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Lig sziam laikui labai mal- 
szu lietuviszkuosia apigardo- 
šia, rodos kad laimingas veje 
lis perpute.

ryduo 

uokyte 
laolee,

Malda pakelineja, dabina 
kožna duszia, nes labjausia da
bina kožna motere ir del josios 
daugiause reikalinga ir del jo
sios geriause pritinka.

Badai neužilgio pribus in 
Amerika prusiszkas ubagas 
rinki lietuviszkus dolerius ant 
savo ceitunges.
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Lauke pabaigos svieto.
New Orleans, La. — Teip 

vadinama sztamas tikybes 
“Adventistai” yra persitikrinia

TUVI!
oenge- 
lokius

ierns- 
nigus 
>ieras

Suvienitomi pajegomi darb- 
ezaukime del labo 
del giaro atejt'es 
degei dinge nuo 
viezkoe dirvos.

Tegul terp dvasiszkuju ir 
ižduotoju nustos bjauri kare, 
o pamatysime, kaip terp Lie
tuviu pasikials gerbuve.
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Ir ant Filipinų ne stokas 
milijonierių. Szitai jenerolas 
Žane; Gavite, turinti kelis mi
lijonus, duoda kožuai savo 
dukterei, katra ieztekes už 
amerikoniszko »f cierio 50 
tuketaneziu doleriu.

Kokis tai daktaras Toledo 
parapze straipsni ir apgarsino, 
buk už 300 metu visi žmonis 
bus beproeziais. Kaip rodos, 
tai tas daktaras jau dabar ne
turi proto.

Arkliena pardavinėta 
vieton .jautienos.

Los Angelos, Cal.— Rudol
fas Pattersonas pagialbininkas 
kamieoriaus prižiūrėjimo szva- 
rumo valgomu tavoru, apreiez-, 
ke buk kamisorius atrado 
czionais net ketures vietas ku- 
riosia musza senus, sudžiuvu 
sius ir nesveikus arklius o me
sa ju parduoda kaipo geriau
sia jautiena in restauracijes ir 
pas mėsininkus, 
ežius ant dolerio.

Mesa sveiko ir 
yra labai skani, 
arklis daug kasztuoje, pertai 
ne apsimoka pardavinėte ark
liu ant mėsos. Serganti 
sudžiuvia kriokai yra pigus 
todėl buna pirkinejemais 
muezamaie ant mėsos.
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Nežine kas tai per kvaraba 
inlindo in taisės moteres, jog 
netiktai josios savo vyrus pa- 
metineje, nes ir vyrai negali 
su Hercdu-Boba gyvent, ba 
jago vyro nepavaro, tai pate 
turi atsitraukti. Yra tame ne 
t;ek moteres, kiek vyro kalte. 
Isz pradžios vyras duoda bobai 
per daug valos, pavėlina del 
burdingieriu būti prilaukia, 
na ir.. tasai prilankumas ant 
giaro ne iszejna.

Vyras turi ant visko turėti 
aki ir ne būti lepsze, tada mo
tere pribijos ir ne pames.

Daktaras Povylas Gamieras, 
francuziszkas statistikas, da- 
vadžioje, jog visi jauni prasi
žengėliai papuola in kriminola 
per girtybia.

Londone randasi tiek dak
taru, jog negali iszsimaityti. 
Nekurie gydo ligoni ir duoda 
gyduoles, — už 25 centus.

Kaežin ka toliau iszras ir ko 
neiezmislys. Inžinieris Arm- 
etrong if z Londono padare pa
sekminga bandima elektrikines 
Bzvieeos be dratu isz vietos to
lio penkių myliu angliszku. 
Jisai perspėja dydele atmaina 
tebiriame sieteme elektrikines 
szviesos. Ir Edisonas jau nuo 
tenei apie tai darbaunasi.

Poni Aetoriene, milijonierka 
kalba, jog kožnas žmogus gali 
boti “džentelmonu” tik tada, 
kada turi diploma isz kokio 
universiteto ('!). Tai-gi ka pa
sakytu senas Astoris, kuris su
krovė milijonus del savo gy- 
tniniu, kurie senei jau po žeme 
silsysi? kurie sukrovė turtą 
kupeziaudamas kaileis žvėrių 
— būdamas žydu.

Septini metai adgalios Ang
lijo! radosi suvirszum 229,000 
vargszu turinezin 70 metu am
žiaus. Szimet randasiutik 57, 
000 o tai del to, kad randas 
moka metmia alga del senuku.

Del pastatimo nauju namu 
New Yorke (mieste) sureikala- 
vo praejta meta 1,019,250,000 
plitu, arba 93,177,000 daugiau 
ne kaip nžpraejta meta. Isz to 
duodasi suprast, kad plityni- 
ciios turėjo darbo užtektinai.

Septemberio 28-ta, mieste Pittsburge, atsibus seimas 
Mine Safety Drauguves ant kurio parodys visokias prietaises 
ižgialbejimo anglekasiu dirbareziu kasiklose. Laike eksplozijų 
gazo ir ugniu daug darbininku pražūva o ydant likusius prie 
gyvasties ižgialbet, tieje narsunai ejna in kasiklas su tam tik
rais prietaisais kaip ant paveikslo matome ir iezgialbsti savo 
draugus nuo smert ir uitro'zkimo.

Negyvėlis adgijo.
Tompkinsville, N. Y.— Ant 

kelio likos surastas kūnas seno 
kareivio Virco Farell. Tuo- 
jaus likos nuvežtas pas grabo- 
riu, kurie jin paguldė ant len
tos ir dare rengimus ant palai
dojimo. Kada sugrižo grabo- 
rius ydant jin indeti in graba, 
lavonas dingo nežine kur. 
Padare krata, nuėjo in jojo 
narna, ydant ka toki dažinoti 
apie jin. Nusistebėjo parege- 
jas jin sėdinti prie stalo ir 
gardžei valgant pietus.

Angliszki laikraszczei dane- 
sza buk skaitlis kalbu, ant ku
riu likos perdėtos Rasztas 
Szventas isznesza 450. Pasku
tiniu laiku likos perdėtos ant 
esperanto. In laika'asztuoniu 
metu likos toji szventa kninga 
perdėta ant 60 nauju kalbu o 
ir keliu sfrikoniszku kalbu 
kaip tai: Omo, Kipsigi, Luba- 
Lulna ir Nyasa-Nyika.

Kaip jau visi žino, New 
Yorke jaunas kuningas Ry- 
mo-katalikas, Ilans Schmidt, 
nužudė savo milema Ona Au- 
muller. Naktije, kada toji 
miegojo, perpjovė jiai gerkle, 
po tam supjaustė josios kuna 
in szmotus o po tam inmete in 
upe.

Baisybe!
Bjauriau, nekaip žudinsta 

papildyta per tęva Macocha 
Czenstakave.

Žudintojas Onos Aumuller1 
kun. Hans Schmidt, isz laiko 
nuduoda paiksza, ydant tokiu 
bud u apsisaugo! nuo mirties, o 
tame prigialbes jam visa baž- 
nytinia valdžia ir kuningai, 
ydant apsisaugot nuo gėdos, 
jog katalikiszkas kuningas li
kos nubaustas mireze. Ka sū
dąs nusprens apie tai, tai atej- 
tis parodis.

Vienas faktas toje baisioje 
žudinstoje atsimusza in akie; 
ypatingai, jog kun. Schmidt 
prisipažinsta, jog — nužudė 
savo milema — būdama nes- 
cze — vien del to, ydant neiez- 
siduotu, jog su jaja gyveno 
kaipo vyras su paeze (pats sau 
davė szliuba) ir, jog vaisei to
jo “gyvenimo” jau buvo ma
tyt.

Tokie pneipažinimae kunin- 
go-žudintojaue vėl daveda, jog 
celibatae, arba priverstinas 
jaunikavimae kuningu yra ne 
tik priežaete nemoraliezkumo 
ir visokiu skandalu, nes tankei 
ir baisiu žudineeziu. Jago 
kun. Schmidtui butu buvę pa
vėlinta publieznai gyventi su

Ona Aumuller kaipo su pa
ezia, gal ne butu papildęs teip 
baisios žudinstos.

Celibatae, arba priverstina 
czistata, katalikiezku kuningu 
yra luomu nenaturaliezku. Ir 
bažnycze apsisaugotu daugybe 
skandalu, jago tasai senas pa
pratimas butu praezalintas per 
bažnyczia. Szendien jau mažai 
randasi tokiu žmonių tamsiu, 
kurie vieiezkai tikėtu in ku
ningu “czistata”. Szendien jau 
kožnae žino ir supranta, jog 
kuningas yra tokiu pat žmo
gum kaip ir kiti vyrai, per tai, 
jago negali turėti publiezno 
“apsiyedimo,” ifzpilpo slaptin
ga “apsivedima” ir nelegalisz- 
ka, o per tai platina nemora- 
liszkuma, duoda papiktinimą 
ir subjaurina katalikiszka baž
nyczia o akyse svetimtykiu iez- 
juokina katalikysta ir visus 
katalikus!

Liūdna, jog katalikiszka baž 
nyczia, o ypatingai Rymas, ne 
nori tai suprasti. — “K.”

Laikrasztie “Boys L 'f d” pa
duoda akyva apraszima apie 
amerikoniszkoe publikines 
mokslaines. Ir teip: Suv. Stei- 
tuoeia randasi 257,153 publi
kines mokslaines kuriu verte 
yra $1,221,695,730; darakto
rių ir daraktorkiu yra 533,- 
606; užlaikimae tuju mokslai- 
niu isznesza ant meto $446,- 
726,929; in mokslaines lanko
si 9,081,217 vaikai ir 8,953,- 
901 mergaites. Jago visi vai
kai su mergaitėms atsistotu 
vienas prie kito tai pasidarytu 
szniurae nuo Alaskoe lig South 
Ameriko. Jago sustatitu visas 
mokslaines viena szale kitos 
tai siegtu nuo Ž;eminio poliaus 
lig miesto Waehingtono.

Ant Pardavimo.
Puikus salunas ant East 

Centre St.Mahanoy City, Pa.
Geroi vietoi, didelis namas, 

randa nebrangi, galima alų 
pirkti nog bile kokio bravaro. 
Persiduos pigiai ba locninin- 
kas turi apleisti miestą Dasiži- 
nokite apie daugiaus. (42, oį) 

“Saules” Ofise
Mahanoy City, Pa.

Arklis nukando jam ansi.
Ringgold, Iowa.— Martinas 

Taylor, stovėdamas prie savo 
arklio, atsitiko jam nepaprae- 

’ tas atsitikimas. Arklis staigai 
atsuko galva ir nukando jam 

1 ausi. Pakol galėjo paezaukt 
gydintoju, tai voe nenumirė 

-per iszsiliejima kraujo. Ark- 
' Ii už tai nuszove.

Užgymc su dviem 
galvutėm.

Johnstown, Pa. — Užgyme 
, czionais kudykie su dviem gal

vutėms, nes in dvi valandas 
mirė. Kuna paėmė daktaras 
Shaeffer, kurie radosi prie li
gones. Pravardes motynos 
daktaras neiždave.

‘ Go to Hell — for Ice 
Cream”.

Sharon, Pa.— ‘ Go to Hell 
-— for Ice Cream” (ejkie in 
pekla po ledus) teip skamba 
apgarsinimas ant iszmetytu 
plakatu prie czionaitiniu baž- 
nycziu praejta Nedelia. Ži
noma pravarde tojo žmogaus 
yra Heli, kurie pas save užpra- 
szo žmonis ant valgimo ledu o 
ne in pragara.

Kaliniu kas pats save 
užsmaugė.

Pottsville, Pa. — Franas 
Andziulis isz Cumboles, 3S 
metu amžiaus, kurie likos nu
baustas in kalėjimą už nemal- 
ezu pasielgimą o vėliaus ketino 
jin patalpyti paikezu name, 
nes kente truputi ant proto, 
atėmė sau gyvaste per užei- 
fimaugima kalėjime. Andziu 
lis užriszo skepetaite ant kak
lo ir su pagialba pagalėlio teip 
susuko skepetaite aplinkui 

i ant

Leipalingis-
(Seinų apskr.). Leipalingio 

dvare 2. d Rugsėjo buvo to
kios pabaigtuves, kad szlyksz- 
tu apie jas ir raszyti: gere, ple 
vojo, muszeei. Prasidėjo 9 v. 
vakare pasibaigė 3 vai. po nak 
ti.

Ar negeriau butu padaręs 
ponas nupirkęs savo d vario
kams laikrascziu, knygų ?

Kaunas.
Buvusis Laukuvos klebonas 

kun. Bucznys buvo szimet in- 
stojęs in Kretingos vienuoly
ną. Dabar jam pacz:am pra- 
szanties, paliuosuotas isz vie
nuolyno.

Mirė. '
Utenos klebonas kun, Szva- 

telis.

Paszaukimas Laikrasz- 
tininko ir Naudingumas 

Spaustuves.

drje jie tame, buk likos užtvir
tinti kokiu tai keistu apsireisz- 
kimu patirodinanežios ant dan
gaus paveikslo juodo arklio. 
Neramumu visi dydeliai apim
ti ir tvirtai lauke pabaigos szio 
svieto.

Pardavė savo duktere 
už 850.

Elkton, Md. — Marks Ju- 
litta, franeuzae, pardavė savo 
16 metu senumo duktere del 
savo tautiecziO už 50 doleriu 
Motyna dažinojus apie ezel- 
mysta savo vyro, danesze pa- 
licijai, kuri tęva suėmė. Da
bartės atsibuvo teismas ir ne
labas tėvas likos apkaltintas 
už tai ant 15 metu in kalėjimą 
ir užmokėjimo tūkstanti dole
riu bausmes.

Iszsigialbejo nuo mirties 
per katinu.

Brooklyn, N. Y. — Visa 
szeimyna Edwardo Morgano 
likos iszgialbeta nuo mirties 
per katina. Nakties 
kada visi

laike, 
miegojo, katinas 

esantis miegkambarije, pradė
jo garsiu kniaukimu budinti 
mieganezius. Pabudo pirmuti
nis pusiau apsvaigintas gaspa- 
dorius. Gazae iszaigaunantis 
ibz paipos apsvaigino visus. 
Jago da kelios minutoe, tai vi
si jau nebutu daugiau pabu- 
dia. Katinas buvo pirmutinis 
kuris perjaute pavoju ir pra
dėjo žadinti isz miego miegan- 
czia szeimyna, per ka visa szei
myna iszsigialbejo nuo mirties.

Paliko savo milemai 
835,000.

Middletown, N. Y.— P. J. 
Didson naszlie, paliko 35 tuks- 
tanezius doleriu del pannoa 
Urezules Hay isz Greensburg, 
su kuria ketino apsipaeziuoti 
30 metu adgalios bet su kita 
buvo apsivedias. Už nus- 
kriaudima Urezules paliko jiai 
visa savo turtą, nes buvo be
vaikis.

Dalis miesto užlietas.
Pittston, Pa.— Per ingriu- 

vima kasikiu Butler, Hughes- 
towne, likos nunesztas dalis 
muro miestiszko prūdo kuria
me talpinos! suvirszum 1,400,- 
000 goreziu vandens. Van
duo su smarkumu leidosi nuo 
kalno užliedamas dali miesto 
Pittstono. Ulicze Mill per 
tris blokus likos užlieta ant 
keliolekos pėdu. Žmonis ap- 
laike daug bledes o nekurie 
vos iszsigialbejo su gyvaseze.
Norėjo nužudyt visa 

szeimyna su diuamitu.
Bloomington, Ind. — Isz 

priežasties staigaus papaikimo, 
Mack Hurst, 50 metu senumo, 
suszaiikes visa savo szeimyna 
in viena kambari nakties lai
ke, pasakė jog visi turės pra 
žūtie. Su tais žodžeis mete 
szmota dinamito po lova mie- 
ganezios dukters. Eksplozije 
buvo smarki, sugriovė visa 
kambari, užmusze pati Hursta 
ir duktere Maud 16 metu, su- 
žeido paezia ir dvi kitas duk- 
teres. Aplinkinėje visi langai 
iszteszkejo namuosia.

3!) užmuszti ant 
gelcžkelio.

Grasse, Francuzije. — Tris 
deszimts devintos ypatos likos 
užmueztos ant geležkelio arti 
Nicos, laike nusiritimo trūkio 
nuo sztangu. Terp užmsztuju 
radosi keturiolika kareiviu.
Musztyne terp Arabu ir 

Italu.
Bengaji, Tripolue. — Je- 

nerolas Toreli ir 33 kareiviai 
likos užmuszti musztineje su 
Arabais, czionaitineje aplinki
nėje. Arabu badai žuvo tris 
kart tiek. Italai nusidavė in 
tenais apmalszyt pasikėlusius 
Arabus, kurie užklupo ant 
Italu isz nežinių.

Salotos.
(Panevėžio apskr.). Musu 

kampelio žmones po truputi 
szviecziasi, bet yra ir girtuok
liu dar labai daug. Daugelis 
jaunimo mėgsta gerti ir szven- 
tadieniais musztis.

Tamsunu darbai.
Aczagirkoje, towbolskoi 

gubernijoi, tūlam kaimuoeziui 
Titovui apsirgo pavojingai 10 
metu sūnelis. Kaimuotis kuris 
labai milejo savo sūneli, parga 
beno pas jin užžadetoja, kuri 
vaikiuką apdūmė ir užžadejo. 
Dažinojus apie tai kaimynai, 
suprato pagal savo tamsu pro
tą, kad tai yra re gana. Isz- 
lauže duris kaimuoezio, paėmė 
motere ir pradėjo jaja kankyt. 
Saujomis iezpleszinejo josios 
plaukus, musze kumsztemis, in 
kaitusioms špilkomis iezdegino 
jiai akis ir teip ylgai kankino, 
pakol neteko proto. Ant galo 
užmusze jiaja kuolais. Titovas 
isz baimes pabėgo o kaimuo- 
cziai norėdami už tai atkerszyt 
baisei sumusze jojo paezia, iez- 
vilko ant plianto, aplaistė ka 
rasinu ir uždege, ydant tokiu 
budu iezguitie isz josios pikta 
dvasia.

RYGA.
Netoli Rygos.

Kasant namams pamata ta
po atrastas kapinynas, kuria
me rado skeletą su senoviniais 
papuoezalais, kuris tapo su
naudotas archeologiszkieme 
tyrinėjimams.

A. a Jonas Burncika.
Mirė Rygos miesto lietuvys

tes karžygys. Velionis buvo isz 
pirmųjų kovotoju už lietuvys
te. Pirmuoju anuose sunkiuo
se ir persekiojimo už lietuvys
te laikuose. Nemažai triūso pa 
dėjo, nemažai žygio atliko 
prie invedimo lietuviu kalbos 
Rygos kataliku bažnycziose. 
Prie inkurimo Rygos Lietuviu 
Paszalpoe draugijos irgi buvo 
pirmuoju dalininku. Mirė 
Tirkezliuose. Ten-pat liko ir 
palaidotas. Kadangi milejo 
Lietuva, geide būti ir palaido
tas ten, kur praboeziu kaulai 
ilsiasi. Teesie lengvos jam Lie 
tuvos smiltie.

Ant Pardavimo.
Puikus salunas su namais, 

teip-gi yra vieta del buezernes, 
groser sztoro arba ant bile ko
kio biznio. Geras traktas, ap
gyventa vien lietuvais ir len
kais. Locnininkas parduos 
už neperbrangia preke kadan
gi turi važuoti in tėvynė. Apie 
daugiau dasižinokite ant adre
so: ( gs o»)

John Szostakauckas.
309-311 E. Broad St.

W. Hazleton, Pa.

Didis ir garbingas ira pa- 
ezaukimos laikraeztininko, bet 
podraug koktus ir kartus, ipacz 
laikraeztininko czion Amerike 
kur no laikraeztinko reika
las reikalauje daug didesnio 
paeiszventimo, negu kur ki
tur, o tai del to, ežia turė
damas kožnas laisvia pradeda 
iždavineti laikraezti ne su mie- 
riu tarnavimo savo tautos vi 
suomenei, o tik del to, idant to 
kiu budu isznaudoti žmones o 
tuom isznaudojimu paežiam 
pralobti, Tokiu laikraszcziu 
“redaktoriai”, žinoma, suvis 
ne nori žinoti apie tai, jog lai- 
krasztis, bei raeztas ira institu 
cije vieeze, jog pridėt tokios 
institucijos atsakanezia svar
ba godoti, o tos godones ne už 
gauti ir ne sumažinti. Garbe 
spaustuves, tai ne dalikas esan 
tie locnaete vieno laikraszczio, 
bei vienos pakreipos politi. 
kiszkos, o abelnumo spaustu
ves. Persitikinimai politikisz 
ki vieomenifzki ir tikibiszki 
buvo ir bus visados atmai- 
ningi ivairiuosia laikrascziuo 
šia, arba organuosia spaustu
ves, bet geri norai, geii sie
kiai tautiezki, vedimas žmoni 
jos ant doro kelio o pritureji- 
mas no to, kas žemina tauta, 
privalo būti užduote ir siekiu 
kožno bevieno musu laikrasz
czio, tas privalo būti visiems 
savitarpiniu daliku, pirmuti
niu privalumu ir svarbiausiu 
privalumu musu spaustuves.

Spaustuve tai kaip motina 
tautos; kaip motina akiveizdo 
je kndikio privalo saugotis 
blogo elgimosi, saugotis davi
nėti kūdikiui bloga paveizda 
isz eaves, idant sulauktu atej- 
teje vaisiu savo stengimosi, 
nuopelno už savo auklejima, 
teip ligei ir spaustuve priva
lo saugotis davinėti papiktini 
me tautai, kiekvienas organas 
spaustuves privalo davinėti 
gražia paveizda, o tab padari- 
ti ne ira sunku, nes tik reike 
laikraszcziui liautis su talpini 
mu apsmeižinejeneziu vieni 
kitus, pravardžiuojeneziu 
straipsniu kurie jokios naudos 
visomenei ne suteikė, o tik pa 
piktinimą seje — ant galo, ka 
gali apejti tokie apsmeižineji- 
mai, kritikavojimai ir prasi- 
vardžiavimai kokios ten vie- 
naetes, turinezios asabiszka 
piktumą ant kitko ?

Ne ira ka daug ir kalbėti 
apie ezei, nes jau aeziu Dievui 
lietuviszki laikrascziai prade 
da susiprasti kokia nauda at- 
nesze jiems polemikos. Szedien 
jau ne visi priimineje su noru 
bile korespondencija ne pai
sant ant turinio raszto, naudin 
gumo ir kas parasze, o tegul 
pasako 'patis laikraszcziai ar 
szedien ne geresne tvarka tarp 
Lietuviu? Idant tarp Lietu
viu užlaikiti sutikima ir rami 
bia, laikraszcziai privalo pa
likti ramibeje tikiba, nes tai 
dalikas dvasiszkuju — ant to 
ira kuningai, kurie ne privali 
tu kieztis in tautista, nes tai da 
likais spauetuviai priklausan
tis, o kuri ne privalo žiūrėti 
ant to kas kokio iszpažinimo. 
kokios jio tikibiszkos pažvel 
gos-jai tik Lietuvis, miletojas 
tautietes, tasai ira broliu, sana 
riu musu vieomenes, Ilgei pa- 
guodotu ir miletu turi būti per 
epaustuvia, nors jis ir butu ne 
prilankum vienam, ar keliems 
organams tosios.

Drūta, isztiee, ir galinga ira 
intekme spaustuves. Jai tik 
spaustuve visados ta intekmia 
naudotu ant labo visomenes

abelnumo, ant labo tautietes, 
tevines ir sklipo. Spaustuve 
esą pirmutiniu pabūklu (inran 
kiu) in - apszvieta, raktu in ci
vilizacija, isztiesu jaigu panai 
kinti spauda, tai butu bai
siausiu smugiu del kiekvieno 
sklipo, del kiekvienos viesz- 
patistes. Panaikinimas spaudos 
sunaikintu visiezkai ivairee 
ezakas pramonistee (vertelgis- 
tes) indrasintu žmones ant pa- 
pildinejimo baisiu piktadarie- 
cziu ir žudinstu padidintu ne 
moraliezkuma, iszliuosuotu ri- 
szius moteristes, o ir nevienos 
szeiminos, o ant galo ir pakas 
tu pamatus valdžios. Tarnas 
Jeffersonas, pasakęs, jog veli- 
tu turėti gazietas be valdžios, 
negu valdžia be gazietu, lai- 
kraszcziu, kadangi paklidimas 
nustoję būti pavojingu, jaigu 
teisibe atvirei taji paklidima 
gali iszrodineti Isz to aiszku 
suprasti, jog spauda daug pri
sideda prie valdžios ir daug 
prigelbsti valdime žmonijos

Aiszku, jog pa.szaukimas 
laikraeztininko ira prakilnus 
garbingas bet ir nekarta kok
tus, kadangi tikro pasiszventi 
mo reikalaujentie.

Jaigu redaktoris, kuris turi 
pilditi privalumus valdito- 
jaus laikraszczio, paiseti apie 
laikraszczio padėjimą, arba 
klotia, kaip kad gera auklėja 
(nesziote) apie kūdiki, kuris 
savo sveikas pažiūras drą
siai garsines, antkart del ko- 
kiu-nebuk priežaszcziu ir pa- 
szaliniu daliku, pakreipa lai- 
kraszczio maino esą kaltas to 
paties, ka esą kaltas virszinin 
kas. arba vieezas dinstininkas 
ymantis papirkimus, pertai par 
duoda reikmenes (interesus) 
savo iszrinkeju, ne žiūrint ant 
to, ar atmaina pažiuroeia jio 
gema, arba pastoje už iszna- 
gradijima bei isz baimes kitu 
Jaikraszcziu, kurie ant jio pra
deda metitie savo apsmeižine- 
jimus ir kritikas, idant pri- 
verste jin prie permainos persi 
tikrinimu ir pažiūru.

Nelengvas paszaukimas lai- 
krasztininko! — Rex.

Tikras židas.

Židas inejas in traktijernia 
paprasze piragaiti. Traktijer- 
ninkae padavė, o židas paklau
sė:

— Kiek už jam ?
— 3 kapeikos.
Židas apžiurėjas piragaiti 

atiduoda jiam adgalios tarida- 
mae:

Ne noriu aez suvis piragaiti 
nes duok tu man arielkos.

Židas ižgerias arielka ir slen 
ka per dūręs, o traktijerninkas 
paszauki:

— Hei žide, užmokėk už 
arielka!

— Usz kokia tau arielka? '
— Juk asz tau daviau stikle 

Ii?
— O ar asz ponui nedaviau 

piragaiti ?
— Tai užmokėk už piragai

ti!
— Kikste—tari židas in se- 

dinezius ateivius—ar katras ma 
tet isz ponu idant asz valgitau 
piragaiti ?

Prasarga.
Mano pati Juliana Baltrie- 

nene, paliko mane praeita Ne* 
dela antra adina po piet, paim
dama 3 menesiu senumo vaika 
ir paikszczia nuėjo in Shenan* 
dori. Jaigu ka szlekto pada
rytu, tai aez už tai nebusiu at
sakantis.

Tadeuszas Baltrienas. j
34 N. Main St.

Mahanoy City Pa)



Senjaunikis Krapsztaitie, 
Užsimanė pacziuoti“, 

Bet Ona jojo nemilejo, 
Už savo Jono isztekejo.

—Kur Jonas?

Isztikimas tarnas.

Karalaitis nusistebėjo labai 
isz tokio darbo, o karaliszki 
d va rokai pradėjo isz pavidu- 
mo priesztaraut isztikimui tar
nui:

— Kaip tai dryso padaryt? 
užmuszt teip puiku arkli ku
ris tik karalui ira tinkamas! 
Tas užsipelno ant didelio nu
baudimo.

— Apsimalszinkit! — tarė 
karatus užsirustinias —papilde 
tai mano isztikimas tarnas ir 
prietelus, o per tai žinojo gerai 
del ko teip padare o gal buvo 
tai re j kalinga.

Ir nuėjo su savo puikia su
žadėtina norint gana gailėjosi 
užmuszto arklo.

Saleje kur radosi karalisz- 
kas sostas, gulėjo ant auksines 
tacos du puikus plosczei ir 
teip puikei pasiūti, jog karalai 
tie net sukliko isz džiaugsmo 
ir norėjo ant saves uždėt: nes 
tarnas greitai priszoko su gele
žinėm replem, atstume karalu 
ant szono, o pagriebęs abudu 
plotelius inmete in ugni.

— Tai jau per daug — pa 
szauke karaliszki dvarokai; — 
kas-gi girdėjo, idant teip pui
kius ploszczius sudegint ir teip 
stebuklingo padirbimo. Gal 
tarnas papaiko arba pats nori 
būtie valdintojum sosto.

Nes karalus vela apmalszino 
dvarokus; pasakė jiems jog ti
ki savo tarnui, ir ka jisai pa
darys tai turi būtie gerai.

Stalai likos užkloti ir prasi
dėjo besieda. Kada kapelije 
užgrayno, karalus padavė ran
ka savo milemai, o isztikimas 
tarnas paregėjo, jog toji tuo- 
jaus visa pabalo ir vos kelis 
kartus apsisuko puolė ne giva 
ant žemes.

Persigando visi nes isztiki- 
mas tarnas pakele jaja greitai 
ir nunesze ant karaliszkos lo
vos, kur su peiluku perdure 
balta kakla karalaites ir prade 
jo cziulbt krauja teip ilgai pa
kol ne atydare vela akie.

Ir tada net stojo ant kojų, 
nes karalus stovėjo prie jo ir 
viską mate, o perpikes baisei 
liepe savo isztikima tarna in- 
trenkt in kalėjimą. Ant ryto
jaus, kada nenorėjo priesz sud 
žia iszsiteisint likos apeudin- 
tas ant pakorimo.

Priesz langus palociaue pas 
tate kartuvias, ba užpikes ka- 
ralue, pate norėjo būtie ludin- 
tojum pakorimo tokio niekezo 
kurie dryso perdurt kakla jojo 
paezios ir da cziulbt krauja. 
Kada uždzvanijo ir apeudintas 
stojo po kartuvių terpo karei
viu, dirstelėjo in palociaue lan 
ga o paregejas karalu paklau
sė, ar da karta pavėlins jiam 
praezneket.

— Teip,—atsake pasipuoses 
karalus kožnas mirsztantis ga
li priesz smerti pasakyt ka no 
ri.

— Esmių ne kaltas, —atsa
ke isztikimas tarnas —nepapil 
džiau jokio prasikaltimo.

Ir apsakė garsei girdėta kai 
ba juodvarniu, per ka galėjo 
apsaugot karalių ir jojo pa- 
czia nog smert. Karalus klau
sė jojo su aizaromis akyse o 
isztraukes rankas in ji paszau
ke:

— Dovanok man, prietelau 
dovanok mano paszelusi piktu

ma dovanok ir ne apleisk ma
ne niekados!

Nes isztikimas tarnas tylėjo 
, ne galėjo atsakyt, ba jau buvo 
visas pavirtęs in akmeni.

— Nieko ne gialbejo pavė
linta gailestis, aszaros karalaus 
ir karalienes ne atvertė gyvas
ties viermausiam tarnui o ant 
amžinos atminties savo baisaus 
nusidėjimo, liepe karalus ak
meniui stovi nuneszt in savo 
pakaju, Idant kožna diena ga
lėtu jin matyt. Ne karta sede 
damas su savo paeziule, atsi
dusdavo sunkei, žiūrėdamas m 
akmenini stovila savo isztiki- 
miausio tarno, kalbėdavo:

— O, ka-gi ne duoeziau, 
idant tau atverst gyvastį!

Karaliene ir gailėjosi tarno 
ir tas tik juos labai vargino ju 
ju gyvenime.

To koki laika vela sužibę 
jo laime in karaliszka palociu: 
atėjo ant svieto dvinukai, pui
kus vaikinelei su auksineis 
plaukuczeis su vejdeleis pana- 
szeis in lapeli rožes.

Karalus ir karaliene mile jo 
juos už gyvastį ir ane valande 
les nenuleidinejo juos no akiu.

Viena diena motina nuėjo 
in bažniezia ..ant maldos, o tė
vas pasiliko prie vaiku. Diena 
buvo litynga, vaikuczei bovi- 
josi pakajuje o karalus žiureda 
mas ant juju nenoriai pakele 
akis ant stovinezio akmenio sa 
vo tarno ir isztare su tikra gai 
lesczia:

— O viernas ir brangus 
mano prietelau, ka-gi duoeziu 
idant tav atverst gyvastį!

Ant kart sujudo akmenines 
lupos pograbinis balsas davėsi 
girdėt:

— Gali man atvert jaja, ja- 
go norėsi paaukaut ta, ka tu
ri brangiausio.

— Viską!— paszauke’ jau
nas karalus su karaseziu — 
viską, ka tik turiu ant svieto, 
duosiu be svaretinimo, idant 
tau isznagradynt už papildinta 
skriauda, atverst tau gyvas- 
te kuria man paszventei.

— Givastis už givasti — at
sake stovylas — kraujas, tavo 
vaiku gali mane ižgialbet. Ja- 
go locnom ; rankom perdursi 
szirdis savo vaiku ir karsztu 
krauju pakrapinsi mano vejda 
ir krutyne, tada atgausiu gyva 
ste.

Nutylo stovilas nes karalus 
ilgai stovėjo nepasijudindamas 
nog vietos rodos kad pats in 
stovila buvo pavirtęs.

Tuos milemus vaikelus turi 
savo ranka užmuszt, idant isz- 
tremt kalte savo, iszpildint 
skole dėkingumo ? — tai baisi 
kora!.... Nes isz antros puses 
atsiminė sau, jog tasai viernas 
tarnas gervalei paszvente savo 
gy vaste del jojo....

Pabalęs, su drebanezia ran 
ka paėmė karda kirto smarku 
i pa vienam ir kitam in szirdi; 
po tam greitai karsztu krauju 
pakrapino veidą stovilo, kuris 
visas sudrėbėjo ir vela ad gavo 
gyvasti. •

Karalus priszoko prie jojo 
ir glebije savo vierno tarno ap 
siverke; velke ilgai ba ne tu
rėjo drąsos apsidairyt ant ne 
givu kunu savo mieliausiu vai 
keliu,

— ApsimalszinkJ— tarė ant 
galo atgautas prietelius tai bu
vo tiktai mėginimas tavo vier- 
nasties ir krasztu velininimu,

kuriuos teip tani ei isztaryne- 
jei. Dirstelek ant savo vaiku 
ežiu.

Karalus dirstelėjo su aszaro 
mis, nes tuojaus kliktelejo isz 
džiaugsmo: dvinukai stovėjo 
ezale saves, sveiki ir juokda
miesi szoko prie tėvo.

Dabar nieko ne stokavo in 
laime adgavo savo prieteli, tu 
rejo milimus vaikelius, nes no 
rejo pažint szirdi savo milemos 
paezios per tai pasitiko jaja 
kada sugrižinejo namon.

— Ar meldeisi už givasti 
muso prietelaus? — paklausė.

— Teip, atsake — szirdin- 
gai meldžiausi užtai: niekados 
ne užmirsztu ka, jisai padare 
del mus.

— Tai gerai, ba atėjau, 
idant tau pasakyt, jog muso 
prietelis gali pastot givus jago 
paszvensim gyvastį savo vaike 
liu. Juju sziltas kraujas duos 
jam gyvastį.

Pabalo karaliene ir užlaužė 
rankas; ilgai tylėjo ir su asza- 
romis tarė:

— Privalome paneszt taja 
afiera.... jisai atydave savo 
gyvastį už mus.

— Acziu tav, brangi paežiu 
le! — paszauke karalus links 
mai. — Prietelus muso gyvas 
ir vaikucziai teip-gi; norėjau 
tiktai persikanot ar vienokiai 
mielinam.

Ir apsakė jei viską, kas atei 
tiko, o po tam nuvede jaja in 
pakaju, kur pasveikino jaja 
mieli vaikuczei ir isztikimas 
tarnas.

Qalas^

Rūkorius.
Pranukas, beganydamas 

galvijus, priprato rūkyti. Kai 
tik sugriebs, būdavo, kelias 
kapeikas, tai ir dulkina in ar
tima miesteli tabako pirkti. 
Nei tėvo draudimai, nei bro
liu ir draugu pasitycziojimai 
neinsteige vaikezo atpratinti 
nuo negražaus ir sveikatai 
kenksmingo inproezio.

Karta Pranukas vidudieny; 
parginęs, papuerycziavo ir nu
ėjo in daržine ant szieno gultu. 
“Užrūkius nebloga butu” — 
pamanė jis, besitaisydamas 
guoli. Sumanyta — padaryta 
Ir kaip beregint susisuko pirsz 
to storumo paperosa, užsidegė 
ir atsigulė, isz burnos, kaip isz 
kamino, durnus leizdamas. 
Taip berūkydamas vargszas 
ne nepasijuto, kaip užmigo, o 
paperosas su ugnimi isz nagu 
tiesiog in sz:ena inkrito. Ka
dangi szienas buvo sausas, 
kaip parakas, tai tik keliu 
minueziu tereikejo, kad isz 
mažos paperoso kibirkszteles 
iszaugtu dideliausi liepsniniai 
liežuviai. Be abejo, ir neat
sargusis rūkorius butu pa
baigęs savo dar trumpa am- 
ži viską naikinanezioje lieps
noje, kad ne tūlas kaimynas, 
kuris, pamatęs debesiais isz 
daržines besivereziarezius du
rnus, atbėgo ir iszgelbejo ne- 
laimingaji vaikina.

Pranuką iszgelbejo, bet dar 
žine tai suliepsnojo. Laime, 
kad nebuvo vėjo, nes, vėjui 
pasiszvaiscziue, visas kaimas 
butu nuodėguliu krūva pavir
tęs.

Po ežio atsitikimo Pranukas 
jau niekuomet nebeeme pape- 
roso in burna. Gera, kad jis 
pamėtė bloga inproti, bet bu
tu geriau, kad jis butu visai 
paperosu nepažines, nes nebū
tu užtraukęs savo tėvams to
kios nelaimes.

DIDELIS
LIETU V1SZKAS

DA1NORIUS
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Mergele.
Per Maksima Gorki

Kur ten Ohajui, per vardu
vių diena,

Atsibuvo komedije viena, 
Mat dienoje Szv. Francisz 

kaus, 
Nesigailėjo viskes ne alaus.

O szirdeles gere ir gūžes, 
Tikros bulvines, 

Sesytes buvo daugybe alaus
O alaus labai gardaus.

Asz kokiu ten strytu vežlinau, 
Na ir laruma ižgirdau, 
Dydeli labai riksmą,' 

Pamielinau, jau cze gana! 
Ant stryto dydele myne sto 

vėjo,
O keli kruvini ant žemes 

gulėjo.
Visu kone terlos sudaužytos, 

Noses kaip katrų nukramtytos, 
Keturi daktarai invales dar

bo turėjo, 
Kol žaiduliue sueiuvinejo. 
Per kėlės valandas pal-’crno- 

nai darbo turėjo,
Kol visus in cypė surankiojo, 
Badai ir belą kožnas užsistate, 

Po kelis desetkus doleriu pa 
state.

Badai ir prova buvo ar da bus, 
O ne viena gerai nuskus; 
Kas ten buvo su bobulėm, 

Senom ir jaunom mamulėm 
Szendien nutylėsiu,

Ant kito karto nedovanosiu.
» » * 
Yra tokiu kvailiu,

Isz lietuviszku vaikynu, 
Katrie pyksta ir norėtu, 

Kad su jeis mergynos lie- 
tuviszkai kalbėtu.

Ba mat nesupranta angliszkai, 
Jog ju ta kalba niekai, 

O del ju yra gerai,
Jog pliauszke kaip piemenai!

Argi tai ne sarmata, del 
mergynu,

Kalbėt su tokiu neprauat- 
snukiu,

Neturėdamas proto, užka
bina mergeles, 

Tikrai doras lietuvaites. 
Vienas tokie grynoriue, 
Kvailas ir suvis tamsus,

Fabrikia dvi mergaites už
kabinėjo, 

Per ka sarmata turėjo.
Vi mae tais mergaites pamo- 

kyno,
Kad padarytu sarmata del 

to kvailo’vaikyno,
Na ir prie giaro atsitikimo, 
Apdaužė žandus pusgalvio 

vaikino.
O tai gerai, gerai, doros 

mergeles,
Jog" nesigailejote savo ran

keles,
Su kožnu teip reikia padaryti, 

Jago negalima atsikratyti, 
Tokiu pakulu yra visur, 
Jagu nuvažiuoji in kitur.

Gerai mergaites darote, 
Jago su tokeis pakulais ne- 

sznekate,
Ba su kvaileis pradėt, 

Tai vėlu k reti pupu pasidėt.
Teip kaip vienas raezo, 

Kad parduot Baltruvienei 
praszo:

Dvi senmerges atvažiavo, 
Isz Skulkino atkeliavo,

Kad ne nori lietuviezkai kai 
bet,

Ir ant Lietuviu žiūrėt, 
O tai melas, szviesos lietu

vaites.
Geru tėvu mergaites, 

Moka lietuviezkai skaityt ir 
raszyt,

Ne teip kaip tas pakulius 
ka turi praszyt:

Kad kas gromata paraezytu, 
Ir taisės mergaites apjuodytu. 
Jago tokis biznas kada dalystu,

Ir jus užkabinėtu,
Tai rankelių nepavidekite, 

Žandus apdaužykite, 
O tada asz jus pagirsiu, 

Ir juso narsumą apskelbsiu.
Kur teip buvo, nesakysiu, 
Del saves pasilaikysiu, 

O jagu tas pakulius nepasilaue,
Tai ne tik su ranka, bet su 

koezelu gaus.

Tula vakara nuvargęs po 
sunkaus darbo sėdėjau po mu 
ru didžio namo, liūdnos milži 
niszkos architektūros. Raus 
vi spinduliai besileidžianczios 
saules puolinėjo ant apdulkėjo 
siu sienų ir apsamonojuaiu 
plysziu muro. Widuje kelno 
rese kaipi žiurkes bėgiojo in 
szian ir ten apskretę alkani 
žmones. Ju kūnai apdengti 
buvo purvinais skarmalais 
o duszios teipgi purvinos ir 
apskretusios kaipi ju kuna1 
Pro langus kaipi gaisro durnu 
kamuoliai veržėsi lauk isz na 
mo atgarsiai gyvenimo, kuris 
ten varmejo.

Klausau to neramaus miszi 
nio balsu; žinomas man tas 
yra nuo seniai, beklausant 
snaudžiau. Urnai isz tarpo tus 
ežiu baczku ir sumusztu skyri- 
niu iszsiverže skardus szvelnus 
balsas:

— Miegok, kūdikėli, m’e- 
gok. Miegok mano saldi mer 
giuke miegok. ,

Niekad nebuvau girdėjęs, 
idant tame name motinos teip 
pilnu meiles balsu migdintu 
savo vaikus Pasikėliau ty
lomis ir pradėjau žiūrėt in kel 
nore tarpan baczku, iszvydau 
maža mergaite kuri savo 
szviesplaukia, garbiniuota ga) 
v-le palenkė žemyn 'r supo 
dainuodama tyliai: Uida, uida 
kas ten sziauduos sznabžda.” 
Aps’žvelge aplink Pažiurę 
jau in tas akis pylnas žmogisz 
kos liu n te nemseziau jau 
tu purvu aut veido ir ranku. 
Aplink ja kaipi debetiai pele 
nu ir nuodingo gr.ro, riksmai 
piktodžiavima’, sausi juokai 
ir verksmas, ant žemes gulėjo 
sumuszti bosai ir skrynios insi 
veržantie pro langa in vidų 
saules spinduliai apezv’etine 
jo regini, arba kaipi liekanas 
sunaikinto kokio organ'zmo,- 
paveikslas nupiesztas nemalo
ne ranka vargo!

Nenoroms pasijudinau ir 
mergaite lig sudrebeje iszvy- 
dus mane, baimingai mirgtele 
jo blakstienais ir susitraukė 
kaip pele priesz katina. Nu- 
siszypsojau matydamas jos su
temta, bet gražu pylna kokios 
tai jai paežiai nesuprantamos 
liudnasties. Pamėtė savo su
pama isz randomos skepatos 
ir medinio ezaukszto suproduk 
tuota lele, pasitaisė savo anda 
rokaiti ir prisiartinus uszklau- 
se:

— Ko cze žiūrai?
Vieton atsakymo pažiurėjau 

su pasigailėjimu in nuvargo 
šia, sudžiuvusia apie 12 metu 
senumo mergaite, kuri žiurėjo 
in mane temingai ir potam ve) 
atkartojo:

— Ko ežia jieszkai ?
Veidas jos kaip tai skaus 

mingai susiraukė ir tarė aisz 
kiai su kokiu tai paniekinimu:

— E keže su manim... usz 
penkiolika kapeikų....

Nesupratau iszsyk. Atsime 
nu kad lyg prajausdamas ka 
baisaus kruptelejau. Ji priėjo 
prie manės paėmė usz rankos 
ir drueziau ja pnsispaudžius 
prie savo kūno kalbėjo vie- 
nuodu balsu:

— Na, eikgi! Negaliu asz 
iszeitinet ant ulycziu. Motinos 
jaunikis pragėrė mano andaro 
ka teipgi. Na, eikgi.

Tylėdamas pradėjau szvel 
niai nuetuminet szalin nuo sa 
ves, ji žiurėjo in mane baimių 
goms akimis. Susiraukė ir 
žiūrėdama augszfyn liūdnai, 
vėl prabilo susprangintu bal- 
u:

— Kagi tu darai. Mieli ji 
kad asz esmių maža ir rėksiu? 
Nebijok! Pirma teip buvo, bet 
dabar jau nebijau..

Kad iszvydo, jog kalbini
mas jos pasilieka veltu, nus
pjovė ir atsitraukė. Atsitrau 
kiau ir asz neszdamas szirdije 
pasipiktinimą ir kartybe, o 
mislyse paveiksią žuvusio ne 
laimingo kūdikio.

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

„ M. J. Damijonaitis, 
B12-814 W. 33rd St., Chicago, III.

TOMUS™
Didele knyga api 1300 pushpu 
Visos 6 dalis dructiai ir puikei 
apdaryta. Kasitus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Bacxkawaki-Ca.

■ABANOT an. PA.

KUR BUNA
Asz Elzbieta Gudlauokiute pajiesz 

kau savo pus-brolio Juozo Gadlauo- 
ko, apie 10 metu amerike, apie 5 me 
tai adgalios gyveno Trentone, Pa, o 
dar girdėjau kad gyveno virszutine- 
se apie Brooklyna. Tegul atsiszauke 
ant adreso, ’(qq ’oą)

Mrs. Elizabeth Kundrot
206 W. Pine st, Mahanoy City, Pa.

Mano brolis Juozas Petraitis paei
na isz Kauno gub,, Raseinių pav., 
5 pėdu augszozio ženklas ant noses, 
praszau atsiszaukt ant adreso.

(6L ’oi)
Mrs Anna Matuliene

563 S* avė. B. Canton 111

Mano draugas Jonas Zawackas 
paeina isz Suvalkų gub., Mariampo- 
les Pav , Wiounu kaimo, praszau at- 
siszaukt ant adreso.

K, Staniulis
1001 Hess st. Saginaw Mich.

Jonas Navickas pirma gyveno Ma- 
nangu, W, Va. o dabar nežinau kur 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso, ( g£ o;)

Ant. Drūtis.
Box 104. Riversville, W. Va.

Mano brolis Juozas Mackunas pa
eina isz Vilniaus gub., Traku pav., 
Merkines para., Ylgeniku kaimo., tu. 
riu svarbu reikalą jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:

W. Soja.
92 Sheldon St. Hartford Conn.

Mano brolis Juozas Strodomsky 
paeina isz Kauno gub., Szauliu pav,, 
apie 16 m. kaip Amerike pirmiau 
gyveno Pittsburg Pa. o dabar neži
nau kur turiu svarbu reikalą jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso. ( o;)

F. Strodomsky.
329 Orange St. Reading Pa.

Mano giminaitis Juozas Malinaus
kas paeina isz Vilniaus gub., Traku 
pav., praszau atsiszaukt ant adreso.

J. Szimukauckas.
8730 Ilou-.ton Ave. Chicago Ill.

Mano sesers sūnūs Juozas Pau 
lanekas pirmiau gyveno Laporte 
Ind. o dabar nežinau kur jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant ad
reso.

J. Baner.
1713 S. Canal St. Chicago 111

Mano broliai Jonas ir Juozas To- 
leikiai. Jonas 5 sanvaites adgal gyve
no Philadelphij j. o dabar girdėjau 
gyvena Detroit. Mich, o Juozas pir
miau gyveno Oklahomos valstijoj 
abudu paeina isz Kauno gub., Szau
liu para., Paboliu kaimo, jie pats 
ar kas kitas praszau atsiszaukt ant 
adreso.

A. Toleikate
1209 S. 3 rd- st Cedar Rapids Iowa

Mano brolis Tadeuszas Melinauskas 
paeina isz Kauno gub., Raseinių pav 
Kwedainos para., Klebu kaimo pir
ma gyveno So. Omaha Neb., isz ten 
iszvaževo in Melrose Park, Ill. o 
dabar nežinau kur, atveževo sesuva 
isz lietuves ir turi svarbu reikalą tai 
praszau atsiszaukt ant adreso.

(6L •«>) 
G. Zakaras

3409 U. st. So. Omaha Neb.

Juodkai
Kam piktis?

— Ponas Drotele! Pirkau 
pas tave czebatus nes po velniu 
in nedelia suiro

— Drotele :-Mas pats buvo 
ir bu tavo piningais ka užmokė 
jei už czebatus; ba taje pscz< 
diena visus iszleidau. Tai kan 
mums piktis?

Ant suprevizijos
Daktaras: - Ar tu eei suvis 

sveikas ?
Rekrutas:-0 ne, ponas dal 

tarė! tankei labai keneziu ant 
staigaus plakimo ezirdięs.

D.- Kaip tankei tas atsitin
ka?

R - Konia visados, kaij 
tiktai pamatau patoga merg 
na.

Neejnii.
— Ar turi kiek laiko, tai ei 

eiva in bažnieze, pažiūrėti ezh 
bo Antano,

— Abz vaikine niekados am 
szlubo ne ejnu, o ir gailuosiu it 
gailesuos kol givas busu, joj 
ant savo szlubo buvau!

Senatoris-
— Jokūbai, asz važuoju am 

atsilankimo. Prieegki man or
deriu prie mandieros.

— Ar ir križiu pono ?
— O nc-mano pati pasilik 

namieje.

“SAVIZROLAS”
Juokingas
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Apraszymas
45 pus. 6x9 col. dydumo. Preke e.

W. D. Boczkowski-Co. Mahano City, Pa*

DAINOS
SURINKTOS ISZ LIETUVOS

Yra Ui rinkimas gražiu Dainelių.
78 pus. 6x9 col. dyd. Preke 25c.

W.D.Boczkowsld-Co., Mahanoy City, P

Introligatorne
APDIRBT ū VI KIY6U.

A ysidirba senos maldaknyges isloiisn 
natos ir laikraszczei, kvipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagis Draugas, Tėvynė ir Lt 
Prisiunsdami knygas Bpmokekyte paeito ar 
ekspreso kasitus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
■14 w. Bsraaa.

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 didžiausių sumų ir 
moka už juos 3 procentą.

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

ant lengvų išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, S ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose 

bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai- 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų 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 Bankoje ant procen

to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų paside- 
jimą ir išėmimą.

Rašydami adresuokite šiteip:

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

SKAITYKITE
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UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK 1125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
j»rie 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. 
Su balomis 9 lig 12-ad.

...ISTORIJE SZVENTA...
SENOJO IR NAUJO 1NSTATYM0

Nuo.Sutverimo Pasaulės iki Kristaus Viszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.

PARASZE

VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS 
SU 50 PAVEIKSLELU.

TVANAS. ^32

110,Puslapiu. Coliu Dydumo. Preke Tiktai 35c. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

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

LieUvisska AGENTŪRA IRKONTŪRASBANOT
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 
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

iazaiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko* 
uszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius , 
larke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause, Ądresavokite siiteip 
K. J. KEYDOSZIUS, 202 Troy St. Dagton, Chia.
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Apie Joną ir tris 
Karalaites.

paszau- 
matida-

norejo

Federaliszkas sudže Speer.

Sudže Etnary Speer iez Georgios likos pastatytas po 
sliectva už neprigulinti pasielgimą savo dinste, bet kaip ir ki
tos panaszios provoe augsztu virszininku likos nuskandyta.

Kitados tarnavo pas viena 
poną vaikinas, vardu Jonas.

Viena karta tas ponas iszke 
le dideli balu, Jonas turėjo pa 
davinet valgius, nes kada nesze 
ant tacos daugibe visokiu to- 
lielku isz netieziu pasilido ko
ja, parpuolė ir sudaužė visas 
torielkas. Ponas buvo nekam 
tiktas - už mažiause prasižen
gimą muezdavo igi emert.

Jonas matidamas, kad ir 
teip gyvas neiszliks, sumišimo 
sav smerti padarit. Tame lai 
ke nubėgo pas netolima ažera 
idant pasiskandit. O kad buvo 
puikiuose rūbuose, tai jiam pa 
gailo jiu, tada iszsirede, ant 
kranto paliko visas drapanas, 
o pats inbrido in vandeni skan 
dttis. Tame atsigrįžo adgal ir 
pamate kad koksai tai žmogus 
pajemes jio rubus nesza, tada 
jiam pagailėjo jiu, iszejo iez 
vandenio ir pradėjo vitis ir nu 
sivijo net in girre, bet to žmo
gaus ne pavijo. Tame inlin- 
do in tankumina idant jio nie
kas ne nužvelgtu ir pradėjo 
mislitie, kur reikes pasidetie:

— Smerti daritis pats sav 
bijojo; pastanavijo laukt, nak
ties girroja, o kada sutems, eit 
in netolima kaima kur mislino 
gautie nore kokius drabužius 
apsiredit ir in svietą eit kad 
jio ponas nesurastu.

Kaip teip sėdėjo mielise pas 
kendes, tame vieszkelu atvažia 
vo karieta ketvertu arklu pa- 
kinkita ir sustojo ties juo.

— Aik sze Jonai! - 
ke važm'cze lig kad 
mas jin.

Jonas iszpradžios
begkt, bet kad tuom kartu kai 
bėjo taridamas, jog nieko blo
go nebus ipatingai da prižade 
jo ji ižgelbet isz tu rupeseziu 
persižegnojas ir atsiduodamas 
ant Dievo valos, priėjo prie 
karietos. Tame važnieze inso 
dino jin m karieta ba pono jo 
kio nebuvo, tik važnieze sodin 
damas Joną m karieta pasakė, 
jog jis bus jio ponu, sukirto 
arklus ir nuvažiavo in netoli
ma miestą, apsistojo vieszbuti 
ir giveno koki laika, o važni 
cze tarnavo jiam kaipo ponui 
su didžiause guodone

Norinte jin guodojo ir jam 
tarnavo, bet apredit 'ne aprė
dė tik kaip paėmė isz girrioe 
nuoga teip ir turėjo būtie.

Tam mieste gizeno karalus 
kurie numiręs ne paliko inpe- 
džio, ba ne turėjo sunaus, tik
tai tris dukteris iez kuriu vie
nai turėjo liktis visa karaliete.

Tai gi jiems ten be būnant 
prisiartino Nebele, tada važni
eze tari in Joną:

Szedien važiuosim in bažni 
cze ir kaip ineiei in bažnieze, 
tai eesk in ta suolą kur kara
lus sėdėdavo.

— Na ir turi klausitie. Ne 
delos rita pakinkė arklus ir 
nuveže Joną in bažnieze. Žino 
ma nuoga ir parodęs suolą lie 
pe atsieestie.

Tuom tarpu atėjo ir karalie 
ne su dukterimi.

Žinoma, prasti žmones pama 
te nuoga, ipatingai bažniezoje 
tai pradėjo juoktis, bet karalie 
ne suvis kitokios nuomones 
buvo. Karalienei puoli in gal
va mislis, ar tai ne kokis kara 
laitis isz sziltu krasztu, tai ir 
uszprasze Joną pas save ant 
pietų.

Po Dievmaldistei, kada Jo 
nas iszejo iez bažnyczios ir at 
rado važnieze laukenti ant jio. 
Tada važnieze paklausė ar ne 
uszpraszi karaliene ant pietų ? 
Neturėjo Jonoe ka sakitie bijo 
jo meluotie tai. ir pasakė teisi 
be jog užpraeze. Tada važni 
cze tan in Joną:

— Kad praezi tai reike va 
žuotie, tiktai kaip pribusi 
par karaliene ir jagu tavęs 
klaus, kas per vienas tai sakik 
kad esi karalaitis iez Indijos 
tai tave apipacziuoe su karalai 
te ir liksi karalum. Jonas vis 
ka prižadėjo iezpildit.

Kada nuvažiavo in karalienes 
dvara, sustojo prie bromo, tuo 
jaus karaliene su savo trimis 
dukterimis iszejo ant gonku 
pasitiktie; paėmė važnieze už 
pažastų, isz sodino isz karie 
tos, o karaliene paėmus už ran Į 
kos invede in pakajus puikei ( 
iszreditue. Kada laike pietų,

karaliene paklausė kas jis per 
vienas ir isz kur paeina, tada 
Jonas apsakė kad jie ira kara 
laitis iez pietines Afrikos ir 
kad važinėje svietą atlankitie. 
Tada karaliene pradėjo jin 
kalbit kid pasiliktu pas jaje 
ir kad paeziuotusi su bile kat 
ra ijos duktere, ant ko Jonas 
noringai tiko ir padavi sutar 
tuves su jauniauee duktere ba 
viresnei ne patiko už tai, kad 
be paredalo.

Po pietų sutarė kad už dvie 
ju nedelu atsiprovins svodba 
ir atsisveikinęs su karaliene ir 
su savo milima iezvažiavo in 
savo kvatiera.

Kada atėjo sutartas laikas 
svodbos tada važnieze atnesze 
kanopuikiausius rubus kaip 
apsirėdė, iszrodo ant labai pa
togaus jaunikaiezio jog toli to 
kio reiketu jeizkot. Tada važ
nieze užkipke ketvertą arklu, 
ir vaisko parūpino keletą pul
ku raitelu ir pėstininku ir lei
dosi visi in dvara. O kada bu
vo netoli dvaro karaliene su 
dukterimis ir su pulku vaisko 
iszejo pasitikt bet karalienes 
valakas toli buvo prastesnis 
už Jono. Tuojaus paėmė ezlu- 
ba iszkele puikia veseila, visi 
szoko ir linksminosi tiktai dvi 
karalaites buvo nulude, ba 
gailėjo ijoms kad per savo pa
niekino toki puiku vira, o ir 
neteko karalistes, ba žinoma 
jauniausei viskas teko.

Kada po veseilei jaunave- 
džei sugulė ir jau gerai buvo in 
mige, apie dvilikta adina atsi
rado važnieze kambarije no
rint buvo užrakintas o ir sar
gai stovėjo prie duriu, pabudi
no Joną ir tarė:

— Dekavoju tau mielas 
prietelau už draugavima, tu 
gavai viena paeze, o asz dvi.

Tai pasakias iszniko isz 
kambario. Kada ant ritojaus 
atsikėlė visi tai jau važniezios 
nebuvo, o ir karalaicziu pasi- 
giado. Tame visi pradėjo jesz- 
kotie ir atrado vienam kamba 
ri abidvi pasikoruses po bal
kiu, tada visi suprato, kad ijos 
iez gailesezio sau pasidarė 
smerti.

Tai mat kaip velnee moka 
puikei padarit, viena padaro 
laimingu, o kitus prapuldo. 
Kad Jonas butu prisiredee, tai 
jis viena duszia butu gavės, o 
szeip dvi gavo.

Nedoras kaimynas.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietaviazluu

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
PREKE $1.

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame,

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

Szventkiemiai, gyvendami 
prie pat Szventosios upes, au
gino daugybe vandens pauksz- 
ežiu. Bet nei vienu taip ne
mėgo kaip žąsis. Žalingi tai 
gyvulėliai: dažnai del ju pri
sieidavo 
ties ir net susipeazti. Bet kad 
ir pelno buvo isz žasu ne
maža, tai vis dėlto nesilieve 
augine. Linksma būdavo pa
sižiūrėti kaip viduvasari ža 
siukai apsiplunksnuoja ir su 
senėmis žąsimis susilygina. 
Pavasari iszneizdavai juos pie
von anderijoje, o dabar nebe 
susidetumei in du vežimu. O- 
o! tai turtas!....

Paupio girioje buvo daug 
smėlio kalvu. Vienoje kalvo
je iszsikase sau ola lapinas. 
Szventkiemiai tuoj tai patyrė. 
Ale sako: — tegu sau. Kur gi 
ir lapinas dinge? Žalos jie 
mums nedarys, nes jis gu
drus: artimųjų kaimynu ne
norės supykinti.

Ak taip ir buvo Kol la
pinas mažus vaikus turėjo 
niekas jo arti ne matyti ne
matė. Visa ta laika jo kitur 
medžiota. Tolimesnieji ūkinin
kai dažnai paeiskuzdavo, tai 
žąsies, tai vieztos nebeteke; 
kartais razdavo net visa visž- 
tininka iszmuszta-iezmuszta ir 
nieko nepaimta. Tokio tai 
butą to nevidono.

— Ei, sakydavo: iszvaiky- 
kite jus savo kaimyną, kad 
nereiktu paskui griauszties!...

Ale Szventkiemiai vien tik 
juokės.

— Kaipgi, sako, dabar 
kaimyną su mažais 
isz tėvynės ieztremsi? Armes 
maskoliai, ar ka?

Atėjo ruduo. Viena vakara 
szeimininkes paprastai savo 
žąseles sutiko. Tik beskaitant, 
vienai smilkt; o-gi dvieju 
nesama; antrai smilkt: o-gi 
vienos nesama.... Pasiguodė 
viena kitai, paaimanavo ir nu
rimo: gal gi slieku apsilese ar 
kokia liga užėjo; reiks girdi, 
rytoj laukai apeiti ir lavonu 
pasižiūrėti.

Lavonu niekur nerasta..
— Tiek to, gal gi upe juos 

nunesze.
Vakarop žąsis parėjo vi

sai nusiminusios ir nutįsusios; 
nebetirsztu buriu, bet padri
kusios. Szeimininkes vėl keliu 
pasigedo. Ir teip kas va
karas.

— Lapino darbai, lapino 
darbai! — pasklydo po visa 
sodžių. — O, jie szioks, o, jie 
toks! Tai tu taip atsimoki už 
gera musu ezirdi? Palauk 
gi....

— Ir susitarė 
ryti medžiokle, 
žąsis ganyti.

Bet ka ežia
Priszliausz lapinas žolėtais kel 
mais ar tarpežiais, patykos 
drąsesni atsiskyrėli ir ikapt 
isz po pat kojų. Aliui alini! 
O lapinas žasi besineezas.

Musiszkiai pritruko kantry
bes. Bet argi jie greiti pa
daryti tai, ka sumanė ? Ruo- 
ezee ruoezes medžioti, kol ne 
atėjo szventoe Brigytos die
na, Szventieje vėl negimedžio 
si! Dar gali Dievas supykti 
ir akis iszkreipti. Szaudamas 
žveri, bendra nuszausi. Tad 
ir iezvažiavo visi bažnyczion. 
Liko vieni piemenei iai, bet 
ir tie iez nuobodumo užunar- 
veje akmenėlius bere1 O la
pinas...

Lapinas szuo žygiu iezsi- 
vede visa savo szeimyna, pa 
ežia, vaikus, ir taip žąsis isz- 
teriojo, kaip nei vokiecziai 
per Martyno diena neiszterio 
ja. Kiek tiktai buriu buvo, 
visi iezdriko Po trijų sodžių 
laukus iszskraidžiojo. Kur 
viena, kur kita nusileidusi, 
visiszkai nuilsusi ir nusimi
nusi, liūdnai kirkeejo, pilnu 
atsidavimu laukdamos, ar 
veikiai atliuoeuos raudonži- 
pones lapes ir pabaigs žu
dyti. Suskambėjo griaudžių 
vaitojimu ir sopulingu ezauks 
mu visa apylinke. Užmirszo 
žąsis senes ir jaunos, kurs 
metas, kame namai; nebegal
vojo bebuvo ir szeimininkes 
miežiai. Iszbego gelbėti kas 
gyvas sodžiuje belikęs ir 
isz bažnyczios sugrįžęs. Bet 
apkvaitusios isz iszgasczio žą
sis nei szeimininku nebepri- 
pažino ir bego szalin. 
szeimininkiu: kita kitos 
jo: nebegalima buvo nei 
kiu vienan būrin suginti,
apie pusnakti Szventkiemiams 
pasisekė kurias nekurias per
veikti ir namo parsivaryti.

O, Motyna tu Szvencziausio 
ji, ko pasidaryta! Pirma puse 
kiemo buvo baltu nugaru, 
kaip sniego. O dabar.... 
Bet ir isz tu paežiu regima 
buvo, jog nebera veisles. Su
sikrovė tad ūkininkai jas in 
gardes ir ryta, nuveže 
telin, pardavė žydams 
kaina.

Sudiev musztiniai!
ges szeimininkes nebegalejo 
pasididžiuoti priesz savo 
rus mokėjimu lygiai su 
pelnyti.

Dabar jau tolimesnieji
mynai eme isz Szventkiemiu 
tyczioties:

— Ar mes jums nesakeme: 
ginkite szalin nedora kaimyną 
lapinai?

Szventkiemiams nebebuvo 
ko beatsakyti. Tad vaipės 
tik ir pakauszius krapsztes.

AKIYOS ŽINUTES.
Žinutes apie Japonija
— Prie Japonijos priguli 

3000 visokiu seleliu, kuriuos 
apima kone 2,900 miliu.

— Japonija turi didumo 
161,153 keturkampiniu miliu.

— Daugiause tenais iszkasa 
anglies, — mete 1901 iszkase 
devinis milidnus tonu.

— Visokiu audimu iždirba 
tenais kožna meta ant $86.000 
000 verties.

— Mete 1901 radosi Japo- 
nijoi 44,805, 937 giventoju.

— Darbinikas leberis, už 
dirba ant dienos 20 centu, tar 
naites 84^ ant menesio; tarnai 
$1 36 ant menesio; darbiniu 
kės ant farmu gauna ant me 
nėšio $8 50 o virai $15.96.

— Visokiu laikraszcziu iez 
ejna kas diena keturi szimtai 
asztuonesdeszimts, tai ira, kas 
dieniniu.

Virokas ant Arielkos

kaimynams vaidy-

Ka 
bijo- 
pen- 
Voe

mies- 
visztu

Naba-

vaikais

visi pada- 
o tuotarpu

tu iszganysi!

vy- 
jais

kai-

“PRAKEIKTAI
MEILINGAS

KR1MINAL1SZKAS 
Al’RASZIMAS

Verte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
DALIS I.

MOTERE BE SZIRDIES.
L

ANT KRASZTO PRAPULTIES.
Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamaželi ir Mikolas, 
su pluoštu, po p i erų po pažaste, 
inejo smagei.

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

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniczioB 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 labui eina; lenais kur 
ant tikro mielinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, stokas mums 
szimta tukstaneziu frankui

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame 

W. I). Boczkowski-Co.
Malianoy City, Pa.

Paklausykit mieli brolai! 
Noriu padainuoti jums gerai, 
Didi kare prasidėjo, 
Arielka keikti pradėjo.

Arielka iez peklos paeina, 
Tegul ji skradžei nueina!
Tarp kvailiu insigavo, 
Ir ant visad apsigyveno.

Apkreti kaimus ir miestus, 
Dvasiszkus, ponus ir prastus, 
Rubežiaus ta smarve ne turi, 
Ant bkdes padarytos ne žiuri.

Vieta rado karezemosia,
Del saves vietosią milemosia, 
Pas savia žmonis vadino, 
Kad giartu kožnas, ragino.

Iszmintingus kvaileis dari, 
Turczius ubagais padari, 
Uždarbius atiminėjo, 
Valkelei varga kentėjo.

Namus, ūkias pardavinėjo, 
Dirvas, laukus užstatinejo, 
Pridirbo žmonims skolų, 
Paliko paezia ir vaikus ant bedu.

Kitus vagyetos mokyno, 
In kalėjimą pasodyno;
Suteszkino langus puodus, 

Pragaiszino savo rubus.
Sveikus in lyga instumi, 
Ne vienam gyvasti atėmė; 
Vandeniuosia nuskandyno, 
Dorybia žmonisia isznaikyno.

O nelaboji bjaurybia, 
Už tat, kad padarei piktybia, 
Dabar tav pirti užkursime, 
Isz tarpo saves ižguisime!

Visi urmu susitarkime, 
Vienu balsu visi szaukime;
Eik tu arielka skradžei, 
Tegul tave trenkia paralei! 

Blaiviste brolei sutverkime, 
Tos smirdeles ižsižadekime, 
Kam girtuokleis turim būti, 
Varga amžinai varguoti,

Czierkas ir pleczkas daužykim, 
Taje smarvia lauk iszpilkim, 
Kuria ne kiaules ne gertu, 
O nevet szunias ne laktu!

Gurgoles ne reikalausim, 
Nuodu pekliniu ne ragausim, 
Ne gersime kol gyvi busime, 
O tada ramybia turėsime.

Su girtuokleis ne draugaukim, 
N o ju ieztolo atsitraukim, 
Kad mus kvapu ne apdumtu, 
Sutrom bjauriom neapdrebtu.

Nagi virai drūtais stokim, 
Svaigint saves nesiduokim, 
O ne iszpažinsim jokiu vargu, 
Turėsime in vales piningu.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE 
287 Broadway Kampas Reade Ulicze 

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

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Pinigas eianozime in Kraja kuo grelozIanseL
Pinigus vien kraszta iezmainome p,gal kurna.
pinigas priimama ant procento ir iszdaodame ant pareikalavime.
Szipkortes parduodame ant geriausia Gaylaivla vira Linija in ir isz 

Krnjaas už pigisuse preke.
Paszportus del keKaujenozia in Kraja pastarajam* noratknlaadami 

jokia paperas,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rojontaUazkas Paperas sa 

paliudyima Konsalio.
Atjeszkojims Dalia atlieka teisingiausiai.

— i Del vygados Taonaezln laikoma atydarjrta ►— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedėlioja im 10 Hd U ad.

(Ižpraszome atlanklti mumis aaabiszkai ar per lalsoka ir 
j'og pas mat visas minėtas reikalus greiorienesi, leis 
pigiaasai galite atlikti, r

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAIVAKORCZIU SKYRUS—

P. v. OBIECUNAS 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 loonose 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 Laivakorles ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russijos.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga užsisakyti Į

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

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS. «

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

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

Katalikas nčya laikraštis agitacijinis, bet informacijinisT'pamo
kinantis lietuvius išeivius. Y

Katalikas talpina visokias žinias iš visos Lietuvos. Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio. 4

Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.™
Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metama $2, pusei motų’$1 

Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.5(L
Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.

ISZGYDYTAS
Isz 1O-tipes A\etipes Rupturos

John E. Evens sunkei dirbantys kalvis isz Wapvtaliopen, Pa.
Fabrike parako, apsakineje historije kuri užims visus akivns:

Perejo penki metai Apriluje am. kada atsiszaukiau pas Daktaru O’Malley in 
Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau ant dubeltavos Rupturos, padeymM mano buvo 
payoynglls o su didele nebegale galėjau baigt savo darba. Gidytojai kurie mano 
priesz tai gydė: jog taiyradidele kvailiste mislint jog Ruptura duoeu iaraigidynt 
ne operacijos [asz e«mu prieszingas tokiu operacijų.] Po perakaitimui 
apgarsinimo laikrasztije Berwick. Pa., apie gidima Rupturos per Daktara 
O’Malley, nusidaviau in offisa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos kur man 
Dr. O’Malley pasakė jog iszgidins mane isz kenteymu.ne norėjau in tai miiket

Nes dabar nežinau kaip iszreikszt savo dekinguna už tai, jog esmu dabar 
suvisai sveikas be jokios operacijos. No keturiu metu ne nessiojau jokiu diržu 
norint gana sunkei dirbu, už ka pinniause padekavoju Dievui o po tam 
Daktarui O’Malley už jo iszgidima. Jaucziuosiu jog tai yra mano privalumu 
duot rodą kožnam kuris keneze ant Rupturos idant nusiduot pas Dr. O’ Malley.

JOHN EVAN8, Wapwallopan, Pe.

Dirželei niekad neižgidyns Rupturos. Kožnas vyras motere 
ar kūdikis gali būti iszgydint nog Rupturos (kuilo) bf 
skausmo ir perszkados per mano Kemiszka-Elektro Methoda, 
Asz esmu vienatinis Specialistas ir galu gvarantyti jog tave 
iszgydinsu isz Rupturos. Mano spasabas gidymo Rupturos 
užtikrina kožnam iszgydima apie ka szimtai ypatų jau 
persitikrino per ka turi pilna tvirtybia prie manes. Atsiunsk 
2c. marke o gausi knygute su abrozeleis apraszant mano buds 
gidymo Rupturos. Rodą dikaj. Kas ne gali ant kart užmokėt 
tai duodu ant iszmokesczio. Preke užganadidante.
Prisiuskpacztine marke u^2c. o aplaikysi Daktarirzka knygute su abrozelaia už dyka

Dr.A.O'Mallevw”LKEsiBARRE,
■ ■ ■ ■■ SaSviilVj Czla ranonia Ir kalbama Lieta t laikai ir Lenk Įtakai

Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numerį pamatyti veltui.' 
Užsirašant “Kataliką” roikia draugo ir prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderį arba pinigus registruotam laiške, adreau;

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

.n

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iazdeda žmogaus ateiti 
Preke — lOo.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

Baltrus S. Yankaus
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauses ir didžiausias sumae 

piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, 1 aivose ir t.t. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Adresą vokite:

B.S.YANKAUS
164 Nassau Street 

New York, N.Y.

Priaiuskite 25o. vertes Stempa 
o gausite visas tris Knygutes 
per paozta.
Kasilus nusiuntimo mes apmokame 

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.Snth Al; MaUn; Gi, P,

...Tikriauses Kabalas..."“ 
Arba atidengimas poslape žiu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Gareingiauai Chaldiszku 

Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

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

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

Preke — lOo

Vardas ir pravarde
Pačta.........................

/m Sveikata Auoa! I
V § KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į J
W f. , ' TINKANČIĄ DIRVĄ PASET SĖKLĄ; kuri era- f

A žlai sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at- L 
"^5 /< ' noSa, TBIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS »

DAKTARAS,pažysta gerai Ilgę, pritaikoatsakan- 1
Įj ciaj nekarštas prlo visokių nesveikumų, silpny- w 
V' ir bių,kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina ■

SI ilgę, užmezga iSgydymę, sugręžina pajiegas ir 18- • 
augina puiklę sveikatų ir drutumę, kas sutelkia * 

/ žmogui laimg ir linksmybę. PHILADELPHIOS 2
y M. KLINIKAS beį daktarai tūkstančius žmonių ■ 

padarė sveikais ir laimingais iSgydant nuo viso- L

SVEIKATA į' y T * 1-1111 1 1 11 SVEIKATOS NĖRA LAI- f
Mgs Ng LINKSMYBĖS ANT SVIETO. *

Phli. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurio greitam > 
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo ISsyk, o nedaro esperamentų ant sergan- 1 
Člų. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotus. To- V 
kiam jau tik galima tikėti. v

Privatlško] LABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusioms sutaiso kiekvienam 2 
liekarstas 13 šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių Ir naujausių išradimų, kuriuos j 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių. #

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmonės rašo:
GARBINGAS PU. M. CLINIC! Praneliu, kad liekarstas subalgūm Ir esame labai užga- 

nėdinti už tikrų pagelbų; greitų ir gerų išgydymų. Mano mtjteris teipat jau yra sveika užkų 1 
siunčia širdingiausių padėkavong. Jūsų pamačlyvų Ir teisingų būdų gero gydymo, skolbsim K 
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dūkavoda- W 
misų moteria A. Antonickas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va. <1

Mrs. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dėkavoja, nž 2 
Išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusllpnėjuslos ir suiro- 1 
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth SL, V 
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cen- t 
tor St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu no- 
galimii_sutalpinli. |
ĮS1TEMVKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada. 1

ITAFI FQI NFQVFIKAQ BET nori pastoti sveiku f ® IvAU XLOl rNILO V IL1IV/AO, IR laimingu, tad atsilankyk. Ji 
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savollgų bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, W 
o tikėk, kadapturūsi tikrųpagelbų sveikatai kaip tūkstančiai,kurie jao džiaugiasi ir delta- A 
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti Imi p šviežias teip ir užslsenė- v 
justas ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal- f 
vos, šonų; Išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi- S 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo, bal- A 
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink* M 
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, šuninius kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, neini- W 
gos, neturėjimo apetito, be peilio bo pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstoms, kurios fi 
tūkstančius Išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, * 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pagelbos 1 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

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

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nno 10 iki 3. Utarn. ir Pėtny- B 
člomls nuo 6 Iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygų „Daktaras *. ■

50,000 KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ©gausite dideles vertes 
knygele. Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negaudame jokios pagelbos ta, apstingai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus 
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstanėei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigelūs. Ta knykelū ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygele yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokant ir pačtau. Iškirpkite žemia paduota kuponą, ir priaiuskitie mum, omas 
kuo greičiaus prieinama jums vysai dykai ta brange knygelė.

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

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

Statas.



W. RYNKEWICZ1US
.. NOTAEięsZAS..

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

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

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

Paszportus del keliaujanoziu pa
mpinu.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greieziause 
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 1.1.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus 

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

Idant padariti vietos del rudenini! OKdllVKlICl *r žem^uu tavoro> ta’ iszparduosim w_ _ _  visa vasarini tavora už labai piges
1 prekes, todėl jaigu norite kokiu paredimu del vyru ir 
vaiku tai dar turite giara proga pirkt ir suezedint pinigo

— Seredo pripuola Szv. P. 
M. Nevalninku.

— Norints buvo paskalas 
buk kasiklos dirbs pilna laika 
bet tik ketures dienas iszdirbo.

— Ant pranaszavimo vove- 
riųkiu, tai turėsime lengva 
žiema szimet, nes mažai rieszu- 
tu st deda ant zoposties.

— Jonas Koomas taisyda
mas stogą ant lenku bažnyczios 
nusirito 40 pėdu žemyn ir bal
tei sužeido.

— Viktoris Marcinkeviczius 
isz Szenadorio pirko saliuna 
nuo Petro Mrczioko ant West 
Center ub’ezios. Vėliname gilu- 
kio naujam biznieriui.

— Leiskyte vaikus in 
mokslaine nes kitaip busyt pa- 
szauktais priesz skvajeri ir už 
simokesyt bausme.

— Poni Vinickiene sugrįžo 
isz Ai hlando ligonbutes, bet 
vis da pavojingai serga, o gal 
namie gre;cziau paseiks.

— Ryto (r ere d o) atsibus ant 
Beczkavaku sales puikus ba
lius naujos draugystes 
“Moose” in kuria priguli dy- 
desne dalys Lietuviu. Jagc 
geidžete gerai pasilinksmyt tai 
atejkyte ant to baliaus o busi
te priymti broliszkai.

— Sztai gera proga del mu
so lietuvaicziu kurios geidže 
iszsimokyt už prižiūrėtoja li
goniu nurses. Raszykite szi- 
teip: Directress e f Nurses, 
Miss M. G. MacCulley State 
Hospital, Coal Dale, Pa.

Mahanoy City, Pa.

DIDELIS OPERATISZKAS
PERSTATIMAS

Birute ir Kaminakretis
Po Vadovyste Prof. M. Petrausko

KeMiri 25 SEPTEMBER
Kajerio Salėje, Mahanoy City

Su pilna Oikestra isz 20 muzi
kantu ir apie 60 kitu visokiu 
artistu ir dainininku. Užtatai 
szis perstatymas bus gražiau
sias ir puikiausias už visus ki
tus teatrus, koki kada tik bu
vo szioje apielinkeje. Todėl 
užkvircziam visus atsilankyti 
koskaitlingiausiai, nes szitu 
perstatymu muzikoj ir dainose 
galima iezgirsti per amžius 
prispaustos lietuvio sielos vai
tojimas.... Tikietus jau da
bar galima nusipirkti: Kazu- 
no Aptiekoj ir pas “Sietyno” 
sąnarius.
INZAKGA 25, 35, 50, 75, $1 Ir $1.50

Balsuose $2.00

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Poni Czukaitiene ejdama 

trepais žemyn su kudykiu 
rankesia puolė žemyn ir iezsi- 
suko kairia ranka. Kudykis 
mažai susižeido.

Pastojimas balto žmogaus.
Tūlas kuniūgas-negras, kai 

bedamas pamokslą del savo 
kilmes žmonių—negru, apie 
pastojima balto žmogaus teip 
iszaiszkino:

— Brolei mano, Matete bal
ta žmogų ? Pikt’e jis, prakeik 
tas!....Stebetes kodėl jin Die
vas sutverei....

Sztai asz jiums iezaiszkinsiu 
kaip jis pastojo: Senei, sene’, 
labai senei tam, giveno Ado
mas ir Jieva labai gražeme so
de, jie žinomas daiktas buvo 
negrai- o tame darže ar sode 
buvo labai daug arbuzu, bena 
niu, bulviu ir vyno. Turėjo 
jiedu du sunu Kaina ir Abliu. 
Atsitiko vienkart szeip, jog 
Kainas užmuszes savo broli 
Abliu, pasislėpė tarp krumu 
vinuogiu. Dievas atejas isz 
dangaus pasžauke: “Ka, tu 
nieksze! Manai, jog asz tavęs 
ne matau? Lzlinek, Kaine, tuo 
jautės man isz užkrumio! Kai
nas drebėdamas iszlindo ir ta
re:” Sztai esmių, Baesa, ka-gi 
man prisakisi?”

— Kur brolis tavo Ablius ? 
- paklausė Dievas.

Ant to Kainas nusigandęs 
pabalo, pradėjo drebėti isz 
baimes ir balsti kaskait labjau 
ir labjau, net visiszkai ižbalo 
Teip pastojo baltas, piktas, 
prakeiktas žmogus.

Atyda
Isz priežasties jog trumpa 

vandens, visos sugadytos pai- 
pos, kranai, vikadai ir t. t. tu
ri but tuojaus pataisomos. Tie 
kurie naudoja gumines paipas 
turi tuojaus perstot ju naudoti 
ig tolimesnam laikui. Per pa

liepimą ( j ■})
Mahanoy City, Water Co.

E. S. Silliman Sup

Ant pardavimo.
Puikus didelis namas su biz- 

neis Middleport, Pa. Lccninin- 
kas nori parduot isz priežasties 
ligos. Didelis namas 40 x 50 
pėdu didumo geriausioj vietoj 
visam mieste ant didžiausios 
uliežios. Tame name randasi 
salonas, sztoras ir buczerne ir 
viską nori parduot už maža 
preke. Lrcnininkas 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 ir 
ingyti turtą už ne didele suma 
piningo. Jaigu kas norėtu 
apie daugiaus dasižmoti tegul 
atsiszaukia in “Saules” efisa 
Mahanoy City, Pa. (p '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 nog skaudėjimo 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 visiszkai 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 
50c. baksukas. Nepamirszkite varda 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- 
Milburn Co. Buffalo, N. Y, parda
vėjai del Suv. Valstija.

Lietnviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijuj in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in visas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar pižinstamus 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 Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

DEKYTE PININGUS
...IN...

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
...BANKA...

TADA TURĖSITE PRIETELI KADA BUS REIKALINGA.

Szita Banka visada yra geras draugas 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. Y’ra tai 
sargi vieta laikyti savo piningus. Kasierius 
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslainiu Maha- 
nojaus distrikte laiko piningus szitam banke 
Yra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.

No. 6.
Nusipirkite sau koletą 
Buteliu
NORKEYICZIAUS NO. S. 

'Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už Bateli. 
Teipgi ctift gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesi laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyti

S. Norkewicz
401 Wut Mabiiot An.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-4-GRABORIUS4*

27m. SENAS LAIKRASZTI8 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZEINA KZS 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 paozios 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 žin^eidu “Jubilejini 
Numeri” 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 - - S 1.00. 
Užrubežiu - - - $3.00.
JįŽT“ Užsiraszyti galima visada
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiureiimui 
siuneziame dovanai, raszik tol.

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

J.J.PAUKSZTIS&CO.
120-124 Grand St Brooklyn. N.Y.

St'ART business, make money for yourself, 
not for bosses; send postal for 20 ways to 

independence and begin making money at 
once. Sell marketable specialties paying 
300 per cent, $12 to $25 daily. Address 
Reliable Distributors, Box 9, Station W. 
Brooklyn, N. Y.

Dr.
LABAI GERA GYDUOLE 

Gibowitcb’io 25 Laszu Iszgydymas. 

Nuo Meszlingio, 
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

Raudonosios, 
Priepuolio.
Gvarantuotaskad 
iszgydys arba 
pinigai atgal.

PREKE 25c.
Sudaryta...
Dr. W. GIbowitch’o l*i 
Maskolljo*. Vienatine 
Agentūra Penn*> Ivania

DR. J. W. ZIGMANTĄ
(LIETUVI SZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

SpeciallHzkai Gydo Visokia* Lygas- 
Vyru -Moterių—Valku.

Pabaigė* Mok*la Mcdlco-Cblrurgical 
Kolegija Philadelphia, Pa.

PRIIMA LIGONIUS...
8 LIG 10 AD. PRIESZ PIET.
2 LIG 4 POPIET.
6 LIG 8 VAKARE.

Iszdirbu
Kontraktus,

Dovernastis, 
ir Visokius

Dokumentus in 
Lietuva ir patvirtinu pas 
Generaliszka Russijos 
Konsulinei 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 ,1LL.

...DIREKTORIAI...

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

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Fanyde 
Riginus ir Vežimus del PasivaJiopjima 
Krausto Daigtus ir t. L Viską ai liti* kt 
nogeriause ir puikiause. 8u vim roireh 
reikalais kreipkitės pas jin o bvrits vi' • » 
Tžganedintais.

W.Ontre «♦.. CUr

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 budu 
galima pigiau pirkti ir jumis suezedi- 
nam pinigą parduodami pigiai negu 
kiti.

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA 
Laivai plauke tie^og tarne Rosijosir 
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgre- 
ieziausi Rusiszki Im perai iszki Paczta- 
vi, nauji dubeltavi szrubinei laivai. 
HuhhIs, 10,000 tonu. Kursk, 13,600 tonu. 

Ciar, 13,000 tonu.
In Rotterdama In O diena* be pcrxcdlmo. 

11 dienu be porsedlnio In Llbara.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA 

131.00 Trerxloa Klano* $33.00 
$4 5.00 Antro* Klano* 160.00
$05.00 Pirmo* Klaxon $75.00

Laivai iszeina kua antra Subata,apie dau
ginus informacijos kreipkite* pas
A. E.Jobn*on, General I*.Apt. 27 Broadway 
New York, N.Y. arba pas virtiniu* agentu*. 
Rusxlan American Line—Pier 31*t. Street

n i Mahanoy City, Shenandoah,VxUinan S MLCarmel, Landsford.

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 Rejentalnus dokumentus.Lietuvai 
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Rankos virsz paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garlie praneszti jums, kad 

jau are nesu daugiau ne locniniku i.<evirszininku,ne darbipiku 
‘‘Ail Nations Rankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujoi vietoi

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

Reikalnosia meldžiu kreiptis prie^savo seno pažįstamo po 
tokiu adreso-

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. <Sc Carson Sts; S.8. Pittsburgh, Pa.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga 

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

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10c, 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. St„ Phlla. Pa.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lietuviszku-LenklszkuVilstu.

— Ketverge vakara, ant 
Kaiero Opera House, “Siety
no” Choras isz Szenadorio po 
vadovysta garsingo lietuviszko 
kempe zitoriaus Miko Petrau- 
sko, atgiedos opera “Birute” 
ir “Kaminakretis.” Susirinkit 
kanoskaitlingiause ižgirsti teip 
puikaus koncerto. Pilna ar- 
kiestra isz 20 muzikantu ir 60 
kitu visokiu artistu ir daini
ninku.

— Parsiduoda namini daig- 
tai beveik kaip nauji. Loc- 
nininkas važuoja in lietuva 
todėl parduos už pigia preke. 
Kas nupirks galės parandavoti 
ir stubas. Atsiszaukite pas Jo
ną Busyla, 215 W. Maple. St.

— Seredos vakara Bocz- 
kaucku saleje bus didelis ba
lius “Moose” draugystes. Sa
le bus puikiai parėdyta ir sve- 
ežiu pribus isz vien aplinkiniu 
miestu. Inžanga vyrams 50^. 
Moterems dykai.

— Novemberio 4-ta bus 
rinkimai kandidatu ant pavie- 
tavu ir miestiszku uredninku. 
Lietuviai privalo priesz laika 
nutart už kokius kandidatus 
balsuot idant po rinkimu nesi- 
gailėtu kad netinkami kandi
datai tapo aprinkti.

— Dr. M. J. Petrikas, lie- 
tuvisžkas medecinos ir chirur
gijos ligonbutes specialistas 
priima ligonius kasdien nog 
10 lig 12 ad. priesz piet. nog 
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 
vakare. Kaznno aptiekoje 
237 W7 Centre 8t. (r j)

— U. M. W. cf A. prezi
dentas White pribus in Szena- 
dori 7-ta Oktoberio dalibauti 
ant czvertinio susirinkimo vir- 
szininku.

— “Sietyno” koncertas 
“Birute” ir “Kaminakretis” 
po vadovysta garsingo kompo
zitoriaus Miko Petrav cko nu
sidavė pasekmingai. Publi
kos buvo prisirinkia pilna sale 
ir butu daugiau pribuvę nes 
lietus iszbaidino.

New Philadelphia, Pa.—
Vincas Szadis, vienkojis, 55 

metu senumo, likos surastas 
negyvu arti lietuviszkos baž- 
nyczios. Isz pradžių praejgiai 
buvo tosios nuomones buk 
Szadis buvo girtas ir niekas 
ant to netemino. Badai pul
damas praskaldino sau galva. 
Likos palaidotas praejta ket
verge.

Ant pardavimo.
Parduodu visa savo sztora 

visokiu knygų, mažmožiu ir 
Spaustuve, geras biznis de) 
lietuvio arba lenko, geroj vie
toj, apgyvento} lietuviais ir 
lenkais, Parduosiu pigiai, nes 
esu ne sveikas ir noriu važiuo
ti in Lietuva pas daktarus gy
dytis.

Norintieje pirkti dasižinoki- 
te po sziuo adresu: (f g o,)

T. P. Križanauskas,
38 E. Centre Str.

Shenandoah, Pa.

Ant Pardavimo.
Trijų piontru naujas medi

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

P. J. Niroski.
New Philadelphia, Pa.

Ant Pardiavlmo.
Arba ant randos, salunas su 

namais ant West Centre St. 
Mahanoy City, Pa. Gera vieta 
parsiduos pigei isz priežasties 
lygos savininko kuris turi 
važuoti in Karalaiczius gy- 
dintis. Apie daugiaus dasiži- 
nokite pas (to 78)

P Macziokas.
626 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

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

Gratis Specialists 9.
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

Ant Konsehnano 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

A. G. GAVĖNAS, P. H. G.
FIRST WARD DRUG STORE
221 E.CENTRE ST., SHENANDOAH, PA.

Reikalautame Agentu Ir duodame 
gera nuosilmtl.

Apgarsinimas.
Dažnai mums ima daryties 

lyg kad mee apalpeinre; umue 
nusilpnėjimas apima mus ir 
akyse ima mirgėti. Priežastis 
gali būti invainos, bet daž
niausiai tai paeina nuo skil 
vio silpnumo arba blogo virsz- 
kinimo. Tokiuose atsitikimuo
se mes norime patarti jums 
Triner’s American Elixir cf 
Bitter Wine, nes vaisiai tos 
gyduoles visuomet yra ger'. 
Szis vaistas iszvarys isz kūno 
visus paezalinius daiktus, o tas 
greit palengvis keuczianczis- 
jam. Vartokit, kuomet tik tu
rėsit negera virezkinima arba 
neteksite apetito, atsiraugeji- 
muofe, geltlige sergant, skil 
vio sukietejime ir apsvaigi
muose. Aptiekose. Jos Tiiner, 
1333-39 So. Ashland avė, 
Ch cago, III. P. Stephan Ho 
vanetz, 131 Tilgham st., Allen 
town, Pa. sako: “Triner’s Li
niment yra labai geras. Vifa 
iszpardaviau. Kiekvienas jo 
pirkęs pataria savo prieteliams 
ta pat pirkti.

Ant pardavimo.
Puikus salunas Juozo Mcc- 

kaiezio 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 daeižinokite pas

Juozą Mockaiti, 
330 W. Mahanoy, Avė.

(•j •,) Mahanoy City, Pa.
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Naujas Iszradimas 
Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no li^u ir pati 
iszsigydyti be daktaro visokias ligiF 

Plauku puolimą ir užsiau^inima^ 
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o 
Nuo Komu užtrinu tik 5o. Met 
turime apie puse milijono laiszku sc 
padekavonemis nuo žmonių visokie 
tautyseziu. Raszykite tuojaus ail 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Go.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn. N

NE tik ka darbini- 
kai szito banko 

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

Seniausia Banka
Mahanoy City, Penna.

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

Pigus Iszpardavimas Xor"u
Idant padaryti vietos del rudeniniu 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 moteliu, merginu ir 
mergaieziu, visokiu vasarinu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir 
trumpu kotu ir šutu, žodžiu sakant; visas vasarinis tavoras 
bus iszparduotas už labai numažintas prekes. Nepraleiskite 
szitos progos bet ateikite tuojaus kolei yra isz ko pasirinkti.

‘as mus dirba Lietuvaites.hBhOOB I 122W.Cnt.rStr,HU UluUU 1 Mahennv City. Pa

Kiekvienas Lietnviszkas Sztorninkau 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietnviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galėtu.nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l. 
Egiutero No.2.
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................... 35c.
Meazkos Mostis................ .
Trejanka...........................
Linimentas vaikams........
Gyduoles nuo Kosulio... 
Liepiu Balsamas..............
Anty-Lakson del vaiku. _____
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių. 25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu......................-.,25c.
Ugniatraukis..................................25c.
Skilvio Laszai. _____ ___
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios................................75c.

,25c.
.50c.

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

.25c.

‘Uicure’ arba gyd.Rumatyxmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos

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

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

pas Vaikus............................ $1.25.
Pleisteris (Kaistavolo)................ 25c.
Pamada Plaukams........................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausis©...... 25c.
Gyduoles nuo Piemens........ ......... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Usu~.... 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,

.25c.

.50c.

LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
Pirkt ziegorelius, lencnge- 

lius, szliubinius ir kitokius 
žiedus, szipkortes, daviema- 
ste°, siųst in lietuva pinigus 
visokiu knygų, popieras 
gromatoms raszyti irt. t. 
Jau per 19 metu viską isz- 
pilde teisingai lai reiszke 
gerai. Eikite pas:

I locmanta C S.YVa*hlngton, Cor.E.MarketSM 
Ji JColllOllld IVilkeK-lIarrc, I’enna.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunczia 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas sr re 
svetimu piningu paskirtu siuntimai, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godosi

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City,Pa.

K!
H,,. A tai
mJ"1’ p.




