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ISZ AMERIKOS

KAS GIRDĖT?

Milimoji atrasta.

ISZ VISU SZALIU

Prakalbos ir Balius-

'i

G iriausia laikraezczei padarytu 
Kad vieni kitu neužkabytu.

gy- 
mir- 
jisai

W D. BOCZKOWSKI. l’res. * Mgr. 
F. W. BOCZKOWSKI, Editor.

Po ezimts knipeliu! Bobos 
turi loska pas Dieva, jagu to
kias puikes dienas turime. Isz- 
tikro oras labai puikus ir gana 
sveikas.

Križius žmogaus ne ižgaiys, 
Jagu ta kiižiu szirdije ne pa 

tai pys.

Kinai skubei galop pasike- 
lineja europinia kultūra. O 
ant ko galima suprasti ? Ant 
to, jog jau ir tenais naudoja 
dinamitines bombos.

Dažinojome isz ezalies, jog 
nekurie lietuviezki laikraszczei 
labai sunkia gyvata velka. 
O kas kaltas, jagu nesupranta 
apie reikalus žmonijos?

kelionėje kėlės dienas, kryto Palaiduos pigiai, 
pakelije iszsemta ant pajėgu 
pakol jaja nesurado. Badai 
mirs. *
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Metas XXVI

Lapkritis Menuo.

Mere is Lapkritis, 
Tai b pas nukratis, 
Visi medžiai lapus krato, 
Vyra’, mergos kluone baldos, 
S. nei grinezioj szponus sKaldo, 
Piemene brokus,gruczkue geni 
Lietus lieje, — leaustoje, 
Žiemai guoli jau pakloję, 
Sniegas ir, atmainome, byra, 
Nes pradže žiemos jau yra.

Lapkrczio 16 diena, Nede- 
lioi, Middle Village (Brook- 
lyno priemiesti ) krematorijoje 
tapo sudegintas kūnas kunin- 
go Vladislovo Dembskio, ku 
ris pasimirė Lapkr'csio 14, 
Scran tor e, Pa. Kun. Dembs- 
kio kūnas tapo sudegintas to
dėl, kad velionis gyvas būda
mas skaitė toki numirėliu lai- 
dojima būda geriausiu bei tin
kamiausiu; tos idėjos platini
mui tarpe l’etuviu jie iezverte 
bet. kalbon kningele ‘ Kaip 
geriausiai laidoti numirelue”

Jagu žmonelei galvatruk- 
czeis keliauna in Amerika — 
in ta palaiminta szali, kur kep 
ti karvelei patis in burna leki, 
o dolerei ant ulieziu mėtosi, (!) 
tai vėl keliaus adgal in Lietu
va, in savo milema Tevynia! 
Juk neyra geresnes izaliee 
kaip: y
Kur banguoja Nemunėlis, 
Knr Szeezupe miela plaukia!

L’etuvoje yra duonos inva- 
les, tiktai Štokas darbininku, 
o reike ir apie tai atsimint, jog 
tebyriame laike darbininkai 
turi geresnius uždarbius negu 
kitados.

Katrie piningu turi, tegul in 
L’etuva važiuoja ir tenais ant 
visados apsistoję

Ba tas priežodis nemeluoje, 
Kur piningas musztas ten 

geluoje.

Kas iždykina anglekasiu 
virszininkus? Polecderiai. Po 
laaderiai beeipakarydami bo
seliams, pakele juosius in tokia 
puikybe, ]og dabar rodo dan
tie del darbininku ir už maža 
pasiprieszinima liepe neeztis 
laukan tulszis.

Matome girdėti tikrai links- 
minaneziae žinias apie musu 
brvzdejima ir atgijimą. Neuž
gis czijamu faktu yra tas, kad 
girtuoklyste ir paleistuvyste 
buvo priežastim muso nupuo
limo ir patekimo Maesolijos 
vergijon Lietuvos; ta yda slo 
gina mus da ir sulygsziol bet 
aeziu Dievui ir mes pradeda
me tikrai suprast kas yra 
mums bledingiausiu. Reik 
mums blaivybes, o tai invykus, 
nes galėsim netik pavyt kultu- 
riezkai iszsivyeeziusiais tautas, 
bet su laiku ir pralenkt. Spė
kų ir geru troezkimu nttrūks
ta, o su laiku ir tame da dau
giau sustipreeim.

Statistika parodo, kad Ame 
rikoje traukije metu teismai 
patvirtino 28 tukstarczius po
ru ant atsiskyrimo. Jau prie z 
tai pradeda agytavot kuningai 
visu tautu.

Pas Lietuvius yra bjauri 
nuomone, ypatingai tarp mote
rių. Jagu katra turi viena ar 
dvi suaugusias dukreles, tai 
dairosi in szalis, ar no kur ve
jas neatpus jauniki ir nepa- 
yms sloga nuo galvos.

O ir dukrele laukia nagus 
ižsketus ar kokis Petrukas ne- 
pri kalbys p: c siuc tie. Neviena 
ant visko tinka su vilcze, jog 
Petrukas apsives, nes daug 
kartu nosi užrkeze užbereika- 
la ant tokio Petruko. Kada 
kelis ‘f Isrius” permaino, tai 
jau tegul nesitiki greito apsi- 
painiojimo.

Duokyte dukrelėms mokslą, 
mokinkyte namu darbo, sint, 
skrybėlių redyt ir pagamint 
valgius, o tada dukrele koki 
norės toki gaus, jagu ir tektų 
pasenst tai vis sau rodą duotu 
Amerike yra visokiu darbu, 
Del vyru vaiku ir del mergų.

Tas pats ir su vaikynais de
dasi. Ne vienas belbokas ne- 
yos atsilanko in mokslaiie, nes 
ar jisai tikrai nuejna ar ne, tas 
tėvams neapejna — ir ka: sū
nelis prastume dovanai kokius 
penkis metelius ir laukia tos 
dienos, kada bus siunstas in 
brekerinia akademije szleitu 
pikiuoti. Jau sūnelis buna pa
baigtas žmogus, jau vale pape- 
rosus rūkyti (tuosius jau pra
deda rūkyti nuo 6 metu o isz 
ko tėtulis ir mamuže džiaugės), 
na ir tabaka esti su pilna bur
na.

Teip nesiejna tevelei, prie 
teip dydeliu uždarbiu, nenore- 
kyte ydant juso maži vaikelei 
kaip vabalelei, be mokslo, vež
iotu in fabrikus ar brekerius 
ant uždarbiu!

Duokyte savo vaikeliams 
mokslą o ant senatvės turesyte 
lengviau, ba szviesus sūnelis 
neužmirez savo teveliu, —savo 
geradeju, kurie sunkei dirbda 
mi davė jam mokslą.

Terp žmonių rodos ne što
kas piningu, bet biznei ne kam 
tikia. Ypatingai ealunuosia 
amžinas tusztumas. Priežastis 
yra ta, jog žmonis parejna in 
supratima, jov girtuokliavimas 
gero ne priduoda. O daugelis 
lankosi in teatrelius krutan- 
ežiu paveikslu kur už 5 arba 
10 csntu pasilinksmina kėlės 
valandas.

Netrukus kalendoris •‘Sau
les” bus pabaigtas, o bus labai 
užimantis. Visi aplaikys da 
priesz Kalėdas, kad turėtu tai
kia szventes ka skaityti. Kat
rie ne esate pilnai užsimokeja, 
tai nevilkinkyte prisiunskyte, 
ha jagu katrų baigsis prenu
merata, tai ne nesitikekyte do
vanos.

Sztai iszrado nauja būda at- 
eikratimo nuo vyru. Tula mote 
re isz Janesville, Pa. pasodino 
savo vyra in kalėjimą, kur tu
rės dirbti o uždirbtus piningus 
turės atyduoti kas nedelia del 
ezerf> kuris inteiks del mote- 
res. Jagu tai ne balta vergije 
tai tegul biesas trenke in muso 
padus.

Garsingas giesmininkas En
riko Caruso pribuvo in New 
Yorka vela davinet korcertus 
ir apsigyveno tūlam hotelije, 
paymdamas szeszis pakajus. 
Gales kožna diena per nedelia 
persedet naujam pakajuje 
Kas turi daug piningu gali 
sau pavėlinti ant visko.

Norints karta jau pasibaigs 
skundai. Nebus daugiau ezir- 
džiu sužeistu, perplesztu, tru
kusiu, kenezianeziu, neiszgy 
domu ir t. t.

Pasidekavojent mokslui, o 
ypacz ponam proferoriams, vi
sas tais szirdis galima bus isz 
mest isz krūtiniu, o in nesvei
ku vieta indet sveikas, iszim- 
tas isz gyvu krūtiniu: — šau
nu, aviu, vilku, lapių, versziu, 
kumeliu — bet už visas tas ke
tina but geriausiai tinkanti 
szirdis beždžiones!...

“Ir kogi neiszmokame — sa
ko pre f norius Cornell— ne
trukus galėsime užvaduot su
žeista ar gyvenimo pritirymais 
sunaikinta szirdi žmogaus, svei 
ka drūta jauna szirdžia iezym- 
ta isz gyvos beždžiones.”

O varginga tu beždžione!
Nedoras žmogus iszplesz tau 

szirdi, bet pasidžiaugt nelai
minga galėsi, bent tuom, kad 
tavo szirdi žmogus neszios sa
vo krutinėję — ir.... gal netru
kus žmoniszka gymine pra- 
gaisz o pasiliks tik viena bez- 
džionija yieszpataujenti pasau- 
leje.

Tik nesijuokit, nes cze ne- 
juokai, vien tikri moksliszki 
faktai. Nesijuokime, vien ste- 
bekimes, mokslincziu proto di
dybe....

Szitai netrukus f zikai ir 
psyhologai arba mokslą vyriai 
nusimanantie ant žmoniezku 
szirdžiu del labo žmonijos ke
liaus in Afrika ir in beždžio
nių svietą, ten sukliasifikuos 
visas beždžiones [pagal ju szir- 
diniu ypatybių, o potam instei 
ginęs klinikas ant kuriu dės 
paraszus: “Czia dedama žmo
nėms naujas szirdis!” Nebus 
daugiau moteriszkes be ezir- 
dies. — Džiaugkites vyruezei.

Permaina kuningu. Tomis 
dienomis likos perkeltas kun. 
J. M ckunas isz Girardvilles 
in Cl.fton Heights, Pa (arti 
Filadelfijos) o jojo vieta užė
mė kun. Augustaitis isz Ma- 
hanoy City. Girardvilliszkei 
gali dekavot Dievui, jcg ap- 
laike vela gera kuninga kuris 
rūpinsis juju gerbūviu kaipo 
rūpinosi kun. Mickunas.

Szale Bloomfield, Ark. 
vena žmogelis apie kuris 
tie užmirezo. Užgyme 
1801 mete Irlandijoi, per ka 
turi 122 metus amžiaus. Va 
dinasi James O’Claferty.

Hei jaunikei, neužmirszky 
te, jog yra uždrausta mirkczio- 
ti ant ul’czios in patogia pa
naite po bausme 30 dienu in 
koza.

Tas yra invikdyta New Yor- 
ko mieste, nes gerai butu kad 
ir Pennsylvanijoi panaszei pa
darytu.

Szuo ar vyras.
Boston, Mass. — “Szuo 

buvo priežastim muso nami
nio nesutikimo”, teip kalbėjo 
Alvinas Cook isz Lynn laike 
teismo inneszto per ptezia ant 
atsiskyrimo.

“Mano pati turi ezuni kuri 
nuolatos ymdavo su savim in 
lova. Jago pasijudindavau tai 
mane kansdavo o teip-gi turė
jo pilna blusu. Negalėdamas 
ylgiaus nukensti tokio pasiel
gimo ezunies ir mano paezios, 
iezmicziau ezuni isz lovos, o 
mano pati staezei man pasa
kė, jog szuo gulės su j»ja o asz 
turiu atsitrauki. Ant galo pa
sakiau paezei, tegul iszsirenka 
ar sznni ar mane. Pati iszsirin- 
ko ezuni. Na ir buvau privers
tas apleisti paetogia.”

Sudže nidave tai bobai atsi- 
ekirimo ir paliepė vyrui nu- 
szauti ezuni prie pirmutines 
progos.
Motere sudegė ant smert.

Shamokin, Pa. — Mrs. 
Szerpinskiene, sėdėdama prie 
pecziaus, laukdama sugrįžimo 
savo vyro parejnancio isz dar
bo, truputi užmigo o kada pa
budo, pasijuto visa apimta 
liepsnousia, kuriuos szlebes 
užsidegė nuo kareztaus pe- 
ciiaus. Nela'mioga ižbego 
laukan visa liepsnuoeia Žmo
nis regėdami gyva žibinte, me 
tesi gesint, nes motere baisei 
apdege, jeg kūnas kabojo ezmo 
tais nuo kaulu. Nelaiminga 
mire in kėlės valandas baisiose 
kankese.

Motina pakorė savo 
vaikus ir pati save.

Johnstown, Pa. — Motyna 
dvieju vaiku, Amalija Ban- 
kiene, 26 metu senumo likos 
aresztavota ir patalpinta in ka
lėjimą už pakorimą savo vaiku, 
2 ir 3 metu senumo ir pati ban
dė atimti sau gyvastį tokiu pat 
budu, nes kaimynai užtiko jia
ja m laika ir nupjovė.

Szeiminiszkas nesutikimas 
buvo priežastim papildimo 
žudinstos.

Užvidejimas protestonu
Wash:ngton, D. C. — Kas 

metas yra papratimu, jog pre
zidentas Suv. Steitu laike 
“Thanksgiving Day” aplaiko 
užpraszima atsilankyti in Szv. 
Patriko katedra ant katalikisz- 
ku miežiu. Toki užpraszima 
priymdavo buvusie preziden
tai Mikinley, Rooseveltas Taf
tas na ir Wilsonas.

Protestonams tas nelabai pa
tiko, nes bijojo ydant tokie at- 
silankimas prezidentu ant ka- 
talikiszku miežiu neturėtu in- 
tekme ant ju ir užprotestavojo 
ydant Suv. Steitu prezidentam 
butu uždrausta panaszus atsi- 
lankimai.

Ar prezidentas Wilsonas pa- 
klausis protestu protestonu 
dienoje Thanksgiving dienoje 
ar ne, tai duosis matyt.

UDAMI ir mes teip-gi ukesais 
Suvienitu Steitu repulLkos, 
Laisvos Amerikos gyventojais 
Sąnariais dydes krikezcz'ioniezkoe tautos.

Privalom bent su ja sandaroi gyventi 
Ir ežios ezalies paprcczius guodot, 
Turtiezkas joe szventes drauge szvensti 
Džiaugsme ar liudnastija jos sanjaust.

Sztai dvideezimts septinto Lapkriczio 
Apvaikezcziosim szvente Thanksgiving Day, 
Ydant už visas geryb’as Augezcziausio 
Suteiktas ezem mete muso Rspublikai.

Padekavoti Vieezpacziui Dangau^ 
O po draug melstie To vieezpaties, 
Ydant ta mus e žali ir ant toliaus 
Teiktųsi ginti nuo dydes liudnaeties.

-i Ydant laimintu jos vyriaueybiai
Ir visa sklypą nuo nelaimiu dabotu,
O visi czionikszcziai visuomeniai
Ramybia ir gerbūvi maloniai suteiktu.

Apart to kiekvienas isz musu 
Privalo aeabiezka padėka sudėti, 
Sutvertojui Dievui, Tėvui musu 
Ir jo palaiminimo ant atejties praezyti.

-F. W. S. B.

Naujas Sclimitas atsirado.
Milwaukee, Wie. — Czio 

naitinei lenkai labai pasibjau- 
rino isz pasielgimo vieno len- 
kiezko kuningo kurie elgesi 
panaszei kaip elgesi žudintojae 
kuningae Schmitae.

Turi tasai kuningelis pasi 
samdės pakajus mieste ir gyve
na su kokia tai “baltplauke’ 
kaipo vyras su motere, kuria 
atlanko tris kartus ant nede 
lios ir sakosi buk yra kėliau* 
naneziu agentu.

Mergina prispirta per gaspa- 
dinia namo iszeikalbejo, buk 
josios “vyras” tankei iszkeliau- 
na o kada “vyro” nesiranda 
namie, jauna “pati” ejna at
lankyt savo motyna. — Pana- 
ežiu Schmitu randasi daugybe

Didelis Balius.
I-zkele Szv. J urgio Karei

viu draugyste isz Girardville, 
Pa. atsibus Seredos vakara 26 
Novemberio ant Union Sales. 
Balius prasidės 7 ad. vakare ir 
trauksis per visa nakti. Grajis 
garsinga Jonso orkestrą isz 
Mahanojaus. Draugyste už 
praszo visu pribūti ant szito 
didelio baliaus o turėsite sma
gu laika. Inžanga ant sales 
tik 25^. Moterems ir mergi-

Motjniszka meile del savo 
kudykio

Mount Carmel, Pa. — Pa
ti Jono Jokuso, 21 metu senu
mo, likos atrasta mirsztan- 
cziam padėjime terp Montkar- 
mu o Centralijos per stritkario 
kuiduktori.

Jokusiene parake daktarams 
ligonbuteje buk geide atlankyt 
savo serganti kukyki Athlan- 
do ligonbuteje o kad vyras 
nedave jiai piningu ant kelio, 
nutarė ejti pekszti. Pabludus

Pardavė tėvui gerinta 
vaikai aplaike 850,000

Waukegan, I’ll. — Džiure 
Lake paviete, pripažino 50 
tukstanezin doleriu del ezesiu 
mažu vaiku prigulireziu prie 
Karoliąus Hogstrumo. Salunin 
kai Petras Vemberis ir Stepo
nas Cventanas saluninkai per
žengė tiesas, pardavinėdami 
evaiginaiczius gėrimus del 
Hogstrumo, kuris būdamas 
apsvaiginai ežiu konia kas die
na negalėjo uždirbti ant užlai- 
kimo mažu. Vaiku motyna 
likos nusiunsta in priglauda 
del paikszu praejta meta o te 
vas visai apie likusius vaike
lius nesirūpino.

Ant pardavimo 
Szeimina kraustosi in mažesni 
narna todėl turi parduoti kele
tą naminu daigtu ir karpeti.

(t f)
W. H. Snyder

133 W. Center St.
Mshanoy City, Pa.

Tamsybe žmonių 
vengrijoi.

Budapeszt, Veng] — Kaip 
danesza vengriszki laikraez
czei, žandarai atydenge pieti
nėje Vengrijoi terp kaimuo- 
cziu bjauru papratima nieki
nimą kunu, turėdami apie 
tai savo kvaila nuomonia- 
Priesz kėlės dienas, tenais mirė 
tūlas kaimuotis vardu Hrenas, 
o kada staiga jojo mirtis pabu 
dino nužiurejima, valdže pa
reikalavo atkasimo kūno 
Žandarai rado kuna prikalta 
vinimi prie grabo, o ypatingai 
rankos, kojos ir kaklas buvo 
su dydelem virvėm, o szirdis 
pzrskruosta su ylga vinia. Tiry 
n ėjimas iszrode, jog taja ba:- 
sia “open c'je” papilde kai- 
muote Klepan’niene. Mužikai 
laike tirinejimo pasakė, jog 
paprastai daro su kūnais tuju, 
katrie mirszta ant nežinomos 
ligas, o jagu to nepadaro, tai 
lavonas parejna namon ir už- 
krecze liga savo Szeimyna. Ka 
da su vinimi prikaldavo prie 
grabo, tai jau negyvėlis dau
giau negryžta namon.

Indijoi sumiszimas
Darban, South Afrika. — 

Indiecziai gyvenanti Nataluje 
eustraikavo visiszkai, pradėjo 
apipleezinet kromue ir deginti 
cukriauB plantacijee. Vaiskas 
likos iezsiunstae apmalszyt 
straikierius.

Priežastie teip milžiniezko 
sukilymo Indusu yra buk ran
das ant kožnos galvos uždėjo 
15 rupiu padotkaus, neduoda 
jokios liuosybes ir apsiejtinejo 
kaip su tikrais nevalainkais. 
South Afrike kone ant visu 
plants c'ju, kasikiu ir turtingos 
niuosia namuosia dirba Indu- 
eai.

Gyva palaidota.
Barcelonia. — Turtinga ir 

patogi panaite E >tella La Boss 
mire praejta menesi. Kūnas 
jos buvo aprėdytas baltai, plan 
kai buvo pariszti ejle brangiu 
perlu ir ant pirszto užmautas 
brangus žiedas. Tėvai norėjo 
kad ir kape nesiskirtu su tais 
daigtais kuriuos milejo už gy
va: ežio.

Naktije po palaidojimui, ear 
gas kapiniu pasiemias žibinte 
nuejas paslapczia ant kapiniu, 
atkasė nesenei užkasta kapa, 
paskui atidengė graba norėda
mas prisisavinti brangius daig- 
tus, kurie radosi ant nebasznin 
kės. Bet toje valandoje nebasz 
ninke pasikėlė, pažiurėjo in 
akis duobkasiui ir užklausė: 
“Ko nori nuo manias?”

Duobkasis baisei nusigando, 
pamėtė žibinte ir nubėgo na
mon. Panaite atsikėlus isz gra 
bo, paėmė pamesta žibinte ir 
nuėjo pas tėvus.

Tėvai paregeja jiaja inej- 
nante in pakaju, kurie sėdėjo 
baisei nusigando, bet persitik
rino, jog tai ne dvase tiktai 
gyva juju dukters sugrįžtanti 
isz kapu ir dekaypjo Dievui, o 
džiaugsmas buvo neapsakytas.

Apsakius tėvams visa atsiti
kima ir prasižengimą sargo, 
dovanojo jam kalte už sugrą
žinimą jiems dukters.

Smirdantis atkepimas.
Parižius, Francuzije. — Su

skambėjo varpelis ant geležke- 
lio stoties, trūkis ketino stoti 
tik dvi miliutas — nes skubi
no in Versaliu.

Kokis tai jegamastis su ci
garu dantysią, atydare dureles 
in perskyra pirmos klasos ir 
sėdo tuojaus prie duriu.

Dirstelejas priesz save, ūžte- 
mino sedinezia ponia. Norėjo 
tuojaus iezmeeti c’gara, sztai 
motere jin iezlenke ir tarė už- 
sirustinaneziu balsu: “Ar po
nas nežinai, jog vagonia, ku
riame ponios randasi, nevala 
rūkyti?

“Isztikro norėjau ponia už- 
ganadinti tuojaus, nes tiek to, 
galiu sau iszejti.

Linktelėjo su galva ir iezejo, 
kad pasijeszkoti del saves vie
ta kitam vagonia. Tame pasi- 

1 tiko su kokiu ten žmogum, bai 
’ sei smirdareziu czesnaku, jog 
1 per kelis žingsnius galėjai pa- 
' justi. Apart to, da tasai žmo- 
1 gus kramtė tabaka ir skubino 

in vagona tr. ežios klasos.
“Prieteliau, ar gal noretu- 

' mei norint karta pasivažinet 
1 pirma klaea? — Cze turiu del 
1 tamistos bilietą, nes duokie 
1 man savo.

Pasažierius isz trr c žios kla
sos stovėjo valandėlė stebeda- 

' maeis ka tai ženklino. Paemias 
1 vienok bilietą pirmos klasos o 
1 tas ponelis paemias bilietą nuo 
' praszcziokelio, atydare dureles 
1 ir instume in perskyra pirmos 
1 klasos, kuriuoja sėdėjo puiki 

ponia, ka nekente durnu nuo 
cigaru.

Tncziu kartu varpelis su
skambėjo — ponelis isz pir
mos klases gavosi laimingai in 
vagona trr ežios klasos. O kad 
traukis ėjo in Versaliu bėjo 

' kios pertraukos, tai toji pasi- 
sziauszus poniute nemažai pri
siuostę czesnaku kvepsnio su 
tabaku nuo primkos.

.UP ’j

Durnos atstovas vagim.
Petersburgas,— Ana diena 

užsibaigė teismas buvusio ats
tovo in durna Kuznieco ir kitu 
už suorganizavojima banda 
plesziku, kurie apvogė palečių 
Strogunovo ant 25 tukstaneziu 
rubliu.

Kuzniecovas, Strausas ir Ti- 
moszevas likos nubausti in 
areeztaickas rotas po penkis 
ir puse metu. Nikolajevas ant 
puspenkto meto o kiti pagal 
nusidėjimus.

Vieno jaunikaiezio numirė 
tėvai. Jaunikaitis turėdamas 
didelus turtus norėjo apsipa- 
cziuoti, bet tame mieste kuriam 
giveno, ne buvo ne vienos mer 
ginos katra jam butu pasidabo 
jus. Prasze Dievo kad jam 
duotu nors viena adina pagi- 
venti su toke moteriszke kuri 
jam butu meili. Paskui iszejo 
jieszkoti meilios merginos. Ej 
damas keliu sutiko viena labai 
grąže, mergina apsiredžiuse bal 
tais rūbais. Nudžiugęs prade 
jo dainuoti.

Sztai mergite raudona.
Del mano meiles atsiunsta! 
Mergina užklausė jio.
— Kur ejna jaunikaitis.
— Ejnu jieszkoti merginos 

kuri man butu graži. Musu 
mieste ne ira tokios. Asz jau 
esmių metuose nore cze apsipa 
cziuoti. Prasziau Dievo, kad 
norint viena adina garcze bu 
ti drauge su grąže mergina, pa 
kol numirsiu.

Mergina atsake.
— Jaunikaiti, tai asz busiu 

tąvo pati!
Jaunikaitis ant to tiko ir 

parvedė jia in savo namus.
Kada perejo adina, apie kat 

ra prasze Dievo, persimainė 
staiga gražioji mergina in sena 
ir baisei ne grąže boba.

Jaunikaitis perpikes, prade 
jo jia baisei koloti.

— O tu netikele, apgavai, 
sukrividijei ir apmonijei mane!

Bet jiji atsake:
— Tu pats save apgavai, pri 

siegdamas priesz Dieva, prisie 
kei man ir dabar jau neatsikra 
tisi mane. Turi ejti su manim 
ir ne paliksiu tavęs.

Buvo tai smertis, kuri paė
mus dalgi nukirto galva jauni 
ka'cziu ir jah jin ne paleido. 
Kas daug renkasi, tas visada 
blogai nusirenka.

Parsiduoda Namai.
Namai ant trijiu familiju, 

tik 4 metai kaip pastatytos, 
kožnas namas pastatytas asab- 
nai prie didelio kelio ir arti 
prie darbo. Apie dauginus 
dasižinokite pas (to 98) 

J. Balsis Saloon
Arnotą ville
St. Clair, Pa.

Parengė prakalbas ir balių 
dr. sz r. Jurgio isz Thompson
ville Conn. 27d. Lapkriczio 
1913 m.

Balius prasidės 12 vai., o 
prakalbos 3 vai. po piet ant 
Casino sales Central st.

Inžanga 25 centai ypatai už 
praszo visus lietuvius ir lietu
vaites ant to vuikaus pasilinks
minimo. Komitetas



latoriezka myelie:— Novemberio meneeije, 1906 mete 
rusiszkas randas atėmė tiesas somalistams balsavime ft >sijoi. 

—Kur randasi kitas socialistas?

Navatnas atsitikimas.

i.
Buvo tai pavasaris. Smagi 

ir linksma diena pavasarine 
gaivino szirdis.

Tiktai tūlam kupcziui ne 
buvo linksma, norint tai buvo 
laikas pavasario. Turėjo jis 
savo puiku dvareli labai pui- 
kei in rengta ant augsztesnes 
vietos szale miesto San F ran 
cisco Amenkia.

Ligoni ne ramino kvepsnie 
žiedu ne linksmino cziulbeji- 
mas paukszteliu, ne skaisti 
szviesa sauleles, ba per langus 
ezvieti.

— Karolau uždarykie lan
gai Szviesa saules ir sziluma 
pavasario ne pasveikis mania.

Karalus pasikeli. Buvo tai 
ligonio sūnūs. Jaunas ir pato- 
gas vyrukas su skaistu veidu 
ir mėlynom akimi, nuleido 
sunkius rolosus no langu ir 
buvo tamsoka kambaryja lygo 
nio.

— Karalau, sėsk prie ma
nias! Jau mano adynos gyva 
tos paskaitytos kuriosia galiu 
su tavim pakalbėti. Daktaras 
man apie tai atvirai pasaki.

Sūnūs sėdo ant kraszto lo
vos ligonio.

— Ka tu ant to pasakytum, 
jagu asz no tavęs pareikalau- 
tau, idant po mano smertei su 
gryžtum in Lenkija?—teip pra 
dėjo lygonis kalbėt.

Su skausmu paszoko Kara
lus, nesitikėdamas toKios sznek 
tos.

— Ar in Lenkija? Asz?
— Teip;—ar ne myli Lenki 

jos.
— Ne! teip pat kaip ir tu 

te ve. Ne galiu mylėti žemes 
tos, kurioja mano tėvai ne ga
lėjo turėti vietos. Ne galėjau 
niekados to suprasti motinos, 
jog da tankiai pagedavo ir mi- 
lejo ta szali, ka tiek turėjo er 
geliu.

Karelus velei sėdo ant kė
dės prie lovos.

— O ar tu žinai apie tai jog 
da turi sesute?

Kardus dyrstelejo ant tėvo 
su netikyetia.— Būdamas da 
mažu vaiku girdėjo po teisy
bei apie tai, nes paskui nustojo 
apie tai motina kalbėti. Ar da 
ijje yra gyva.

Atsiduso sunkei vaikas; — 
Gal; o gal jau ne! Asz uždrau 
džiau apie tai kalbėti, ba moti 
na konia alpo no sopulo ezir- 
dies, kaip pasakodavo apie dūk 
riukia.

Sūnūs pasilenkiąs paemi tė
vui už rankos.

— Žinai gerai, mano Karo
lau, kaip asz mylėjau savo te- 
vynia. Kada užėjo 1863 metas 
pasidaviau pristojau prie revo- 
liuconienu ir net buvau vadu 
paeikeleliu. Armije musu liko 
ei sumuezta o asz turėjau bėgt 
in užrubeže. Jagu butu mania 
nutveria ne bueze gyvu buvęs. 
Paczios brolis pasirūpino pini
gu ant pabegymo. Po svetima 
pravarde ir paeiredias pribu
vau in Hamburgą. Motina jau 
tenais lauki bu tavim ir bu ma-

ižsiunsta paskui pabėgėlius. Ja 
gu butu mania pažinias, butau 
dyngias. Liepiąs tavo sesutei 
eiti tuojauB paskui motina, o 
pate insimaieziau in žmonis. Už 
kokio laiko užėjau laimingai 
ant laivo, sznipukas dingo nes 
ir musu dukriuke drauge su 
juom. Tuojaus dydelei susiru- 
pinias iszejau isz laivo ne pai
mdamas ant pavojaus pradėjau 
jeszkot ijosios pristovoja.

Klausinėjau žmonių, ka pa 
marija buvo, ar kas ne mate 
mažos lenkiszkos mergiukes. 
Tamia suszvilpi ant laivo. Bu 
vo tai ženklas plaukimo. J uk 
ne galėjau pasilikt. Jagu bu
tau pasilikias, butau dingiae, 
o pati su tavim butu nuplau
kus in svetima szali. Del to 
sugryžau ant laivo. Persiemi- 
mas motinos buvo nesvietisz- 
kas, kada be dukriukes sugry 
žau. Paraezpau tuojaus isz Ame 
riko pas ezvogeri, idant pada
rytu storonia jeszkojimo dingu 
sios dukreles. Padare viską, 
kas tik buvo jojo pajegosia, 
nes buvo ant tuszczio,— dingo 
kai vandenija. Musu kūdikis 
dinpo ant visados.

Man Amerikia ėjosi visuose 
užsiemimuosia gerai ir visur 
turėjau gerus uždarbius. Bet 
ne užmirszau ir apie nuolatini 
jeszkojima tavo sesutes, ba ir 
spasaba ant to turėjau. Nes 
viskas buvo ant tuszczio. Mo
tina niekad ne galėjo to už- 
mirszt ir perskaudet. Da mirsz 
tanteis prižadėjau, jog sugriž- 
sziu in Lenkija, idant paežiam 
užsiimti jeszkojimu. Prižadė
jau. Ne senei caras iždavi uka 
za, jog vale visiems sugrįžti, 
tai asz galėjau sugrįžti in tevy 
nia;—Kada jau pradėjau reng 
tie, apsirgau ant giaro; del ta 
ves dabar pavedu valia moti
nos ir mano. Ne bus teip leng 
va dabar po 25 metu surast, 
nes prižadėjimas duotas moti
nai mirsztantei; turi būti dalai 
kytas. Ira tai privalumu del 
biednos numirusios.

Karalus stojo ir padavi ran
ka tėvui, tarydamas:—Prižadu 
tai padaryti del tavęs brangus 
teve! Visas pajėgas dėsiu, 
idant dingusia sesutia surasti.

Lygonis meilei in sunu žiu
rėjo ir linksmai suspaudi ran
ka.

Kada sugrižszi in Lenkija 
pasveikyk mano brangia žeme 
no manes. Amerikia pralobau, 
nes noretau labai numirti savo 
žemeja.

Buvo tai graudus žodžei, ba 
tai buvo iez mirsztantes du- 
szios.

In dvi nedeles po tam numi- 
ri kupezius ir velinimai mirsz- 
tanezio ne buvo da iszpildyti.

II.
Viename nuoszaliniamia kai 

melija tarp kalnu, buvo sze- 
dien labai krutu negu visados 
būdavo.

Kožnoja grincziojšf vieno ir 
antroje ta pati kalbėjo, jog ju 
ju giaras prabaszczius nukela 
vo in Hamburgą, in kur pribu 
vo jiojo giminaitis isz Ameri- 
ko in svecziuB.

ža tavo sesutia ant manias. 
Trumpai priesz ėjimą ant lai
vo, atsiskyreme, kad kas 
ne nužiūrėtu. Motina ėjo bu 
tavim, o asz bu maža- dukriu- 
i,:_ A"4-kart kad* bnvau ne 
toli laivo, paregėjau, veidą 
,ir; ipuko, o tu buvo ne mažai

Giminaitis po teisybei ne 
pribuvo, nes usz tatai parveži 
kuningas prabaszczius bu sa
vim kitoke Bvscze — mažiuke 
geltonplaukia mergaite, o ka 
da p«’,'T“ži, pasak5 5“g i5'’v yra 
namieja.

Kūninę ui rado u.aža u ar-

g ūkia, Hamburgia, v e-kente 
aut ul cnos ir szaukente:

— Mama, mama! ir 1 *keti 
n visas szalee, o motinos ne 
rado.

G -ra ir jausli szirdis pra 
basicziaus ne galėjo to nu 
kenst Ir prisilenkiąs prie ku- 
likio paklausė, kur buna ijo 
sios tėvai.

— Ne žinau to-atsaki su 
verksmu merg’uke, pagriebus 
už rankos kuninga, rodos pri
jausdama, jog rado prilanku 
del save4, kalbanti lenkiezka’.

— Ketinome toli, labai to 
Ii plaukt Ėjau su tėvu, kurie 
man pasaki, kad greieziau nu- 
bigtau paskui motina. Jis 
pats ne trukus paskui pribus 
A-z motinos ne pamecziau ir 
ne radau, o tęva Upamscsiau ir 
davonai jio jesžkau.

Ir velei pradėjo graudžei 
verkt.

Kuningas paglosti veideli, 
ataroms apipilta ir nuszluos- 
t1. Paskui tarė su gerybia: — 
Ne verk! Asz tavęs ne aplei
siu, kolei ne rasime tėvu!

Mergiuke prisiglaudi prie 
kuningo ir žiurėjo jiam in 
akis su atida.

Kuningas prabaszczius bu- 
gryžo namon, o su savim par 
veži mažiukia Janina, o kada 
vedi su savim no stacijos gele
žinkelio, dairėsi po nepažinsta 
ma aplinkinia.

— Nugi kuninge broli, — 
ka tu cze dabar parvežė' ? Jau 
ta tavo szirdis surinktu visus 
sieratelus iez cielo svieto! — 
Teip kalbėjo sesuo prabasz 
cziaus pusiau su piktumu, o 
vienok pilna džiaugsmo ir pui 
kūmo isz tos auksines szirdies 
savo milemo brolio.

Apsaki jis trumpai istorije 
api taja mergiukia ir dadavi 
ant pagalos, jog paetanayijo 
laikyti prie saves.

— Ne szis, ne tas, tai ka mes 
pradesime su tokia mergiuke! 
Juk abudu ne esava teip jauni 
o tu teip mėgsti tikumą ir da- 
vada namieja.

— Gal Dievas padės tam 
visam. Žinojau gana gerai, 
jog tu be uizgeymo ne apsieisi 
nes tavo gera ezirdele apsimal 
ežys. O ant galo — kas žin, ar 
gal netrukus atsiras ir josios 
tėvai.

— Ar teip breli kuninge 
mielini? Na tai paskui turėtu 
me atiduot?

Tiejei žodžei buvo isztarti 
eu nuludimu, o kuningas pra- 
baezczius atsisuko ir nusiszyp- 
sojo. Z'nojo gana gerai būda 
savo sesers, kaip prieirieza 
prie sierate’es.

Kada vakaria sesuo kunin
go paguldė in lovele, nužvelgi 
ant ijosios kaklo ant lenc'uge- 
lio auksini medalikuti su pa 
veikslu jaunos moteres, kurie 
tai paveikslas buvo stebėtinai 
panaezus in veidą mergiukes.

Janinka pridėjo medalikeli 
prie lupeliu ir btezuodama 
jin kalbėjo: — labanakt, moti 
nele labanakt!

III.
Skubei bėga dienos menesei 

ir metai, kaip vilnis mariu, ku 
ri atplaukti ir velei sugrižine- 
ja.

Janina užaugo ant patogios 
mergaites ir buvo džiaugsmu 
del sesers ir buvo džiaugsmu 
del sesers kuningo Prab.

Prie kokio tai laiko in ta 
tykia szali pribuvo maloris 
isz Kriokavo ponas Radvans- 
kis, žmogus jaunas, patogas, ir 
smagus vyrukas Geriausia 
jiam patiko už aplinkinia kal
nuota patoga mergina augyti- 
ne kuningo prabaezcziaus. Pra 
baszcziaus jau no keliu metu 
silsejosi ant kampiniu tarp sa
vo aveliu, o J anina gyveno 
prie nebaiznyko eeseries nusi- 
samdia stuba no gaspado- 
riauB.

Toji tai seniuke vos nevos 
pavėlino sueiti in pora. O 
kaip gerai apsvarsti, jeg gal 
ir ijosios ne ilgas gyvenimas, 
tai Janina pasilikus viena, ne 
žinotu ka pradėt ant svieto.

Maloris susivinezevojas, su-

Jauna naez’e tokiu spasabu 
likosi pati viena su dvejetu 
vaikeliu ir dabar turėjo rupin 
tie api užlaikyma joju. O vie 
nok Jonuką ir Mortuka buvo 
del josios didžiausiu ekarbu 
ir pasaldinimu sunkiuosia keo 
tejimuose. Del juju dabar gy
veno, ba tai buvo vienatiniu 
palikymu neba’znyko vyro.

Maloris per trumpai ant svie 
to gyveno, tai ne galėjo sudėti 
turto; — reikėjo intaisyti viską 
kas tik reikalinga tai ne mažai 
kasztavo.

Janina naezle turėjo rūpin
tis api uždarbi. Turėjo ranko 
šia puiku amata eiuvineymo 
dabartės norėjo iez to nauda 
turėti. Nueidavi in kelis kro 
mus, nes visur del josios atea 
ki tuom: jog turi invales dar 
bininkiu kuriuos dyrba gerai 
ir p’gei.

Janina greitai apsižiūrėjo, 
jog turi labai p^ciedžei gyven 
ti. Paėmė pigesne stubele ir 
tuojaus ižsikrausti. Ant galo 
poilgiaue jeerkoymui gavo už 
siemima, nee suvis mažai gale 
jo uždyrbti, norint tas darbas 
buvo dukart vertesnis.

Musu naezle sukudo ir iž 
balo. Ir mažiuke Mortuka 
daug del josios rupeszcio pri- 
davinejo. Buvo silpna ir li
gūsta mergiuke, d 1 togi trum 
pamia laika iždavi paskuti 
nius piningus ant daktaro ir 
aptiekos.

Apsunkyta darbu apsirgo. - 
Po teisybei ne gulėjo lovoja, 
bet ne tiko prie jokio darbo 
euemi visa nebegale. Nu-jo 
pas daktara, kurie prigulintei 
apžiurėjas, nutari, jog no per 
sidirbimo! teip tolaus ne gali 
dirbti jagu nori kad ne numir 
tu ir vaiku ne apsieratytu!

Janina neiko ant to ne atsa 
ke. Nedyrbt!? - mielino sugri 
žus pas savia. O iez kur paim 
ti szmoteli duonos kad gyvas 
tia užlaikyti ? Dieve milaszir 
dingas, gelbek mania ir mano 
vaikelius! R'to bus Kuczia 
priesz Kalėdas. Priduok man 
pagelba ir mano vaikeliams!

Vaikai stovėjo prie lango ir 
žiurėjo kaip nusileido ir žvaigž 
deles pradėjo rodytii.

— Motinėlė, toji dydole 
ezvieei žvaigžde no kurios’teve 
lis mueu ant mus žiuri, tai jau 
paeiti di. Ateikie tik ir pažiu- 
rekie! - paezauki mergiuke.

— Tilek, sesutia! - tarė Jo
nukas užimdamas eu delnu jei 
burna. — Motinėlė miega.

Su baimia apeidairi Mortu
ka. Motina užmigo sukniubus 
ant galo, nuvargus ergeleis ir 
rupeicseis.

— Ka tau pasakysiu, — kai 
bėjo vaikinelis eznabždedamas 
katakizma mums labai grąžei 
kalbėjo api gerybia tojo kūdi
kėlio. Del togi eisiu tuojaus in 
bažnyczia ir papraezyeiu tojo 
kūdikėlio, idant apdovanotu 
mudviejų motinėlė sveikatelia, 
tai kitokios dovanos ne noreei- 
va. Ar te'p bus gerai.

Sesute lingtelejo eu galvele 
ant ženklo tikeymo.

— Teip, tiktai ejkie!
(Tolaus bue).

gryžo in Krokava ir ten apsi
gyveno. Abrozus per jin ma- 
lavotus, visi noringai pirkine 
jo, per tai puikei gyveno.

Ant kart — kada jau puikei 
"josi ’ ’ j mo no roe > . o

jimerti ii u-zt. mki isz Ixrpa 
I brangu miletna tęva.

KUR BUNA

Montkarmu viena bobele stora, 
Kaip kalada boba, 

Aptingo labai, 
Jog net pamėtė vyrai. 

Mat neapžiurejo gerai, 
Jog net užpuolė bradai, 

Tai in kitur nuėjo, 
Būti ilgiaus nenorėjo.

Priek tam prie kožno kabinasi, 
Nevienam net nutraukė noei, 

Turėjo pas kitus fazejti, 
Bi sunku buvo ižbuti.

Už tat d-abar vimr bėgioja, 
L ežuvius ant kožno vrdžioja, 

Kožna pravardžioje. 
Ir iezmielioje.

Nieko bobele ^nepadarysi, 
Kad ir ant galvos pae’sta'-ysi, 

O ga’, kaip netingėsi,
Tai velei vyru ant burdo tu

rėsi.
* * *

Tai rote etragi boba ka-ka-ka, 
Su tokia gyvent ne»armata, 
Teieyhe, lig butu perdaug, 

Nes szimte jaja trauk.
Taigi Klivelande užtikau, 

Ir net eu jaja pa ib cz;avau, 
B tu kaip mano sesute, 

Tik da eztarkeace velniuke
R -kt ir keikt labai moka, 

Visiems in akis ezoka, 
Niekuom neapeileidže, 

Szluotos i z rank >s neapleidže.
O ir in kaicz-ma eu =zluota 

nusiduoda, 
Varyt eaviezk’, tai jam ir vi 
sieme su szluota duoda, 

Su rankomis galvas užsidengia. 
O ezirdelee net gražu žiūrėt;

Kad vyrai nuo bobos turi bėgt, 
Kaip velnei nuo krapyloe, 

Bėga kiek turi pylos.
Dėkui tau mano sesele, 

Rodyk su ezluota namon kele, 
Tegul negirtuokliauna.

Latrauti pas 1 auna.
Jago tokiu seselių daug tu

ri cze, 
Tai norint aez pašiluose, 
Moteriukes m mano broatva 

ins'raezykite, 
Kcczelue insitabykit“, 

O jago vyrai daro negerai, 
Tuojaus per ezonue davai, 

Tada isz vyra nauda turesyte,
Ir skaniau paeimiluo^yte; 

Ba kokia nauda iez girtuoklio, 
Naktinio valkato.

Žinot a, jog girtuoklis nie
kam netinka,

Ne Dievui, ne velniui, ne 
bobai nepatinka, 

Už tat eu fz'uota mokinkyte 
Už girtuokliavimą in kaili 

duok y te.
Ne užmirezkyte, 

Szluota pae’m-rkyte,
Duokyte gerai, nieko nepai- 

eekyte, 
Kvailius proto mokinkyte, 
Tai gyduoles geriausios, 

Ir pigiausios.
* * *

Mano vyras Jonas Pakntinskis pa
eina isz Kauno gub., Raseinių pav., 
Taurges miesto, 5 m. kaip isz Lietu
vos pirmau gyveno Elco, Pa o dabar 
nežinau kur, vydutinio ūgio, turi 
mėlyna ženklą ant kaktos, o ant no
ses raudona ženklą, pribuvau isz 
Lietuvos ir jio pajieszkau, jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre- 
bo. (-00 o;)

Ona Pakotiaakiene.
Box 86. EI o o, Pa*

Mano brolis Antanas Zobalovi- 
ozius paeina isz Suvaiką gub., Kalva
rijos pav., praszau atsiszaukt ant ad- 
reso. ('86 91)

P. Zobaloviozioa.
Box 875. Hartshorne Okla.

Antanas Lapinski paeina iez Su
vaikei gub., Ketorwalakio gmino, 
Wilkaviszkio pav., toriu svarba rei
kalą meldžia atsiezaakt ant adreso.

Aug. Žake, 
Box 88. Brereton III.

Pajieszkaa gera vaikina kuris mo
ka dirpt isz poses ant farmo, vieta 
graži, viena myle noo miesto, lankas 
geras so triobom, man vienam 
sunko dėlto jeign ka» 
praszan i» » zaoka art žeinta. 
to adreso.

G. P irk.
Box BĮ, . " '

Mahanojui pora intiligintu 
randas,

Kurie bjaurei pasielgė, teip 
skelbe gandas, 

Vyruczei veliuk pasiliaukyt, 
Po užkaborius nekaukyt.

Ir intiligintai per szonus gaus, 
Jago moreziave nepaims, 
Apie tai žmonis kalba jau 

gana,
Ba kitaip, bus isz to visiems 

puikia naujena.

Pas mekleri.
— A-z turiu viena sena 

mergina, ka turi tris puikius 
mūrinius namus.

— Ar graži ?
— Ne labai- nee turi grei 

taieiae sukatas (džiova).
— Žmogeli! jagu del manes 

iszpirszi, vienas namas bus ta
vo! ....

Dabar laikas
Tėvas:-Tai tu pavėlini Da 

ratelei teket užviro? Bijoki 
i Dievo 1 da ijje suvis jauna, pa

Per lauk, teo-nl nnrini

ŽydiszKas Artojas.
Kaip tik žydai atsirado, tai kentėjo dydi bada, 
Nebuvo su kuom kupezevot, tai reikėjo procevot.

Kuom-gi artie jie galėjo, kad dirbt žagres nemokėjo
Turiu visiem pasakyt ir kuom are parodyt.

Žydas oži jau turėjo, kiaule kuisant paregėjo,
Ir pritaisė pasaitas, ėjo gerai jam viskas.

Ožis trauke, kiaule are, žydas vaga ylgai vare,
Teip žeme iszdirbo, norint turėjo vargo.

Žydas batu neturėjo ir balakona pasidėjo,
Matot ant kelmo pakabintas, are žydelis nuvargintas.

Per daug metu procevojo, tuos gyvulius katavojo,
Turėjo žydai daugel vargo, kolei žeme jie dirbo.

Kaip Mažieszius tik atėjo, tai ir žydu pagailėjo,
Pradėjo visus mokinti, kaip ant svieto gyventi,

Liėpe kiaule perpraszyti ir jos mėsos nevalginti, 
Tiktai szerus pirkinet ir atmintieje vis turėt.

Ožkom duoti gerai szieno ir laikyti jas del pieno, 
O ožius galite valgylie, bet už juos turite poteriautie;

Kaip krikszczionis atsirado, jau nekeneze žydai bado, 
Visi giszefta daro iez Lenku ir Lietuviu giaro.

Tikėjimo muso neguodoje, tik piningus isznaudoje,
Tai vyrai reiktu mumis susitartie, varitie žydus velei arti, 

Kaip niekas nieko neisim pas žydą pirkti, 
Tai turės velei pradetie žeme arti.

Tiktai su kiaule jau daugiau ne artu, ba valdže pakirtu,
Turėtu su geležiniu plugu žeme arti ir bakorns maityti,

Vysi vyrai pamegykjm ir savo moterėlėm?; pasakykim,
Pas žydus nepirkim, kad ir toliau pas krikszczioni eisim 

Mes esame krikszczionis, tai szelpkim savo žmonis.
Pas žydus nieko nepirkim, ba jie yra nevieronis,

Lenkus ir Lietuvius, gojeis vadyna o piningus taupina,
Savo supuvusi ta vora pagirra, o muaiszkei in taji vierije 

Žydai smirdelei, daug nedorybių del mus daro.
Ir savo gyszefta isz muso prakaito varo,

Kaip neeisim nieko pirktie, tai turės velei artie,
O kurie nenorės artie, tai tieje gales pasikartie.

— Nupiesze ir parasze Fr. Maksimaviczius.

Xr»IBBTUVZ KITOTl.

A ypidiil» fene F rraldaknyges istoiim 
įstos ir Uikra^xcxei, kvipo tai:

Linksma Valanda, Dilg-dea, 
>agis Drangas, Tėvynė ir LL 
'risiansdami knygas apmokekyte p&csto ir ■■ 
esprevo kasitna. Adresą*:

Llthaealan Bladary,

Dr. KOLEB
Lietuvių ]

Gydytojas

638 Penn Avė. 
Pittsburgh, Pa.

Dr. Kolcr garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveikslą Siame laikraštyje. Dr. Koler yra 
cimijs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti- į 
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti" 
niais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri" 
vatiškas ligai vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606. dide
li 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 neatsikąs 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kita 
užkrėst savo liga,

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

NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu j 18 dienas. 
Ar jautiesi mažam, jog neturi tos pačios vyriškiu 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vfil galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau į 21 dieną ir lai be skaudėjimo.

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
• 30 minutų bo operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
liegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimas 
lusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženklų 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
4avo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga! 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo 
išgydau trumpam laika ir ligoniui nereik per 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30 Vitali] 
Pėlnyčiomls Iki 6 poplit Nekėliomis iki 1 

, popiet Ateiki: (uolius, ,

DOVANfll-DOVANfli!
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo irką reikia daryti 
apsirgus. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knyga

DAKTARAS“
parodo, kaip nuo ligų ansisautrnH-

i- m? ttrei

Astoris ir jei & trtileina

ŠITOJ KNYGOJ „DAmARA^ :t-tik 
lAinnklnn kaip Ir kur nn< visok.ą ligų gerai 
•;d£yi.yti, b< t feip-pot labai gružūi, kali' tik

ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligą 
upsisiugoti.

KNYGOJ '.D XTARA5* labai dao« “P- 
kį gyvenimu ir

eyventl. Čion viską negul ima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygę atrasite.

ŠITA KNYGA llllustruota puikiais moks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimąsu visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGA! serganti,’nusllpnėjg. Mikliu- 
rg, pasigadinę per jaunystės klaidas ir Vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ilgo* 
mis, Čitoje knygoje atrasite tikrą rodą. 
’ JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaip kreipsies prie kokio non gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas. reikia perskai
tyt knygą „Daktaras“, nes didelės daugybės 
žmonltĮ, kurie tik perskaitė gitą knygą, iš
gydė.

TODELTkad ta knyga del labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletą štampą už pri- 
siuntimą. “ •

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą Ir adresuok teip:

The PHILADELPHIA M. CUNIC, 
1117WaInut st, Philadelphia, Pa.

TĖMYK1T VYRAI IR MOTERĮSI Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pageltos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik.
O Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto Iki! po 
pietų. Nedėl. iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 
6 Hd 8,

Katalikas

Katalikas

Katalikas

Katalikas

Aoie Velykas apaipsezuoa jaunas milijonieris A«ti r ■ 
■tunus Jono Astorio, kuria dingo ant Titaniko, eu pana Helem 
Dinemore. Mydaua menesiue praleis ant savo laivelio Noma!

■ipn 
1(08

...Moraliszka Kabala.
Katra Įsideda žmogaus ateiti 

Preke — lOo.

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

KtJBINA SULVA.
Perdėjo ant Lietuviazko D. T. B

Freke — lOo

...Tikriauses Kabalas...’' 
Arba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

Peraiszku, Graikiszku, Arabiszku ir
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10o.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga užsisakyti

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

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.

yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas 
geriausių redaktorių.
netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
mams, bet lietuvių visuomenei.
n t'■a laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
kinantis lietuvius išeivius.
talpina visokias žinias iš visos Lietuvos, Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.

KatdilkOS turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.

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

Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubočiuose: metams $3, pusei motų $1.50.

Užsirašyti “KataHkas” galima kiekviename laike.
Rašykite tuojaus, o gausėto vienu “Kataliko” numeri namatvti vnltn?
----- * - . ... simti por pact.
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Szendien vinczevone prezidento dukters. Philadelphia, Pa,

Sžidien atsibuvo iezk Įminga virczsvone prezidento Wilsono 
dukters panos Jessie su Franciszku Sayre, jaunu advokatu isz 
Ntw Yorko. Dovanu pana Jessie aplaike ant puse milijono 
doleriu.

Ne tikėt paczei
Murinu apisaka.

Nelaimingam szedien Afri- 
kia ritiniame;-kaip apsako vie 
nas keldvis gromatojo isz Da
res Salamu - tenaitinei mūri
nei turi tarp tavęs davgybia 
visokiu pasakų.

Isztikro net dyvai, jog mu
rinai turi teip daug į ašakų. 
Szitai vi> 'i orioną t au.pi- 
namia.

* » ♦
Buvo kitados “kibarna” 

(biednas žmo r )
Buvo suvis viena. e pą 

czuotas, o kad pinigu ne turė
jo, tai ir pf.erios nusipirkti ne 
galėjo.

Viena karta nuėjo m girria. 
U-ztiko grintele, kurios duri- 
sia stovėjo labai patoga mer
gina, Užklausi jis;

— Ar viriuota?
Mergina atšaki:
— Ne viriuota, užeik pas- 

mania.
Inejo ir sėdo szale ijosios, 

labai jam patiko ir paklauee 
ijosos.

— Ar tėvas namieja ?
— Tėvai mano numiria abu 

du no raupu.
Asz likausi viena Ne tnriu 

ne broliu, ne seseriu. Ir ne tu 
riu ka valgyti.

— Jagu nieko ne turi val
gyti -tarė jie - tai numirei. Ar 
ne eitumei eu manim in mano 
grintele.

— Gerai, eikiva.
Ir nuėjo su juom in jiojo 

grintele ir buvo jiojo moteria 
Kibarnas džiaugėsi ir labai mi 
Įėjo savo moteria.

Ant ritojaus nusidavi mūri 
nas in-darba neszioti smiltis, 
nes t ii buvo jiojo paprastas 
darbas. Paemi ne viena, kaip 
visada, nes paemi du gurbus, 
o prisirisziae prie galu lazdos 
uždėjo sav ant peties. Neszio 
jo eu dviem gurbais per ciela 
diena, už ka vakaria aplarki 
užmokeetia dviguba. Pirko ri 
žiu ir žuviu ir nuėjo namon 
Pati jiojo stovėjo durieia ir 
lauki sugrįžtai ežio. Tarė jie 
in ijaje:

— E kie ir iezvirk rižiue.
— O toji labai gardžei pn- 

taisi aižius.
Ateinante diena kibainas ne 

sziojo emiltos su ketureie gur
bais, tai vakaria aplaiki uždar 
bio net c’ela “rupija”. Nupir 
ko r žiu ir žuvies, o teipogi 
arbatos ir c įkraus.

Pati jiojo ižbego priešą ais 
jin nei at" kelio. Pe įkni 
įlieja dan jism vandenio nu- 
ipraust, pagamino valgi ii 
■faugesi abud i. ,

Ant rytojaus , semi Kibą 
i ilga kartele, nt vieno ir 
i galo pririšę po keturis 
bus. Kiti darbiu; kai ate 
oei jioje drūtumo, o ji

sai vakaria aplaiki net dvi ru 
pijęs. Pirko del savo pacz:os 
-žiebia ir saldaus gėrimo.

Ant ritojaus nesziojo smil
tes d rilekuoaia gurbuosia ir 
teip jau per visas dienas, o ka 
da sugrižinejo namon, pati kož 
na karta iszeitinejo prieszais 
jin.

Ne trukus savo grinczioja 
turėjo stala ir kėdės, u pati 
jiojo puik——f-t-desi ir turėjo si 

kaklo 
viro 

kas kartas geresnius valgius 
ir abudu didelei džiaugėsi. O 
jis niekados nesijauti nuvar
gusiu, nes vissi' linoapi 
avo miUma paeziulia.

Žmonis stebėjosi labai isz 
jiojo drūtumo ir n-.io'pi dasek- 

kur turi taisias pajiegas; 
jis v’enok tilejo.

Sztai viena karta darbda- 
vis Arsi as nusiauti iznipuka 
paskui jin. kad tas dasižinotu, 
knr jisai giveua. Tas apsaki 
Arabui.

— Jau žinau kur jie gyve 
na ir isz kur ima paj:egas: jis 
turi diddei patoga paczia.

Arabas ant rytojaus nusida 
vi pate m grncsia kibarujaus 
ir pabarszkino in durie. ■

—' Piaezau ineiti - paszauki 
saldu balsu motere.

Jis inejas meilei in moteria 
kalbėjo ir gire ijaje labai. 
Paskui kalbino, kad eu juom 
eitu, o parodie del ijosos savo 
narna ir daug gražiu daigtu.

Kada, kibaras sugrįžo na
mon, jau ne ižbego prieszais 
jin jiojo pati; jeezkojo ijosioe 
visur, nes ne rado.

No to karto pajėgos jiojo 
pradėjo nikti ir jau ne galėjo 
tiek daug pakelti emiltiu, tik 
tai nesziojo po viena gurbą.

• * *
Szita apisaka murinu, gali 

būti į r lygyta prie tuju, katrie 
sunkei dirba del užlaikymo 
paczios ir vaiku, o tuom laik 
paeilykns boba namieja lebau 
ja sav ir kvaraba mielina del 
savo viro.

Maso vaikai.
— Ko tu verki Agute ?
— Kam mane nuolatos Ma

riute žniba!
— O tu beetije, kam tu sa

vo mažesnia sesukia žnaibai t
— O kam nuolatos verkia.

Pasigiri.
Sudžia in vagi: — Ar tave 

už jaunu dienu ne buvo kam 
pamesti?

Vagis: — Ne ponas sudžia, 
i visko ka tik iszmokau, tai pats 
' per save.

Tarp-poros
Ijje: — Ar-gi jau visi virai 

okie kvaili kaip tu ?
Jis: — Kui! juk da ira in- 

. les jaunikiu, o kaip apsipa- 
Is z uos tai visi persimame ant 

kvailu

— Darbai szlubuoja, be 
darbo žmonių yra, o kurie dir
ba tai retai kad visas dienas 
iezdirba.

Darbai kad sumažta, tai 
žmones visokiu sznektu prisz- 
neka, daugiausei lai menama 
kad busią blogi laikai isz prie
žasties iszrinkimo demokrata 
in prezidentus.

— Keletas jaunu, lietuviu 
vaikinu, pasidavė in Ameriko 
niszka kare'vija. Anot ju pa 
sakos: buvęs Amerikoniszka- 
me kareivijos tarnavime, vis-gi 
esąs tas ženklyvesnis.

Atbulai: Isz Maskolijos bė
ga Amerikon kareivijon eiti 
nenorėdami, czion ateja dau
guma kaip žinoma patis eina 
ir kareivijon tarnaut parsisam- 
do. Czion kursai koke mecha
nikas, tam tai paranku pinigė
lis pasigaut, nes isz syk gauna 
dvigub i alga

— -Į- Lapkriczio 13 diena 
tapo palaidota jauna 36 m am
žiaus L;etuve Agnieszka Gied
raitiene. Paliko savo vyra eu 
trejetą mažu vaiku.

Palaidota eu bažnytinėms 
apejgoms. Priežastis staigo 
mirimo, ezeimyniszkas aklas 
nesusipratimas nuvarė drūta 
jauna moteri m szaltue kapus.

— Parapijoje Szv. Kazimie
ro prie kleb. kun. J. Kaulakio 
viskas ramu, o parap. Szv. Jur
gio prie kleb. kun. A. Miluko, 
vis kas žin koksai sūkurys su
kasi. Parapijonai tikisi, kad 
būtinai tureais klebonas pasi
traukt szalin.

Szone Philadelj Ir jos, kitoj 
pusėj miesto yra miestas Cam
den, N. J. Pacziame mieste 
gyvena būrelis lietuviu kuriuos 
aprūpindavo tikybos reikalais 
kunigai isz kitu parapijų. Kas 
žin koks kaltūnas jiems in 
plaukus insivele ir, sueapaliojo 
tverti parapija", greit sutvėrė 
prisiimdami kun. Airi už vado
vą. Pirkosi už 2000 dol. ma
ža bažnytelia na tai jiems pa
tronavo kunigas Airis, ir tas 
padare save ten tikru ponu. 
Atvyso isz Lietuvos kunigas 
Vanagas, tai a-’ris ta žmogų 
szokino kaip norėjo, galop 
kun. Vanagas prasitrauke vi- 
siszkai szalin ir maža parapi
jėlė pasiliko be kunigo.

Kaip girdėtis, tai ten jokie 
lietuvis kunigas neis; viena, 
mažai žmonių ir ne visi in vie
na dūda puczia, antra kad 
kun airis gaspadorius,

Isz visko matoma kad tie 
žmones jau nei viszta iszsidil- 
gino.

Nesuprantama kodėl Ame
rikon atvyki tie patis žmones 
kurie Lietuvoje gyveno nuo 
bažnyczios po keletą miliu at- 
stui, buvo gerai. Dabar gi 
Amerikoj težiūrint kokio bu- 
du galima bet nori kad ir ant 
aukezto butu namie bažnyczia; 
teip tai parodo lietuviai isz 
Camden, N. J. Visai netoli 
yra Ph ladelfhijoj Szv. Kazi
miero bažnyczia ir du kunigai, 
žiūrint su reikalais galima pa
siekt, bet kur tau, užsigeidė 
kitaip ir sukiszo graszius ant 
naudos airiui. Senas Kapsas.

Amerikonas 2000 mete
Kaip žinomas amerikonai- 

progrese žengia pirmueziausia 
risz visu pasaulės tautu nau 
dojasi daugiausiai ivairiu iva> 
riausiom maszinom ir prietais- 
mem - tai amerikiecziai. Kad 
ir tame amerikonas ir ameri
kietis v's žengia pirmyn dide
liais žingsniais žiūrint m ta’ 
reiktu manyt kad su laiku žmo 
gus jau suvis nebus reikalingu 
- viską padarys maszinos ir 
prietriemes. Nekurie mislyto 
jai kalba, kad uez 100 metu 
maszina užvaduos žmogui ;vis 
ka. Tūlas szposininkas sekan 
ežiai apraszineja amerikona gy 
venanti 2000 mete:

— Ar, tamsta, moki rafzyt?
— Nemoku raszyt, bet var 

toju tam reikalui type-writer 
(raszymui maszinele.)

— Moki, trmista, dainuot?
— Nesivarginu tuomi, fo 

nografas usz mane tai atlieka
— Ar grajini ant kokio in

strumento?
—Nėra reikalo mokinties 

pianiola be pagelbos ranku ir 
pirsztu atgrajina ant visokiu 
instrumentu reikalaujamas me 
liudijąs ir arijas?

— Ar moki poni siuvti?
— Kamgi butu maszinos ir 

elektriką? Siuvu, bet tik maszi 
na prižiūrint.

— Mokate kas pieszt?
— Kam tas reikalinga? Jug 

yra kodakas, kuris teisingiau 
nupieezia negu ranka, nes f o
tografuoja.

— Be abejones pamirezot 
jau vaikszcziot?

— Toli niekur niekad nei
nu, naudoju motorini bicikli 
(dvirati) bei automabili, o ap 
art tu yra tramvajai, trukiai 
ir orlaiviai kurie užvaduoja 
kojas ir nesza in ten, kur no
riu.

— Kaip su tamistos girdeji 
mu?

— Girdžiu gerai su pagel 
ba ausines trobeles.

— Kaip veikia tamstos vi 
duriai?

— O gerai, vartoju pepsi 
nes pigulkae!

— Kaip miegas pas tamis- 
ta?

— Miegu gerai paemes nar 
kotiko.

— Ar turi tamsta kokias sa 
vo locnas politiszkas pažvel- 
gas?

— Tuomi nesirūpinu, nes 
usz mane veikia ir miislija ma 
szina politikierio.”

Argi daug reikalingas žmo 
gus netolimo! ateitije? Jeigu 
ir reikalingas, tai gales but 
kad ir be galvos, be kojų, be 
ranku ir be nieko - na o be 
“nieko” žmogus, ar bus žmo
gumi?

Jieszkoti iszminties.

Viens jaunas ponas, užvaževo 
ant nakvynes in viena nuskur 
duse ka’czemele, židas beklau 
sinedamas apie visokius reika 
lūs, užklausė keliauninko kur 
ir ko važuoja. Sveczss būda 
mas riešingu žmogum neslepe 
nieko, let pasakė teisybe: “va- 
žuoju in svietą jieszkoti iszmin 
ties.” Ž das turi damas didele 
gurdrybe pamislijo: kad tu po 
svietą jieszkai iszminties, tai 
turituretie nemažai pinygu Bi 
ir svecziui židiszkas klausimas 
ne patiko, nes pamislijo- sav, 
tu matit noii mane iszmokint: 
iszminties. bet tau ne pasisekė 
Po vakarienei, sveczes nusie 
mes krepszi eu pinigais pa ide 
jo ant stalo, o pats atsigulė 
prie stalo ant sziaudu ir nusi
davė mieganeziu Židas būda 
mas kitoi stabe’ei temijo per pli 
sziuka duru kur sveczes pade 
jo pinigus ir pamatęs užgesino 
žiburi. Sveczes tuom kart pae 
me krepszi nog stalo ir paside 
jas prie save pradėjo gareei 
knarktie. Židas mislidamas 
kad sveczes miega, tika iszejo 
isz stubelee, ketindamas paimti 
pinigus, graibinejo ant stalo 
bet krepezio nerado. Kada ži 
das nuėjo, sveczes tika velei pa 
dėjo krepszi su piningais ant 
stalo.

Židas užsidegė ir žvake ir 
žiuri krepszis guli ant stalo 
kaip pirima. Užgesino žvake, 
sveczes vela pasiėmė krepszi ir 
da labiau pradėjo knarkti. Ži 
das ant galu pirsztu priėjo, eta 
la grabinėja, ne ira krepsziuko 
Sugrįžta adgal in stubele ir 
užsidegė žvake, svi czes tuom 
laik vela padėjo krepszi ant 
stalo. Ž das žiuri kad krepszis 
guli ant stalo. Užputę žvake, 
sveczes velei pasiėmė krepszi 
Ž'das jau treczs karta, gra
binėja. bet ne ira krepezio ir 
jau dabar suprato, kad tai ira, 
baikoi sveczio ir paeznabzdo 
ms tare: “R'ch an taty aram, 
di svare jur ir atsigule-Rite 
kada atsikėlė pakelevingae 
užsikabino krepszi nusiduoda 
mas nieko nežinomas, paklau 
se žido kiek prigulės už nak 
vine o židas iszejo iszetubos ta 
re: “Ny! ko ponas važuojete 
jieszkoti iszminties? Kad tami 
eta ir teip daug turi.”

Juodkai
Gal ir atmine.

— Po ezimts megeliu, kaip 
lengvai ezoka Agota putpelu- 
ki!

— Ne divai brolau, ba tusz- 
czios vietos iszpilditos su vata 
o žinau jog vata lengva.

Pajudintas akivumas 
“— Ar žinai, Katriuk, ka asz 
del tavęs pasakisiu, api labai 
gera naujena! Rsdau del ta- 
ves jauniki.

— Ar isztikro, mano teve
li? — Nes kaip jis iszrodo?

— Iszrodo? Ne žinau kaip 
tav pasakiti?

— Moretau žinoti ar szvie- 
eiu ar juodu plauku?

- Ne ezviešiu ne juodu.
— Tai tameei geltonu?
— Ir tai ne.
— Del D.evo! — Juk tik 

ne turi rudus plaukus?
— Ir tai ne. Jis suvis ne tu

ri plauku.

Gera szirdis.
Advokatas gindamas savo 

kaltininką kalba:- Asz eakau- 
ir sakisiu, jog apskunstasie tu 
ri labai puikia ir gera ezirdi, 
del to, kad visus pavogtus 
daigtus padovanojo del savo 
uoszves.

Negali miegoti.
— Daktare, mano pati ne 

gali miegoti.
— O del ko?
— Ar asz žinau! Kada tik 

sugrįžtu isz rito, tai vis sako, 
jog ne akies ne sumerki.

Ne tingiu.
Sudžia: — Tai tu geras 

paukeztelis, jagu galejei tokia 
spina atpleszti kad pavogti tuo 
sius piningus. Turejei ne ma
žai darbo.

— O ponas audžiau, asz ne 
tinginis ir darbo nebijaus.

I8TORI8ZKAS AI’RASZIMAS
PER U. SINKEVICZIŪ

PENKI TOMAI, 2 KNYGOSE

A Tomas I ir II. Yra tai 
puikus apraszymas isz lai- 

’ . ku kariones lietuviu su 
kryžiokai laikuose D. L.K.

J®, Vytauto ir karaliaus Jagailo.
I j 495 Puslapiu.

♦ . T

H Tomas III. IV. ir V. 
’V Yra tai tolesnis trūkis pirmo 
1 ir antro kryžokiu tomu kur 
r labai dailiai apraszyta kare 
J lietuviu su ihyžiokais po 

Zalgiriais (Grunvaldu) kur
✓ D. L. K. Vytautas su lenku 

b.vrai
ft kryžiokus ir panaikino ju 
& zokona. Joje yra ir tos kovos 

I paveikslui. ■ 39 Puulapiui

PREKE $1.50
(PREKE VISO KPRASZIMO)

Tik ant truaiyc laiko!

Nusiuntimo Knsstus 
mes apm kame.

RW?n.B0CZK0WSKtC0.II
\jlABANOTaTY,rJL

F DAINOS
SURINKToFlŠT LIETUVOS

Yra tai rinkimas gražia Dainelių.
78 pas. 6x9 coL dyd. Preke 25c.

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

Ne gardu.
— Mamele, kaip tu užverdi, 

tai asz galu valgiti, o kaip asz 
iszverdu, tai negalų. Jau asz 
veluk noretau virti, tiktai ne 
valgiti.

Gana kilni
— Ar tu Onute da vis ti

ki, jog garnis atnesza vaikus
— Asz jau senei netikiu, nes 

ar žinai kas da in tai tiki ? — 
U-gi mano mutimle.

— Tai mat, tiktai senu to 
kia pasaka,

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS 

KRIMINALISZKAS 
AI’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 Randal 
atsidarė pamaželi ir Mikolas, 
su pluosztu,popieru po pažaste, 
inejo smagei.

UETUVISZKAS ADVOKATAS 

Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauaes ir didžiausias sumas 

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

Ądresa vokite:

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, 
812-814 W. 33rd St., Chicago, I1L

B. S. YANKAUS
164 Nassau Street 

New York, N.Y.

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

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniezios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
užsidunksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku kas priguli, nes 
sunkei labai eina; 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. D. Boczkowski-Co. 
Mahanoy City, Pa.

&-------------------------------------

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietoviukai 

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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

Naujausias iszradlmas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

kornu" »nt kojų, tai gausi no 
50 gyduole. Jaigu nepagelbe- 
tu bus sugražinti piningai. 
Teip-gi iezsiue placzes infor
macijas no ko plaukai slenka 
ir plinka, pleiskanų atsirady- 
mas ir nupuczkave veidai. 
Tukstanczei dekavoja Už dyka 
rodą. — Ilaszyk tuojaus aut 
adreso:

Gratis Specialists 9.
Boxl. St* W William -iburg 

Brooklyn, N. Y.

GYVENIMASVISUSZVENTO
Didele kny^a api 1300 puslspu 
Visos 6 dalis drueriai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 

L mes apmokame. PREKE TIK $4
W. D. B^xUw«ki-C«

MAHANOY QTY. PA.

Ar Skaiiel hda Laikraštį “LKIUd?" | 
Gal nežinai kur gauti?

“L8ETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėinyčia ir paduoda daugiausiai gurų ir

I svarbių žinių ii Amerikos, EuropOi ir 
vi&o svieto, o prenumerata kaštuoja me- Į'į 

j tui tik pusei metų $100.
! Rašyk adresu: L

A. OLSZEWSKI,
Ij *252 U Maizm s;., B
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A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St, - Chicago, HI.

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 -į- 

ant lengvų išmokesčių. į
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. X 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose į 

bankose. - ¥
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- j; 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai- j; 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio ;į 

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

pigiai. Ž
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen- X 

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

Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St., Chicago, 111.

ALL NATIONS DEFOST BANK
— LA1VAKORCZ1U SKYRUS—

P. v. OB1ECUNAS IR KOMPANIA
Cor. 1 2-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Fa-

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, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes 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 Rusai jos.

BANKING HOUSE 
Kumpas Reade Ulicze 

Telefono*.* Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

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

Seniausi
Bankini

Narna 
Uždėta 1848m.

Pinigus siunozime ir Kraju kuo grelozlausel
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu vlnu Llnljn ln ir hz 

Krajaus už pigiause preko.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojamo noro&alaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir vi*M kitai rojontalh^DBa Popom bu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisingiausiai.

— i Del vygadoi Tauu^cziu laikoma atydaryta >— 
Subatoje iki 8 ad. vakaro. Nedaliojo noo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis anablezkai ar por kinka ir pondtikrinti 
jog pas mua vilui minėtai reikalui grninnkini, ii falagi r ui r*, ir 
pigiaoaoi galite atlikti.

J

iszsiunoziu in prisakyta vieta, 
niszku pagal teisinga kursą.

Utah AHNW IE EONTORAS BANKINI?
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
loonam name vertes $12,000.00 

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

Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko* 
Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius

marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite ssiteip
A. J. KEYDOSZ1U8. 202 Trov St. Dayton. Okie.

Ar Esat Kankinami

50,000 
KNYGŲ
Vysai Dykai

Vardas ir pavarJft.

DR. JOS. LISTER & CO., L. 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago Ill.
Godotinasai Tmnista: AŠ esu užintereauotae Tamisiaa prižadeimu siusi’ Vysai 

Dykai Knygij, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

AdreFi.“ 6U4tafl..«.

Ta dykai gnuta knyga yra wertAs 
$10.00 kožnam sergančiam 

vyrui.

Kožnas vyras bo atidėlioma tur pa
reikalauti vienų, iš tu stebuklingu 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—‘vyrai, katrie pasi
gėrė por mieriy, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie ne 
galėQ nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu 
sava sveikata, kaip jie užsikrūta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma j trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

Užnuodijimu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 

.Prastoimu Gy vestinės Skysribės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusi/pneiniu, 
Džiūsna, Užsiveržimu Šlapinamo 
Kanale, Reumatizmu, Organiškamo- 
si Ligomesi, Skilves. Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms!

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
Erastoima apetite* surugusi pylva, 
iauru skausina-gaivos, tulžiuius pri- 

puolimus, i ©galot miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aišfrieis žoūeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku. «

Tūkstančiais vyru atgava sava 
pilna sveikata su pagelba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra kra"- 
tuve žinios ir talpina tam tykrui- 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, Lagotas arba bif-d-

uas, nbvr-des arba '»p*nvednF, luotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet šuva sunkei uzdyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės^’ 

va itikikolaik neparskaitlstė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole-^ Į 
riu ir pasakis kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyru.* Atmink ) tą, jog ta knyga yra ■ 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie vardu medikaliska B 
r rba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Tšrašikiet M 
sava va.da ir pavarde ir adrese aiškei idėkiet ta (tikini kuponą ir prisiuskic mums ■ 
o gauste tą knygą. ‘____________

SIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.
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AKIVOS ŽINUTES.

L- aviu gaivu yr. iuv..les, 
vyreli jago katra mieiuke r 
ką pritaiįytb'Su v pipirais

No. 6
Nasiplrklts sau keista 
Bateliu
NORKEVICZIAUS NO. S.

^Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už Buteli, 
Teipgi czis. gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priest laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
401 Witt Vikiui hi.
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RUPTURA
...Ir Jos Gydimas...

P1? i 
i briėži urik 11 Valdžios i|f ■ 

____  . pas panį;; 
I be jokios balni ės atlikinėti. /

•tus del keliaujančiu paį' 
k

ALCOHOL

ICZIUS
Nonemr, pa?

PIJIGU ?

Didžiause Lietuviszka Agentui^

Szipkorcziu ir eiuntimiY 
iauae

į
Į

ęio.
savo Dali

9pi^Wif3j<«Hinj3p®^4rLiJ ciznoiSiivi
Del Draugyscritttprtatataa priikies Szarfas, Juostas,

Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus 
ir t.t-.^^J^i IffiHiffi'^&plaikysite teisinga atsakyma.

itnoiApį^gAju3 uS’fF-NžTi inus Daigtus nog Ugnies.

^utai ir Overkotai...
Jaigu reikalaujate Žeminio Siuto ar Overkoto 

eitiUimdiiMte geriausia pirkti musu sztore. Visokiu 
t^Lnifku ir prekių ir yra isz ko pasirinkti.

pgi visokiu kitu žeminiu tavoru, kaip tai: 
Kepures, Pirsztines, Apatiniu Drapanų ir t. t.

Pirkite pas mus o suezedinsite pinigą.

•pitI
I .Auka dienos padekavones Dievui už Jojo 

geradejistes.

czin cz'beriaišf tai f*in valgia 
“Auseles in barezezius ir

kos^riirtąrli)lUjifi [oilyra ausu 
dyd^liu ijHJlacziu. on 
Iu.;WiPWA->hrodzeju” liežu
viu nuo tuju penetu kiaulių! 
,^ag\r katra gaspsdinelia moka 
-Lietuvius pritaikyt’, tai paga
mina visokį valgi itz ju: ir 
saldu ir kartu, ir rugeztu ir 
prėska, kaip katrai pasiseka.

Teip, teip. R ebiu kiaulin 
randasi daugiausia, tiktai neži
nia, kad riebia mėsa ne kožnas 
mėgsta! Konia visi mėgsta 
visztele, verszienele ir t t. — 
Kaip pamenu Lietuvoja, tai 
vyruti laszinei ka’p grūczkai! 
O kad suvalgai reiza, tai 
pirsztus apsilaižai.

Nerugokyte ant nieko, 
Ir ant gyvuliu štoko; 
Gyvuliu niekad neitokuos, 
Kol “polanderei’ czion gy 

voe.
— Jokūbas Kiauszas

isz M h inojaus

ESIPUSK puikus kurkineli 
Nes diena “Thanksgiving Day” 
Jau laukia tavęs nebgaeli 
Jau stovi su kirviu budeliai.... 
Szendien, ar rito galvos neteksi 
Ir karaztame preziuje iszkepsi. 
O mes Dievui padekavosim 

ijcoooooou ^avo mesutia sunaudoiim.

130000000

Žinios Vietines. SHENANDOAH, PA.

žydu kaip nuo

buvo Rsdingo

— Tik 25 dienos lig Kale 
du.

— Pirkyte Kalėdų dovanas 
iszlaik, o tuom palengvysyte 
darbininkams sztoruosia.

— Tavorus pirkyte pas savo 
tautieczius kanodaugiause Sza- 
linkytes nuo 
pavietres.

— Subatoj 
pede.

— Ryto vakare Boczkauc 
ku saleje bus didelis balius 
“Moose” draugystes.

— Ketverge pripuola “Pa- 
dekavone Diena” arba kaip 
lietuviai ' paprastai vadina 
“Cziken Dej”.

— Martinas Stuczka nog 
721 W. Water St. likos inspir- 
tas per mula Sillmono kasik
io j e, ir skaudaneziai inžeistas 
apie galva.

— Ateinat ežia Nedels Szv. 
Juozapo bažnyczioje prasidės 
40 valandų atlaidos.

— Agentas Lapinskas pra- 
nesza kad szipkortes isz Lietu
vos labai atpigo. Dar tuiite 
giara proga atgabenti savo gi
mines ar pažintamus už labai 
pigia preke. Užeikite pas 
Lapinską o jisai jumis viską 
iszaiszkins. 601 W. Mshanoy 
St.

— Szipkortes isz Europos 
labai atpigo. Apie daugiaus 
dasižinosite pas agenta Rynke- 
viczia 233 W, Center Center 
St.

— Slavokai ketina statyt 
dydeane bažnyczia, nes tebyre 
jau per maži. Iez senosios baž- 
nyczios padarys mokslaine.

— J ago kas žino kur ran
dasi Ona Kairaicziute (po- 
dukte Vinco Vinicko) kuri 
dingo iez namu 1902 mete tu
rėdama tada 11 metu tegul 
duoda žinia in redakcije nee 
motyna yra mireztanezia ir da 
geistu savo duktere pamatyt 
pakol atsiskirs su sziuom svie
tu.

— Petnyežioje apie pusiau
nakti iždege ezeimynos Vav- 
rinskienes, Yanulevicziu ir ki
tu ant Catawissa ulieziu. Ug
nis padare bledes ant keliole- 
kottukstancziu doleriu.

— Beredo atsibus dydelis 
balius draugystes “Moose” ant 
Boczkausku sales. Draugyste 
szirdingai užpraezo visu atsi- 
lankyte.

— Dr. M. J. Petrikas, lie
tu viežkas medecinos ir chirur
gijos Įigonbutes specialistas 
ptmna ligonius kasdien 
312 W. Maha- oy 8t (r j)

— Mikola Demacczakae ne
žinodamas priežasties užeikim- 
szimo paipu, atkasė ir iszvydo 
vienoje isz juju nepilnai iszsi- 
vystusi kudyki (foetut). Pa- 
b'cije tirineje nelabos motynos

— Szenadoii tikra aznnyba 
su miestiezkaie uredninkais. 
Miestiszkam kasijeriui Maudu, 
rai užmetineje visokes sukty- 
bas ir ėmimą kysziu, kuris 
stengėsi pasidalyti piningas 
eu virszininku palicijos. Ntr 
dyvo juk Szenadorije daugiau- 
s e “szaszlavu” ne tik ant uli
eziu bet ir terp miestiezku vir
szininku. —Ajzik.

Jokūbas Kiauszas apra- 
szo apie tebyria 

brangenybia.

Ko vyrai dejuot, 
Ir ko bedavot?

Ko turime rugot ant szlektu 
laiku ir brangenybių.

Dalibuk vyrvezei, juokas 
yma isz tu bereikalingu deja
vimu! Sako visi: jog viekas 
brangu ypatingai meeute. Ant 
buezeriu nereikia rugoti — ži
noma yra visiems, jog jieje lu
pa kaili nuo aviu, vereziu, jau- 
cziu ir žmonių.... Mat '‘pa
kertai rnžije ant stokos gyvu
liu. Ar-gi tai galime tyketi 
tai pasakai. Tiktai reikia nu
siduoti in lietuviezkas apigar- 
dae! O jei, kas ten visokiu 
gyvuliu! Turime senu buliu 
ka tupinėja apie lėly ežias l 
Turime visokio kaino laukiu, 
ka vakarais nesuvaryti in tvar
tą slankioja po uliezias. Nes- 
tokas, dalibuk gyvuliu. Yra 
ir darbiniu jaueziu tikusiu ant 
mėsos! O velei senu karvių 
bergždžių, ar-gi tai negiaros 
ant mesutos. Nereikia rugoti 
ant stokos gyvuliu! O dievu
lėliau, visi mėgsta versziena. 
Pilni strytai vereziu ir telicziu; 
ir pauksztelei ant strytu lekio
ja: vieztos, karkos, gaidžei, 
kurkinai, f likeriai ir t. t.

O kiek tai meitėliu penyei 
ant brogos, intukusiu, jog vos 
pilvus pavelka; nestokas ir pe
nėtu kiaulių su dydeleis kum
pais. Turime ir tokiu gyvu- 
lėliu raguotu ir be-ragiu, yra: 
mulu ir arkliai, bet tie netinka 
žmonims ant maisto, o kada pa
stimpa, tai jagu katras riebus, 
muilą isz jo padaro o kudus in 
dorbanki užkasa. O jagu mu
las tiktu del maisto, tai nebū
tu tiek daug, užtatai mulu 
daugybia randasi.

Teip, teip! Žvėrių ir gyvu
liu nestuokoja kožnoje apigar- 
doje: hamsu, hamsu, o riebiu 1 
hamsu yra užtektinai!

— M'estae Tokio, Japon' 
joj. yra 100 metu senesnis už 
Petereburga

— Suvirezum 86 tuketan- 
cziu visokiu gyvuliu pražuvo 
per žvėris praeita meta Indijo 
se.

— Japonijoj randasi suvis 
mažai milijonierių, o turtingos 
niu už milijoną suvisai ne ira

— Brangiausia ktde yra lec 
nastis popiežiaus. Padirbta isz 
sidabro ir verta 90 tukttan- 
ežiu doleriu.

— Japonijoj prastas darbi 
ninkas gauna 16^ ant dienos. 
Deszimts metu adgalios tas pats 
gaudavo tik 6^ ant dienos.

— Argentinos republika 
traukija penkių metu ketina 
iszduot 40 milijonus dolerin 
ant nauju geležinkeliu.

— Rusijoj randasi tik viena 
mokslaine ant 12,000 ypatų.

— Rusija yra 2 milijonu 
ketur-kampiniu milu didumo 
Viena Siberija turi 5 rnilijo 
nūs ketur-kampiniu milu didu 
mo.

— Palccije Tsarkoe Selo 
randasi vienas pakajus, kurio 
grindys yra padirbtos isz žem 
cziugu. Kitas turi filiorius pa 
dirbtus isz gintaro o trr cziojo 
sienos yra iezdetos su grinu 
auksu.

— Praeita meta per 11 me
nesiu Meksikas nupirko isz 
Suv. Valst. 137 lokamotivu 
ir 23, 308 tonus tzitu.

— Suv. Valst. |.kas meta 
iszkasa 319 milijonu tonu an. 
ghes. Po pardavimui atnesza 
viena bilijoną doleriu.

— Svaiczarijoj turi užsiė
mimą prie dirbimo ž'egoreliu 
25 tnkstaneziai žmonių. Ran
dasi 67 fabrikai.

Didelis pardavimas 
arkliu

Atsibus A-hlande, Pa. tvar
te pas A P. Grosser, petnyczioj 
28 Novemberio pirma adyua 
popiet. Parsiduos visas karas 
visokiu arkliu ir mulu, nog 2 
lig 5 metu senumo del visokio 
darbo. Parsiduos tam kurie 
daugiaaše insiulis.

E Z Handley Pardavėjas

Reikalinga.
Moterių ir merginu del isz 

simokinimo prosimo. Mokesti 
gauna kada mokinasi. Atsi- 
zaukite pas.

J. Jenonvich Slrrt Fac 
tory Butchsr Al ir Biich St, 
Mahanoy City, Pa. (t.f)

Apvedimai furmonams 
del žiemos laike

Pirsztines, blanketai, uždan
galai nog lietaus. Pas Gru- 
beri, 34 E Center St.

gyvenimas™ s™
Didele knyga api 1300 puslapu 
Visos 6 dalis drueziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Beaks vairi-Cs.

NAHANOT OTT. PA.

f Geras Uždarbis! kožnas 
11 gali lengvai uždirbti $18 ant nedelos 

per iszplatinima musu Rasiszkos- 
Turkiszlcos Tabakos. Sampeli 

( l Tabakos siuneziame dykai. Apie 
daagiaus raszykite ant žemiaus pa
dėto adreso ir pririoakite stempa del 

I I atnakimo.
ii Russian Tobacco Co. 

, 560 Sutter Mt., Brotklje, N. Y.

diegliai, nepa- 
siojentis skau
smas. Sunku 
paneszti. Kaip 
tai linksmai 
ilog to atsikra 
tyti. Neviena 
gyduole teip 
patino kenten- 
cziams kaip 
garsingas žino 
mas ‘ ‘ANCHOR

PAIN 
EXPELLER1S” 
del rumatizmo ir 
irnerviszku skau
smu, nesiranda 
geresnio.

25c.

Skausmas, rr~r~~g^E—.' |ĮCT ... ’ aS3LOXOLtišoi oa1

F *1 RICHTER A Co

Darykite Prietelius su Savo 
Piningais

— $4 —

Ir 50c

Musu Pecziai

,25c.

KVITAS 850 VERTES.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuilszku-Lenklszku Vaistu.

Geri Siutai ir Overkotai yra jurais geriausi. Geriaus 
iszrodo, geriaus nesziojasi ir gvarąntinam kožna Siutą kad 
yra padirbti isz giaro ceiko per atsakanezius kriauezius. 
Užsimoka pirkti girna drabuži.

fiAr Vyras ar motere gali uždirbt 
OZU 1 uos am laike S25 e nt eanvai- 
tes. Apie plateenias informacijas 
raszykitc ant adreso:

LIPMAN SUPPLY HOUSE, 
Dept. 14, 527 S. 5-th Ave. Chicago

...DIREKTORIAI...
D. rM Graham Prezidentas. C. E. Adams, Vice-Prezidentas.

D. F. Guinan, Kasijerius.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

NlWtORK
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Acme Gem kaip Deimantas
ACME GEM ncra 
padirbtu kad nu-

Yra tai 
banka 
Banka

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

A. G. GAVĖNAS, P. H. G.
FIRST WARD DRUG STORE
221 ECENTREST., SHENANDOAH,PA.

Reikalaujame Agentu ir duodame 
gera nuoHzimtl.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-4-graborius4»

DR. J. W. ZIGMANTĄ 
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

SprcIallHtkal Gydo Vlnoklaa Lygan. 
Vyru -Moterių—Valko.

Pabaigęs Mokslą Medlco-Chlrurglcal 
Kolegija Philadelphia, Pa.

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

Popieriai laiszkauis 
raszyti.

Popieriai laiszkams raszyti su viso
kiais gražiais pasveikinimaisir su tam 
pritinkaneziomis dainelėmis, su szil- 
kinemis kvietkomis ir eu visokiais 
paveikslėliais. Parsiduoda labai pi
giai. Kas prisius 25c. pacztos mar. 
kemis, aplaikys 12 popieru su kon- 
vertais ir dar pridėsiu dovana, labai 
gražia stainele Kristaus užgimimo, 
iszleidžiama ant pavydalo altorėlio 
vertes 2 5c. Už $1 CO ducduGtuzi- 

agentu
LABAI GERA GYDUOLE

Dr. Gibowitcb’io 25 Latzo hzgydymai.

Nuo Meszlingio, 
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

Raudonosios,
Priepuolio.
Gvarantuotaskąd 
iszgydys arba 
pinigai atgal.

PREKE 25c.
Sudaryta...
Dr. W. (.Ibonltch’o Iri 
JlaskollJoH. Vienatine 
Agentūra PennHylvania

UNION NATIONALBANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. ValfiL Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszat parocį-yt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turetume^reikala musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

HARRISON BALL, Piy'‘ridentas, 9-ad. ryte lig 3 popiet
F. J. NOONAN, Vice-LTeridentas. Bubatomis V lig 1^-ad.
W. H. KOHLER, Karcerius.

Sudekite numerius 1 lig 9 kožnnj kletkoj 
idant skaitant isz visu pasu fczeitu20. Jaigu 
gerai sudėsite, tada prisiusime jumis kvitą 
vertes $50, tas kvitas bus geras prie pirki
mo 4 musu lotu arba 10,000 keturkaminiu 
jiedu žemes, tik 10 miliu no£ New Yorko. 
Preke tu lotu yra $119 bet jaigu prisiusite 
virsz-mineta kvitą tai reike mokėt tik $69 
ir galima iszmoket j>o $5 ant menesio.

Raszykite o gausite visas informacijas. 
Outcalf Realty Co. Doptu5! “J?".", n j.

nūs popieru. Reikalaujam 
ir duodam gera uždarbi.

Adresuokit:
K. J. Intas

P. O. Box 73 Chicago, Ill;

pereina kritisz- 
kiausi egzaminą* 
vojima, kaip ir tik
ras deimantas. Su 
juo gali pjauti stik-

S1O nn 1<1 ir jisai ugnyj ga-4>IU.UU Ii būti degintu, ir 
per savodideli kie

tuma užlaiko Zibanczius spindulius ant vi
sados. Mes per trumpa laika prisiusime 
moteriszka arba vyriška čysto aukso žiedą 
su H karatu Acme Gem, C. O. D., tam ku
ris prisius mums $3.oo. Priemes žiedą 
egzaminuok visaip jei nerasi tokiu kokiu 
mes sakom, sugražink musu kasztu, ir mes 
sugražinsime jums ininoketus pinigus, 

Placziau norinti žinoti apie Acme Gom 
raszykit mums, mes prisiusime Kak— 'a 
už dyka. / >

PUPAUSKY BROS., Jewelers 
3114 S. Hilsted Street, CHICAGO, ILL

Kreipkite prie Dr. O’ Malley asa- 
biszkai arba per laiszka apie visiszka 
iszgydima Rupturos ir iszsikiszuszios 
Žarnukes, be peilo ir be operacijos. 
Profesionaliszkas gydimas ir ilga 
praktika ta padaro.

(RUPTUROS Iii REKTAL SPECIALISTAS)

Abner Welsh sako:
Po daug metu kentejimo ant Rupturos 
Jisai buvo visiškai iszgydintas per 
Dr. O’Malley ir numėtė in szali savo 
diržą už tai kad jam jau nereikalingas 
p. Welsh yra furmanas Jackson- 
Woodin Car Works fabrike Berwick, 
Pa. yra jio žodis yra vertas paterna- 
vimo del kitu kenkeneziu ant pana- 
szios ligos, jisai netrotino laiko gydi
mo tik ka syki ant sanvaites važinėjo 
in Wilkes-Barre, Pa. Yra tai visai 
naujas Elektro-Chemic būdas gydimo 
be peilo be operacijos. Szimtas kitu 
dėkingu gromatu galima matyt mano 
ofise.

Diržas numestas ant visados.
Raszykite o gausite knygute apie 
mano gydimą dykai.

Dr. A. O’Malley
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 

susikalbama ir susiraszoma.
Suvirszum 33 metu daktaravimo 

mieste Wilkes-Barre, muso glaunas 
ofisas.

VARGONINKAS.
Pajieszko vietos.

Ba’g'as kursus Kaune: diri- 
gojų chorais — giedoriu ir or 
kiestru. Turiu ateakaneziue 
paliud;n;mus isz buvusiu pas 
kutiniu vietų. Grainu ant pe 
daliniu vargonų. ( ęg oį)

Petras Kamantauckas.
166 15 ->h St.
Jersey City N [J.

Balius
Parengė d deli laliu lietu 

viezka parapija szv. Jono iez 
Coal Dale Pa. 26 d. Novem 
bėrio, ant Antano Gndaccko 
sales, balius prasidės 4-ta vai. 
po piet ir trauksis lig vėlybai 
nakezei, užpraezo visus ats Itn- 
kyti. Komitetas

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų" in ir isz L ietuvos. Siunczia 
Piningus in v sas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar p ižinstamus 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.

AR TURI KATALIOGĄ?

START business, make money for yourself, 
not for bosses; send postal for 20 ways to 

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

l/ioii ^c^uv^^cll KNYGŲ nuo 
■ seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
Tik iškirpęs šitą apskelbimą ir, 
prisiųsk drauge su savo adresu.

MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišku, adresuokite:
M. J. DAMIJONAITIS 

MAIL ORDER HOUSE

812-814 W. 33rd St. CHICAGO. ILL.

FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

Apie Szita Banka.
Szita banka atsa- 
kaneziai atliko 
bankavo bizni per 
49 metus, 
seniausia 
National 
visam paviete.
Turi kapitola ir 
pervirszutine suma 
$250,000.00 ka pa
rodo drūtuma szito 
banko.

Seniantia Banka 
Mahanoy City, Penna.

Laidoja Kanus Namirurin. Fauirdr 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjime J 
Krausto Daigtus ir U L Viską atlieka k» f 
nogeriause ir puikiause. Bn virw mireit 
reikalais kreipkitės pas jin o barit! v I 

užgf ledintais,
’ (2D W.Caatra SiM Vrkavay r .
i i

Dekite piningus in Merchants Banking Trust 
Co. banka o rasite prieteli kuris jumis prigel- 
bes laike reikalo. Musu depositorei yra musu 
prietelei ir mes visada bandom jiems prigelbsti.

Busime jumis dėkingi už padėjimą savo 
piningus in musu banka, arba jaigu kitus pri
kalbėsite kad deitu savo paezedžius in muso 
kanka. Užpraszome visu idant prigialbetu 
mumis dasekti milijoną dolerini skaitlį.

Mokame procentą ant padėtu piningu ir 
iszmokiname jus kaip czedint piningus.

Banka yra atsargiausia ir geriausia vieta 
juso piningame.

Moterių
Siutai ir 

Kotai.

Vyriu
Siutai ir 

Overkotai

Žinote kad musu Pecziai 
randasi daugybe namuose Mahano- 
juje. Kožnas kaiminas žino apie 

“MODEL KEYSTONE” Pecziu Gerai kepa ir gražia, 
iszrodo. Atyduodam piningus jaigu nebusite užganedintii 
Visiems tie Pecziai patinka.
f , a Mahanoy City, Shenandoah,
vjr LLlllulll S Mt.Carmel, Landsford.

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

Garbus Tautecriai:
Laikau už garbe praneazti jums, kad 

jau nFz nesu daugiau ne locniniku nevirszininku,ne darbiniku 
‘ All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujoi vietoi

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

Reikaluosia meldžiu kreiptis prie^savo seno pažįstamo po 
tokiu adreso*

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts: S. 8. Pittsburgh, Pa.

IIISZALIN SU NUSIMINIMU!!!
GRAMAFONAS

ANT 1SZM0KESZCZI0 
1’0 10c. KASDIEN.

Jaigu apsieinate mokete po 10c. kas 
dien tai išsiusime jums ant iezmokesscrio 
labai <la»lu GRAmAFONA sikiu su 16 
Rekordais (32 kavalkai) visokiu dainų, 
vah-u, {Kilkų, marszu ir t.L kurios patis 
iszrinksite. Gilinimas musu gramafonu 
gvarantavotas kiekvienam raszyta gva- 
rancija. Išžiosime Naujus Specialiszkus 
Rekordus: Lietuviszkus Lenkiszkus, Ru 
sisukus ir Maža Rutiszkus Raszykite 
tuojaus, reikalaudami katalogu ir paisz- 
kinimu, įnikdami pacztos ženkleli.

Liberty Commercial Co.
233 East H-th. Street., • New York, N.Y.

.Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras.
Ka tik aplaikeme nauja rudenini ir žemini tavora ir yž 

praszome ateiti peržiureti o jaigu pirksite tai suezedinsite 
pinigo ir busite užganė dinti. Szitas tavoras susideda iszvisokiu 
gatavu žeminiu szlebiu del moterių, merginu ir mergaicziu, 
visokiu žeminiu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir trumpu kotu 
ir šutu, visokiu kaldru, blanketu, paduszku, plunksnų ir t. t. 
flTL n ( E^“Pas mus dirba Lietuvaites.

Ant Iszmokeszczio po 5c. Kasdien
Juma pasiusime dailu 14k. Aukso spaustas 

(14k. gold filled) Laikrodėlis, tuojaus su Lenou- 
geliu (retežėlis) su gsriauseis viduriais Elgin ar 
Waltham, gvarantavotas ant 20 metu.

Raszydamas del paiszki ima ir indek pacztos 
ženkleli atsukimui.

American Watch Company
343 E. 9-th. St., -- New York, N.I.

‘APSZVIETA’ Mokelifizkai Istoriška Knygi 

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

Apszvieta, apdaryta $1,25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10o 

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

Kiekvienas Lietuviszkas Sztornink&B 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
8ztoruose ant pardavimo, kad_musu 
tautieczei reikalaudami galetu'nusi- 
pirkti ir nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems norą apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuoj ame. 

Egiutero No.l................................... 25c.
Egiutero No.2...................................50c.
Zmijecznik............. 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Tarzhi.................................... 35c.
Meszkos Mostis...........................
Trejanka......... . ....................................25c.
Linimentas vaikams......................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio.....................25c
Liepiu Balsamaa................................25c.
Anty-Lakson del vaiku............... 25c.
Milteliai vaikams nuo Kiimeliu. 25c.

” nuo Kirmėlių del suaugimu 35c. 
Vanduo nuo Akiu..............* <..25c.
Ugniatraukis....................................... 25c.
Skilvio Laszai........... .  - ..25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios................................... 75c.
‘Uicure’ arba gycLRumatyzmo $3.50. 
Gyd. dtl nemalimo Pilvo.............50c.
Milteliai apstabdymui Galvos 

skaudėjimo..................  19c.
Laszai nuo Dantų............... .. 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų.........................    25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Lapauto.................
Gyd. nuo Grippo............................
Plauku apsaugotojas........................50c.
Muilas del Plauku...........................10c.
Milteliai nuo Kepenų......................35c.
Rožes Balsamas.................................. 25c.
Kinder Balsamas................................25c.
Bobriaus Laszai................................. 60c.
Savelnintojas.........................................35c.
Kraujo valytojas............................ $2.00.
Nervu Ramintojas............ . ......... $1.00,
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus.................................. $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)....................25c.
Pomada Plaukams.............................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise........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. nuo Paslaptingos Ligos $6.00.

11.25.
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Naujas Iszradimas 
Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no liga ir pats 
iszeigydyti be daktaro visokias ligai 

Plauku puolimą ir užsiauginimav * 
Nežali, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

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

Drs. Brundza & Co
B’dway 4 So. 8-th. Brooklyn. N.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivo 

In Lietuva ir atgal, Teipgi siunozio 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas m 
svetimu piningu paskirtu siuntiniai) 
viskas dirbasi teisingai nes esmio po 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietow 
atailankitie arba atsiszaoktis p*f 
laiszka su minėtais reikalais. *

Su godons

Viktoras Lapinske.4 
GUI W. Mahanoy Ave<

Mahancy City.Pa




