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KAS GIRDĖT?
Nauja prova, kuri pere jo ne 

senei Harrisburge, uždraudže 
visiems atejviams neturim 
ežiams ukesiszkas popieras 
P enn syRan i j oi žuvaut. Jago 
tokia ypata bus sugauta, tai už 
mokes 20 dol. bausmes arba 
už kožna dolieri turės atsedet 
kalėjime.

Neužilgio atejviams bus už
drausta kvėpuot szi laisva ara. 
Geriau iszymti ukesiszkas po- 
pieras ir naudotis isz visu pri-

Edwardas B. Bowen, turtin 
gas lonininkas krautuves ap 
siavimu Bostone, Mass, prijau 
te nelaime laivo Lusitanijos. 
Buvo jisai pirkęs szipkorte ir 
ketino plaukti in Angliję bet 
paskutinioje valandoje szipkor 
te sugražino ir pasiliko namie. 
Ir gerai padare, nes butu pra
žuvęs su kitais.

Sziuose laikuose prasezioke 
liai visgy susilaukė Lietuvoje 
bei Žęmaitijoi geru žmonių ir 
dvarininku luomos.

Vienas toksai geras dvarinin 
kas žemaitelis neseniai mirė. 
Apie jo mirti Lietuvos žinios 
teip sako:
“Velykų szventemis mirė d va 

rininkas Kazimieras Janavi- 
ežius, Siauliu Savytarpio Kre 
dito Draugijos direktorius. 
Velionis dalyvavo ir lietuviu 
visuomenes gyvenime. Jis bu

isz įsteigėjų Siauliu 
“Varpo” draugijos; jo vardu 
sutaisyta buvo ne viena Sziau
liu pagarsėjusi “didžioji gegu 
žine”...

Tai buvodavo kraszto pilie
tis ir tikras žemaitis, nors ir 
priklausė prie dvarininku luo
mo. Sziauliecziai geru žodžiu 
ilgai mines jo varda.

ka užaugintus gyvulius. Men
kiausia savastis apipadotkuo^a

Pas Maskolius gyvento
jus to nėra.

Vokietijoi mokslainese visur 
vokiszka, ir kad ne bausmės, 
neleistu ir Prūsuos dauguma 
vien tik forkset.

Maskolijos mokslainese vi
sur buvo maskoliška o kad 
už neleidimą vaiku maskolisz- 
kai mateztožuot bausmių nėra, 
tai liekasi kaip sako vaikai 
tamsuoliai.

Kad ir Vokietijos gyvento
jai priesz valdžia uszgiasztai 
faktai:

“Velykų szesztadieni Dani
jos sostinen atvažiavo isz Ber
lyno keli žmones, kurie ir pa
pasakojo kas dabar tenai deda 
si.

Ant rytojaus, pasakoja jie, 
po vokiecziu parlamento uždą 
rymo, didžiausia žmonių minia 
susirinko prie socialistu laik- 
raszezio “Vorwarts” redakci
jos, norėdama iszreikszti laik- 
raszcziui savo užuojauta del tu 
visu smūgiu, kuriuos laikrasz- 
tis iszkente parlamento susirin 
kimo dienomis (“Vorwarts” 
buvo nubaustas).

Tuoj atlėkė apie 1000 poli 
cistų minios vaikyti.

Per pusvalandi susirinko 
apie 20 tukst. žmonių, daugiau 
šia moterų ir vaiku. Visi szau- 
ke: “Eikim pas kaizeriene. In 
mus nedris szaudyti”.

Teisybe, paszauktieji miniai 
numalszinti landszturmistai ne 
szaude, tik dabojo. Gi kitas 
žmonių būrys, ejusisnuo parla 
mento namu sutiko raitininku.

Raitininku virsžinikas davė 
ženklą iszsiskirstyti, bet minia 
ne nesijudino. Tada virszinin- 
kas suszuko: “szaukit!”, bet ta 
minute ji kaž-kas nuszove.”

Nedelioje likos iszventintas 
teip kitu klieriku ant kUningo 
Martinas Mocejauckas. Buvo 
tai vienatinis atejvys terp ke
liu szimtu diakonu.

MUSZEI TBUPUTI APSIMALSZ1NŪ.
Prie Sziauliu, Kalvarijos ir Panevėžio vieni kitus tik erzina

PORTUGALIJOI REVOLIUCIJE ITALIJOI DIDELI SUMISZIMAI.
Petrograd.— Maskolei neduoda atsilsio prūsams aplinli- 

nesia Mintautos, Panevėžiu ir Kauno. Prie Szauliu supliele 
prusus ir paėmė geležkeli prie Sejnu. Szeip, mažai atsibuna 
musziai Lietuvoje, daugiausia prusai užymti prie Karpatų ir. 
Francuzijoi.

Prie Sziauliu likos paymta in nelaisve suvirszum tūkstan
tis prusu ir daug kariszko materijolo.

Berlinas.— Prie Augustavo ir Kalvarijos prusai laikosi 
gerai ir nepasiduoda maskoliams, atspirdami juju visus užklu- 
pimus.

Vokiecziai degyna gyvus angliszkus nelaisvius.
London.— Angliszki korespondentai laikraszcžiu sugriže 

isz Belgijos, apraszo apie baisius darbus vokiecziu. Raszo jie- 
je, buk kuning. Ruprektas iždave savo komendantams pulku 
idant visus angliszkus kareivius kurie gaunasi in nelaisve tuo- 
jaus suszaudytu. Vienoje szopoje Belgijoi uždare vokiecziai 
40 angliszku nelaisviu, apstatė narna kareiviais uždege isz lau 
ko. Visi angliszki nelaisvei sudege gyvais. Riksmas nelaimin
gu buvo baisus. Warvicke sustatė 28 angliszkus kareivius su- 
szaude be jokios milaszirdystes. Vokiecziai baisei pasielgė su 
žeistais karei viais visokeis budais.

PAVEIKSLAI ISZ MUSZiU APLINKINESIA KARPATŲ.

Philadelphia, Pa.

ture- 
Lie- 

tikrai

Kad jau bausiausei sker 
dziasi Europos žmones, tai vėl 
nias in kaltūnus vejasi ir Bal
kanuose. Bulgarijos sukilėliai 
užpuola serbus; ir piove nebū
nant bent kur geru santikiu 
kyla ir nemažos audros.

Portugalijoi sukilo re volių- 
cije. Žmonis vela spyrėsi turėti 
karalu, nes jiems nubodu val- 
dže prezidento Arriaga.— Sun 
ku žmonim szendien sutikti. 
Geriausia teip palikti prie ko
ki} jungo yra pripratę!

“Keleivio” iždavejas P. Ge
gužis patemijans Susivienyji-

stambu klaida link savo ypa- 
tos, prispyrė “Tėvynės” radak 
tori klaida atitaisyti ir patsai 
istorikas prie klaidos prisipa
žino, taisant korektas sako 
klaid atitaisė.

“Keleivis” sako kad sugau
tas meluojant syki vienoje vie
toje negalima tikėt kad buk 
nemelavęs kitoje. Taigi žmo
gaus tokio darbas yra neiszti- 
kimas.

Su laiku nebus galima at
spėt kas melagystes inbruko. 
Astramskas, Laukis, Raczkaus 
ar Strimaitis, nes ju visu prie 
tos Istorijos rankos yra priki^z 
tos. s

Laukio patemytas inbruki- 
mas ne vietoje melagingai A. 
A. kunigas lenkas Lenarkevi- 
ežius, dar inbruktas Gegužis 
tik nežine ar Baczkausko ar 
Strimaiczio.

Milžiniszkas vėliavos stulpas.
San Francisco. — Augsz- 

cziausis pagaulei vėliavos stul
pas, yra dabartinei Panamos 
parodoj, mieste San Francisco. 
Tas stulpas yra pastatytas ant 
pajūrio sienos in tam tikra 200 
tonu sunkumo pamata (tonas 
sveria 2,000 svaru) Ant to stul 
po plevėsuoja amerikoniszka 
Žvaigždžiu ir ruožu vėliava 241 
pėdos augszczio nuo žemes. 
Tas stulpas yra atvežtas isz 
oregono miszku. Stulpas yra 
eglinis ir sveria 46 tonus. Sa
komai jis turis užtektinai me
džio, kad pastaezius penkias 
paprastas stubas po 8 kamba
rius kiekvienoi.

Tris turkiszki laivai nuskandyti.
Petrograd. — Rusiszka Juoduju Mariu flota nuskandino 

tris dydelius transportinius laivus Sonugcnle. Prie Bosforo 
atsibuvo muszys terp rusiszkos flotos ir turkiszko laivo Goe 
ben kuris po keliu minutu turėjo trauktis in saugesne vieta.

Konstantinopoliuje sumiszimas.
Geneva. — Konstantinopoliuje gyventoje! šukele sumi- 

szima kuriame likos užmuszta daugeli ipatu. Daugeli kromu 
likos sunaikintais. SuTtoniszknr gvardrje 
apmalszinimo maisztininku. Preke ant maisto pakylo dvigu
bai Konstantinopoliuije isz priežasties kares del to žmonis 
pakele maiszati. Ligonbuežiai yra pripildytais sužeistais.

Maskolei laimėjo Bukovinoj.
Petrograd.— Bukovinoi kazokai užklupo pasiutiszkai ant 

austrijokiszku peksztininku. Austrijokus iszgujo isz trijų po 
ziciju ir paėmė 2055 in nelaisve, daugeli karabinu ir armotu.

Revoliucije Portugalijoj. — Lisbonas bombarduotas.
London. — Isz priežasties neužganadimo isz teberio pre

zidento, Portugalijoi pakylo kruvina revoliucije. Flota bom 
bardavo Lisbona. Sumiszimas dydžiauses yra Ciombra, Opor
to, Santarem ir kitosia vietosią. Daug ypatų likos užmuszta 
ir sužeista. Badai prezidentas Arriaga pabėgo.

Italijol užsinesza ant revoliucijos.
monis kanecz spiresi kares su Austrije ir del 

to pakylo po visa sklypą sumiszimai. Palicije ir vaiskas ne
gali apmalszyti maisztininku kurie dydelioms mynioms vaiksz 
ežioje po uliezes szaukdami: “Szalin su keiseriu! szalin su 
Vokiecziais! szalin su Franc Juozu!”

Badai jago Italije neižduos kares Austrijai tai pakils re
voliucije ir Italije pasiliks republika.

Philadelphijos draugystes 
tik nežinau ar visos, bet kai 
kuriu moka sanariai in kasa 
apart mėnesiniu dokliu 25c. 
ant meto pagelbai pasenusiu 
sąnariu kurie del senatvės jai- 
gu dirbt negalėtu.

Tuom laik tokiu da nėra, 
bet su laiku gali rastis. S žino
mi tarpu subruzdo kuopuotis, 
turėt pasikalbėjimus kad nu
pirkus kolionija prieglaudai 
tu seniu. Atstovai nuo drau- 
gyseziu jau susirinkimą 
jia ant Allegheny Ave., 
tuviu saleje, bet kaip 
kas nutarta, da nežine.

Philadelphijos lietuv. Szv. 
Kazimiero parapija rengia tu- ( 
ret ant boto ekskursija 13 die
na Birželio. Ta diena iszpuola 
nedeldienis, tai suma bus anks 
ti. Botas pasamdytas vardu 
“Karaliene Ona” Iszvažiuosia 
upe Delaware ir pamaremis 
važines 4 valandas, stoves ant 
vietos led va pora valandukiu, 
apleis vandenis botas 8 valan
da vakare. Ant boto sako bu
sią gerymai ir szokiai.

Pelnas bus naudojamas rei
kalams parapijos.

Suprantama kad laikas blo
gas, nūo neturtėliu ir bedarbiu 
per velykine ir kunigas nieką 
neeme, o parapijoi reikalai vis 
tie patis koki buvo geruos lai
kuos.

— Prasisaugokit nuo nege
ru agentu, Philadelphijoi pa
sirodė koksai ten ągenteljs>~s 
kurs pardavinejans žę^e. No- 
rintie pamatyt ta žeme, galinti 
nuvažiuot kumpanijos kasztais. 
Agentėlis yra lietuvis.

Susitarė apie 7 lietuviai ir, 
9 diena Gegužio sutarė važiuot 
pažiūrėt tos žemes. Ryte nu-

Nelaime kasiklosia 2 užmuszti Laikraszciams uždrausta agita

Pittston, Pa. — Laike “rabi 
nimo” pamatu Barnum kasikio

Szitie paveikslai likos atitraukti prie upes San, kuri plauke isz Karpatų per forteca 
Przemysla. Czionais matome Kuopa kareiviujsz Kabardino už Kaukazo, kurie verda sau 
pietus. Žemiau stovi kaukaziszki diensezikai su savo smageis arkliukais.

Duodasi mums skaityti kai- 
kuriame laikcasztiji duodasi 
girdėti pasakojimai kas po pru 
sijos valdžia rojaus gyvenimas 
visur gražu valna ir net pane- 
vale turi eiti vaikai mokytis, 
prieszingai — tėvai užmoka 
bausme.

Isztiesu prusijoj szvariau, 
bet bent reikalai stovi siauriau 
negu Mask o Ii jo j.

Joki gaivaleli ten augint ne 
gali žmogus be padotko, augi 
nant ir apmokant padotkai, tai 
gyvulis atsieina labai brangei, 
ir veliuk Lietuvoj ar kur per-

nesulauke, bet atėjo.
Kada jau laikas atėjo va

žiuot, agentas liepia eiti in ką
rą, bet szie reikalauja tikietu 
szen ir ten; agentėlis galins su 
knygutėms tikietus atlikt, nes 
už miles turins isz kalno ap
mokėjus. Nesusitaike — szie 
be tikietu nenorėjo važiuot, o 
agentas nenorėjo pirkt, ir li
kosi nemate žeme. * .

Mat agentas apmoka kelin% 
nes kasztus tik tada, kada per 
ka kas žeme, nepirkdams ap
simoka patsai žmogus. Mat 
yra agentu kurie ant vandenio 
lotus pardavinėja.

Philadelphijoi apie South. 
2 nd St. kur apgyvenę biedni 
žmones o daugiausei žydai, da
bar bizniai nupuolė.

Seniaus kur buvo sztoras ■ ii / • I ■ . ! • 1 ■ • ■ ■
prie sztoro, o kada apgyvent 
užplove žydai, bizniai nupuo;; 
le ant tiek, kad sztoru daugy
be stovi tuszti ypatingai nuo 
Cristian St. ik Reed, f— Darbai cukernese eina 
gerai, yra ir kitur kad dirba 
nors szlubai, bet kriauežiu dar 
bai tai isztikro yra nusmukia.

Senas Kapsas.

vot už Vokieczius. ,
Washington, D. C. — Laik- 

raszczei kurie laiko sžali vo 
ina žmonis 

prieszais Suv. Steitus užmo
kės bausmes $5,000 arba bus 
nubaustais in kalėjimą ant 
penkių metu. Randas agserg^ 
sti visus laikraszczius kurie lai 
ko szali vokiecziu idant pasi
liautu agitacije už vokieczius, 
nes prieszingam laike gali pa
kliūti in beda.

šia, prigulinti prie Erie Coal|kiecziu ir pakursti
Co. visas virszus nukirto už z 
muszdamas Juozą Martina 40 
metu ir Joną Bozaka 25 m. o 
Aleksa Žurski teip sužeido, 
jog badai isz to mirs. Visi gy 
vena Durijoi. Tris valandas 
užėmė ant atkasimo užžnusztu- 
ju.

NIISKANDYIAS ANGLISZKAS KARISZKAS LAIVAS DARDANELIUJE,

Laivas “Galiotas” kuris likos nuskandytu per Turkus Dardaneliuje per 
povandenini torpeda 12 Gegužio.

Czionais parodo austrijokiszkus nelaisvius po sargyba kazoku o žemiau transportu 
dažiuretojus laike atsilsio, kurie gabena amunicija ir maistą del kareiviu ant kares pleciaus.

Tris kataliku biskupai mirė.
New York. — Praejta nede 

lia mirė tris katalikiszki bisku 
pai: Biskupas Calton už Buff a 
lo, Biskupos Scanlon isz Salt 
Laike, Utah ir biskupos Maes 
isz Cavington, Ky. Paskutinis 
paėjo isz Belgijos ir badai mi
re nuo rupesezio apie sqdraski 
ma savo tėvynės per vokie
czius.

Krakusas pakartas praejta pet 
nyczia už žudinstat palięijanto,

Wilnington, Del. Petras 
Krakusas, kuris badai eme da- 
libas žudinstoje kun. Žebrio ir 
jojo gaspadines Gilmoniutes, 
likos pakartu czionais praejta 
petnyczia ir hg paskutiniai va 
landai kalbėjo, buk nedaliba- 
vo žudinstoje kun. Žebrio. Už

kybo ant virvutes už žudinsta 
palicijanto.

Ant kartuvių Krakusas pri
sipažino, buk prigulėjo prie 
bandos netikusiu palicijantu 
kurie pasinaudodavo isz juju 
vagyseziu ir apsipleszimu ir 
dalindavosi su jeis pelnu. To- 
liaus, buk Montvida kalbėjo 
neteisybia, buk jisai susitarė 
nužudint kun. Žebri.

Suaugusios krūvon mergaites.
Bostono, Mass.j Praneszama, 

kad ten esą dvi mergaiti, 3 me 
tu suaugę krūvon dvynukai; 
buvo manita padaryt operacija 
kad jas iszskyrus, bet kada 
persitikrino, kad ju nugarkau^- 
liai yra suvienyti,' manymas 
apie operacija atmesta. Mergai 
tęs yra sveikos, ir gražiai auga

Kad turėti pakaju.
Sudžia.— Ar buvai kada 

nubaustas ?
— Dieve sergek!
S.— Juk sedejiai tris metus 

kalėjime?
— E,, tas nesirokuoja, teip 

daviausi užsidaryti, kad turėti 
pakaju no mano bobos.



Draugas veda sužeista drauga o su jeis ejna dvi prižiūrė
tojos ligoniu. Kur josios? Suraskyte.

Istorije vargingo 
piemenelio.

Kuris vėliaus likos iszkeltas ant 
popiežiszko sosto. (2.

III.
Antras sugrįžimas.

Dvideszimts metu praėjo 
nuo to laiko, kada mateme su
grįžtanti in Hemą ciesorių Ka
ralių V ta po karei su pagoni
mis.

Ant apasztaliszko sosto jau 
sėdėjo ne Povilas III ežias bet 
Povilas IV-tas, apemes apasz 
taliszka valdžia 1555 mete.

Panasziai, kaip sveikinant 
ciesorių Karoliu V-ta, sugrįž
tanti isz kares, Roma pasipuo 
sze, teip lygiai iszsipųosze ji 
sziandien velei.

Sziandien czionais atsibuna 
ceremonija vainikavimo tria- 
ežio naujo popiežiaus. Brome 
rumu sustojo dvi eiles studen
tu garsaus muzikes mistro isz 
Palestrinos, idant savo choru 
pasveikint nauja Kristaus in- 
pėdini.

Puikumas iszkilmingos cere
monijos buvo neiszpasakytas. 
Bumai popiežiaus blizgėjo 
nuo szilku, auksuotu mandie- 
ru ir szarvu, plieniniu karei
viu. Karaliai, kuningaiksz- 
cziaų—bajorija, kareiviai ir 
daugelis dvasiszku dignitorių 
ir kuningu susirinko in rumus 
o minia žmonių apgulė juos 
isz lauko; visi susirinko idant 
atiduoti garbe naujam virszi- 
ninkui krikszczioniszkos Baž- 
nyczios.

Tarpe dignitorių atkreipine 
jo ant saves ypatingesne atyda 
tūlas vyras, pasirėdęs szilku 
rubais. Eidamas in rumus tu
rėjo ant galvos brange skrybė
lė papuoszta brangiom plunks 
nom ir dideliu brilijantu. Su 
iszdidyste ant veido ėjo tarpe 
susikuopinusios minios. Bet 
tajo iszdidyste matoma ant jo 
veido nebuvo ta pikta, akla 
savmylio iszdidyste, kuri ga- 
fnina pragaiszti ir nužemini
mus žmogui, kurio szirdije ji 
gyvena.

Su užsiganedinimu žiurėjo 
tas jaunas vyras aplink save 
matant minias žmonių aplink 
atiduodanezias jam savo pa- 
guodone. Bet netrukus jo 
linksmas ir užsiganedinimas 
dingo nuo veido; apsiniaukė, 
kada iszvydo prieszais save 
vyra, kuris vienog atidavė teip 
,gi kaip ir kiti paguodone.

Buvo tai paveikslas zoko- 
ninko Franciszkono; augszto 
laibo ir patogaus liemeno zo 
koninkas, tasai būdamas isz 
žiurėjo da gan jaunu, bet ant 
jo veido, kuris, rodos, buvo 
da nesuvytes bet giliomis mis- 
limis jau pažimetas, matomas 
buvo didelis rimtumas, nepa 
prastinas jauniems žmonėms. 
Zokoninkas buvo sujudintas 
regyklom, vienog gėrėjos joms 
ne su tuo kudikiszku linksmu
mu, kuris sako, jog paveikslu 
reginio gėrėsi vien akys ir du- 
szia tik tiek atjauezia, kiek 
akys mato. Ant zokoninko kak 
tos matoma buvo debesys gi
liu mielių, akyse jo matyt gale 
jiai kad duszia jo gėrisi nevien 
tuomi ka akys mato, bet gėri
si tais paveikslais, kokius 
pieszt gali tik szirdies ir du- 
szios jausmai. Apie ka jis szio 
je valandoje maste—nežinoma. 
Gilus užsimislijimas nedalei 
do jam patemyt prisiartinam 
ežio švietiszko dignitoriaus, 
kuri patemijo net tada, kada

jau tasai buvo visai arti prie 
jo ir trecziu kartu suszuko: 
^Szalin isz kelio, szalin minke, 
nematai kad eina grafas Gen 
naro Silvary!” Kada zokonin
kas lyg nusistebejes nuleido 
pakeltas akis, net tada iszgir 
dės prbakyma, norėjo nusi 
lenkt priesz galiuna, idant ati 
duot jam pagarbe, bet Silvaris 
tuotarpu stūmė smarkiai zo- 
koninka ir piktai niurnėdamas 
kad tokie ?argszai jam kelia 
pastoja, kad del bereikalo gru 
dasi prie popiežiszku rumu, 
inkuriuos niekad neineis, nu
ėjo sau pasipūtės puikybe.

— Gennaro Silvary? —tarė 
zokoninkas.

— Antru kartu stumia ma 
ne nuo s’enkszczio.

Iszd'dus grafas neg’rdejo to 
zokoninko pasargos, isztaitos 
pusbalsiai, ir drąsiai inejo in 
sale popiežiszku rumu, kur po 
piežius primiinejo visus sudės- 
tinejanezios jam pagarbe.

Ant zokoninko veido pasiro 
de kokis tai gilus užsimisliji
mas ir nuliūdimas. Tas grafo 
pastūmimas nubudino jame 
mintis, kurios sugražino jam 
jo praeiti, parode paveiksią 
tu laiku, kada kaipo vaikas 
stovėjo ant tu paežiu murmu 
riniu laiptu, kada buvo teip 
labai laimingas, kad tas nustu 
mimas priesz įdvideszimts me
tu per jauna grafa Silvary ne 
suteikė jam tokios kartybes, 
kaip sziandien; tada apgynė ji 
nuo S ii vary’o duktė ciesoriaus 
kuningaikszcziute Marija, ap
dovanojusi ji balta rože.

Zokoninkui, kame buvo tas 
pats musu žinomas doras Fe
liksas Perettis sziandien buvo 
labai koktu, jog tas pats Gen
naro Silvary vėl ineina jam in 
kelia, vėl pasirodo jam ir tai 
teip juodam paveiksle.

Ilga valanda biednas zoko 
ninkas buvo durnoje pagrimz- 
dės, bet galiaus primines sau 
žodžius Kristaus, idant kalti
ninkui atleiste kalte, veik nu
siramino ir stebėtina, net 
sulinksmėjo, matomai duszio- 
je pajautė smagius jausmus, 
kokius paprastinai jaueziame 
po atleidimui kaltes nuskriau- 
dusiam mus, sznabždejo:

— Vargszas visados tur 
lenktis priesz tureziu —bet. . . 
Vėl sublizgėjo jo akyse koks 
tai džiaugsmas. Bet, Dievas 
gal suteikt, kad turezius gali 
vargszu pasilikt, o vargszas 
tapti turtingu ir galingu. — 
Sziandien Vieszpatie, buk va
lia Tavo!

Ir toje valandoje suskambė
jo varpai, kuriu skambe zoko
ninkas kaip kad girdėjo žo 
džius: Dievas viską mato, vii 
kis Jame.

IV.
In pragaiszti.

Laikas yra godžiu pauksz- 
ežiu, kuris lenkdamas be palio 
vos viską ryja ir naikina. Te
ka dienos, sanvaites, menesiai 
ir metai in praeiti ir praėjusiu 
net baidžio, trumpiausios va
landėlės nieks nestengia sugra 
žinti, nieks negal suturėti ir ne 
daleisti inkrist in pragaiszti ir 
paskęst jojo ant amžių.

Tūkstantis —penkszimtiniu 
septinesdeszimtu kartu nuo 
mirties Kristuso gamta rode 
pasaulei savo atgimimą. Gam
ta viena turi ta galybe, kad 
pasenus vėl gal atjaunet.

Sziuomi kartu prisiėjo jiai 
sunkiai kovot su apnykimu, 
szaltis ilgai nedaleido. Pavasa
riui pasipuoszti grožybe ir gy
vybe, bet jaunyste galiaus per

galėjo savo kasdien augan- 
cziom pajiegom, saule sutarpi- 
no ledus ir atszylde žeme, kuri 
tuojaus iszeipuosze puikiu ru- 
bu.

Saules skaist s spinduliai 
auksavo ir puikius grafo Sil
vary rumus Montalte, szvel- 
nūs vejialis nesze kvapsnius 
žiedu pro atidarytus langus in 
vidų, bet gyventojai tu rumu 
atpratę jau buvo gereties pa. 
vasario grožybėms ir naudo- 
ties pavasario gaivinaneziais 
balsamais. Nejautė, ar gal ne
žinojo, kad jauezia tuos kvaps 
nius, neklause giedalo ežiui- 
baneziu paukszteliu. Gyveno 
juose dabar būrys losziku, ku
rie apsede dienomis ir nakti
mis stalus teip besidarbavo 
kasdien su tokiu pasiszventi- 
mu ir energija, kad viskas ki 
tas turėjo eit szalin. apart gė
rimo ir valgio, kadangi visa 
atyda, visas protiszkas intern- 
pimas paszvesti buvo loszimo 
veiksmui Ypacz patsai savi
ninkas rumu su tokiu pasiu- 
tiszku geismu, su liepsnojan- 
cziom akimis, niekad nera
miom, nuolat lankaneziom san 
loszikus, kaip kad troksztan- 
cziom iszpleszt viską nuo ju, 
kaip kad neszancziom aniems 
piktus velijimus. Teisingai, 
jog jokis loszikas nelinki lai 
mes savo sandraugui, o kad 
anam nusiszypso laimikis visa 
dos dega szetoniszka pavyda. 
Teip lygiai ir grafas jaute pa 
vyda ir blogus velijimus savo 
draugams, szirdis jo dege pa 
geidimu, o kad auksas, kurio 
pageidavo nupleszkejo in kito 
kiszeniu dege tad szetoniszka 
apmauda, kuri beveik negeso, 
kadangi auksas krūvom ėjo 
szalin nuo jo, o in jo kiszeniu 
labai retai atėjo, bet suvis tie 
iszloszti piningai atlygint ble- 
dies negalėjo, taigi trokszda- 
mas nuolatos atlygint losze su 
visu užsidegimu ir ta savo ble- 
di nuolat didino.

Veltu melde jo moteris, 
idant liautųsi su tuo loszimu, 
susiprastu ir pamatytu, jog 
tuomi sau daro kelia in pra
gaiszti,_ veltu ajsiszaukinejo
ant meiles jai prižadėtas, vėl 
tu rode vaikelius, kurie jau 
reikalavo pagialbos, kuriu atei 
ti nelaiminga motina perstatė 
labai liūdnai, jei tėvas nesusi
pras ir negialbes bent tuo, kas 
da liko. Veltu! Grafas Genna 
ras suvisai nenorėjo ne klau
syt perserginejimu ir raudu 
moteries. Blėdis milžiniszka 
kokia padare jam loszimas su
kūrė da didesni norą da didės 
ni pageidima loszimo ir nieks 
neinstengtu perkalbėt"jo, ne 
pertikrint, kad tas aklas siel 
vartinis besiveržimas paskui 
pageidima gal instumt ji in 
pragaiszti. Pamirszo visokius 
savo žmogiszkus privalumus, 
pamirszo moteri ir vaikus, pa 
miražo visus ukystes reikalus 
ir viską, nes žalias stalelis bu 
vo jam visukuom. State kas
kart didesnius skaisezius ir vis 
prakiszinejo, kadangi ta nedo
ra laime niekad netarnauja 
tiems kuri jos pageidauja. Ka 
da pralosze visus piningus, 
tada likuczius mete ant stalo 
kalbėdamas tuomi balsu, ko 
kiu kalba matans savo neisz 
vengiama pragaiszti:

— Viską paėmė velniai!....
Nemelavo, viską paėmė, 

bet ne velniai, veltu kaltina 
mi, tik locnas pageidimas s ve 
timo turto ir pikti draugai. 
Viskas nuėjo, viskas, puikus 
rūmai, kurie kitados buvo 
teip turtingais, sziandien puo- 
sziami negut pavasario grožy
bėms, bet grafui Gennarui, 
kas isz ju?

Auksas iszsiseme suvisai, i '
iždiniezia kuria teip rupestin 
gai dabodavęs tėvas, jau bu
vo tuszczia. Pasiliko ukisz 
kas turtas, pasiliko dirva ir 
namai, bet Gennarui jau vis- 
tiek viskas pražuvo, kadangi 
ukystes darbai jau buvo sve 
timais ir suvis nemislijo kad 
da galėtu gelbeties, jei imsis 
prie doro teisyngo triūso, jei 
jieszko laimes ir pelno ne ple 
szime, kuomi yra loszimas, 
vien darbuose, teisyngame triu 
se.

Grafas Gennaro Silvary pa 
mislijias apie tai, kad da jam 
liko namai urnai sukrutėjo, ir 
stvėrėsi už kaziru. Pastate

visa savo likusi turtą, t.y. na 
mus ir dirva. Kas bus jei ir 
tas nueis?-klausę drebėdamas 
pats saves. Neilgai lauke at 
sakymo. Po keliu sekundų 
nukrito ant jo tas atsakymas 
kaip perkūno trenksmas, o jis 
nubalęs tylomis isztare: Vis 
kas... )

Susprangintas balsas sukly- 
kimo iszsiverže isz grafo kru 
tines. Stovejias kaip suakme- 
nejias ir pats nežinojo ar jau
ezia ka savo krutinėję, ar tik
rai pavirtęs in akmeni. Neži
nia kaip ilgai butu teip stove 
jias, jei toje valandoje nebutu 
in kambarį inejias naujas sve- 
czias.

Buvo-tai žmogus vidutinio 
amžiaus, patogios iszveizos, 
o jo juodose akyse ir malo 
niam nusiszypsojime matoma 
buvo gerumas jo szirdies Isz 
vydes grafa Gennara Silvary 
nubalusi ir stovinti kaip mur 
murine stovyla, nusistebėjo, 
dingo jo nusiszypsojimas ir žo 
džiai pasveikinimo vieton 
linksmai ir skardžiai praskam 
bet, tylomis isz lupu iszejo:

— Laba diena tamiston.
Gennaro pakele akis ir at

kreipė jas apreibusias in ine 
jusi.

— Kas esi? — tarė kaip 
pats nežinodamas ka kalba.

Ateivis nusiszypsojo kar- 
cziai ir atsake:.

— Begu dantys laiko pada 
re ant manes tiek atmainų, kad 
Gennaras Silvary negal pažint 
savo dėdės Aleksandro.

Gennaro, kuris buvo paszo- 
kias nuo kėdės kada paskutini 
savo turtą pralosze, dal>ar vėl 
tacziaus nudribo, negu atsise 
do ant kėdės, nukorę žemyn 
galva.

Aleksandras palingavo liud 
nai su galva žiūrėdamas in sa 
vo brolėną, kuris, vienog 
grait pakele galva ir tire:

— Gerai kad mus aplankai 
pasilinksmink su mumis.

Aleksandras matydamas, 
kad Gennaras pats nežino ka 
sako, vėl kareziai ir iręniszkai 
nusiszypsojias padare gesta (ju 
dėjimą) suran kak ai^kadLa|> 
stumdamas szalin nuo saves 
toki uszkvietima ir atsake:

— Dėka vo j u. Atlikau isz 
pažinti priesz pribuvimą in 
Montalta ir panasziu žaisliu 
niekad nenaudoju. Trumpai 
ežia busiu norėjau tik kelis 
žodžius su tavim pakalbėt ir 
keliauju m sziaurine Italije.

Gannaras suprato ji, nužėrė 
nuo kaktos buina puduri plan 
ku^, ir, paduodamas Aleksam 
drui ranka, tare in kazyrny- 
kūs:

— Perpraszau tamistas, kad 
paliksiu jus, bet turiu svarbu 
reikalą ir užtruksite kelias 
minutas laiko, po kam vėl bu 
siu czionais.

Netrukus Gennaras su gimi 
niecziu buvo du vienu paszali 
niam kambarije rumu ir sten 
gesi visokiais budais nuduot 
linksmumą, idant nedaleist 
prietebui dasiprotet piktada 
rystes kokia papylde delei ka 
zyru, bet tas jam nesiseke; isz
tare kelis mažai suprantamus 
žodžius stovėdamas priesz di
deli Venecijos darbo veidrodi 
taisant sutarszytus plaukus ir 
didele kryza ant kaklo, bet tos 
kalbos Aleksandras ar gal ne 
girdėjo ar visai neklause žo 
džiu brolėno ir atsiliepe tuo tar 
pu: . ‘

— Labai svarbus reikalas. 
Kaip patsagal atspėdamas už- 
temija savo draugams priver 
te mane aplankyt tave ir ati 
traukt nuo tavo draugu, kurie 
kaip temijau nelabai isz mano 
apsilankymo užganėdinti. Ra
si, isztusztinai jiems kiszenius 
o gal jie tau stengiasi isztusz 
tyt — kalbėjo aiszkiai iszleto 
paskutinius žodžius, gal dėlto, 
idant atkreipt atyda brolėno, 
jog ta žaisle yra netik nedora, 
bet ir kenkianti materialiszkai 
Suvis nesitikėjo, jog Gennaro 
teip toli jau nuėjo, kad visa 
tėvo palikimą paleido. Neil
gai laukdamas trauke to 
liaus:

— Szitai klausyk! tu turi 
moteri, turi vaikelius, link
smai gyvenimą leidi, bet asz 
asz turiu turtus, turiu visas pa 
tinkamybes, tik vien laimes 
man trūksta. Esmių kaip ži 

Į nai jaunikiu ir juom pasiliksiu

iki minant, nes szirdis mano, 
viena,vienu viena pasauleje 
atradtsau mylima buiti, bet 
ta... - balsas jos springo ir tu 
rejo ai ūke t valandėlė. Aky 
se joiublizgejo aszaros ir ma 
tomą apmalszino ta skausmą 
kuri suspaudė jam szyrdi, ka 
da nintys perstatė paveiksią 
praeties. — Žinai, kad ta ma
no jumyletine, tas mano idea
las r laime —persikėle in kita 
svita ir ten laukia manes.

feiame sviete man nieko ne 
ra au, bet troksztu bent pas 
kuines gyvenimo valandas pa 
sally t sau; gal nepasielgs teip 
beaukiant mirties.— Nusiszyp 
soo smagiai ir trauke toliaus: 
Tigi ar atspėsi kaip ? Sztai ne 
ttikus ir mano rūmuose skam 
bs skardus balseliai vaikeliu! 
Ainksztos rankeles apkabinęs 
cano kakla ir gluodnios gal ve 
l‘s glausis kaipo prie teviszkos 
Jrutines....

— Nesuprantu! ir sumurme 
jo Gennaias žiūrėdamas in gi 
minieti.

— Suprasi, kada tau pasaky 
siu, jog musu jaunystes priete 
liūs, Adameus isz Genevos pa 
simire ir paliko du vaikuczius 
be maisto gyvenimui; visokios 
nelaimes paėmė jam turtus. 
Taigi imu tuodu vaikuczius 
pas save ir užvaduosiu jiems 
tęva.

Bekalbėdamas užsidegime 
nepatemijo, kaip veidas Gen 
naro pradėjo niauktis, atkrei 
pe ant jo savo akis net tada 
kada szis tarė:

— Imi svetimus vaikus, ar 
ne geriau butu, kad paimtu 
miai vaikus savo giminieczio?

— O, pamislyk kad asz pa 
mirsziu apie jus ir nieko isz 
mano turtu tavo vaikam nepa 
skyrsiu, kada mane Vieszpats 
Dievas paszauks....
Bet jng tavo vaikai tur gražia 

tenszV', kadangi apart tėvai 
nystes apiai kibi didelius palai 
kus brolio savo dieduko, mirų 
šio Vt-ronoj.

G muaro insmeiges akiu žiu 
rejime in murmurine plyta as 
los, stovėjo tylėdamas. Jaus 
mrjopumiszo ir negalėjo 
pats suprast ka jauezia jis toje 
valandoje. Gėdytis nedaleido 
puikybe, puikaut vargsziu ne 
buvo ko, rustinties—bet ant 
ko? Kerezyt, bet kam, Suverst 
kalte, bet ant saves paties-tie 
visi jausmai irszino ji ir pasi 
renges buvo inpult in sielvar 
to pasiuntimą,bet gedijos isz 
reikszt Aleksandrui to, ka pa 
dare per savo neiszminti.

Aleksandras, jei butu žino 
jias kas pasidarė arba jei butu 
bent praujenesme turejias apie 
ta baisu padėjimą giminieczio 
visai gal butu neatlankes jo 
ir nepasakes jam savo doro už 
manymo, bet nieko jis nežino 
jo kokiu keliu nuėjo tas pui 
kus grafukas, kuris ir nuo pa 
ties ciesoriaus gavės gražu pa 
mokinimą, bet piktoj jo szirdi 
je joks geras žodis neprisieme; 
dingo kaip numestas ant uolos 
grūdas. v!

— Genarai! tarė vėl Alek 
Sandras manes per ilgesni lai 
ka nebus Romoje. Apart ta 
ves neturiu nieKa kito tokio, 
kuris laike mano nebuvimo 
rėdytu, arba bent prižiuretu 
reikalus mano namu. Neseniai 
patyriau, jog ketini pasivie 
szint Romoj, taigi meldžiu pa
tarnauk man ir pasilik mano 
rūmuose iki mano sugryžimui 
panų.

Genaras, sulinkemejias atsa 
ke, jog su noru tinka ant pro 
pozicijos tuo noringiau kad ne 
reikalaus po svetimus kampus 
trankyties....

Aleksandras nieko, suvis 
nieko blogo tame nematyda
mas, teipgi buvo linksmas, in 
Gennara tarė:

— Esi labai nuvargęs ir isz 
bliszkes. Atjaucziu savo te
viszkos szirdies jausmus. Ap 
gailestauji miruse dukriuke.

(Toliaus bus.)

Pas advokata.
Kaip tai? tu nori, idant ta 

ve priimtau už tarna? Nese- 
nei buvau tavo apgineju priesz 
suda!

— Nugi, ponas advokatai, 
mane tada gynei ir prisiegavai, 
jog esmu doriausiu žmogum 
ant svieto.

Baltimores vaikynai rugoje, 
Kad mergynos apie juosius 

- nedboje,
O da ir iszjuoke,
Pokula nekokia,

Viena isz krajaus nesenei 
pribuvo,

O josios jaunikis net Ch’ca- 
ge buvo,*-

Tai pas jin nurasze.
Ir tikieto prasze, 

Kad prisiunstu del jos, 
O jieji tuojaus pas jin važiuos. 

Mielinate, jog važiavo? 
Ne! kaip tik tikieta gavo, 

Sudraskė tuojaus^
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Ir nepageidavo jojo daugiaus.
Ar žinote, stokas geru mer

gynu, '
Ir man gaila labai vaikinu,

Jog in bile kuodą insiklepoje, 
O ta kaip kvaili už nosies 

vedžioję;
Oi tie j ei vyrai, 

Tai dievaž kvailei.
* * *

Viena bobele, su pakrypu 
šia galva, 

Daro del žmonių dydele balda 
Po grincaes bėgioja, 

Liežuvius ant visu neszioja, 
Gnr ežios nevaktuoje,

Aslos neszluoje.
Ir mergynu tamia pleisia yra, 

Bet geros neyra,
Laksto kaip akis iždegia, 

Kaip kates pagedia, 
Su žmonimi barasi, 

Skundimais grasinasi.
O jus szlapnoses, 
Jus kaltunuotes.
Stuboje Bedekite, 
Darbeli dirbkite, 

Mamulėm pagialbekite, 
Žiotis uždarykite, 

Liežuvius prikanskite, 
Kaip nepaliausite, 

Tai gerai ] er szonus gausite!
-x- * *

Oj tas Ernestas,
Ne kas do miestas, 
Tiligrama gavau, 

Bet da truputi susilaikiau. 
Netrukus in ten pribusiu, 
Tai dydeli jums purvina pa

darysiu.
Lukaut!

* * *

Viename pleisia mergynu 
tik kiaturos,

Na ir da viena pribuvo isz 
Czikagos,

Tai kaip apspito vaikynai, 
Kniaukė kaip katinai.

O ne kas mergyna, 
Ne dydele maža,

O szirdeles giluki turi, 
Ne ant bile ko žiuri.

Teip kaip ant szviežio van 
denio puola žuvis, 

Ir vaikynai teip daro suvis!
* * *

Yra tokiu mergynu kvailiu, 
Kaip pulkas aviu, 

Kaip tik pamato vaikyna, 
Rodos drugis jia drebina;

Jagu jau užkabina, 
Tai jau gana.

Kaip smala prisikabina, 
Savo “feliu” vadina,

Ne viena bobele gyminaite 
n pargabena,

Tai mielina, vyru turės gana. 
Vyrus pas save vadina,

O katras ne ejna, su kumsz 
ežia grasina,

O kaip gimyne turi, 
Tai gyvenimas buli. 
Vyrai nuolat atejna,
Ir kožnas fundina, 

Už kožno leisti prižadineja, 
O vis tik prigaudineja. 

Kada vyrai danti atkanda, 
Spaeabo gerti neranda, 

Pasibaigė linksmos dienos, 
Negauna dinerkes nevienos. 

-----♦ • ♦---------
Mokykloja.

Daraktoris: — Ar yra kokie 
paukszczei be plunksnų? Vie
nas iez studentuku:— Yra, gai 
dys.

Dar: — Kaip tai tu matei 
gaidi be plunksu.

Stud:— Teip maeziau buvo 
nupesztas.

W. D. BoczkowskM o.Mahanoy City, Pa
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Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka.

Apie Jonuką, Arkluka, Antaite ka 
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemeziugpilo.

Apie Karalaite paversta in varle.
Apie Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szetomszkas szokis.
Prakeikta.
valtys.
G ūdras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis 

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

juti, Katinėli niaukleli ir apie Ra- 
ganiszka .Jeda.

Petras bude.
Apie tris Brolus Karalaiczius ir 

serganti ji u Tęva.
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu 

szalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu, 

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galinczhis.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes? Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

ne-

ir

Szluoeziaus duktė.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis. platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

savo valdonu. Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltukas.
Medalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka 

senu žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo milinezios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase kasikiu. Apisaka seno 

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio 

jo. Kasako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pataikė dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiurke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo jieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szy vuke.
A pie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagramduka.

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

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio.



DIDŽIAUSI DAIKTAI.
(Dalykai naudingi ginčiuose.)

J

Didžiausias teatras sviete 
yra naujas operos butas Paiy 
žinje Jis užima beveik tris 
akrus žemes; jn kubiszkas dy
dis yra 4 287 000 pedn; jis 
kainuoja apie 100 000.000 
franku.

Didžiausias kabantis tiltas 
yra tarp New Yurko ir Brook- 
]yno; ilgis jo svarbiausio 
skliaustlankio yra 1 595 pėdos 
6 coliai; visas tilto ilgis yra 
5 980 pėdu.

Augszcziausias veikiantis 
ugniakalnis (vulkanas) yra Po 
pokafapetl — “rukstas kalnas” 
— triffdeszimts penkios mylios 
in pietvakarius nuo Puebla. 
Meksikoje; jis yra 17 748 pė
du augszcziau vandens lygma
les ir turi trijų myliu (anglisz- 
ku) ploczio krateri apsukui ir 
1.000 pėdu gylio.

Ilgiausias vielos tiesinys yra 
panaudota telegrafai Indijoje 
per upe Kisinah Jis yra dau
giau 6 000 pėdu ilgio ir yra 
1.200 pėdu augszczio.

Didžiausias sviete laivas bu
vo Great Eastern. Jis buvo 
680 pėdu ilgio, 83 pėdu .plo
czio ir 60 pėdu gylio, turintis 
28 627 tonus sunkumo, 18.195 
kub. pėdu didumos ir 13 334 
gryno registro.

Didžiausia tvirtyne, žiūrint 
nuo strategiszkos atž valdos, 
yra garsioji Gibraltaro tvirty
ne. Ji užima uolini pussali, in- 
sidavusi in marias, apie tryju 
myliu ilgio ir tryju bertainiu 
mylios, ploczio. Viena viduri
ne uola iszkyla iki 1 435 pėdu 
augszcziui; augszcziau vandens 
lygmales. Jos sziaurinis szonas 
yra kuone perpendikuliarisz- 
kas, kuomet rytinis yra pilnas 
baisiu skardu. Pietų puseje 
pasibaigia taip vadinamu Eu
ropos Taszku. Vakarinis szo 
nas yra netoks skardus, kaip 
rytinis ir tarp jo apaežios ir 
.juru yra siauras, beveik lygus 
[sklypas, ant kurio yra pastaty 
tas miestas Gibraltaras Tvir 
tynė.yra skaitoma neinimama 

Lkariszkam užpuolimui. Papras 
tas ’garnizonas, taikos laikė, 
skaito apie 7.000.

Chiniszkoji siena yra du 
džiausią visame sviete. Ji bu
vo pabaigta pirmutinio cieso
riaus Taino dinastijos, apie 
220 metu priesz Kristų; kaipo 
apsidraudimas nuo totorių. Ji 
eina sziauriniu Cliinijos paru- 
bežiu per augszcziausius kal
nus ir giliausius klonius, per 
upes ir visas kitas gamtiszkas 
kliūtis. Jos ilgis yra 1.250 my 
liu. Skaitant 5 pėdu paramsti, 
visas sienos augsztis isznesza 
20 pėdu; storis, ties apaezia, 
25 pėdos, o ties virszum, 15 
pėdu.

Giliausia kasykla sviete yra 
Lambert anglies kasykla, Bel
gijoje, 3.490 pėdu.

Didžiausias urvas yra Milži- 
niszkasis Urvas, Edmonsono 
apskrity, Kentuckyje. Jis yra 
arti upes Green, apie szeszios 
mylios nuo miesto Cave ir 28 
nuo Bowling Green. Urvas su
sideda isz betaisykliszku kam
bariu, kuriu tūli yra dideli, 
guli ant ivairiu lygumu. Kai- 
kurie ju yra perkertami plau
kimu požemines upes Echo 
szaku. Toje upeje gyvena ak
los žuvis.

Ilgiausias geležinkelio tune
lis sviete yra szv. Gotardo tu
nelis, ant geležinkelio szakos, 
tarp Lucernes ir Milano. Tune 
lio viražus yra 900 pėdu že 
miau pavirszio ties Andermat- 
tu ir 6 600 pėdu po Kastlehor- 
no virszune, szv. Gotardo gru
pes. Tunelis yra 26| pėdu 
ploczio ir 18 pėdu, 10 coliu 
nuo apaežios iki virszaus 
skliaustui. Jis turi 9 Į myliu 
ilgio:

Didžiausiais medžiais sviete 
yra milžiniszkieji Kalifornijos 
medžiai. Vienas isz gojų, Tu
lare apskrityi, sulyg iszmata- 
vimu Valstijos Geolygiszkojo 
Matavimo nariu, esą 276 pė
dos augszczio, 108 pėdos sto
rio ties apaezia ir 76 pėdos 
augsztyje 12 pėdu nuo žemes. 
Kaikurie medžiai yra 376 pė
du augszczio ir 34 pėdu dia
metre.

Didžiausias knygynas yra 
Bibliothegue Nationale. Pary
žiuje, įsteigtas Liudviko XIV.

■
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SZUO VIENATINIS PRIETELIS ŽUVUSIU KAREIVIU PALAIDOTU SVETIMAM 
SKLYPE.

Butu geriau.

— Na, Juozai, asz tau gavau 
džiaba už sarga prie vandeni
niu prudu.

— Dėkui tamistui, nes man 
butu geriau bravore prie dir
bimo alaus.
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PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

Jame yra 1.400 000 tomu; 300 
000 broaziuru; 175 000 rank- 
raszcziu; 300.000 žemlapiu ir 
chąrtu ir 150.000 piningu bei 
agnosu. Graviūra suvirszum 
1 300.000, o rinkinyje esaneziu 
apie 10.000 tomu. Portretu 
skaitoma apie 100.000.

Didžiausias tyrlaukis yra 
Sachara, didelis sziaurines 
Afrikos plotas, beaitiesias nuo 
Atlantiszko vandenyno vaka 
riniu Nyliaus kloniu i u rytus 
Ilgis nuo rytu in vakarus yra 
apie 3.000 myliu, jo vidutinis 
plotis yra apie 900 myliu, jo 
dydis apie 2 000 060 ketvirtai 
niu myliu. Lietus puola Sa
charoje srautais protarpiuose 
5, 10 ir 12 metu. Vasara kar 
sztis dienomis yra nepakenezia 
mas, bet naktis taukiai būva 
szaltos. Žiema oras būva kar
tais žemiaus užszalimo laips 
nio.

Didžiausia piramida yra 
Cheops, viena isz trijų Mem 
fiso piramidu grupos, esan 
ežios ant augsztumos, 137 pė
du augszcziau lygmales augsz- 
cziausio Nyliaus potvinioi Jo
sios didumas likosi sumažin- 
tas, paimant jos laukines dalis 
aprūpinimui akmenimis mies 
to Kaire. Josios mūras isz pra 
džiu susidėjo isz 89,098,000 
kubiszku pėdu ir ligszioliai tu 
ii dar 82,111,000 pėdu. Da
bartinis vertikaliszkas augsztis 
jos isznesza 450 pėdu, pirmiau 
buvęs 479 pėdu. Visas jos ak
menų sunkumas yra apskaito 
ma ant 6,316,000 tonu.

Didžiausias varpas sviete 
yra Maskvoje, Car Kolokol, 
ant žemes ties Kremlium. Ap
sukui ties ^apaezia jis turi be
veik 68 pėdas, o jo augsztis 
yra daugiau kaip 21 pėda. Sa
vo storiausioje vietoje turi 23 
colius ir sveria, sulig apskai
tymo, 433,722 svarus. Jis nie 
kuomet nebuvo pakabintas.

Abelnas Patarimas.
Apgarsinimas

Mes esame labai dėkingi sa 
vo viengeneziams už laiszkus, 
kurios gauname nuo musu 
viengeneziu, kas link musu ne 
kuriu gyduolių veikmes. Mr. 
Jos. Pokorny parasze mums se 
kauti laiszka: “Melžiu priimti 
mano geriausia padėka už 
Tamstų puikias gyduoles, ku 
rios vadinama Trinerio Ameri 
koniszku Kartaus Vyno* Elixi 
ru. Asz kamavausi viduriu už 
kietejimu ir nuo to paeinan 
ežiomis komplikacijomis;, bet 
po pavartojimui Elixiro jau 
cziuosi visai gerai. Jos. Pokor 
ny, Chicago Heights, 111.” 
Asz pasitikiu, kad szis Mr. Po 
korny’o patyrimas bus priim 
tas tukstaneziu serganeziu už 
kietejimu viduriu ir kitokio 
mis ligomis, kuriose užkietėji
mas yra nuolatiniu apsireiszki 
mu. Jis taipgi sustiprina viri
nimo organus. Kaina $1.00. 
Aptiekose. Jos. Triner, Manu
facturer. 1333—1339 So. Ash
land avė., Chicago, Ill.

Nugaros ir sprando skaus 
mai, ar jie butu reumatiszki, 
ar neuralgiszki, bus greit nu 
malszinti Triner’s Linimentu. 
Kaina 25c. ir 50c., per 50c., 
per krasa 35c. ir 60c.

Rusijos reikalai ir Dar 
danelu susmauga.

Dardinelu sasiaura buvo ir 
pasilieka vis dar 'opiausia viso 
Balkanų klausymo vieta, ap 
link kuria susipynia yra prie 
szingiausi didžiųjų ir mažųjų 
valstybių reikalai. Tasai ivai
riu valstybių reikalu prieszin- 
gamas Dardanelų klausyme 
taip yra didelis, jog jam iszrisz 
ti m ra dar lig z oi iszradusios 
budo ne taip susigiedojusios 
sziame kare valstybes sajungi 
ninkes, kaip antai Anglija ir 
Prancūzija isz vienos puses ir 
Rusijos isz antrosios. Jei bu 
tent Anglija ir Prancūzija, 
kiek galima spręsti isz judvie 
ju spaudos balsu, daugiausia 
yra linkusios pripažinti sasiau 
ra neutrale, tai Rusija malone 
tu matyti ir Konstantinopli ir 
sasiaura iszimtinai vien savo 
rankosia. Kaip galutinai tas 
klausymas bus iszrisztas, jei 
prieitu prie Turkijos dalybų, 
dabar sunku atspėti. Visa pa 
reis, be abejones, nuo to, kam 
prisieis tarti paskutinis žodis

Tuo tarpu betgi, kol visa 
tai įvyks ne pro szali bus pa 
žiurėjus i tuos realius ekonomi 
nius reikalus, kurie|spiria Ru 
sija reikalauti Dardanelų sa 
siauros savo nuosavybėn.

Tie Rusijos reikalai- tai pir 
miausia, eksporto reikalai. Pa 
imkime skaimenis. Taip, 1913 
metais buvo isz Rusijos iszvež 
ta užsienin prekių iszviso už 
1.520 mil. rub. Isz to skai 
eziaus pro Dardanelus buvo 
iszvežta prekių už 557 mil. 
rub., t. y. į visu iszvežtuju už. 
sienin prekių. Jei paimsime 
betgi Rusijos grudu prekybos 
statistika, tai Dardanelų svar 
bumas Rusijos prekybai mums 
dar labiau paaiszkes. Taip tais 
paežiais metais grudu užsienin 
buvo iszvežta isz Rusijos iszvi 
so 651 mil. pudu už 594 mil- 
rub. Isz to ska?’eziaus pro Dar 
danelus buvo' iszvežta 483 mil. 
pudu, t.y. daugiau ne 80% vi 
su iszvežtuju užsienin grudu’ 
daugiausia kviecziu ir miežiu.

Užsidarius Dardanelams, tu 
ri sustoti ne tik ežia paminėto 
ji prekyba, bet priverstas yra 
sustingti ir visas surisztas su ta 
prekyba ekonomijos gyveni 
mas: Odesos, Nikolajevo, Ro 
stovo ir Novorosijsko uosto 
darbininkai nustoja darbo, ge 
ležiūkeliai, vežantieji in tuos 
uostus prekes, pristinga uždar 
bio— ir iszirsta visas Rusijcs 
pietų, turtingiausiu jos srieziu, 
ūkis.

Su dardančiais labai arty- 
mani saryszyje yra ne tik Ru 
sijos prekyba, bet ir pramoni 
ja, labiausiai gi gazo pramoni 
ja, kuri pro Batuma ir Novo- 
rosijska iszveža užsienin ,gazo, 
benzino ir visokiu tepalu maž 
daug už 50 mil. rub. 1913 me 
tais isz Baku visokiu tepalu 
19 mil. pudu, užsienin gi isz 
Baku pro Dardanelus iszvežta 
isz to skaieziaus 11 mil., arba 
61%. .

Mes ežia paminėjome vos 
viena, antra pavyzdi, nurodau 
ti Dardanelų svarbumą Rusi 
josprekybaiir pramonijai. Tas 
svarbumas, žinoma, vis kas kar 
ta auga, augant ir Rusijos 
pramonijai, y paežiai gi Rusi 
jos pietuose, kame guli viena 
turtingiausiu Rusijos srieziu, 
kurios laukia, jei tik Rusijajis 
tengs parūpinti tinkamu saly 
gu, szviesiausia ateitis.

Todėl suprantama yra, tu 
rint omenyje nors vien tik ežia 
pažymėtąja ekonomine kiaušy 
mo puse, k- del Rusijos pirk 
liai ir pramoninkai, prie kuriu 
prisidėjo pastaruoju laiku per 
bajoru suvažiavima ir Rusijos 
dvarininkai, taip karsztai ir 
stamantriai reikalauja, kad Ru 
sija nepraleistu progos ir pasis 
tengtu pasiimti Dardanelus i 
savo rankas. Ir negali būti abe 
jones, jog Rusija, kiek tai isz 
jos pareis, visa pajudis ir visa 
padarys, kad iszgavus Dardane
lus, o isigavus tenai pasirupis 
kuotvireziausiai isivieszpatau 
ti.

J. Bk.

KUR BŪNA?
Mano tikras bi-olis Pranas Czip- 

lauckas, paeina isz Kauno gud., Ra- 
seinu pav., Szimkaicziu Wolos., Ro- 
peiku kaimo. Pirmiau gyveno Pitte- 
ield, Mass, dabar nežinau kur. Jis 

pats ar kas kitas, meldžiu duot žinia 
ant adreso. ; oą)

Kaz. Ceplauckas.
R', F. D. Box 6 A.

Oregon City Oreg.

Mano draugai Vincas Laurinaitis, 
ir Vincas Kaunoka, paeina isz Suval
kų gub.. Naumiesczio pav., Dobravš^ 
los gmino, Laurinaitis Szirvydu kai
mo, o Kaunokas Mikitų kaimo. Pra- 
szau atsiszaukt ant adreso, -(q^ o^)

.Ant. Paliukaitis,
Box 541 Keyport N. J.

Nedelioj popiet, 9 diena Mojans 
prapuolė mano sūnūs Stanislovas Ta- 
moEzauckas (Thomas) 14 metu senu
mo. Jagu kas jin matytu tegul ma
loningai du. da žinia tėvams ba moti
na isz proto eina. Jisai gal randasi 
Pittsburge. Duokite žinia ant adreso

Peter Thomas.
Box 821 McDonald, Pa.

Mano tikras brolis Kazimieras Pui
dokas (angliszkai Chas. Pedok) kuris 
gyveno kitados Adamson, Oklahoma 
ir Tamaqua, Pa.. Amerike gyvena 
13 metas. Paeina isz Kauno gub. 
Rasejnu pav. Miszunu kaimo, Girkal 
niu. par* Turiu pas jin svarbu reika
lą ir meldžiu tegul jisai pats greitai 
atsiszauke arba kas kitas danesza 
apie jin ant adreso: (ęg -m4)

Mr, Anthony Puidokas. 
1214 E. Centre St.

Mahanoy City, Pa

Puiki Dovana!
Knyga apšvietos, knyga mokslo, 

ta knyga “DAKTARAS” mokina, 
ką daryt apsirgus,taip-pat kaip ir kur 
išsigydyti, lygiai knyga “Daktaras” pa
rodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

Knyga iliustruota puikiaisšita 
moksliškais paveikslais ir apie žmo-' 
gaus kūno subudavojimą su visokio
mis paslaptybėmis.

Ypatingai serganti, nusilpnėję, su
kliurę, pasigadinę per jaunystės 
klaidas ir varginami visokiomis, kaip 
paprastomis šviežiomis, taip užsise- 
nėjusiomis ligomis, šioje knygoje 
atrasite tikrą rodą.

Knygoj “Daktaras” labai dąug ap
rašo apie vyrų ir moterų nenorma- 
lišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai 
taip išdėstinėja, jog kitose knygo
se to negali atrasti. Šita knyga 
kiekvienam rtžaugusiam vyrui ir mo
teriai labai reikalinga turėti, .kad ži
noti kaip 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 ligos, tai 
pirma, nekaip kreipsies prie kokio 
nors gydytojaus, arba vartosi lie- 
karstas, reikia perskaityti knygą 
“Daktaras”, nes daugybės žmonių 
perskaitę šitą knygą pasigelbėjo, 
pasinaudodami iš pamokinimų.

Todėl, kad t^ knyga labui visuo
menės išleista, tai kiekvienas ją ap
turės dovanai, ’kuris tik atsiųs 10c 
štampų del prisiuntimo.
Reikalauk dar šiandien ir adresuok:

The Philadelphia M. Clinic
1117 Walnut St., PHilada, Pa.

PASARGA: Profesonališki Dakta
rai Klinika greit visokias ligas gydo.
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9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi
tos knygos preke tiktai 25c.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir aficieriu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25c,
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Sermėga mužiko” | 
“Su kuom kas kariauja, nog to r, 
dingsta” Preke knygos 25o
-------------_— ------------ .------------------

5 istorijos, 77 puslapiu, apie | 
“Grigorius kuris per 17 metu s:

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis’’ “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 2ao,

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “ ' 
ar keturi” p
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Pre&e 25c

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mis- 
trasir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

u
“Svietas Dvasiu”

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme už szyksztuma” 
“Mažo sziauoziaus dideli reika- 

Dienos kentejimo Nantoj” 
i” Szitos

lai” 
“Netobulas žmogus” 
knygos preke tik 25o,

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177' puslapiu tik 25c

4 istorijos, 198 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “

8 , O g I 
s ■ o 
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gyveno ant salos;’ “Isz mirusiu f 
g prisikėlė” “Dorybe veda in | 

aime” “Debesėlis” Preke 25o £
3 istorijos, 112 puslapiu apie ® 

Ę “Nevaloje pas Mr^irus” “Viesz | 
kelio duobes” “Kkralaitis žmo- Į 
gus” Preke szios knygos 25c
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Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minėtu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paozta ir 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite, Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

I W. D. I0CZK0WSH-C0.

f Mah įsoy City, Pa.

Pamokinimai.

Netikėk niekados tam, 
Kuris ne žiuri in akis kitam 
Niekszus pažinsi ant darbu, 

Kvailus ant juju kalbu. 
Nedorėlius ant veido ir akiu.

Tiktai toji gera mergina, 
Katra prie vyru nesikabina. 
Katra kas diena ižsilaižius,
Jau toji gera pati ne bus: 

Ne vyro ne vaiku ne žiūrės, 
Kad tiktai kur ižbegti rūpės.

Ilgai ne laukyte, apsipaczuo 
kite.

Tiktai priesz apsipaezevima 
gerai apsižiūrėkite.

Ant savo biednistes ne žiū
rėk.

Atsipaczuok, o vilti Dievu- 
je turėk.

Pas Balberi.
— Ar gal ponui numazgoti 

galva?
— O nereikia, asz sziadien 

pareisiu gana vėlai, tai ir teip 
mano pati numazgos man gal
va su pamazgomi.

Ilga liga.
Žydas skundžiasi priesz dak

tarą, jog yra ne sveikas. Užsto 
jo vidurei ir pilvas kietas 
kaip akmuo.

Daktaras:—No kaip ilgai 
nebuvo ant savo reikalo?

Žydas:— Kaip ilgai... no su
griovimo Jerozlimos traukėsi.

Daktaras: — Ar tu jau gyve 
nai tamia laikia kaip griovė 
Jerozolima?

Žyd: — Nu, asz norejei pasa- 
kiti, jog no tam šventes Tisze- 
buv, ka buvo užvakar, ant 
atminties sugriovimo Jerozoli- 
mos.
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| WffiLS AUKA | 
Priešokis ant paįelfo 'NEi2Of be Jokio apgarsinimo laikra- 

šiluose, jau dabar turi vertę jum n c.
spiningais; pnee, tame rasit kožnam 

pakelije NEBO 

dgaretų kuponą 
ant į cento. Ga- 

U rinkti priešą- 

kius pakelių Ir 

kuponus, nes už 
Juos kožnas. kas (£. 

tik nori, gali 
gauti gralius % 

prezentus. Pa- 

klausk apie Juos * 
savo Stornlnko. DL 
o Jis tau pfl.pr.sa- 7)2 
kos apie juos. ^9 

~ JO
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■į -.. York City

Geriausia dovana draugams
yra lietuviu katalikių 

savastims laikraštis 
“DRAUGAS” 
“DRAUGAS* paduoda žinių is viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu; 
viiĮ gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos,' litera-; 
turos, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje, j,

Rusą cenzūra “DRAUGĄ’’ į Lietuvą įsileidžia
“DRAUGAS” atsieina met. $2, puse! m. $1: f 
Užsieniuose metams $3, pusei meiiį $1.50 Į

DRAUGAS PUB. CO.i 
1800 W. 46th St., Chicago, III. j 

® Telephone Drover 6114 4

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS LR PROFITS $390,000

Suv. Valat Randas turi musu banke sudėtu piningu.

UNION NATIONAL BANK

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

HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 8 popiet. I
F. J. NOONAN, Vice-Preridentaa. Subatonus 9 liglS-ad. ,
W.'Ę. KOHLER, Karieritu. i

- i- US', ig ■

PHONE DROVER 7800

Dr. A.J. Tananevičze
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas

Valandos
8 lig- 10 ryto, 1 lig 8 po piet 

ir 7 lig 9 vakare.

<, Ofisas ir Gyvenimo vieta

j [ 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill. 
«

&0900SXJOOCKXXX30000QOOQOCJ©©

DEPOSIT NATIONAL BANK
Skyrius Laivakortiu ir Pinigu Siuntimo

Cor.E.Long Ave., and Brady St., DU BOIS, PA.

j Szita yra vienatine, Tautiszka Banka, esanti po randaviszka kontrole, i i 
! su Kapitalu ir prieauga pervirsz $300,000.00 turtas suvirsz $1,700,000 J Į 
’ uždėta 1880 mete, talpinusi locnam name ir yra intaisyta pagal uau- g 
' jause systema, kuri priima depozitus per paczta ir moka treczia pro- n 

centą. Siuncze Pinigus in visas dalis svieto ir gvarantuoja iszmoke- §
1 jima arba gražina pinigus. Parduoda Laivakortes an visu laiviniu
1 linijų pagal czienas kompanijų. Užlaiko rejentaliszka Kanceliarija § 
Į po vadovyste Notaro Juozupo G. Bogden’o užtvirtinto per valdžia g 
j valdžia, kursai iszpildo visokius Rejentaliszkus darbus atsakaneziai. ij

IMO

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

Visi lietuviai rašykites prie Susivienijimo Lietuviu 
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.

t ALL NATIONS DEPOSIT BANK
„ - LAIVAKORCZIU SKYRUS-

P. v. OBJECUNAS IR KOMPANIA
. Cor. 12-th. Carso St., S.8.Pittsburg, Pa 

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lletuviszka 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie 
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpines! loonose na 
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Sviete 
greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes a* 
visu geriausiu Laivu. UžIriko Notarijialna ir ve ' 
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, Varassaue 
Natarijausdo užtvirtinto per valdžia, kureai padare 

i Dioveraastie ir vieokiuc Dokumentus sutinkieBoals 
;sa tiewmis Ruinejes.

LIETUVIU DIENRAŠTIS
y Visuomenės, literatūros ir politikos iliustruotas laikraštis. 'T

X SKAITYKITE IR PLATINKITE
J

Amerikos Lietuvių Dienrašti 
“KATALIKĄ”

IS paduoda vėliausias žinias apie karą ir visokius atsitikimus pasauly
je. Visuomet pilnas indomių straipsnių.
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:
Metams ......... .........
Pusei metų ......... .
Trims mėnesiams . .. 
Dviem mėnesiam . . . 
Europ'oje metams ...

,. $5.00.
.. 3.00.
.. 1.75.
.. 1.25.
.. 7.00.

Praneškite savo adresą, o gausitė pasižiūrėjimui vieną numerį veltui.

Taippat užlaikoma Didžiausia Kuingy ir Muzikos Krautuvė
REIKALAUKITE KATALOGO.

* ■ • 1 •Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:

TANANEV1CZ PUBLISHING COMPANY

3^4^ 50 MORGAN 5T.
CHICAGO,ILL. -
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233-235 West Centre Street - - Mahanoy City, Pa.
i

RIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGUPPO FRIZŪRA BANDOS

SAUGOKITĖS PELIO
—IR—

PAVOJINGU OPERACIJŲ
Ruptura 1 Greitai
i r i .f įaugaiISZgydOinB, J Ant Visados

Absolutiszka iszgydima ruptura 
(abieju licziu) senu ir jaunu, nepai
sant kaip ilgai sergate, be naudojimo 
peilio.

Dr. O’Malley’s spasabas gydimo 
yra tikrai luoša nog pavojaus. Nėr 
pjaustinio, be skausmo be operacijos. 
Be trotinimo Į tiko. Gyvenanti kitur 
gal atv-ažuoti aplaikyti gydimą ir 
grižti namon ta paezia diena.
Ne reike nesziot jokiu diržai.
Satisfakcija gvarantyta. Daug turi
me dėkingu gromatu nog iszgydintu 
ypatų. Suvirsz 500 ligeniu iszgydyii 
praeita meta.

•z # c

Atsilankykite arba raszykite o gausite 
knygute apie gydimo Rupturos.

Atsiųskite 2c. stempa.

DR. O’MALLEY STAFF
SUCCESSOR TO

DR. ALEX. O’MALLEY
158 S. Washington St., Wilkes-Barre, Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma. Suvirs- 
zum 33 metu daktaravimo Wilkes- 
Barre, Pa., muso glaunas ofisą.

Gloversio Main r's
Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija ir’priežiura valdžios 
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujaneziu įlfc^įnu. Didžiause Lietuviszka 
Agentūra pardavima Szipkorczįu i^sTffntimo Pinigu in Visas Dalis 
Svieto greieziause ir pigiause.^ Aisi tie kurie per mus siuntė apie 
tai gerai žino. Iszduoda DostoWerenes del tu ka nori savo Dali 
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas, 
juostas, kepures, karūnas, špilkas irjį<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.

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. Suvirsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City.

PUIKUS LIETUViSZKAS MOTELIS

CENTRAL HOTEL
_________________ ♦

And. Miliszauckas, Savininkas 
16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.

Skersai Central R, R. Dypa
Jaigu kada busite Wilkes-Barre 

tai užeikite pas Andriu Miliszauc'ka 
<ur busite svetingai priimti ir gausite 
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka 
dugines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokavo, visokiu vynu, szal 
to aiausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net iszHavancs 
Užeikite o busite visame užganėdinti 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeina 
sugrįžta adgalios atsilankite,'

— Szia nedelia pripuola 
Sekmines. '

— Darbai pradeda truputi 
ejti menkyn.

— Lehigh kasiklos nedirbo 
tris dienas ir tik pradės ryto, 
dirbdami tris dienas.

— Szale Lakside kapitalis
tai padare nauja parka su vi- 
sokais pasilinksminimais. Eže 
relis bus dydesnis už Lakside.

— Mariute Cerbikiutu, 3 
metu mergaite inpuole in upe- 
luka arti 6-tos uliczios ir butu 
prigerus, nes praejnantys an 
glekasis mergaite isztrauke isz 
vandens o daktaras atgaivino 
su pagialba pumpes. 1

— Ponas Žemaitis atpirko 
lietuviszka aptieka nuo p. L. 
M. Kazuno. Naujas locninin- 
kas stengsis visiems intikti ka- 
nuogenausia visamia; - intaisis 
sodes szulini ir pertaisys stp- 
tieka pagal naujausia sistema.

— Diena 26 Birutes koras 
turės puiku koncertą ir teatra 
Boczkausku saleje po vado vys 
ta prof > A. P. Kvedaro. Tikie 
tus galima gauti isz anksto 
pas rengėjus ir choro narius. 
Veikalas gražus ir užimantis. 
Birutes draugija deda visas 
pastangas kad veikalas butu 
perstatytas gerai ir pavizdin- 
gai.

SHENANDOAH, PA.
— Kokie tai piktadarei insi 

gavo in redakcije “Vilties” pa 
ymdami skripka ir keliolika 
k-ningu/ Priek tam sumaisze 
sumaisze viską kas tik papuo
lė in rankas. Badai padare tai 
isz piktumo ir buvo tai Lietu
vei.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Benld, Iii.— Diena 29 Balan 
žio, likos surisztas mazgu mo 
terystes*p. Karolius Srazevicze 
su panna Konstantina Radzęvi 
cziute. Abudu jaunavedžei isz 
Suvalkų gub. Veseile buvo pūi 
ki ir iszkilminga. Vėliname 
del jaunavedžiu ylgo pagyveni 
mo ir vaiku kaip pupu.

— Darbai czionais gera1, 
ejna, bet del pribuvusiu sunku 
aplaikyti. Szeimynu ir povie 
niu randasi apie 300. Jaunikei 
geistu pa'cziuotis bet ant nelai 
mes nesiranda merginu o kat 
ros nenorite pasent tai pribu 
kite in czionais o gausite “fain” 
vyra.-K.S.

Warcester, Mass.— Lietuviu 
Sz. Kazimierio bažnytinis cho 
ras isz 50 balsu, atgiedos mil 
žiniszka Sasnausko kantata, 
nedelioje 13 June, Plaza teat 
re, 7.30 valanda vakare.

Del painios ir sunkios muzi 
kos daugumui lietuviu choro 
Amerikoje toji Kantata yra 
yer augszta ir neprieinama, o 
Lietuvoje ir po sziai dienai 
dar tos Kantatos niekur nei vyk 
dinta.

Musu, Worcester’!© Lietu 
viu Szv. Kazimiero Bažnyczios 
Choras isz 50 balsu, kuris nuo 
p. Cziurlionio laiku pragarse 
jo po visa Amerika, atvažia 
vus in Worcester’! gerbiamu! 
vargonininkui p. J. Czižauskui 
tuo labiau pakilo, kad net da 
bar Sasnausko Kantata galės 
iszpildyti, didžiame szio miesto 
Plaza Theatre, kame bus su
teikta proga ir svetimtau- 
ežiams pasigėrėti [lietuviu mu- 
zikaliszkais gabumais.

Tenoro-Solo dali iszpildys 
žymus Dramatiszkas Tenoras 
p. V. Juszka isz Brockton, 
Mass.

darni ir gerdami alų, ne nepa
junta kaip greit valanda laiko 
praeina. O žmogelis atydaves 
dvideszimtine dolerine žmogų 
kuri pirma karta pamate, lau
kia prie bažnyczios stovėda
mas sugrižtanezio kalektoriaus 
ir savo dvideszimtines doleri
nes. Kada sugrįžta kalekto
rius isz saluno tada atiduoda 
nepažįstamam žmogeliui devi- 
nuolika doleriu ir devinesde- 
szimtis centu ir pradeda žmo 
gelio klausinėti ar isz kitur esi 
atvažiavęs kad nežinojei ka 
reikia mokėti 10c. inejimo in 
bažnyczia. Kada žmogelis isz- 
pasakoja kad isz kitur yra at
važiavęs ir visai nežinojęs kad 
kiszeneje nesiranda 10c. ir 
smulkesniu pinigu. Dabar jis 
užtai nesuspėjo ant laikinio 
treino turės laukti iki ryto
jaus.

Kaip ežia toki kalektoriu 
kitaip gali žmogus pavadint 
kad ne sergančiu žydiszka li
ga. Jisai kalektorius pats ser
ga ii kita apsergina, ba jis pa
daro žmogų nereikalinga ru 
pešti. Asz kaipo senas maine- 
ris ir pažinstamas daugeliu 
tautiecziu veliju gydyti isz tos 
biauros ligos, veliju ymti gy 

jduoles sutaisintus isz artimo 
meiles ir tikybes cr greit pro
tas lieps jbm nedaryti to, ki
tam kas yra, paežiam nesma 
gu-

Pamenu asz dar kada buvau 
lietuvoje tenai žmones eidavo 
in bažnyczia už 2 ar daugiau 
miliu nes tenai pas juos niekas 
nereikalavo deszimtuku o vie
nok geri katalikai kialeis ėjo 
prie dėžutės auku, ir in ja dė
davo pinigus. Geras katalikas 
žino kad reikia pinigą mokėti 
ant užlaikymo ir papuoszimo 
Szv. Krystaus Bažnyczios. Ge 
ras katalikas ir amerikoi atvy 
kias žino kad keikia mokėt pi 
niga ant užlaikymo bažnyczios 
ir nereikalauna kad jin kalek
torius sulaikytu prie bažny
czios duriu, jis geras katalikas* 
ir suole sėdėdamas atiduos pa
skirta auka kalektoriui. Sulai JXaAUJXlVlXU 11 Ui Į -j v « 1 •... , i j . , , „ kymas žmogaus prie duriu yraužklaustas i kur deszimtukas ? U • . ° , £, r x • x -x- i i’- pažeminimas katalikiszko varei kartais atsitinka kad zmoge § -I

... j ‘ • x do. ropiezius rijus deszimtaslis neturi prie saves deszimtu- -L i , .
. . r x • • -x- - uždraudė sulaikinet prie duriuko ir nenoroms turi iszeiti isz . . v . \ . v, v . . , ejnanczius žmonis m bazny-bažnytines pneenges aplaikes . <_ , ... .r . ežia. Geras katalikas be klau

simo inmeta in pintinuke (jai 
tokia buna padėta ant stalelio 
prieengeje bažnyczios) ne tik 
10c. ale ir daugiau katras įsi
gali. Ir geras parapijonas ka
talikas būdamas paskirtu per 
valdžia kalektorium nedaro 
papiktynimu ejnantiem žmo
nėm in bažnyczia, jis geras pa 
rapijonas kalektorium paskir
tas buna linksmas prie duriu 
bažnyczios, ejnantiem žmonėm 
kuris nežino kaip atidaryti du 
ris tai jis kalektorius atidaro, 
ir nuveda žmogų parodyt kur 
suole yra tuszczia vieta, žodžiu 
sakant jis tarnauja Dievui ir 
žmonėm be puikybes ir ne
klausia kaipo tas žydelis pas 
-Feldfebeli kiek bus prastu dar 
bininku po jo prižiūra kada 
jis bus už viresni. Taigi asz 
trumpai ir. pakalbėjau, kaip 
yra bjauru sulaikinet žmonis 
prie duriu bažnyczios. Pra- 
szau kad visi kalektoriai ymtu 
padoriau apsieitineti su žmo
nėmis ir nebijotu kunigo kuris 
aiszkina kad tai yra mirtinis 
nusidėjimas jaigu inleisi žmo
gų in bažnyczia neužsimoke- 
jusi prie duriu deszimtuko isz 
ko turi iszpažinte atlikti. Teip 
nekurie kunigai baido tuos ser 
ganezius kalektorius bet 
augszcziausios bažnitines val
džios nėra tas, užtvirtinta.

Gloverso Maineris.

In Balsuotojus skulkilis Paviete

Pavietavas Kontrolleris J. 
E. Kantner kuris dar baigė sa 
vo pirma terminą to urėdo, szi 
to naudingo ofiso, dar apznai- 
mina balsuotojams kiad vėl yra 
pasidavęs kandidatu ant szito 
pat urėdo laike nominacijų ku 
rie atsibus Septemberio mene
si. p. Kantner beabejones liks 
aprinktas kadangi laike jio 
urėdo pildo savo privalumus 
kanogeriausia ir teisyngiausia. 
Visada buvo galima ji rasti 
prie jio užsiėmimo. Todėl pri
valo vėl būti aprinktu.

i

ANT PARDAVIMO

Koloravoti krutanti paveiks 
lai Krietuso gyvenimo trijuose 
voleluose, padaryti per Pathe 
kompanija. Geram padėjime. 
Kas turi krutaneziu paveikslu 
maszina o tori pirkti szitus 
paveikslus tai dar turi giara 
proga pirkti už maža pinipga. 
Pirmutinis ka prisius $75 ga
les gauti szitus paveikslus. i At 
siszaukite pas. (n f oą)

S. Peters. 7 r 
309 W. Suoth St.

Mahanoy City, Pa.

W.RYNKIEWICZ
.......... NOTARIUSZAS...........

W. TRASKAUSKAS
...GRAĘOKIUS

Milemi mano vaikeliai! —
,Sziandien trumpai pakalbė

siu, apie tuos, tautieczius ku
rie yra u ž&ikretia žydiszka Ii • 
ga. Kaip duodasi girdėt, ežio- 
nai amerikoj, tai daugelis isz 
lietuviszku vyru ^serga ant žy- 
diszkos ligos/ Teipjyginai kai 
po tas žydelis tarnaudamas ru- 
siszkoje kariumeneje. Kada 
ji Feldfebelis siuntė su kitais 
kareiviais in darba, tai tas žy 
dėlis sakydavo kad jisai serga. 
O kada Feldfebelis sakydavo 
jam žyde, busi už vyresni. 
Tada tas žydelis klausdavo 
pas Feldfebeli kiek bus dar
bininku ? Teip daro ir nekurie 
lietuviszki vyrai, ypatingai | 
kur yra susitvėrė parapijos. 
Kada reikia mokėt pinigą 
ant užlaikymo bažnyežios, ta
da tokis ligonis užkrėstas žy
diszka liga, sako neturiu pini 
gu. Nes tegul tik ji paskiria 
kunigas kalektorium ypatingai 
prie duriu, bažnyczioi, tai jau 
jis žydiszkas ligonis neinleis 
ne viena žmogų in bažnyczia 
kuris negales prie duru baž- 
nyczios užsimokėti deszimtu - 
ka. (10c.)

Kartais atvažuoja žmogus 
isz kitur ir nori pamatyt baž
nyczia. O nežinodamas tiesa 
apie mokėjimą pinigu prie du
ru, eina žmogelis sau ramei 
in bažnyczia bet netikėtinai 
lieka sulaikytas per serganti 
kalektoriu ir paniekinanezei

geda per serganti kalektoriu.
Kartais vėl pasitaiko kad 

žmogelis eidamas in bažnyczia 
turi su savim, tik stambius pi
nigus po 10 ar 20 doleriu in 
krūva. Kada lieka užklaustas 
per kalektoriu 10c, tai turi 
žmogelis dvideszimtine doleri
ne duoti kalektoriui. O kad 
kalektorius ne visada turi tiek 
pinigu kad permainytu dvide- 
szimtdolerine, tada pasako 
žmogeliui palaukie po pamal
dų gausi atlieka savo pinigu. 
Žmogelis eina in bažnyczia 
meldžiasi ir manstuoja apie pa 
likta pas kalektoriu 20 doleri
ne, o kuri tik pirma karta sa
vo gyvenime pamate. Iszeina 
po pamaldų, ir kalektorius lie 
pia žmogeliui palaukte, nes 
dvideszimti doleriu nesu kalėk- 
tavojo reikes eit in klebonija 
pas kunigą.

Kalektorius nueina in kle
bonija pas kunigą idant ap
mainytu dvideszimtdolerine 
bet tuom kart ir kunigas netu
ri tokiu pinigu idant pasilikti 
deszimtuka isz 20 dolerines. 
Tokiam reikale sergantis ka
lektorius eina in saluna gal 
saluninkas permainys pinigus 
dęl jio. Nuėjės papraszo pas 
saluninka didelio stiklo alaus, 
iszsigeria, ir paduoda salunin- 
kui 20 dolerine. Saluninkas 
klausia jo ar neturi smulkes
niu ba jis nenori eit del pen
kių centu ant virszutinio gyve
nimo. Kada kalektorius ka< 
necz h ori kad apmainytu pini
gus tada Saluninkas nenoroms 
turi eit ant virszutinio gyviani 
m o ir praszyt savo paezios kad 
iszimtu isz bakso pinigus dvi- 
d eszimti doleriu iezmainytie. 
Gavės pinigus saluninkas nuli 
pa nuo augszto ir atiduoda ka 
lektoriui deviniuolika doleriu 
ir devines deszimtis penkis 
centus klausia ar daugiau ne- 
pundysi. O žinodamas gerai 
kalektoriaus skupuma ima ir 
užpundina jiam dideli stiklą 
alaus. Pradeda klausinėte 
kaip einasi, ka kunigas sake

Neduodame namu dykai!
Bet duosim dykai naudin

gus ir reikalingus daiktus kož 
nam kuris prisiuns savo adre 
sa ir 4 centus markėms už kož 
na paminėta daikta: Vaistus 
nuo dantų gėlimo; nuo suspau 
du (kornu); nuo smirdejimo ir 
prakaitavimo kojų; nuo niežė
jimo galvos ir nuo glindų vai 
ku galvosią. Žinote, jog vai 
kus nepriyma in mokslaine ja- 
go turi galvosią glindus. Siun 
cziame tuosius vaistus dykai 
idant supažintUžmonis su juju 
gerumu. Raszykit szendien ant 
adreso: Wonderful Remedies,

per pamokslą, ar daug suka- B. 9. Station W. Bway. Brook 
lektavojot pinigu ir t. t. kalbe lyn, N. Y. (jf oj)

Svarbi žinia lietuviam.
’ 1 _______ ! ■

Manau kąd lietuviai gyvenau 
ti Schuylkill paviete, Pennsyl 
vanijos valstijoi visi gerai žino 
miesteli Frackville, yra tai vie 
nas isz gražiausiu miesteliu szi 
toje aplinkinei, dabar yra giara,t
proga nusipirkti ten lota ir in 
gyti savo namus. Lotai nebran 
gus, vieta smagi, žiame labai 
graži ir lygi, neakmenota. In 
darbus visur arti. Be apsiriki 
mo galima sakyti kad tai yra 
gražiause vieta visam Schuyl 
kili paviete. “The Frackvill 
Reality Co” turi apėmė dideli 
plota žemes ir iszmieravo in lo 
tus, ju pardavima pavedė man 
todėl norėdami pirkti lota at 
siszaukite pas mane, asz jumis 
noringai parodysiu kur tie lo 
tai randasi. Su aukszta pagar
ba. (j T

V. Lapinskas.
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City Pa.

$5.75 
Excelsior Watch Co.

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentotas regulatoris 

užsukamas isz virszaus, 
del Moterių ar Vyru, 18k 
gvarantuotas aut 20m. 

siusim szita laikrodi 
visiems per C. O. D. 
už $5.75 per expres, 
“^8 jei nebus toks 
Nemokekyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už
mokėsite už toki lai
krodi $35. Su kožnu 
Laikrodi duodam 
Lenciugeli.

901 CENTRAL BANK 
BLDG. CHICAGO, 11

In mokėtojus Taksu.
Susirinkimai “Tax Payers 

Association” isz Mahanoy City 
Pa. atsibus kožna Ketvergo 
vakara 7:30 valanda žemai Ar
mory saleje. Visi tie kuriams 
apeina szitas dalykas yra už- 
praszyti atsilankyti. ( j ą)

Chas. Deibert Pres. 
Attest J. Prosser Sek.

Parsiduoda geros farmos.
Už piges' prekes, tinkamas 

del visokiu jevu, del kviecziu, 
rugiu ir avižų, konu, bulviu Ir 
szieno, ir visokiu jevu 
tik ant svieto auginasi, 
arti prie miestu. Musu 
Fountain viską galima
ir parduoti viską kas užauga 
Teip-gi netoli bažuycziu. Asz 
farmeris gyvenu tris miles nog 
miesto, galima paklaust bile 
kokio žmogaus o pasakys kur 
asz gyvenu, bet jaigu ketinate 
atvažiuoti tav duokite pirmiau 
se žinia o asz pasitiksiu prie ge 
ležinkelio stacijos. Adresavoki 
te.

kokiu
Visur 

mieste

Rumatizmas.
Jaigu sergate ant rumatiz- 

mo, 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, prisiu
skite 2c marke del atsakimo

* Andrius Kairaitis, 
1018 Oneida St.

Shamokin, Pa.
Skaitykite ka sako apie szita 

gyduole.
Shamokin, Pa. Dec. 29, 1914 
Kas link p. Kairaiczio gy

duoles del rumatizmo tai jias 
labai pagiriu. Kada sirgau lo-z 
voje apturėjau gyduoles nog 
daktaro bet man nieko negial- 
bejo. Aplaikiau bonka p. Kai 
raiezio gyduoles ir mane iszgy 
de ir pastate mane vėl ant ko 
ju. Atvirai g^.liu sakyt kac. 
tai yra gera gyduole.

J. F. Drumheiser. 
Burmistras, Shamokin, Pa.

Merchants Banking Trust Co. Banka
ISZ MAHANOY CITY, PA.

------*------ . i -
Užpraszo juso paezedžius.^

’ Mokes jums procentą ant sudėtu piningu ir duos 
rodą kur geriauše juos investi. 1

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.
Iszpyldys juso testamenta teip kaip jus paliksite.
Trust Kompanija yra visada atsargesne už ypata 

kaipo Trustee arba Exekutorius.
Ji niekad nenumirszta. Ji niekad nesikrausto.
Kapitolas ir Pavirszis yra tai bondsas ka gvaran- 

cija 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 geiuma Trust kompanijos.

Galite paezedžius prisiųsti per paczta.

DIREKTOREI

D. M. Graham. Prezidentas. Leon Eckert, Vice-Prezidentas 
D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.

Antanas Daniszeviczia, W. F. Rynkieviczia, Mikas Gavula, 
W. J. Miles, Thomas G. Hornsby, Jos. H. Garrahan

Skirtumas Darbo ir skirtumas Ceikije, 
padaro ir skirtumą prekese Vyriu Siutu

. (zf °») 
Jos. F. Malusky 

Box 137
Fountain, Mich.

Reikalingas vaikinas.
Kuris miletu mokintis foto- 

grafisto amato, tegul kreipėsi 
pas mane, asz apsiimu iszmo- 
kyt to amato in trumpa laika 
ir už pigia preka, isz ko ateity 
jė^tures dailu ir lengva dar
ba. Kreipkitės ant szio adre
so (U

A. Aponika.
205 E. Center St.

Mahanoy City, Pa.

Naujiausias isžradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą; kernus 

ant kojų, tai gausi po 5c., gyduole. 
Jaigu nepagelbetu bus sugražinti 
pinigai. Teigpi iszsius placzes infor
macijas nuo ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymaS ir nupucz- 
kave veidai. Tukstanczei dekavoja

Už dyka rodą. Raszyk tuojaus: 
Gratis Specialists 9.

Box 106 Sta. W. Williamsburg 
Brooklyn, N. Y.

SKAITYK

lOo.

...Moraliszka Kabala.
Katra iazdeda žmogaus ateiti 

Preke

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

RtlBINA SULVA.
Perdėjo ant Lietuviško D,T. B,

Preke — lOo

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

—su pagialba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldišku 

Persiszku, Graikiszku, Arabisxku ir 
Cigonisiku Burtininku,

Preke lOo,

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

W. D. BoczkowsSd-Co.
520-522 W.Swth Al; Mahuny Gty Pa,

♦

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 

Baltrus S. Tankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriausea ir didžiausias sumae 

piningo iszlnimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, geh- 
žinkelnoae, labose ir 4.4. Iszlaimeji 
provas kurios kiti advokatai atsako bs 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

B, 8. YANK A W s
IM Nassau Street

N-v

Vyrsz Millijonas
Dekavoniu už geradejiste.

Su musu teisingumu, užsiganedy 
na visi žmonies, jeigu plaukai slen
ka, pleiskanų yra niežėjimas, pucz- 
kai visoki, pusplike galva arba plika 
galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad , 
senyvam žmogui plaukus su mu; 
naujausioms gyduolėms. Tai k;i 
lauktie ilgai nereike ne dienos lau] 
bet raszik laiszka mumis, neužmirsz’ 
paduotie savo adreso dabar dykai gy 
dymas. ___ _■

Frof, J. M. Brundza Co’.
Broadway & So. 8-th.

Brooklyn, N.Y«

DAINOS

A. BALTIEJUS 
87 Greenwich Street 

New York, N. Y

Asz pristatau siuntėjui Pini
gu kvitą isz krajaus ant kurios 
yra paraszas paemejaus ir tas 
yra pilnu davadu jog pinigai 
likos paimti. Per laiszka ar 
asabiszkai atsiszaukite pas:

SURINKJOS ISZ LIETUVOS
Yra tai rinkimai gražia Daioetin. 
78 ptu. 6x9 e®L dyd. Praks 25<.

W.D.Ba«:zk«»w»M-Ca., BSakuay City, Pa

Pinigus- -Pinigus
Jau galima siusti in Lietuva.

vIR 11(y \yR X intai Ranku darbas isz viso vilnonio materijolo, nau- Vlv X- lUlUl jausios mados ir puikio kranoziu darbas. Szitie
Siutai yra yvarantx ti laikyti koloro ir siuvimą, už tai kad ceikis yra czistA 
vilnonio o pasiuvimas geriausias.

liff ^killtSli Vilnonio materijolo bet pigesnio kriauezio darbo; wlfc llį> vIt*OIUlul yra ne toki geri kaip siutai vertes $15 lig $25.

RlH HO* ^llltsi -P]^° materijolo ir pigio darbo. Szitie Siutai OU VU lig,0ly UlUlUl nuszius už tai kad yra pasiūti isz vatinos ceikes. 
Yra padaryti per greit idant parsiduotu už pigia preke.

Klauskite mus kokio Siuto norite o mes gvarantinam duoti jumis ta ka 
reikalaujate.
rZ-TTTKTAKPę mahanoy city, shenandoah, VUinniN o MOUNT CARMEL, LANDSFORD.

‘APSZVIETA’ Moksliškai Istoriška Knyęr 
pulytinti daug isz Lietuviu praeiiet 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
s a 780 puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Maišiem ir Leberis su 80 pus. 10c< 

Gaunama pirkt Mk pa«:
T. hkosM. $43 S. St

A J. Keydoszius 
BANK EXCHANGE
202 Troy St; Dayton, 0.
Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva 
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai 
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti 
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano loonam name vertes 
$14,000 ir esiu po kauozija ir priežiūra 
OhijoB Valstijos, Norėdami apie ka 
dasižiwoti prisiimkite 2o. Mtempa-

V isokiu
muso

I!
I S

I
I
I!

Naujas Pavasarinis ir Vssarinis Tavoras
argabenome daugyue naujo tavoro ežiam mete 

laiko. Visokiu apredimu del moterių ir merginu. 
Gatavu pavasariniu siutu ir ezlebiu pasiūti isz 
naujausios mados materijolo ir pasiuvimo. Teipgi 
visokiu ceikiu del pasiuvimo visokiu drapanų del 
moterių ir merginiu. Gatavu szlebiu del veseiliu 
kriksztiniu ir 1.1, Ateikite peržiūrėti musu nauja 
tavora o jaigu piiksite tai busite užganėdinti.

THE GLOBE, 133 West Centre Street.

Ramonat Hardware Co
(S. A. Ramonaitis, Locninikas)

...Didelis Geležinis Sztoras...
Wholesale ir Retail.

Mylėtojai gerų kningų, norinti 
išlavinti savo protą ir išsimokinti 
anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami kompletosc 
s. v. gauna papiginta kaina Krau
tuve adara kas vakaras.

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

M. J DAMIJONAITIS -
SOI West 33 rd SLt CHICAGO, ILL

jLietuvišky Knygų Krautuvė.

ilsias yra:-visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu 
reikalus ka nuoabakan- 
cziausia, daryt ta viską 
idant bankavi reikalai bu. 
tuo jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
vnada butu užlaikomi 
atsargiausam bude.

H
GERA ARIELKA B

I i Nusipirkite sau keletą 
auteliu arielkos
XORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia arielka visam 
mieste. $1 už bonka. 
Teigi gausite pas mane 
visokiu kitokiu gėrimu 
tokiu tik pareikalausite.

S. Herkewic? i?
408 W, Mabanoy Street

Geležiniu Daigtu 
del staloriu ir naminu pareikalavimu rasite 
didelam sztore. Žodžiu sakant; nesiranda geležiniu 
daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareika
lausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis 
pristatyti: Plaktuku, kirviu, pinkliu, pielycziu, visokiu 
vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszczi.u 
spiniu, ir 1.1; ka tik pareikalausite gausite musu sztore.

Ramonat Hardware Co.
113-115 S. Main St., Shenandoah, Pa.
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