymams 
apie kareiviavima, kurie prade 
da veikti nuo szio rudens, dar 
sunkesnis bus sugrižimae 
pasiezalinusiu nuo kareivijos. 
Seniau už nestojima “ant liosu” 
būdavo baudžiami tiktai ke
lioms dienoms. Pagal naujuju 
gi kareiviavimo įstatymu smar
kiai padidintos bausmes už pa 
bėgimą nuo kareivijos. Pabė
gėliai bus baudžiami nuo 4 me 
nešiu kalėjimo ligi pustrecziu 
metu aresztantu rotu. Sugrižes 
tėvynėn kiekvienas pabėgėlis 
nuo kareivijos pirmiausia turės 
atlikti bausme o paskui atitar
nauti kareivijoje.

Sunku isztikruju butu ir 
reikalauti prie tokiu aplinky
bių, kad kas pabėgės griežtu 
namon. Seniau, kuomet reik 
davo tiktai keletą dienu atsė
dėti, dar daugelis griszdavo, 
ypacz jeigu jausdavo, jog de] 
sveikatos silpnumo bute paliuo- 
suote.s. Dabar net nesveikieji 
bijos griszti, nes kas norės apie 
pora metu kalėjime sėdėti.

Aiszkiai stoja priesz akie 
klausimas — kas daryti ? Bū
tinai reiketu mainyti musu 
senas papratimas bijoti per
daug kareiviavimo ir bėgti 
Amerikon.

Pabege nuo kareivijos tie
siog tapsime dabar vergai-ne- 
laisviai svetimos szalies. Eida
mi aiszkiai žinosime, kad jau 
negalime sugriezti. Kiek pri- 
kankis viena toji mintie, jog 
amžinai turime būti isztremti 
isz tėvynės ? Vienas pasiilgimas 
tėvu broliu ir seserų žudyte 
mus žudys.

Atsiminkime taip-pat, kad 
ne kiekvienam Amerikoje 
klojasi. Yyacz lietuviu-iezeiviu 
likimas, nemokancziu jokiu 
amalu, kaskart yra liūdnesnis. 
Netekus darbo, sunykus svei
katai, seniau būdavo galima 
griežti tėvynėn. O dabar? 
Griežk, kad tave kalėjimuose 
badu marintu! Tiesiog baisus 
bus pabegeliu-iszeiviu likimas

Nevienam tėvai mirdami pa 
lieka uki-turta. Czia butu gy
vas reikalas sugriezti, bet ve] 
ta kalėjimo baime sulaikys.

Matome, kad bėgantieji nuo 
kareiviavimo lietuviai tiesiog 
turi atsisveikinti su tėvynė be 
vilties kuomet-nore atgal su- 
griszti. Amžina, baisi skriau
da Lietuvai!

lezeivybes tikslas turėtu būti 
ežiai koks. Nukeliavus Ameri
kon, dirbti atsidėjus keletą me 
tu, eusinnkti pinigu ir vėl at
gal Lietuvon griežti. Pas kitai 
tautas, kaip antai italus, isztik 
ruju taip ir yra. Szimtai tuk- 
etarcziu italu iezkeliauja kas
met Amerikon, bet lygiai tiek 
ir giižta. Susidėjęs pinigu

kiekvienas skubiaei savo tėvy
nėn, kad sklypą žemes ingijus 
ramiai eau ūkininkauti.

Musu iszeiviai, ypacz pasi- 
ezaline nuo kareiviavimo, ne
turėdami vilties kuomet-nore 
augt iszti, pradeda iez nusimini 
mo gerti, palaidai gyventi—ir 
tnketancziai, jaunikaicziu gra
žiausiu tėvynės sunu, vysta, 
džiūsta, lyg pirm laiko nuskin 
ti puikiausi žiedeliai.

Skauda ieztikru ju ezirdi, 
žiūrint ir liūdna likimą musu 
iszeiviu, pabėgusiu nuo kareivi 
jos. Szalinimosi nuo kareivijos 
liga tiesiog reiketu naikinti. 
Tikrai galiu sakyti, kad karei
viavimo vargai tik szeezelie 
priesz tuos vargus, kuriuos 
kerczia Amerikoje musu ne
laimingieji pabėgėliai. Jokie 
karas nesunaikie t:ek jaunu pa 
jegu, kiek svmikina szend en 
Amerika! Būtinai turime pra
dėti kitais keliais eiti — pir 
miau atsitarnaukime kareivijo
je, arba pa-iliuoeuokime Įnuo 
jos, o paskui važiuokime Ame
rikon. Szaip tiktai vargisime 
savo tėvynė ir vcsime pi i i ga
lutino sunykimo.

Tėvai ir daugiau suprantan- 
tieji žmones turėtu perspėti 
bailius jaunikaiczius, kad ne
bėgtu Amerikon neatlikę karei 
vijos.

Gana jau žu lyti Lietuva 
tuszczia kareiviavimo baime! 
Mažulis.— “Szaltinije”

PROTESTAS.
Mes nariai Draugijos Brock 

ton’o Lietuviu Rymo Katali
ku Moksleiviu, szi tuo straips 
niu kuokarszcziausiai protes 
tuojame priesz ta nežmoniszka 
darba. Prot stuojame priesz 
socialistu organa “Kovos” ir 
Laisves” redakcijų taktika ir 
szaukiame visus kitaip negu 
tos redakc’jcs manai ežius žmo 
nes, vieszai, per laikraezczius 
protestooti ir tuomi parodyti 
Lietuviams, kad Amerikos 
Lietuviai pasmerkia ardymo 
darba, koki sziuo atžvilgiu (ir 
daugelije kitu) atlieka ‘ Kova” 
su “Laisve”. Mes nariai Drau
gijos Brockton’o Lietuviu Ry
mo Kataliku Moksleiviu, sto
vime už pakanta, už vienybe, 
už musu tautos kulturini ir 
ekonomini kilimą. Taigi karsz 
tai protestuojame priesz virus 
tuos kurie pakanta ir vienybe 
nori ardyti, kurie nori trukdy
ti musu tautos kultuiini kili
mą.

Draugije Brcckton’o Lietu
viu Rymo Kataliku Mokslei
viu.

Nuvargęs.

Kartais jus negalite suprasti, 
kodėl jus jaueziate save nuilsu
siu su galvos skaudėjimu, ap- 
kvaitumu, iszblyszkimu ir kito 
kiomis sunkenybėmis Papraez- 
cziausia ežio padėjimo priežas
tis yra kokia nore kliūtis vir
inime. Tokiuooe atsitikimuose 
Trineno Amenkoniszkas Kar
taus Vyno Eliksiras, yra labai 
patartinas vartoti, kadangi ji
sai suteikia greita palengvini 
ma. Szitae vaistas iezvalys visa 
kuna, iszkraustys iez viduriu 
visa renaudinga ir pavojinga 
medžiaga ir sulaikys fermen
to eija Jisai taipogi sustiprina 
organus ir paaketina juos prie 
naujo veiklumo. Tatai daro jin 
labai brangiu vaistu skilvio ir 
viduriu trukdesiuose, ypacz 
kuomet szieji eujungti su už 
kvietimu. Mes norėtume jin pa 
tarti taipgi nuvergusiems, pai) 
eusiems ir nervuotiems žmc- 
nems. Aptiekose. Jos Triner, 
Chemical Laboiatory, 1333— 
1339 So. Aihland avė., Clfca- 
go, Ill. Skardant raumenims 
ir sąnariams, kunui trinti pa
mėginkite Tnnerio Linimenta.

ANT BURGISO BALSUOKITE UŽ
E. F. McATEE

Demokratiszkos Partijos

Ant Konselmano Pirmo Vordo
Mike Gavula

Demokratu Partijos

Ant Burgiso - Balsuokite už
John J. O’Neil

Demokratas. Praszo balso ir parėmimo

Ant Konselmano Pirmo Vordo
W. D. Boczkowski

Demokratu Partijos

Ant pardavimo.
Puikus didelis namas su biz- 

neis Middleport, Pa. Locninir- 
kas nori parduot isz priežasties 
ligos. Didelis namas 40 x 50 
pėdu didumo geriausioj vietoj 
visam mieste ant didžiausios 
uliezios. Tame name randasi 
salunas, sztoras ir buezerne ir 
viską nori parduot už mažu 
preke. Lecnininkas tame name 
iszbuvo 12 metu ir visada dare 
giara bizni, bet nesenei labai 
sirgo ir dar nedrūta sveikata, 
todėl yra gera proga Lietuviuj 
ineiti in apsimokama bizni ii 
ingyti turtą už ne didele suma 
piningo. Ja’gu kas nontu 
apie dargiaus dasiž noti tegu) 
stsiszai k a in “Saules” < f. a 
M> htnoy City, Pa. (i -j)

Laukti yra pavojus.
Inkstu ligos yra per pavojingi del 

žmonių atydeti.
Mrs. E. Reese, 1135 E. Centre St. 

Mahanoy City, Pa. sako: Per koki 
laika kentėjau nng skaudej'ino pe- 
czuose, Neturėjau daug pajėgos ir 
sunku buvo man kvėpuoti. Kaip tik 
pradėjau vartot Doans Kidney Pi. 
gulkas, ėjau drutyn ir sveikyn ir ne- 
užilgio visiszkai man palengvino. 
Doans Kidney Pigulkos veike kaipo 
sudrutintojus ir pagelbėjo man visa
me. Keletą kartu pasakojau kaip 
Doans Kidney Pigulkos man pagel
bėjo, dabar su džiaugsmu paantrinu 
kad visiszkgj esmių iszgydyta.

Jaigu turite skausmą peczuose, 
jaigu inkstai negerai veike, tada pir
kite Doans Kidney Pigulku teip 
kaip Mrs. Reese padare o rasite gera 
gyduole.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
50o. baksukas. Nepamirszkite varda 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- 
Milburn Co. Buffalo, N. Y, parda
vėjai del Su v. Valstijų.

Iszdirbu...
Kontraktus,

Dovernastis, 
ir Visokius

Dokumentus in 
Lietuva ir patvirtinu pas 
Generaliszka Russijos 
Konsuli, jei norite parduo
ti ar pirkti žeme ar narna 
Lietuvoj o norite padirbti 
teisingus Duokumentus 
kreipkitės pas mane.

Priimu...
visokias Provas isz 

Lietuvos ir duodu 
teisingus patarimus. 
Turėdami koki reikalą, 
kreipkytes per laiszka 
indedami marke už 2c. 
arba ypatiszkai, adresas:

FR. KIBORT
4611 S. PAULINA ST., 

CHICAGO ,ILL.

Ant Pardavimo.
Trijų piontru naujas medi

nis namas 60X70 pėdu dydu- 
mo, kuriame randasi groserne, 
buezerne, balbierne, didele sa
le, krutanti paveikslai, kren- 
gelne. Parsiduos už neper- 
brange preke. Atsiszaukite 
pas. ( 08 oi)

P. J. Niroski.
New Philadelphia, Pa.

kelete

B

KO. I.
Viam

S. Norkewicz
408 Wes! Uakint An.

Szlomis dienomis muso tautietia 
Ragažinakas pargabeno visokia 

garima, Amerikoniszka ir Importita 
Galima gant visokia Arielka,. Vynia 
Arako, Kimelio, Dzinia ir 1.1 
Teipgi skambančio Alios ir Porterio 

Daokyta dabar orderi • bus jnmii 
pristatyti in lamas,

54-56 N. Main St, 
MahanftV City.

...DIREKTORIAI...

D. J. Graliam, Prezidentas. C. E. Adams, Vice-Prezidentas.
D. F. Guinan, Kasijerins.

W. Rynkiewiczia. A. Daniszewiczia. M. Gavula.
J. Hornsby. L. Eckert. W. J. Miles.

DEKYTE PININGUS
...IN...

MERCHANTS BANKING TRUST CO 
...BANKA...

TADA TURĖSITE PRIETELI KADA BUS REIKALINGA.

ĮGYTI TURTUS IR LAIMĘ?
Tūkstančiai žmonių įgijo 

turtus, milijonai žmonių su
rado laimę, pakilo iš vargo, 
skurdo ir nelaimių. Ir tamsta įgysi 
laimę ir gerovę, jaigu nusipirksi 
musų ką-tik išleistas dvi knygeles: 
Knipožmogus mansto”ir‘ I4 iir- 

dies". Turinys šitų knygelių per
keis tamstos gyvenimą, padarys 
gražesniu ir tobulesniu. Jos vertos 

| šimtus,tuksiančius tiems, kurie no
ri būti gyvenime pasekmingais ir 
laimingais. Pasiskubink parsitrau
kti Kaina kiekvienos 16c, abi 30c.

J. ILGAUDAS 
1841 S. Halstod St. Chicago. 
(Paminėk kokiam laikrast matei.)

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų’ in ir sz I iętuvos. Siunczia 
Piningus in v sas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai

Kas nori atgabent’ isz Lietuvos 
savo gymines ar ptžinslamus tai ra- 
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkorcziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. R szant prisiu- 
skite už 2o. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu tavoru ir Buezerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

Hit. J. W. ZIG MANTA 
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

Sperlnlhzkal Gydo VisoklaM Lygas.

PnlialccN Mokslą Medleo-Ciilrurgical 
Kolegija Philadelphia, Pa.

PRIIMA LIGONIUS...

LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
I’irki ziegor«*lii]R, lencnge- 

In.s, szlitibinuis ir kitokius 
žiedus, szipkoite’, davierua- 

K sle-’, siusi in lietuva pinigus 
y; visokiu knygų, popieras 
H groiuatoms raszyti irt. t. 
j Jau per 19 metu viską isz- 
' pildė teisingai tai reiszke 

gerai. Eikite pas:

Jlocmanta (t S.WasliIncton, Cor. E. MarketNt., 
■ Jcollldllld M llkca-llarre, Penna.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauses ir didžiausias sumat- 

piningo iszlaimeja provose už pa 
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluoso, laivose ir t.t. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ai 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
151 Nassau Street

New York, N.Y.

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

...SAVININKAS IK FABRIKANTAS... 

Barsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.

Szita Banka visada yra geras drangas savo 
depositorams. Pagialbsta jiems pirkti pra- 
pertes. Skolina piningus ant lengvu iszlygu. 
Moka procentą ant sudėtu piningu. Buvo 
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo 
mokėt Procentą ant sudėtu piningu. Yra tai 
sargi vieta laikyti savo piningus. Kasierius 
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslainiu Maha
nojaus distrikte laiko piningus szitani banke 
Yra tai gera atsargi vieta laikj’tsavo piningus.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

KARPETAI Parduodam Karpetusnog 10c. lig 25c. 
ant masto pigiau negu karpetu sztorai. 
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku. 
Mes perkam teip pigiai kaip ir 
didžiausi “Wholesalerei” ir tokiu bildu 
galima pigiau pirkti ir jumis suezedi- 
nam pinigą parduodami pigiai negu 
kiti.

m Mahanoy City, Shenandoah,
jrLllllcLll S MLCarmel, Landsford.

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

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus snezedinimu, 
pradedant nuo f 1.00 ir (langiaus. Mokame 4 procentu už sudėtus pas mus pinigus, 
pri.«kaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentainnsdoknmentus.Lietuvai 
reikaluose j ilsu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Lankos virsi paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garlx* praneszti jums, kad 

jau mznesu daugiau nelorniniku nevirszininku,ne darbiniku 
‘ All Nations liaukoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofi.-a mano naujoi vietoi

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

Reikaluosia me'džiu kreiptis prie^savo seno pažistamo ] 
tokiu adreso-

PAUL V. OB1ECUNAS
Cor. 22-nd. At (/'arson Sts; S.8. Pittsburgh, Pa.

poPigus Iszpardavimas
(llNIMENT

Idant padaryti vietos del iiideuiniu ir žeminiu tavoru, tai 
pastanavijom padaryti dideli iszpardavima viso muso vasarino 
tavoro kokis dar randasi musu sztore. Szitas tavoras susideda 
isz visokiu gatavu vasarinu szlebiu del moterių, merginu ir 
mergaieziu, visokiu vasarinu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir 
trumpu kotu ir šutu, žodžiu sakant; visas vasalinis tavoras 
bus iszparduotas už labai numažintas prekes. Nepraleiskite 
szitos progos bet ateikite tuojaus kolei yra isz ko pasirinkti.
FlLHl „L- ( rarl’as mus dirba Lietuvaites.1 (IR hhlnPl I 122 W- Center Str.
1 HU UlUUU I Mahenov Oltv. Po

Jaigu kada busite 
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
IETUVISZKA JvĮĮ OTELI

JUOZAS OKINSKAS 
(LOCNIN1NKA8)

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streit:.
Ten busite sveitingai priimti, Gaaaite 
pavalgyti ir galima pernakvoti.

Nusipirkite šia 
Batelio
NORNEVICZIAUS
Geriausia Arielka 

Mieste. Tik $1 až Buteli 
Teipgi czi® gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikylo dibit 
priest laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyti

RAGAŽ1NSKAS

ĮlietuviszKAsp <>t<x;rafistas

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Raikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas, Padaro didelasFoto 
grafijas isz mažių ir indeda in reimus

I nd ėda Fotografijas in Špilkas 
Kompasas Ir t.t. Puikpi nutraukia*ja 
Post-Kartes, Parduoda Reinius ir t.t

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

4-GRABORIUS4*

Laidoja Kanns Numirusia. Pagirdo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinf.’’Bno 
Krausto Daigius ir L L Viską ariiek» kf 
n ore r i suse ir puikiam*. Rn vinrr mireli 
reikalais kreipkite^ pas jin o LsrU* vi'A u 
užganėdintais.

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA 
Laivai plauke tiesog tarife Rosijos ir 
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgre- 
ieziausi Rusiszki linperaliszki Paczta- 
vi, nauji duladtavi szrubinei laivai. 
RuhkIu, 16,000 tonu. Kursk, 13,500 tonu. 

Czar, 13.000 tonu.
In Itottcrdama Iii 9 dienus be persedlmo. 

1 I dienu be persėdimo in Llhava.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA 

S31.00 Trerilos Klotos $33.00 
$45.00 Antros klasos $50.00
$65.00 Pirmos Klasos $75.00

Laivai Iszeina kas antra lubota,apie dau- 
giauR informacijos kreipkite^ pas
A. E. Johnson,General P.Agt. 27 Broadway 
New York. N.Y. arba pas vietinius agentus. 
Russian American Line—Pier 31st. Street

“SAVIZROLAS”
Juokingas

Apraszymas
45 pu. 6x9 col. dydamo. Preke 15c.

W. D. Bocikow»ki-Co. Mahano City, Fa-

Isz Rosijos Lietuvos, 
ir Lenkijos.

Uždare 2000 už viena kal
tininką.

Kutais. — Transkankazisz- 
ka gubernija. Pavietam kalė
jime randasi czionais 2000 vy-' 
ru kuriuos laiko uždare nuo 
25 Augusto. Kalininkus var
gina badu ydant priversti juos 
ant iždavimo savo draugo ku
rie nužudė tenaitini palicijan- 
ta.

Kalininkai tvirtina buk pir- 
miaus mirs badu, ne kaip iž
duos savo dranga. — Sztai 
puiki paveizda del ameriko- 
niezku uniju.

Kiekvienas Lietnvlszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galėtu.nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apgay 
vikams tose anielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l..................................25c.
Egiutero No. 2..................................50c.
Zmijecznik.............25c., 50c. ir 11.00.
Gumbo Laszai................................. 35c.
Meszkos Moslis.............
Tręjanka........................
Linimenlas vaikams...
Gyduoles nuo Kosulio..............
Liepiu Bahamas........................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku............ 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.................. ....C,25c.
Ugnialraukis....................................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.......................  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. 
Rožes Balsamas...........
Kinder Balsamas........
Bobriaus Laszai..........
Szvelnintojas...............................
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 Ausis©........25c.
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 skarbūtis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu $2.00. 
Gyd. nuo Dedervines................ $2.00,
Gyd. nno Paslaptingos Ligos $5.00,

LABAI GERA GYDUOLE
Dr. Gibowitch’io 25 Laszu Iizgydymai.

Nuo Meszlingio, 
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

Raudonosios,
Priepuolio.
G vara ntuotas kad 
iszgydys arba 
pinigai atgal.

PREKE 25c.
Sudaryta...
Dr. W. Glbowltch’o Iki 
MuHkolIJOH. Vienatine 
Agentūra Pennsylvania

A. G. GAVĖNAS, P.H.G.
FIRST WARD DRUG STORC
221 E CENTRES?., SHENANDOAH, PA.

Reikalaujame Agentu ir duodame 
gera nuoKiinitl.

Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

kornua ant kojų, tai gausi po 
5^ gyduole. Jaigu nepagelbe- 
tu bus sugražinti piningai. 
Teip-gi iezsius placzes infor
macijas no ko plaukai slenka 
ir plinka, pleiskanų atsirady- 
mas ir nupuczkave veidai. 
Tukstanczei dekavoja už dyka 
rodą. — Kaszyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialists 9.
B, x 106 Sta W. Williamsburg 

Brooklyn, N Y.
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Naujas Iszradimas 
Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligai' 

Plauku puolimą ir užsianginima; 
Nežali, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o- 
Nuo Kornu užtrinu tik 5o. Mes 
turime apie puse milijono laiszku su 
padekavonenus nuo žmonių visokia 
tautysoziu. Raszykite tuojaus aat 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyo.N.!

(

.25c.
25c.
25c.
,25c

25c.

,50c.
,10c.
,35c.
.26c.
,25c.
,50c.
,35c.
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VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZEINA Ki«S SEREDA -:- BROOKLYN,N. Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paezios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numerį” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.

VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
Metams - - - §2.00. 
Pusei Metu - - §1.00. 
Užrubežin - - - §3.00.

Užsiraszyti galima visada 
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk lOo. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiurejimui 
siunoziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Registruotu laiszka pinigai) 
ant vardo leidėjo azituom adresu 

J.J.PAUKSZTIS&CO.
120-124 Grand Si. Brooklya, N. Y. I
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FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

•APSZVIETA’ Moksliszkai Islori-zka Knyga 

palytinti daug isz Lietuviu praeitus 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780 puslapiu, preke:

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

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Pblli. P».
START business, make money for yourself, 

not for bosses; scud postal for 20 ways to 
imleĮiendence and Itegin making money al 
once. Sell maiketable specialties paying 
300 per cent, $12 to $25 daily. Address 
Reliable Distributors, Box 9. Station W. 
Brooklyn, N. Y.

NE tik k a darbi ni
kai szito banko 

yra pasirenge ju 
mi s visados patarnauti 
bet ir banko virszini- 
nkai visados duos ju
mis rodą kas-link pini- 
giszku ir bankavu 
reikalu.

Seniausia Banka 
Mahanoy City, Penna.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva Ir atgal. Teipgi siunozlu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas bj re 
svetimu pininga paskirta siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godons

Viktoras Lapinskas 
601 W. Mahanoy Ava 

Mahanoy City,Fa*
INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

■'-UliĮ,




