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Mount Carmel, Pa.— Ana
nedelia, kas tokis pririszo
szmota dinamito prie duriu
klebonijos lenkiszkos parapi
jos apie dvilekta valanda naktije. Eksplozije suardė gonkelus, sudraskė duris ir rakan
das pirmam kambarije ir iszkule daugeli langu artimoje
klebonijos.
Kun. Mikola S. Petka yra
prabaszczium toje parapijoi,
kuri yra viena isz puikiausiu;
bažnyczia yra pastatyta isz ak
mens ir murmuro, bet skolos
parapije turi lig ausu isz ko
parapijonai neyra užganadintais ir, jog prabaszczius veda
veikalus parapijos neužgana
dinanczei. Parapijonai jau ne
karta siuntė delegatus pas biskūpa idant praszalintu prabaszcziu, bet visi ju stengimai
nuėjo ant niek.
Padėjimas dinamito buvo
mierije užmuszimo kuningo ar
tik priversti biskupa ant permainimo kuningo.
Pali ei je
jieszko piktadario.
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METAS XXVI.
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1214 ISZ SKAITLAUS 1917 NUSKENDO DRAUGE SU LAIVU
Vokiecziai paleido torpeda irtuskandino milžiniszka laiva in 20 minutu.
Iszplauke isz New Yorko užpraeita sukata.
CAPTAIN, WILLIAM )
T. TURNER. OF
THE LUSITANIA
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’ A LAST PICTURE „OF THE LUSITANIA TAKER AS SHE LEFT NEW YORK HARBOR.
MAP SHOWING WHERE
Lus I Wl I A- —■
WAS SUNK.
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Czionais parodo kokiu milžinu buvo tasai laivas, jago jin
pastatyt ant galo.^
London. — Vienas už dydžiausiu pasažieriniu laivu Lusi
tania, prigulintis prie Cunard linijos, kuris iszplauke isz New
Yorko užpraejta subata su 1917 pasažieriais, terp kuriu rado
si 138 amerikonai, likos pataikintas per torpeda paleista isz
povandeninio laivelio arti St.Georges suspaudoje, praejta
petnyczia ir nuskandytas ir 20 minutu. Badai su laivu nuėjo
ant dugno 1214 pasažieriu terp kuriu buvo keli ženkliviausi
amerikonai. Daugeli isz pasažieriu likos sužeistais ir nugaben
tais in Queenstowno ligonbutes.
Kaip telegramai skelbe tai Lusitania gabeno ginklus ir
amunicije del angliku ir del to vokiecziai jin nuskandino ne
temindami ant gyvaseziu.
Terp amerikonu pakylo dydelis neužganadimas už nela
ba darbo vokiecziu o prezidentos Wilsonas stengsis visom pa
jėgom isztirinet visa taji atsitikima lig galui, už ka vokiecziai
turės atligint už amerikoniszkas gyvastes.
Vokiecziai isz tojo nuskandinimo labai nudžiugo ir tvir
tina buk visus angliszkus laivus nuskandys, jago plauks in
Europa.
Priesz iszplaukima laivo isz New Yorko, vokiszka amba
sada, apgarsino, idant niekas neplauktu ant tojo laivo, nes jin
patiks nelaime, bet niekas netikėjo idant vokiecziai iszpildintu savo kerszinimus.

Maskolu vis musza Karpatusia.
Viednius. — Galicijoi, aplinkinesia Karpatų, Austryokai
su vokiecziu pagialba, plieka, kaili maskoliams. Terp Dunajo
ir Biala upes paskutinios pozicijos likos paymtos. Austryjokai paėmė teip-gi miestą Tarnova Maskolei apleido paymta
vieta ir traukėsi in szali Lupkw susmaugos.
Pagal randaviszka raparta, tai maskolių likos paymta
muzstynesia praejta nedelia arti 50,600 vyru. Rusiszkas ran
das dabar pripažinstą, buk likos supliektais Karpatuosia.

Kariszki laivai prie Lieppjaus.

San Francisco, Cal.— Ran
da viszki inspektoriai aresztavojo hotelije Stewart, ponia
J. B. Frances už kontrabanda.
Laike kratos rado pas jaja pa
slėpta andarokia brangius žem
cziugus kuriu verte isznesza
ant 19,000 doleriu. Daugiau
sia juju buvo opalai ir rubi
nai. Kontrabande pribuvo isz

Petrograd.— Arti pristovos Liepojaus likos matyta kelio
lika vokiszku kariszku laivu kurie arti neprisiartino.
Aplinkinėje Kauno, maskolei pasiyre pirmyn. Ant kariszkos linijos viskas po senovei. Maskolei apsiabineje vokie
czius isz visu szaliu.

Nebus kares terp Japonijos ir Kinu.
Pekinas.— Kinai sutiko ant visu pareikalavimu Japonu
ir tokiu budu iszsisaugojo kares. Priek tam, Japonai atydave kinezikams Kiao Chau ir apmalszino godumą žvaira akiu.
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Turtas andarokia.

Australijos.

W. D. BOCZKOWSKI, ITes. and Mgr.
F. W. BOCZKOWSK1, Editor.
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Laivas “Lusitania” N(iskandytas per Vokieczius.

Vela likoi padėtas dinami
tas po klebonije, nes tuomi
kart lenkiszkoje parapijoi
Mount Carmel, Pa. Priežastis
— neužganadimas isz kuningo
gaspadorystes. Jau dydelis lai
kas idant biskupai susiprastu
ir padarytu sziokia tokia tvar
ka su parapijonais ir kuningaiš. Tik tokiu budu ergelei
parapijosia nustos.

Dinamitas padėtas prie
lenkiszkos klebonijos.

MAHANOY CITY, PA
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ENTERED AT THE MAHANOY CITY, PA., POST-OFFICE
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

Italije gvoltu nori insimaiszyt in europinia kare, o jago
ir Rumunije pasijudins tai ir
Bulgarije neužsilaikys užpa
kali je.
Žodžiu, Gegužis prasideda
ne žaliai, nes...% kruvinai.

Lietuviszka Muzikos Konser
vatorija So. Bostone (395 W.
Broadway) iszleido Antra Sa
siuvini Lietuviszka Dainų
miezriems balsams: dainas su
taisė žinomas musu kompozitorius g. Alikas Petrauskas Szi
tame sąsiuvinyje (pirmojo są
siuvinio neteko matyti) telpa
ežios dainos: 1. —Lietuvo Hym
nas, ‘’Lietuva, Tėvynė musu”;
2. — Mbtusz, motusze; 3. —
Sėjau rūta; 4. — Per girele jo
jau; 5. — Asz szia nakti; 6.—
Szu nakcialy; 7. — Oi tu jieva
(kvintetas).
Isz L. M. Konservatorijos
Bostone pradėtojo darbo isztik
ruja reikia pasidžiaugti. Lei
džiant musu liaudies dainas,
bus neapsakamai daug prisitar
n auta mūsd^jaunutės Tiaitos
auklėjimui. Linkėtina Konser
vatorijai kuogražiausio pasise
kimo su jos idėjos darbais, o
g. Petrauskui, konservatorijos
vedėjui, — spėkos ir tolesniai
taip uoliai darbuoties meno
srityje, kaip ikisziol pasiszven
tęs darbuojasi!
Prie progos paminėsime,
kad g. Petrauskas, Columbia
gramofonu kompanijos pa
kviestas, indainavo 12 lietuvisz
ku rekordu. Taigi jau susilauk
eime to, ko daugelis lietuviu se
nai jau reikalavo.

520-522 W. SOUTH ST.,
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Iszaiszkinimas paveikslu: — Paskutinis pa
vejkslas laivo Lusitainijos kada apleidinejo New
Yorka užpraejta subata. Kapitonas laivo Turnė__»
ris ir ženklivi amerikonai kurie pražuvo. Zemlapis ir vieta kur . laivas likos torpeduotas per
vokiszka povandenini laiva ir kokioi vietoi nus
kendo suspaudoje terp Irlandijos ir Anglijos.
Laivas Lusitainia

z^^om
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perplaukdavo mares in

szesžes paras ir buvo vienas isz greieziausiu pa
sažieriniu laivu. Turėjo arti tūkstanti pėdu ilgio.
1CHARLES KLEIN

Badai Liepcjus paymtas.

Muszei Panevežiuje ir Rasejnuosia.

Iszbadejas vargszas suvalgė
gerus pietus.
Petrograd.— Arti Panevėžio ir Kasejnu, maskolei su

Berlinas.— Sukatoje vokiecziai paėmė miestą Liepoju
paymdami in nelaisve 1600 kareiviu, 18 armotu ir 7 maszini- pliekė kelis pulkus vokiecziu. Prie Szeszupes atsibuvo kru
nius karabinus.
Flota prigialbejo bombarduodama miestą vini muszei su vokiecziais, bet neviena, ne kita szalis nieko
nelaimėjo.
isz szalies mariu.
Geležkelis terp Vilniaus ir Sziauliu likos sunaikintas po
iszmuszimui batalijona maskolių.
Sudegintam^ miestelyj.
Prie Nemuno,, arti Sreduku, vokiecziai sumusze keturis
Vienas kareivis raszo:
,
t
batalijomis maskolių.
“Įsivaizdinkite sau maža rAiescziuka. Namai seni, aplin
kės žavete žaveja. Staiga lyg žemes drebėjimas užgriuvo ant
Pranaszauja pasaulini kare.
mieseziuko ir suardė visa gyvenimą. Teisybe, ne visi gyvento
Philadelphia, Pa., geg. 7. — Prof. Kūno Meyer, vokie
jai nebuvo pasilikę miestelyj, bet vis tik liko geroka dalis.
cziu mokslavyris, apreiszke, jog artinasi valanda, kuomet už
Iki vakar dienos buvo galima nusipirkti bulka už 25 kap. siliepsnos karas po visa pasauli ir kad Suvienytos Valstijos
(paprastai mokama 3 kap.), 10 papirosu už 10 k., o už degtu bus karan inveltos. Sztai jo žodžiai:
ka dėžutė mokėjome po 5 k.
“Szisai amžius bus karu amžius. Karas prasiplatis po In
Sziandien austrai sugadino musu ramu gyvenimą. Isz ry dijos ir Pacifiko vandenynus. Amerika bus intraukta karo
to asz teip saldžiai/miegojau. Tik staiga girdžiu trenksmą, verpetan, nors ir stengiasi užsilaikyti neutrale. Žodžiu, kils
kliksma. Begu prie lango. Pasirodo, prieszais stovintis namas pasaulinis karas tarp baltveidžiu ir geltonveidžiu, kaip mano
bombos uždegtas. Einu miesteliu..’. Visi gyventoje! sulindę in iinperatorius kad sake.
■
rusins, pasislėpė 2—3 szeimynos, dažnai ju tarpe randasi ligo
Tautos kariaus del komercijinio besipletojimo ir galop
nis, karsztine serga. Oro maža, valgyti taip pat neturi ko. Ne priesz Anglijos vieszpatavima ant juriu. Tai viena priežastis
malonus vaizdas. Miestelio vien griuvėsiai beliko.
szio karo.”
Rota stovi kasimuose už miestelio szautuvu priszaunamai
o mes, abazas, miestelyj. Kai sžaude tai mano bakūže stipriai
Unijistu tiesos.
suszaude, nes kulipkos kaip žirniai biro.
Columbus, Ohio. — Tiesos,
Vakaras. Vėl ramu. Iszejau asz in kasimus. Žiuriu, austrai
kurios buvo praktikuojamos
Szturmas užmusze kūdiki.
rengiasi arbatos gerti. Na, manau, dabar nei negalvoj jiems
Peoria, Ill. — Netikėtai pa apginime darbininku priesz
szaudyti.
\
•
Drąsiai einu prie savųjų bet austrai pamate ir pradėjo kilęs vejas szturmas, numėtė darbdavius (darbdavys neturi
szaudyt. Galu gale asz nuėjau kasimuosna, pasakiau kas buvo nuo augsztu gonku “Guardian tiesos atleist darbininko nuo
Angel Naszlaicziu” namu ma darbo už prigulėjimą prie uni
liepta ir einu sau atgal.
“Perebežka” praėjau puse kelio. Vėl mane pamate ir pra ža mergele, kuri ant vietos bu jos), pagal nusprendimą vy
vo užmuszta. Agnes Barbaris,
dėjo szaudyti. Viena kulka suardė mano szineli, bet pats svei užmuszta mergele, buvusi gra riausia valstijos teimo esankas likau. Taigi ir be muszio gali prapulti.
žiausia naszlaite prieglaudos ežios prieszingos szalies kon
Taip tatai mes gyvename klausydamies “buch” ir “dzin.” namuose.
stitucijai.

ISZ AMERIKOS

New York. — Kazimieras
Udžys, kuris kalbėjo, buk tu
ri pa ežia ir vaikus Kanadoi,
likos aresztavotu už ubagavima Palicije norėdama persitikrint ar Udžys teisybe kal
ba, nuvede jin pirmiausia in
restauracije ir paliepė valgyt
kiek tik norės. Udžys buvo
iszalkes kad suvalgė 18 kiausziniu, 28 bandukes duonos,
6 puodukus kavos ir ižgere 4
stiklus pieno. Po tokiu pietų
likos nuvestas priesz sudže ku
ris jin nubaudė ant 30 dienu
in “workausze”.

Suteszkino galvas moterei ir
sunui su plaktuku.
Chicago. — Kokis tai agen
tėlis, kokiu szimtai vaikioj esi
po czionaitines stubas parduo
dami visokius niekus, užejas
pas Mrs. Elena Cappersmith,
užklupo ant josios. Kada mo
tete gynėsi nuo užpuoliko, pa
griebė gulinti plaktuką ir su
teszkino moterei galva, jog
net smegenis apibrizgo po sie
nas. Ta pati padare ir su jo
sios dvieju metu šuneliu. Ba
dai nebuvo tai agentas tiktai'
vagis kuris atėjo apipleszti na
rna, prasimindamas agentu,'
kad tik galėtu gautis in vidu»
ri.
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Pas laukinius.
ne su kartojo Gennaras — turėtu
kui, pridurdamas, kad tas ka — Malda doro i vaikelio
KUR J3UNA?
.
reivis turejias varčia Gennaro. abejotinai suteiks man ir na miai ilgai ubagaut kol teip
Kunigas: — O dabar gaileMano motere Marijona Bliniene pa
— Tai buvo protopliastas no szeimynai laba— tarė efeso turtingu taptum, idant pada
bego su Kajetonu Masilioniu 3 diena kis už griekus, muszkis in kru
mano gimimo —atsake vaikas rius imdamas pundeli laiki ryt tokia dovana.
February, vienas metas atgal Pir tine ir dovanokie tavo nevido
niu
žiedu
meiliau,
negu
gra

Galiaus
pridūrė:
iszdidžiai.
miausia nuvažiavo po tokiu antraszu, nams.
pj — Gal ir delei to beubagau
Matomai vaikas nebuvo jau žiausi bukietą.
No. 3553 Morgan St. Chicago, I’ll
Laukinis: — Kad asz ne tu
Turi 33 metus amžiaus, apskrito vei
— Pririnkau nuo lauku —- damas atėjai in 1 Roma, idant
kudikiu nieko nežinau ežiu, o
riu jokiu nevidonu.
do, plaukai tamsei geltoni, dantys
tuom savo atsakymu net biski tarė vaikas — priskiniau, ir , czia lengviau iszmaldas inygti.
Kun. — Kožnas žmogus tu
gražus ir sveiki. Susimeldama atsinustebėjo karalių, kuris pažiu “dangiszku rakteliu,” kurie Ftr Feliksas girdėjo visus iszszauk, pasigailėk savo mažu vaikeliu, ri nevidonus tai kaip tu ne ga
rėjo in vaika ir nenoroms nu- su ciesoriszkai mylistai kadii, juokianežius ji Gennaro žo
li turėti?
nes asz iszvažiuoju in kita miestą.
J džius, dabar pasikėlė ir priim
siszypsojo tuo nusiszypsojimu dangų atidaris.
D. Blinas.
L. — Teip, turėjau, nes juo
— Duok Die — atsake su ji damas rimta beveik rūstinga
apie kuri kalbėta, jog lygus
2547 29-th. St.
Cleveland, Ohio sus senei suvalgiau!..
dintas ciesorius — Acziu tai iszveiza atsake, balsu kuris ir
yra blizgėjimui meno.
Mano puE-brolis Kazimieras P..dBALTRUVIENE.
— Gal neszioji, mano vai vaikeli usz tavo gera veliji karaliszkam kūdikiui ginanc’ekas, paeina isz Kauno gub., Ukežiam savo garbe pritiktu:
kinėti teip-gi varda garbaus mą.
Filadelfijoi gumas giliuoja, merges pav., Pagiriu para . teipgi ma
— Piktžodžiauji! Nepribu Ten kožna mergina maumo ja no pus-seeere Z šie P czepaiczkke,
didvirio Silvari’o? užklausė
Ir pradėjo eit augsztin, bd
Kauno gub Ukmergės apskr., Szet >s
ciesorius.
Nevienos burna nuo gurno para., Jie patys ar kas k tas malonė
toje valandoje iszvydo maži vau idant ubagaut, bet — per
—Teip yra, vieszpatie-atsa kuningaiksztiene Marija, savi trauke potam nubaigę: idant
iszplerita,
kit duot žiue ant adreso.
ke vaikas.—
aplaikyt
dovana,
kurios
kaip
Nuo
ausu
lig
ausu
perpleszta,
M, Miliauckas.
dukriuke, kuri su gerybe žiuiū
Vadinuosi Gennaro Henri jo in neturtinga vaika, o akjj- matau ir tu man pavidi.
Ir net bažnyczioja prie ar 197% E. Main St., Amsterdam N. Y.
Ir tai tares vaikas prispau
g'onu gieda,
Pajeszkau Edvardo Trunco kur’s
Kada kareiviai nesimusza turi visokiu^ pasilmksminymu.s kas Silvery.
se jos matomas buvo tikr^
apvogė
mane 29-ta. Apriliaus nakti.
Maloniai priėmė ciesorius sanjausmas ir pasigailejimij dė balta rože prie savo kruti
Ir tai godžei guma ėda.
terp kuriu daro lenktynes maiszosia kaip tai ant paveikslo
parejias isz nakties nog darbo, nėra
Ten biznis gerai eitu,
matome. Du kiti kareiviai stovi arti ir juokėsi isz savo draugu brange dovana isz ranku vai mažam Feliksui, kuri jauno nės ir lėtu tvirtu žingsniu atsi
dau bakse $31, ir britva vertes
ko,
bet
ir
jis
norėjo
karalisz
laiptrauke
nueidamas
žemiu
Jagu kas guma pardavinėtu, Jis yra lietuvys, tu' i virszutinius du
maiszosia. Kur jie? .
Silvary’s norėjo nuskriaus
auksinius dantis, paylgo veido, nosis
kai apsireikszt laukiantiems Mergaite mate, jog tėvas nie tais, tarp abelnos tylos.
Su gurbeliu prie bažnyczios didele,
5%pedu au^szezio. Paeina
kom,
bet
aukso
karūna
ant
jo
romiecziam
ir
atsimoket
už
SKAITYK
sėdėtu,
Atsakymas
vargingo
vaiko
isz
Vilniaus
gub., Traku pav., Dau
Istorije vargingo
kuomi neapdovanojo vaiki
aksomines paduszkaites, dova dovana. Todėl nuėmė nuo
visiem liepe užsimislyt ir ne Centelius su sauja yminetu. gu para., Remenu kaimo. Prasergs...Moraliszka Kabala...
cziu^visus lietuvius nog tokio sporte_
pientenelfo. . ...... . na Romos bajerijos, .au.kaujan kakle aukso reteži ir uždėjo davusio jam ne svetima, Gįį matyt perkūnus siunezianeziu
Asz
isz
szalies
žiurėjau,
v
Katra istdeda žmogaus ateiti
lio. Jaigu kam kartais, atsitikta pa
locna dovana Geroi szirdije ku
ežios ciesoriui del pagarbini ji ant kaklo vaiko padavusio
Preke — lOo.
matyt,
meldžiu
duot
man
žinoti,
už
Tai net vemt pradėjau;
ningaikszcziutes nubudo jaus ant jo akiu Gennaro.
Kuris vėliaus likos iszkeitas ant
ka busiu dėkingas.
mo jo nuopelno.
jam dovana.
Tai mergeles ne kas,
Tėvas grafuko matans, kad
mai graudumo ir pati nemislipopiežiszko sosto.
(2.
M Bagdžius.
...Tikriausia Burykla...
Vaikas laikantis ta dovana
—-- Imk szi reteži — tarė cie dama daug nusprendė atligyt kaimietis neužemimo jo su nu,
Labai bjaurus dalykas. . 417 9-th. St. S. E
Canton, Ohio.
Sudėjo Cigonka isx Egipto
Žvaigždes blanko kaskart buvo 14 metu senumo sūnūs gorius. — Iki sziol buvo jis ne Feliksui už jo dovana ir lin tarė piktai:
RUBINĄ SULVA.
Dabar visi in Filadelfije va
Mano
draugas
Antanas
Rudžiavi
Perdėjo ant Lietuvisiko D. T. B.
tamsiau metydamos spindu grafo Sivlery’jo, kuris nema sziojamu per ciesoru, tegul kejimus jos tėvui. Isztraukįj — Tie ubagai isz kaimo
žiuos,
Preke ■— lOo
ozia paeina isz Suvaiką gub., Naužiau
už
vaika
didžiavosi,
jog
bus
tau
ant
viso
gyvenimo
talėlius ant mieganezios da že
Ir
ypatiszkai
persikanos,
pastojo
perdaug
puikiais.
miesezio pav., Luksziu para Oszkiisz užkas pino balta rože i>
mes. Pytu szalije dangus pasi jo sūnūs inteiks ciesoriui do lizmanu. Tegul pririsza jis pribėgus prie vaiko paduodu Jo draugas girdėdamas tuos Jog ten mergųczes gurnu minta kiniu kaimo. Pirmiaus gyveno Okla
...Tikriauses Kabalas...
Arba
atidengimas paslapcziu ateities
homa
Steite,
dabar
nežinau
kur.
Jb
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KARISZKOS

MYSLIS

LIETUV1SZKAS PASAKORIS

PrieŠakls ant pakelio
'■■■■ >\

▼

ZIRA, be jokio apgarsinimo lalkra-

^,UO8e- Jau dabar turi vertę jum jv.
piningais; prleg tame rasit kožnam”

pakC|(je

Į

Z1RA

clgaretų kuponą,

b 7

"\

r

1! R

:** ’

3 cento. Ga■■■"■■ •"“■■“'•■■•T? II rinkti prlefta-.
Pflkellų ir

Si

Si

kuponus, nes už

ų

juos kožnas. kas

tik nori, gali

gaut I’ gražius

prezentus.

/fl/

I

Pc-

apie juos .

savo fitornlnko.

McŽmBr

KpaijPlM

° i<s tau P>fiPasa*
kos apie juos.

MASKQLEI Sl'EMiA KELIS VOKIECZIUS VEDA JUOSIUS IN NELAISVE.

i'.- ' TV ••
X

t ■

■

Norint iszvalyti pipirams
girneles, sumalk sauja žaliu ry
žiu.
Iszvalymui krienams tarkos
geriausia yra szluotele.
Gorsetui fisbimis iszemus
yra geras skuduras szluostyti.
Malku pelenis, pamerktos
vilnoniame krepszyje in vande
ni padaro jin minksžtu.
Marinavoti daiktai ar uksusas ges stiklinėje, kurioje buvo
laikyta koki nors taukai.
Varliakiaucziai yra patoges
ni gramdymūi puodu ir katilu
kaip peiliai ir greicziau gali
ma iszgrandyti.
Apnikusios nuo kerosinines
žibyklos lubos galima numaz
goti silpnu sodos vandeniu.
Padedant grežyne užsipilk
ant skuduro truputi amonijos
ir apszluostyk juomi volelius.
Prirūgusias ar užtersztas nu
bėgimo vynas galima išdalyti
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Sziame laiko tarpi ja Lietuvo;
je susikibo dvi szalininkysti
teip kaip priesz 20. suvirsz me
tu Amerikoi buvo karszta kova tarp katalikybes ir valnamanybes.
Dvasiszkija tada czion paju
tusi valnamanybes apsireiszki
ma, sutaisė cenzūra liepent—
skaityt tik dvasiszkos cenzū
ros patikrintus rasztus; lietu
viai sujudę priesz vien kitus
nemažus kele liarmus; kilo
kartais musztynes. Neapykan
ta virte virė vieni su kitais.
Ko skaitymai kurie drausta,
to labiaus plėtojasi ir sziadien
Ąet laikraszcziu tu jau benebus puse ka iszeidineja. Dar
ras pats kilo Lietuvoje kaip
Lietuvos žinios raszo:
Netautiszkas ir pragaisztingas
darbas.
Paskutiniu laiku musu desziniuju spaudoi pasirodė kele
tas straipsniu, kur nurodoma,
kaip reikia kovoti su lietuviu
pažangiąja spauda, kokiais in
Tankiais reikia griaužti jos pla
tinimą. Isz musu laikrĄšzcziu
platintoju mes gauname^maŽa?^av6^®^^ip^^^Sicp
pardavinėtojai ant vietos yra
szmeižiami, persekiojami, kur
galima boikotuojami. Musu
atžagareiviai pasikvietė pagial
bon dvasiszkija, draudžia ka
nors pirkties isz musu agentu,
szalinas ju, nepriima in draugi
jas, neduoda jiems uždarbio ir
greitus yra iszkirsti jiems viso
kiu szunybiu kad -tik jie liau
tųsi pardavineje ar platinę mu
su spauda. Jie nenori dovano
ti net žydu krautuvėms, kurio
se pardavinėjami musu laikraszcziai, intardami, kad mes
jau tur but esame parsidavė
žydams.
Priesz panaszu desziniuju
veikimą priseina kuosmarkiau
šia protestuoti.
Argi jau musu deszinieji
taip yra apakę, kad tikisi, jog
ju spauda galinti patenkinti
visu skaitytoju norus ir upa ?
Ir sziandien musu inteligenti
ja daug kur perkasi rusu ar
lenku laikraszczius, o ypacz
rusu “Riecz” “Dien” ir kitus,
kad patyrus isz sziu pažangių
jų spauzdiniu apie politikos
klausymus.
Nebus musu spaudos,— tok
sai mitimas isz svetimos spau
dos bus dar didesnis ir musu
žmonių isztautejimas eis dar
spareziau, negu koksai szian
dien yra. Todėl persekiodami
musu spauda deszinieji atlieka
didžia netautiszka darba, sma
giai prasikalsta priesz tauta,
kurios varda jie taip dažnai
mėgsta vartoti.
Maža to. Nupeikdami urmu
pažangiųjų spauda, o ne viena
ar kita minti, szie veikėjai
numažina begalo ir paezios
spaudos verte. Žmones nebe
žiūri, kas yra atspauzdinta,
bet kas atspauzdino. In vairu s
persekiotojai nebeveizi jau tu
rinio, bet vien firmos, ir jaigu
prie spauzdinio nėra prisegtas
žodis, “katalikiszkas”, jis be
atžvilgio in turini yra nieki
namas. Tokiu darbu musu de
szinieji yra padare didžiausia
pragaiszti musu tautai. Ne
mažiau pragaisztingas szis dar
bas yra ir kitais atžvilgiais.

Persekiodami negeistina jiems
spauda, musu -deszinieji ir ju
W gri^Aši
raukiu, by tik sukuįšezius bro
Ii priesz broli: , ežion rasi ir
melo, ir užpuolimo isz pasalu
ir net staeziai “donosu”, kaip
tat yra atsitikę Rygos laikrasz
ose. Prieszu
ežiu sau
naikinimui leidžiama daryti
viską, kas paprastai vadinama
nedora.
Musu nuomone, mes gyvena
me dar tokiu laiku, kuomet
kiekvienas spauzdinys, prasi
platinęs tarp miniu jau yra
musu tautai pliusas. Tedel ne
leistina drausti perkantiems
spauzdiniu, kurie ne musu yra
iszleisti: Teskaito visokiu pa
kraipų laikraszczius.
Galima surasti kiti keliai,
kad pripratinus žmones prie
sau tinkamu spauzdiniu, o
drausti ir net niekinti už toki
skaitymą — tai yra varyti ta
pragaisztinga ir. netaktiszka
darba, kuri sziandien varo
musu deszinieji dažniausiai po
prieglobstimi dvasiszku vado
vu. Savu laiku musu tauta su
pras szi pragaiszties darba ir
mokes apvertinti dvasiszku j u
vadovu pasidarbavima.
Petraitis.
Toli praėjo gadyne, kad ir
Lietuvoje panasziais budais ga
lima but prieszininkus parblokszt. — Red.)
Tiesa ar ne?
Tamista ne galit paežiuotis
su mano dukteria, tamista turi
te skolos.
— Iszsirodo kad lengva bu
tu jais atmoketie su pasoga.
— Perpraszau, tam užgina
tiesos.
— Kaip tai?
— Kad jus norėtumėt užmo
ketie visas savo skoles, tai tu
rėtumėte reikalautie apsipacziavimo su visoms mano asztuonioms dukterimis.

Kalvoje.
— Kai. in darbiriinka:—Ne
muszkie teip bjauriai in prieka
la... Žinai kad’-, taij ne partapi
jonas.
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KNYGA žinios apie sveikatą
bei naujausio
A.
mokslo ir ką
reikia darytie
□ /) apsirgus, taip/{A .pat kaip ir kur
išsigydyti, lygiai ta knyga
‘Daktaras’ par°do> kaip nuo
’~
,?ų apsisaugot.
Šita Knyga
iliustruota
puikiais
moksliškais paveikslais ir apie žmo
gaus kūno subudavojimą su visokio
mis
paslaptybėmis,
užaugusiems
žmonėms labai tinkama.
9
Ypatingai serganti, nusilpnėję, su
kliurę, pasigadinę per jaunystės klai
das ir varginami visokiomis, kaip
paprastomis šviežiomis, taip užsisenėjusiomis ligomis, šioje knygoje
atrasite tikrą rodą.
Knygoj “Daktaras” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų nenormališką lytišką gyvenimą ir aiškiai, at
virai taip išdėstinėja, jog kitose kny
gose to negali atrasti. Šita knyga
kiekvienam užaugusiam vyrui ir mo
teriai labai reikalinga turėti, kad ži
noti Ipip ir ką kada reikia daryti se
niems' ir jauniems, ir kaip laimingai
gyventi. Čion viską negalima apra
šyti, tik perskaičius knygą atrasite.
Jei sergi ant kokios, nors ligbs, tai
pirma,, nekaip kreipsies prie kokio
nors gydytojaus, arba vartosi© liekarstas, reikia perskaityti knygą
“Daktaras”, nes. daugybės žmonių
perskaitę šitą knygą pasigelbęjo, pa
sinaudodami iš pamokinimų.
Todėl, kad ta knyga labui visuo
menės išleista, tai kiekvienas ją ap
turės dovanai, kuris tik atsiųs keletą
štampų del prisiuntimo.
Reikalauk dar šiandien ir adresuok:

Viena karta kelaudamas per
gsitve mieste Philadelphia isz
girdau garsei kalbanti priezeri
bažniezioi nigeriu. Isz akivumo
nuėjo pažiopsot ir paklausytie,
ka teip karsztai tas mokytasis
skelbė-.
Tai buvo iszguldinejimas
isz seno testamento apie šutve
rimą žmogaus, kada palypste
užmuszima Abelo per Kaina,
sustojo ir suszuko, cze klaida!
Buvo per pranašaus kitaip pa
raszyta,. nes bąltiejie pasivertė
ant savo naudos, o mums ant
bledes. Czjj parodo, jog mes
juodieji paeinam Kajiuo-už
muszejo szalžudžio? o asz jam
sakau, tai melas, neteisybe!
mes paeiname no Abelo o bal
tieje no Kajino. Mano mieli,
klausytoje!, tikekite man, nes
asz kalbu per inkvepima Dv.
Sz. Szitai szitoi valandoj jaucziu kaip man nesuprantama
spėka apreiszkta, ko da ne vie
n as pranaszas nežinojo. Sze ka
man Dv. Szv. apreiszke: Ko
kiais Dievas sutvėrė pirmuti
nius žmones ar juodais ar bal
tais, nėra paraszita. Asz jum
sakau jog juodais. Baltieje
žmones"pastojo no to laiko, ka
da Kajinas užmusze savo broli
Abelu. Sze kaip atsitiko: “Ka
da Kajinas užmuszes savo bro
Ii, nusiminęs slėpėsi, Dievas
užklausė: kur tavo brolis? Ka
jinas atsake: “nežinau”. Tada
Dievas atsake: “tavo brolio
kraujas szaukia in dangų atmainijimo. Kajnas baisei per
sigando ir pabalo. Dievas jiam
ruszczei kalbėjo: nog szito lai
ko szita ženklą tai “baltuma”
nesziosi ant kūno savo tu ir ta
vo pakalenije. No to laiko Kai
nas pastojo baltu, visi nog jiojo tolinosi, tas ženklas privertė
jiji atsitolinti nog savųjų. Da
ir szendien matome to ženklo
apsireiszkima pas baltuosus.
Temykite tiktai ant baltųjų:
jaigu tik ka blogo baltas pada
ro, o ant jojo užklumpi, tai jis
tuo pabala, iszbliszka, da bal
tesnis pasidaro kaip jis buvo.
Ar tai ne ženklas juju pratevio grieko? Ar nors karta ma
tėte juodaji nors isz kokios
priežastes pabalant, mes tokeis
būname kaip mus Dievas su
tvėrė.
Tegul atsiranda nors vienas
Estrologas arba filizofas ir pa
rodo man, jog asz ne teisybe
kalbu.
Navatna urvą.
Anglijoje, aplinkinėje Ken
ta Cavern,szfale Torguay, yra
navatna urvą, kuri yra padary
ta devonijskame akmenije kai
kiniame. Insiiena in jaje per
augszta auga, septines pėdas
ploczio ir penkes pėdas augsz
ežio. Vidurine ulieze turi 600
pėdu ilgio, apie kuria yra dau

Iszmti žaliaukes.— Iszplauk
suMiauketas vietas tyru, szaltu i^Įiksztu vandeniu be muiloA Wiai drabužis yra drėgnos
n-i? ,'užaliaukejimo.
Yaszalusias vietas trink ty
rų szaltmecziu aliejumi. Jis
t&%i neduos kilti pūslėms
no nuszalimo. Reikia vienok
žitreti, kad tai butu tyras alie
jiu^b ne? szaltmecziu sunka,
kdanįi sunka neduos pageickijamos pasekmes.

JUOKAI
Prie isztarmes.
Slidžia:— Ant tavo darbo,
sgautas esi, kaip atmusziai ru
dnia stora kasa pono?
Apskustasis:— Pone sudžia
az norėjau poruotis su jojo
dkteria, ir deliai to turėjau
prsitikrintie, ar turi piningu,
d ir kasa atplesziau.

Tikru 21 Akmeniu Ziegorelis tik e e n K
Mokykloja.
ADJUSTED
Puikus 21 akmeniu viduriu ir puikei
Daraktorius:— Ar girdejei auksuotas su paveikslais, uždaromas, vidutinio
m w
tinkamas ypacz tarnautojams geležkelio
Juozuk apie Juozupa ka buvo didumo,
q m
ir reikalaujantiems giaro, stipraus, atsakanezio
c P
r, c
in Egiptą parduotas- paklausė ziegorelio. Gvarantitas 20m. Suprask szia teisybe
> u
ežia nėra vien pamėgdžiojimas bet tikras daigtas.
vaiko szesziu metu.
Kožna dalis yra paženklinta dideloms literoms
auksuotomis 21 akmuo. Sztoruose praszo no $35
— Girdėjau, atsake.
lig $100 ir daugiaus už laikrodėli su 21 akmeniu.
— Ar geriau brolei padare, Pirk szita ziegdreli tiesog no mus, netikėk musu
žodžiu bet pats spręsk. Iszsiusim jumis szi ziegojog jin pradave.
reli per expresa C. O. D. už $6.95 su prisakimu
kad tau pavelytu apžiūrėti pirma
— Ne geriau ba labai pigei expresmonui
ziegoreli priesz mokėjimą pininga ir jagu nepatiks
__
sugražink
mumis
musu
kasztais,
Mes
rizikuojame,
mes
apmokame
expresa:
Klobams
ir
pardavė.
agentams dur deme 6 ziegorelus už preke 5 ziegorelu,^Siuskite tiesog isz szito apgaasinimo
Prie einikio.
Pirmutinis giajotas
kias paszauke:
— Tau tik isz guziku grajyt
o ne isz cuikio.
Antras grajotas teiposgi už

Dr. KOLER

2) J ei neperdaug inrukus,
by kurio kambario popiera at
rodys geriau perbraukus tie
siais ruožais minkszta szluota,
užtiestas szvarum, minksžtu
skuduru. Vienok, jei popiera
Inbai sutepta, tai geriausiai
liu. Ant josios galo randasi gi yra nuvalyti su labai sužiedė
Ii sodželKa. Ant apaezios tosios jusią duona. Suraikyk kepale
urvos arba kitaip pasakius ap lio ketvirti in kuoploniausias
aslos tirinetojei suradę daug riekeles ir brauk per popiera
kyvu užliku no nesuskaitytu tiesiog žemyn. Nuvalyk po ko
amžių. Kada atkasė kiek, rado ki mąstą ant karto vis ton pažmonių ir visokiu žvėrių kau czion pusėn ir žiūrėk nesubrai
lūs, teipos gi visokiu noezinu žyk. Szitokiu budu labai iruir ginklu, senoviszku. Ir tiej ei kusios popieros galima padary
visi daigtai yra in kalkes virtia. ti, kad iszrodytu beveik kaip
naujos.
NETROTINKITE VILTIES.
1117 Walnut St,
Jaigu esi plikas ir plaukai slenka
Iszimti vynuogių demes isz
nuo
galvos,
tuksztanczei
jau
likos
PHILADELPHIA* PA
kilimu. Isz plauk drungnose
iszgydintais, gydimas dykai, adresas
pamuilese, indejus truputi
Profesonališki
Daktarai Kliniko,
“Professos” Box 9, Station W.
pasekmingai greit visokias ligas gyamonijos vandens.
Brooklyn, N. Y.
da- Geriausia pagelba nesveikiems

Kad gerian girdėti.
Po velniu su tokiu grajum
irgiedalu.
— Tu ne supranti, jiji gieda
lajai puikei!
— Tai rots puikei kad net
kamynai langus su akmenais
isanusze!
— Tai mat del to,
rišu galėtu girdėti.

parduotas už szia pigia preke, nei krautuvėms nei po viena,

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRUS—
P. V. OBIECLNAS IR KOMPANIA

Cor. 12-th. & Carson St., 8.8. Pittsburg, F»
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasH)
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi IcM ošė na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svietą
greiozianse ir pigiause, Parduoda Laivakortes an
visu geriausiu Laivu. Užtaiso Notarijialna ir v«
dimo Provu kanoetarijapo vadovyste K, Varasaaus

— O tu da turi kiaules ga
nyti ne einiki traukt!
Treczes grajotas malszinda
mas abudu:
Na, na! ne bukite piemens.
Kaip pabaigsime, tai vienas
galesite ejti isz guziku grajyti,
o antras kiaulių ganyti!

Abiem skubu.
— Na Jonuli, bukie svei
kas, turiu skubint namon, ba
rugszezia (carbolic acid) ar
Pelnas honoro.
slūgine iszejo ir tiktai viena
kalkių chloride (chloride o li
Avail.... Ka dabar matau! pati liko namiej e.
me).'
įr tai sugryžai isz augsztalan
— Ir man Juozuti skubu,
Maža dėžutė kalkių padėta
ba pati iszejo o tiktai sluginai
ant lentynos viralinėje ar ka
maraitėje sugers drėgnuma ir — Ne isz augsztalanges, bet te liko namie, turiu skubint.
ųk isz tokio namo kur žino
oras bus sausas ir malonus.
Pigiau.
Iszszveitimui kavos ar arba Mip duotie honora. Priesz ma
— Na, tai tau daktaras,
tos vidaus, pripildyk vandeniu ij duris greitai atsidarė, o
indek maža szmoeziuka muilo Ėip tik asz iszejau, tuojaus už teip ir nupjovė pirszta. O kiek
ir užkaitės pavirink kokias 45 are ir da ant atminties liepe jam už tai užmokejei?
nino paveiksią atmusztie.
— 25 dolerius.
minutes.
— O tai rakalis nulupo!
Amaro demes galima iszim
Kad būtumei pas mane atejas,
ti patrynus muilo ir kreidos ^garsinimas daug ženklina. tai
deszimts doleriu asz tau
misziniu.
aktorius: — Ar tamista butau ciela koja nukirti as.
Szi ja duona ir pyraga gali
sar/, kad apgarsinimas nieką
ma gražiai suraikyti peiliu pa- n ženklina gazietoja?
szildytu -verdancziąme vahde- Tuojaus asz tamista pertik
rdu: Sztai sztorninkas Pipi
Pabarsczius truputi žaliu rėčkas, apgarsino, jog reikaLietuvių
szalayiju, kur skruzdės randa
Gydytojas
Luja vaikino. Ant rytojaus po
si, privers jas neszdintis isz n'Pipirauckiene pagimdė dvi
ten. Negesintos kalkes palais nliūs, abudu vaikiukus. Tai
638 Penn Ava
tytos vandeniu taipgi yra ge
d bar matai ponas.
Pittsburgh, Pa
rai,
Dr. Koler garsinasi savo filtrą pravarde ir turi
Jei druska maiszelyje pasi
javo paveikslu žiame laikraštyje. Dr. Koler yra
Gudri mergina.
Eimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
daro kieta, tai nedaužyk jos
kavo. visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti
niais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvę
Agute,
kas
pas
tave
bu
plaktuku ar koeziolu, tik iszĮigonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri'
Vatiškas liga* vyrų ir moterų.
kelk maiszeli pėda ar dvi
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 6o6. dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlioh prieš sifilj. Jeigu
?
—
Brolis,
poniute.
4enti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje
augseziau ir sutrenk gerai ke
arba gerklėje, slinkimą plauką, laužymą kaulų
o ažsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
lis sykius juomi
in skobni ir — Bijok tu Dievo, man ro ateik,
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitos
•
nžkresi savo liga.
d*s kadftai bus deszimtas!
druska vėl subiręs.
Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
ir NAKTINIŲSJStekBjimus, TRIPERI
N?) teip, praszau ponios, irdais,Kt.kaip
išgydau Į to diėritj, o Je.’ ne; tai plaišu;
sugrąžinu.
bonato (carbonate of soda) van pfjHoiedniokelius, tai didele i nusilpnėjimą i.ir_ visokias _aeeales pasii
aančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu
_______
" " i j,«8
dienas
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškot
denyj palaiko daržovių spalva gimtine.

ir sumažina nemalonia kvaps
ni verdant kopūstus ar svogū
nus.
Sukramczius petruszku la
pelius su uksusu ar citrina jie
pataiso kvapa, sugadinta svo
gūnu valgymu.
Zomsziniu pirsztinaicziu va
lymas. — Primuilink diktai
gryno muilo karsztame piene1
inplak vieno kiauszinio tryni
ant puskvortes tirpalo’ir indek
truputi eterio. Užsimauk pirsz
tinaite ant rankos ir trink pa
lengva tuoju tepalu, paskui
gražiai padek jas iszdžiuti.
Baltos pirsztinaites nepajuos
nuo szito ir szikszna bus gra
ži ir minkszta, kaip nauja.
Zomsziniu pirsztinaicziu va
lymas be szlapinimo. — Sužie
dėjusi duona kartais yra varto
jama tam tikslui. Užsimauk
pirsztinaites ant ranku, sutru
pink duonos minksztimo ir
gniaužyk trupinius lyg kad
prausdamosi rankas.
Sienines popieros valymas.
— 1) Kad iszimti visus plemus
nuo palytėjimo rankomis, sumaiszyk szlyno su vandeniu
grietinės tirsztumo, uždrebk
ant suteptos vietos ir palik iki'
kitai dienai, kuomet ji bus
lengva nuimti su peiliu ar szepecziu.

Chicago Watch Co., 503 Singer Bldg. State St. CHICAGO. Szitas ziegorelis niekad da nebuvo

spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galetun
būti vyru.
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
balo išgydau j ax dieną ir tai be skaudėjimo.
HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau
j 30 minutų be operacijos.
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimas
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desetkai kitų ženkli;
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydaii
savo sistema ant visados.
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga;
Šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita;
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krauje
išgydau trumpam laike Ir ligoniui nereik pe<
traukt savo darbe

3FIS0 VALANDOS; nssa 9 ryt* iki 8:30
Petnygilomlte Ifc? g pspist
ifcž i
pepfoL
hw|aK3.
$

7

$ Diovernastis ir visokias DokunwaiuB sutinkamos!®
& sa tiesomis Raisej®s.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRI60LI PRIE

S. L. A.
Visi lietuviai rašykites prie Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.
Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu;
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr.
307 W. 30th St.,

New York City.
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DEPOSIT NATIONAL BANK :
Skyrius Laivakortiu ir Pinigu Siuntimo

Cor.E.Long Ave., and Brady St., DU BOIS, PA,
Szita yra vienatine, Tautiszka Banka, esanti po randaviszka kontrole, i i
su Kapitalu ir prieauga pervirsz $300,000.00 turtas suvirsz $1,700,000 M
uždėta 1880 mete, talpinasi locnam name ir yra intaisyta pagal uau- J
jause systema, kuri priima depozitus per paęzta ir moką treczia pro- n
centą. Siuncze Pinigus in visas dalis svieto ir gvarantuoja iszmoke- g
jima arba gražina pinigus. Parduoda Laivakortes an visu laiviniu g
linijų pagal czienas kompanijų. Užlaiko rejentaliszka Kanceliarija g
po vadovyste Notaro Juozupo G. Bogden’o užtvirtinto per valdžia g
valdžia, kursai iszpildo visokius Rejentaliszkus darbus atsakaneziai. g

| UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

f
f

CAPITOL STOCK $125,000.

SURPLUS IR PROFITS $390,000.

Suv. Vaisi. Randas turi musu banke sudėtu piningu.

f

Mokame antra procentą ant sudėta pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigą 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.
9-sd. ryte lig 3 popiet.
SubatomiH 2 lig 12-adL

HARRISON BALL, Presidents.
F. J. NOONAN, Vice-Presidents.
W. H. KOHLER, Karieritsx

•. .

LIETUVIU DIENRAŠTIS
y Visuomenės, literatūros ir politikos iliustruotas laikraštis.

'

\T

SKAITYKITE IR PLATINKITE

X

Amerikos Lietuvių Dienraštį
“KATALIKĄ”
rr'YĮ| IS paduoda vėliausias žinias apie karą ir visokiub atsitikimus pasaulyTc-'
Visuomet pilnas indomiu straipsnių.
CCQ Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiškai—krikščioniškoje dvasioje.
Dienraščiui “KATALIKUI” rupi lietuvių reikalai, darbininkų, moterių,
jaunimo gyvenimas, lietuvių pramonė ir kultūrinis ’kilimas aplamai.

Amerikos Lietuvių Dienraštį “KATALIKĄ” leidžia

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
JONAS M. TANANEVIČIUS Bendrovės Prezidentas
S. P. TANANEVIČIUS, Bendrovės Vedėjas

DIENRAŠČIO KAINA:
$5.00.
Metams .............
3.00.
Pusei metų ....
1.75.
Trims mėnesiams
1.25.
Dviem mėnesiam
7.00^
Europoje metams
Praneškite savo adresą, o gausite pasižiūrėjimai vieną numerį veltui

Taippat užlaikoma Didžiausia Kningiį ir Muzikos Krautuvė
REIKALAUKITE KATALOGO.
Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

The Philadelphia M. Clinic

3RV 50 MORGAN ST.
CHICAGO. ILL.

r

Žinios Vietines.
— Ketverge pripuola “In
Dangų Žengimas V. J.”
— Po pedei malszu. Žmo
nis ne turi laiko ant uliavoniu.
— Kontraktoriai po visa
miestą stato naujės stubas ir
pataisinejk senas. Teipgi žmo
nis daug parduoda ir nuperka
namus.
— Kaip girdėt, tai kasiklos
dirbs gerai per visa vasara.
—( Poni J. Zablackiene lankosi kėlės dienas Filadelfijoj o
pas sa^o sunu Joną.
— West Pine uliezia neuž
ilgio pradės iszliet asfoltu.
Kontraktoriai jau pradėjo su
detinet paszalinius akmens.
Bus tai puiki ulieze kada iszlies, nes pirma buvo tik vienas
purvinas.
— Redaktoris “Saules” F. W.
Boczkauskas persikraustė ant
313 W. Mahanoy Avė. Turintieje reikalus, neužmirszkite
nauja gyvenimą.

KINAI SUTIKO ANT JAPONU PAREIKALAVIMU.
PRESIDENT YUAN SHIH -KAI

Rumatizmas.

W. RYNKIEWICZ

Jaigu sergate ant rumatizmo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje,
tai asz tikrai galiu jus nog to
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus
pas mane lietuviszka, prisiuskite 2c marke debatsakimo
Andrius Kairaitis,
1018 Oneida St.
Shamokin, Pa.

...GRABOKIUS

.......... NOTARIUSZAS...........

233-235 West Centre Street

-

-

Mahanoy City, Pa.

RfVATISZK ABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGUFPO PRIZURA BANDOS

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

...Laidoja Kunus Numirusiu..,
Pasamdo Riginus ir Vežimus del
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir»
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir
puikiause. Su virsz minėtais reikalais
kreipkitės pas jin o busite visame
užganėdintais.

Skaitykite ka sako apie szita
‘ gyduole.
Shamokin, Pa. Dec. 29, 1914
Kas link p. Kairaiczio gy
duoles del rumatizmo tai jia?
Ubai pagiriu. Kada sirgau lo
voje apturėjau gyduoles nog
daktaro bet man nieko negialbejo. Aplaikiau bonka p. Kai
raiczio gyduoles ir mane iszgy
de ir pastate mane vėl aąt ko
jų. Atvirai galiu sakyt kad
tai yra gera gyduole.
J. F. Drumheiser.
Burmistras,
Shamokin, Pa.

520 W. Centre St.,

Mahanoy City.

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija irjariežiura valdžios
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del keliaujancziu parūpinu. Didž’ause Lietuviszka
Agentūra pSt-davima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis
Svieto greicziause ir pigiause. Visi ,tie kurie per mus siuntė apie
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del tu ,ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas,
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir t.t. Su kokiu nors reikalu kas
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplankysite
teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigtus nog ugnies.

Merchants Banking Trust Go. Banka

Stebuklingas Szvecziantisis Križius.

ISZ

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.
X
4*

SHENANDOAH, PA.

W. TRASKAUSKAS

MAHANOY CITY, PA.
----------- _

CENTRALJHOTEL
And. Miliszauckas, Savininkas

16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.

Skersai Central R, R. 'Dypa

Jaigu kada busite Wilkes-Barre
tai užeikite pas Andriu Miliszauoka
kur busite svetingai priimti ir gausite
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka
dugines tikros rugines arielkos, mi
glaus isz krokąvo, visokiu vynu, szal
to aTaūsirvišbklu kitokiupuikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net isz Havanos
Užeikite o busite visame užganėdinti f
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeini
sugrįžta adgalios atsilankite,

Užpraszo juso paczedzius.
Mokes jums procentą ant sudėtu piningu ir duos
rodą kur geriause juos investi.
Jaigu pirksita namus ar norite pradėt koki bizni
tai szita Trust Co. banka visada yra pasirengus jumis
prigialbsti savo kostumerams.
Teipgi užsiims būti jumis- apiekunais del sieratu
arba administratorium ant palikto turto.
Isžpyldys juso testamenta teip kaip jus paliksite.
Trust Kompanija yra visada atsargesne už ypata
kaipo Trustee arba Exekutorius.
Ji niekad nenumirsžta. Ji niekad nesikrausto.
Kapitolas ir Pavirszis yra tai bondsas ka gvarancija atsargumo. Ji yra po.priežiūra Bankavos komi
sijos kuri peržiūri visas rokundas piningu palaikytu
Trusto fonde.
Užsimokės jumis stoti depositorum szito banko
ir aplaikyti ta geiunia Trust kompanijos.
Galite paezedžius prisiųsti per paczta.

UETUVISZKAS

advokatas

Baltrus S. Tankaus
ATTORNEY, COUNSELLOR AND
ADVOCATE OF UNITED STATES
COURTS.

1). Paveikslai perstatų Kinu prezidentą Ynau Sjiik —Kai. 2). Liejimas in amerikoniška
Geriauses Ir didžiausias samas
— Stanislovas Dovidaitis, ambasada. 2). Žmonis bėga isz miesto Pekino, kada ižgirdo buk Japonai ketina ant j jo
piningo iszlaimejn provose už pa<
i kuris skunde palicijanta Louis užklupt, bet viskas užsibaigė pasekmingai ir kares debesiai praslinko.
4 F'.eidima kasikloBe, fa brikuose, gelnWeihl isz Girardvilles, buk ta
Ankeluoge, laivose ir t.t. Isslaimej
Rado Susivienyjirnas L. A.
^ruvKS kurios kiti advokatai atsako
sai jin aresztavojo bereikalo ir
proga užmanyt viena žymiusi
Rodą duodu dykai.
atmeta.
atėmė jam 200 doleriu, tai teis
ĄdrsBa vokite:
“Draugo” 18 No. skaitome žiūrint veikalą pirkt kolionja
mas užsibaigė Pottsvilles sude Užmokėjo kitam idant
su namu prieglaudai senrįjf
BaS«YANKĄĮJ^
nužudintu josios vyra, p. Gabrio kaipo Lietuviu In
*
. ant naudos palicijanto, kuris
>.
o
kur
tas
visas
užmanymamNassau Stwt
prisiege, buk Dovidaicziui jo
Berwick, Pa. — Povylas Da formacijos Biuro Paryžiui ve
vyko? Nėra! Graibstomalvis
dėjo
atsiszaukima
prie
Ameri

kiu piningu neateme. Lietuvei nobicz szendien prisipažino
už nauju užmanymu, o sem^ie
vis tokia teisin gysta aplaiko buk Elizbieta Pribula užmokė kos lietuviu.
Križiusl4 coliu ilgio per 8 ploczio, stipraus
Atsiszaukime p. Gabrys isz- tegul sau guli po patalais.
ir gero darbo o kūno nukriževoto Iszganito
kada su žaliablekiais provojesi. jo jam 50 doleriu idant nužu
panąszus in marn>ori> i diena o naktės
Susivienyjirnas L. R TUA jo,
rodo to Biuro penkeriu metu
laike
iszduojas stebuklinga szdesa ligŽvai
dintu josios vyra Mikola ir 60
gždekad
ir tamsiausiame kambarį. Be jokiu
teip
gi
organizacija
didele,
-let
darba;
kiek
iszleista
broszureGilberton, Pa.— Praejta pet doleriu už nužudinima josios
dratu ir prietaisu. Nekad nepages. Iszteks
Dekavoniu už geradejiste.
liu prancuziszkoi ir angliszkoi ir ten tiek jei nemažiau vi- amžiuj. Stebėtinas vėliausias išradimas
nyczia Andrius Pecziulaitis li sunu.
Su musu teisingumu, užsiganedy
Kitur pardavojamas po $3:50 o pas mus trn
DIREKTOREI
kos užmusztas kasiklosia. Bu Danobicz pripažino buk pi kalbose, darodo kad prie vis kiama kaip Susiv. L. A. T^i- mpam laikui tik po $1.35 - Raszykite pas:
na visi žmonies, jeigu plaukai slen
gi
ir
dideles
organizacijos
-ei
Int.
Novsity
Co
»
"
Reikalaujame
Agentu.
ko
daug
prisideja
lietuviai
vo tai jaunikis, 23 metu senu ningus aplaike, nes žudinstos
D. M. Graham. Prezidentas.
Leon Eckert, Vice Prezidentas
ka, pleiskanų yra niežėjimas, puczkia
maž
nedaugiaus
kaip
;»a
-D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.
kai visoki, pusplike galva arbaTplika
mo ir tik trys metai kaip piibu nenorėjo nepapildint tik par Amerikiecziai ir szaukia kad
Antanas Daniszeviczia,
W. F. Rynkieviczia,
Mikas Gavula, I galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
vo isz Lietuvos. Prigulėjo in gabeno savo drauga isz New prisidėtu dabar nes labai esą prastas paszelpines draugys^s.
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
W. J. Miles,
Thomas G. Hornsby,
Jos. H. Garrahan
Gabrio atsiszaukima nre
draugyste Szv. Ludviko kurio Yorko idant nelaba darba at reikalingas iszleist menesiais
kiu yra tai galima ataugintie kad ir
organas prancūzu kalboje teip peikt negalima, bet kraut iukasztais likos palaidotas.
liktu už jin., Danobicz likos
senyvam žmogui plaukus su musu
G. B
vadinamas Pro Lithuania (Už kavimu reikalus vis ant Ame 202 Tro« m;
naujausioms gyduolėms. Tai kam
So. Brooklyn, N. Y. — Strai nubaustas tik ant vienu metu Lietuva,) toliaus kalba jis apie rikos lietuviu, tai per sųiki Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva
ilgai nereike ne dienos laukti
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai
Skirtumas Darbo ir skirtumas Ceikije, lauktie
kos Bush Terminal Co. kur o jojo draugas pabėgo, mat “Poligrafija” prancūzu ir ang isztikro czion naszta!.,..
bet raszik laiszka mumis, neužmirszk
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti
dirba, Lenkai, Lietuvei, Itatai neturėjo ant tiek drąsos idant lu kalbomis.
Amerikos lietuvyshe tai ar szipkorte tai pirkite nog manes o bu padaro ir skirtumą prekese Vyriu Siutu
paduotie savo adreso dabar dykai gy
vyra
ir
sunu
nekaltai
nusiunet
ir Ajriszei — apie 500 sustojo
dymas.
Mano agentViskas tas esąs reikalingiau tum melžema isz visur karsite itie visame užganėdinti.
ant
kito
svieto.
loouam
name
vertes
Prof. J. M. Brundza Co.
dirbti provindamiesi po 25 už
1
sis ypacz dabar idant atkrei vis norima melžt WsT
$14,000 ir esiu po kauozija ir priežiūra
HflT X-^an^u darbas isz viso vilnonio materijolo, nauBroadway & So. 8-th.
valanda o Nedeliomis po 30c.
Ohijos ValstijoB. Norėdami apie ka 01V
Inszoko in Jūres.
IM10! jausios mados ir puikio krauoziu darbas. Szitie
pus atyda link Lietuvos Euro paskutinius syvus iszmelžu;
Brooklyn, N.Y
Siutai yra gvarantsti laikyti koloro ir siuvimą, už tai kad ceikis yra czisto
tai da vis tesasi nežinia kada
Czion yra teip: Kas d/ve, (iagižiBot) pi-kinskite 2o. stempa.
Kapitonas laivo St. Anna, pos vakarinėse szalise ir kad
vilnonio o pasiuvimas geriausias.
užsibaigs. Darbas prie doku kuris atplaukė Neapolin, ItaLietuva nebutu praleista laike duoda, tai ir vėl duok, o kas sAFSZVIETA’ Mokslisskai Tstorisskn. Knygs
QA
511 Vilnonio materijolo bet pigesnio-kriauczio darbo;
yra sunkus, kur reike visados lijoi, papasakojo, kad jiems
nedavė, neduoda ir nedios. palydinti daug isz Lietuviu praeiter
po kares kongresiniame.
vi“ vHHmI yra ne toki geri kaip siutai vertes $15 lig $25.
su greitumu dirbti. Negana iszvažiavus isz New Yorko m
Pnesz tuos p. Gabrio nuo- Tai-gi sziems davėjams ir įasz gyvenimo, spausdinta prissz 20 mat CP R(1
^in bintai
materijo]° ir pigio darbo. Szitie Siutai
su 780puslapiu, preke:
kad mokestis maža bet bosai antra diena, vienas pasažierius
wi v vlullll nuszius už tai kad yra pasiūti isz vatinos ceikes.
monevimus beveik sakyt prie- ta visame jau per sunki. Dnus
Apszvista, apdarytu $1,25.
pradėjo darbininkus spardinti szoko nuo laivo vandenin ir
per greit idant parsiduotu už pigia preke.
szingai negalima niekas bet ti žmones kad nieką /nediotu MainiariB ir Lsberis su 80 pus. 10c < Yra padaryti
Klauskite mus kokio Siuto norite o mes gvarantinam duoti jumis ta ka
kojomis kaip gyvulius, o nega dingo. Sakoma, jis važiavęs in
G&nnąma pirkt tik pap:
žiūrint isz arcziąus, turime isz- nėra galima, kas iszsitenka tai
reikalaujate.
ledami tokio pasielgimo ilgiau Lyons, kad užėmus Amerikos
W S.
SI FMh.. h C TTTM A
MAHANOY CITY, SHENANDOAH,
tart: Ant Amerikos lietuviu duoda, bet tiesmokai dauįiau T.
nukensti sustraikavo ir trauke konsulio vieta, jo pravarde bu
U UliNniM kJ
MOUNT CARMEL, LANDSFORD,
kalbama,
kad
jau
begalinai
keteros kas kartas kraujamos
Naujiausias
iszradimas.
si nuo 29 Apriliaus.
vusi — Wendell. Priežastis nasztos ir galop jos pasidaro reikalavimai ir pabosta.
Jaigu turi dantų gėlimą; kornus
__ IT ant kojų, tai gausi po 5u., gyduole.
Bosai pradėjo gabenti straik patžudystes nežinoma.
per sunkios ir žmones supykę
Jaigu nepagelbetu bus sugražinti
laužius isz kitu miestu ir tan--------- -------------Washingtono žinia apie tai kaip kur tiesiogei pasako—“ne
pinigai. Teigpi iszsius placzęs infor
kei atsibuna muszei terp strai- sako sziaip: Van Dyne yra
macijas nuo ko plaukai slenka ir plin
duosiu nieką nes tiem davi
kieriu ir skebu o kaip kada ir Amerikos konsulis mieste
ka, pleiskanų atsiradymas ir nupuczNATI
mams galo net kad nėra, bet
kave veidai. Tukstanczei dekavoja
bosams gaunasi in kaili ir da Įjyons. George van Dyne, su
vis nauji darosi szaltiniai nie
Už dyka rodą. Raszyk tuojaus:
Tyczia baugina.
bar patys geidže kad straikos nns Amerikos konsulio sako,
kuomi neužpatapijami, o mes
Gratis Specialists 9.
argabenome daugyue naujo tavoro sziam mete
Olandu žvejai jnroi nuolat
užsibaigtu nes turi daugeli er kad jo tėvas plauke isz New
laiko. Visokiu apredimu del moterių ir merginu.
czion amerikiecziai del saves sutinka kaž-kokius plauknjan Box 106 Sta. W. Williamsburg
geliu su skebais.
Gatavu pavasariniu siutu ir szĮebiu pasiūti isz
Yorko laivu St. Anna, lead po nieko dar gero neturim.
Brooklyn, N. Y.
ežius
daiktus.
Jie
isztolo
hbai
— Moterėlėms kanecz reike vakaciju, kurioms jis buvo su Auku rinkėjai beviaik priesz
naujausios mados materijolo ir pasiuvimo. Teipgi
pinaszus
in
nardomųjų
biviu
23 Akmenų Railroad Laikrodi
visokiu ceikiu del pasiuvimo visokiu drapanų del
i tu p. Baltruvienės, nes tik žiu grįžęs Amerikon, vėl užimt tai neturi ka sakyt, nes tame
t ihslas yra: visada stengtis
moterių ir merginiu. Gatavu szlebiu del veseiliu
triuba (ta triuba iszsikiszt isz iro
ri per dienas per langus ar ne vieta.
užsukamas isz virszaus,
i atlikti musu kostumeriu
teisybe yra.
kriksztiniu ir 1.1. Ateikite peržiureti musu nauja
del Moterių ar Vyru, 18k
vandens.
Jos
gale
yra
tam
tik
pamatys kokiu sporteliu praej
ii reikalus ka nuoatsakangvarantuotas ant 20m.
tavora o jaigu pirksite tai busite užganėdinti.
Amerikos lietuviai kad ir ras veidrodis, su kurio pagal
Laivyno Manevrai.
ASį
’
i
-f
.
'
siusim
szita
laikrodi
i cziausia, daryt ta viską
nancziu kad joms užfundytu
visiems per C. O. D.
kaltu pinigus, tai kiek ju vi ba laives jurininkai gali naty
New
York.
—
Amerikos
lai
j idant bankavi reikalai bu. 'i
už $5.75 per expres,
rudžio.
THE
GLOBE,
183
West
Centre
Street.
vyno manevrai atsibus nuo ge soms geradęjistems reikalauja ti kas dedasi aplinkui) P:.siro
jei nebus toks
H tu jiems priemni ir su
Nemokekyte
nei Cento.
gužio
18
iki
30
d.
ties
New
ma,
ir
nukalt
kibą
nespėtu.
h nauda, o ju pinigai kad J
Svarbi žinia lietuviam.
Atminkit, kitur už
do, jog tai tyczia padaryti me
Yorku ir Narragansett ilanmokėsite
už
toki
lai

i vitada butu užlaikomi ,1
Rinko czion aukas klebonas džio gabalai. Vokiecziai prida
krodi $35. Su kęžnu
koi.
Laivyno
sekretorius
Da
atsargiausam bude.
Manau kad. lietuviai gyvenau
Laikrodi
duodam
del Szvieksznos bažnyczios sta re ju daugybe, mete jurei, o
niels paskyrė kontr-admirolą
Lenciugeli.
i
$5.75
ti Schuylkill paviete, Pennsyl Beatty komandierium “prieszu tymo, iszveže tukstanczius de- vanduo juos isznesziojo in vi
Excelsior W atch Co. BLDCU N rČHHC AG™1
vanijos valstijoi visi gerai žino
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