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KAS GIRDĖT?
Arcibiskupas Orhise, Gua

dalajara, Meksike, iszdave pa
liepė visiems kuningams idant 
nesimaiszytu in politika kokio 
norints sztamo. Mat, nesenei 
Meksike dvasiszkieje sutvėrė 
katalikiszka partije o iadnt 
teip neatsitiktu kaip ir Iszpa- 
nijoi, arcibiskupas iszsiunte hi 
visus kuningus uždraudimą 
maiszytis in politika.

New Yorke tūlas hotelinis 
tarnas užezedino sau $50 000 
isz kisziu, kuriuos aplankyda
vo nog sveeziu. Tomis dieno
mis iszkeliavo in Europa ant 
vakaciju, kur apsistos puikiau- 
siosia hoteluosia ir davines 
tarnams kiszius, kurie da ne- 
susirinko 50 tukstaneziu dole
riu.

“Turtingiause” bažnyczę 
Amerike Szv. Traices New 
Yorke yra pavojui, nes turi 
skolos “tiktai” $2.385.395. Isz 
to duodasi suprast, kad ir 
amerikoniszki kuningelei teip- 
gi yra “gerais”.... gaspador- 
reis.

Bulves szi met bus labai 
brangios. Wisconsine, Penn- 
sylvanijoi ir kitosia steituosia 
mažai užderėjo; preke kyla kas 
kart augsztyn. Buszelis kasz
tuoja nog $1.25 lig $1.50— 
Mahanojui ne kurie sztorny- 
kai parduoda bulves viena už 
centą!
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Prasarga del keliaujencziu 
in Lietuva!— Asz žemiau pa- 
siraszes keliavau isz Pittsbur- 
go in Lietuva o szipkorte isz- 
pirkau nog lietuviszko agento 
Pittsburge kuris man sake, 
kad New Yorke mane pasi
tiks Lietuvis. Bet pasitiko ma
ne vagei—židai ir likaus per 
juos nuvestas in hoteli, kur 
mane apvogė ant 480 doleriu 
ir kitokiu dahku. Saugokitės 
brolei panasziu agentu ktn'ie 
jums prižada daug o mažai 
isztesa ir atyduoda jus in ran
kas židu o mane kolieka pali
ko konia ubagu, nes esmių be 
kojos ir jokios pagialbos.— 
Juozas Remeikis.

Amerikas isztikruju yra ste
bėtinu sklypu! Kada Rytusza- 
lije žmonis krinta nog karsz- 
cziu kaip muses, tai steituosia 
Wyoming vieszpatauje szaltis, 
kuris nukerta daržoves o žmo
nių ausis atszala.
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Isz tosios progos perspaudi- 
name tame reikale straipsneli 
isz “Vienybes” apie reikalin
gumą lietuvio kaslegarneje:

“Jau daug metu, kaip pas 
mus kalbama ir raszoma apie 
reikalingumu Ateiviu Namo, 
New York’e, o labiausia savo 
žmogaus kaslegarneje, iki szio- 
lei yra like tuszczia kalba 
ir rasztu. Musu visuomene ne
atkreipia tinkamos atidos in 
ta reikalą iki dabar, ir galima 
tik pagirti Brooklyno Drau
gijas, kurios padare sumany
mu imtis draugijoms ir abel- 
nai lietuviams už darbo, prie 
steigimo Ateiviu Namo taip
gi ir užlaikymo kaslegarneje 
savo žmogaus, katras visame 
pagelbėtų lietuviams ateiviams 
kuriems tik butu reikalin
ga pagelba. Ir jeigu tik vi
si laikraszcziai, visos draugi
jos ir visi lietuviai, užsiims 
tuomi klausiniu, tai greitai mes 
turėsime kaslegarneje savo 
žmogų, neužilgio galėsime su
silaukti ir teip pageidaujama 
Ateiviu narna.

Kad tuojaus turėti savo žmo 
gn, reikia mokėti jam • algos 
bent $75 menesije ir iszlaidos, 
kurias padarys ateiviu reika
luose. Todėl reikalinga yra 
ant greitosios bent $1,000, kas 
musu visuomenei nėra sunku 
sudėti. Jeigu tik 100,000 lie
tuviu duos po viena centą, tai 
sudės ta $1,000 nejuntant, o 
duodant po 5 centus sudės 
$50,000. Turint kokia suma 
piningu, musu žmogus tuojaus 
galėtu lankytis kaslegarneje 
ateiviams pagelba, o vėliaus 
insitaisyti.— samdant ar per
kant -ir Ateiviu Namus.

Taigi visi rūpinkimės, idant 
musu žmones galėtu suteikti 
pagelba musu ateiviams visose 
prieplaukose, kaipo tai New 
York’e, Boston’e Philadelphi- 
joj ir Baltimoreje, nes visur 
pagelbos reikalaujancziu, [o 
musu priderme yra tokia pa
gelba ir suteikti.

“Tautietis.”

Czikage nesenei likos su- 
riszta negirdetina pora mazgu 
moteristes, o tai yra 16 metu 
vaikas, kuris uždirba devinis 
dolerius ant nedėlios su mer
gaite tiek jau metu. Jauna po
ra tvirtina, buk gyvens laimė
je, kad tik žmon's ne kisztu sa
vo nosių in jiuju gyvenimą.

Bovinkytes vaikuczei (re
daktorei ir leidėjai) ir plusky- 
te vieni kitus, ba tai vadinasi 
“ant lietuviszkos dirvos.”— 
Priesz susi važia vima ant sei
mo reike isz laik susipažint.

Prie statimo bokszto Babe- 
laus ne buvo tokiu sumiszimu, 
kaip terp lietuvystes “dydelu” 
vadovu Amerike.

Laimingi tiejei kuningai 
katrie ne užsideda su tom vi
som makalainem, kokios dabar 
randasi.— Kur kuningas sau 
malszei tūnoję, ir žmonis grą
žei užsilaikė. Ar gal ne?

Badai randasi begije dauge
li netikru szimt-popienniu bu- 
maszku. Ko cze rūpintis! Juk 
pas mus szimt-dolerines bu- 
maszkos ne atejna kas diena.

Szendien ketina pribūti ant 
provos in Potts Alles suda ar
cibiskupas Prendergastas ir 
Ortynskas kaipo ludmtojai 
provoje kun. Kaminskio isz 
Minersvilles kurio parapijo- 
nai ne nori. Biskupai iszajsz- 
kins sudui ar galima prasza- 
lint kunyga be pavelinimo bis- 
kupo.

Trumpi Telegramai.
§ London.— Laivines kom

panijos padidino prekes ant 
szipkorcziu $2.50 isz priežas
ties straiku.

§ Washington, D. C.— Su
vienyti Steitai pardavė visokio 
tavoro kitoms vieszpatistems 
ant $3.500.000.000.

§ London.— 10 tukstaneziu 
Albanu iszguitu isz savo tevi- 
nes per Turkus, ir pasislėpė 
kainuosią, mirszta isz bado. 
Visos veiszpatistes in tai insi- 
kiszo.

§ Fergus Falls, Minn.— Miss 
Lons Warwick kuri staigai pa- 
paiko ant trūkio turėjo iszsiu- 
ta andaroke $7800 aukse ir 
bumaszkosia. , Palicije paeme 
jiaja po savo apgloba.

* Amsterdame turi užsiė
mimo 10,000 darbininku prie 
apdirbimo ir szlifavojimo dej- 
mantų. Nekurie uždirba 125 
dolerius ant nedėlios o kiti ir 
daugiau.

ISZ AMERIKOS.
Baisi nelaime kasiklosia— 

21 užmuszti.'
Dubois, Pa.— Per eksplozi- 

je szafte subatos nakti Cascade 
Coal and Coke Co., Sykesville 
21 anglekasiai likos užmusz- 
tais; kurie yra: George Hook, 
John Hook, S. Grassi, Ralph 
Marian, Con. Chiekel Marietta 
Gillia, Frank Pateavich Nick 
Pavėlink, Andy Pavelick, 
Mike Sluff, John Missioisik, 
Plenk Sandy, George Shees- 
ley, Groves Kunrod, Nick 
Gasper Rock Gasper, Joe 
Kufta William Spencer, John 
Nesla, Andrew Kriaak, Neži
nomas slavokas. .

Tame laike radosi 27 angle- 
kasiai kasiklosia o 21 isz tu bu 
vo 6,8 ir 9 edinge ir tenais tai 
visi pražuvo. Tolimesniu žinių 
da negalima aplaikyt.

Tik jau pabaiga svieto 
artinasi

Shamokin, Pa.— Pavieta- 
vas detektivas John Glass ir 
palicijantas Stuczinskis aplai- 
ke paliepima nog virszinyku 
isz Wilkes-Barre idant aresz- 
tavotu isz czionais pabegulus: 
Petra ir Joną Kovanackius.

Skunda prieszais Kovanac
kius innesze nuskriaustas vy
ras Wincas Voroneckis, kurie 
prasiszalino su jojo paezia, pa- 
ymdami ir visus naminius ra
kandus pribūdami in czionais.

Aresztavoti tuom iszsikalbe- 
jo, buk motere iszsiveže, nes 
josios vyras jiaja kerszino pa
korimu prie tvoros.— O gal 
ir turėjo priežaste tame.

Rado kaulus dingusio 
anglekasio.

Pittston, Pa.— Aleksandras 
Mieželis, bosas kasiklosia 
Pennsylvania Coal Co , kada 
apžiūrinėjo No. 4 szafta atra
do kaulus žmogaus. Kaip ne
kurie mena, tai kaulai priguli 
prie dingusio anglekasio 25 
metai adgalios," kurio niekad 
nesurado ir tik dabar vargszo 
kaulus atidengė. Kaip vadino
si anglekasis tai ne dažinojo.

Puiki zobovele?
West Bervick, Pa.— Žmo

nis ejdami uliezia paregėjo 
kaip keli vaikai trauke veži- 
melije nepaprasto didumo “le- 
lukia.” Kada pritraukti aki- 
vumu pažiūrėti tosios lelukes, 
net szirpulei praėjo jiems ant 
kūno, kada vietoje lelukes pa
mate mirusi kudyki konia jau 
pajuodusi o gal numiręs jau 
kėlės nedelias. Dave žinia pa- 
licijai, kuri pribuvus atėmė 
lavona ir nugabeno in pali
cije.

Vėliaus dažinojo, buk vai
kai rado kudyki palaidota ant 
artimo kalno skrineje nog 
muilo ir su juom nog keliu 
dienu bovijosi. Terp czionai- 
tiniu atejviu yra papratimas 
teip laidoti (!?) mažus vaikus, 
nes tokiu budu užezedina kasz 
tus palaidojimo.— Dievule- 
lau, ir vela kalte sudeda ant 
tu vargingu “foreigneriu.” 
Apginime motinos;

užmuszc tęva.
Columbia, S. C.— McRay 

Kirkland, 65 metu senumo, 
likos nuszautu ant smert per 
savo sunu Willie Kirkland 25 
metu senumo. Tėvas taja die
na iszgujo savo paezia laukan 
o toji rado priglauda pas savo 
kaimynus. Vyras dažinojas, 
kur pati randasi, nuvažiavo su 
vežimu, pagriebė paeze už 
plauku ir inmete in vežimą, 
kerszindamas peilu arti sto- 
vineziu idant nesimaiszytu in 
jio veikalus. Sūnūs matyda
mas žveriszka apsiejima tėvo 
o būdamas nerimastije idant 
tėvas neužmusztu motina, szo- 
ve isz karabino ir padėjo tęva 
ant vietos.

Ubagu numirė; paliko 
810,000 szienyke.

Perry, O.— James Gray
son, gyvendamas su savo pa
ezia, pusiau supuvusiam na- 
melije, kuri visi laike usz var
gingiausia ubaga; numirė isz 
bado. Kada pati perpjovė szie 
nyka mierije pripildime nau- 
jeis szaudais, rado deszimts 
tukstaneziu aukse, popierose, 
teipos-gi daugybe brangeny
bių.
Pacziule ir burdingieris 

atsakys už žudinsta.
Wilkes-Barre, Pa.— Laike 

slieetvos koronerio apie nužu- 
dinima Juozo Žukausko, “džiu 
re” paliepė prokuratoriui už
dėti atsakomybia ant paezios 
Žukausko ir burdingieriaus 
Jono Vako, kurie pagal “džu- 
res” iszradima yra kaltais žu- 
dinstoje. Abudu randasi kalė
jime.
Merginos dvasc trankosi 

po fabriką.
Burlington, Vt.— Fabrike 

Queen City Cctton Mill, tran
kosi dvase užmusztosios mer
ginos per truki, kuri ejdama 
namon isz darbo likos per tru
ki suvažinėta. Nog tosios die
nos, kas vakaras dvase mergi
nos buvo matyta fabrike, au- 
džema prie savo maszinos. Ta
sai trūkis, kuris mergina už 
musze, turi elektrikinia szviesa 
priszakije ir kada praejna pro 
taja vieta, vis toji elektrikinia 
szviesa užgiasta, pakolei per 
taja vieta pervažiuoja.
Dvasios pasakė kur 

randasi aukso kasiklos.
Meab, Utah.— P. F. Dor

sey, kuris tiki labai in dvases, 
tomis dienomis aplaike palie
pima per jiaises idant nusi
duotu in kalnus Blue Moun
tains, kur suras senas iszpa- 
niszkas kasiklas aukso, už- 
mirsztas per žmonis nog senu 
laiku. Dorsey nusidavė ant 
parodytos vietos, kuria jiam 
dvasios apreiszke, isztikruju 
rado kasiklas, ir dabar pasto
jo turtingu locninyku vienu 
isz turtingiausiu kasikiu tame 
steite.

Atėmė sau gyvaste ant 
grabo szunies.

Douglessville, Mich.-*- Ru
ben Seeman szove sau in gal
va ant grabo savo milemo szu
nies.— Kaip rodos tai Seema- 
nas, ne turėjo pilna protą, o 
kada palaidojo savo szuni, nog 
tos dienos da daugiau pradėjo 
paikaut o negalėdamas to il- 
giaus dalaikit, nuėjo ant gra
bo ir tenais atėmė sau gyvasti. 
Seemanas buvo jaunikis 22 
metu senumo.
Už 2 centu gavo

400 doleriu.
Norristown, Pa. — Richard 

Davidson, apgailestauje szen
dien 400 dolerius, kuriuos pas 
lepe nog savo pacziules pan- 
cziakoje terp senu skuduriu. 
Pacziule nieko nejausdama, 
jog tokis skarbas teip arti jo
sios randasi, pardavė židui 
skudurnykui visa pundą sku
duriu už du centu. Norints 
žida apskundė, nes tasai pri- 
siegdino ant Majžiesziaus ir 
Abrahomo, jog piningu ne ra
do terp skuduriu ir teip viskas 
dingo.

Žudinsta už 18 centu.
Granitesville, Pa.— Anta

nas Conto ir Daminikas Zenci 
laike girtavimo susibarė už 
asztuoniuoleka centu. Contro 
isztraukes revolveri isz kisze- 
niaus szove kelis kartus in Zen 
cio krutinę, jog tas ir ant vie
tos atliko. Conti papildęs žu
dinsta ' prasiszalino in nežino 
mas szalis. Policije žudinto- 
jaus jeszko.

Nutarė numirt, kad tėvas 
trecziu kartu paeziuojesi.

Sacramento, Cal.—■ Už tai 
kad josios tėvas apsipaeziavo 

‘trecziu kartu, Lena Katsman, 
23 metu senumo, nebyle, norė
jo pasidarit sau smerti, per
pjaudama giarkle su britva. 
;Nes britva ne buvo in rales 
įasztri, ir už tai ne gylei insi- 
'pjove. Isz to iszliks.

Provojosi 10 metu už 4 
colius žemes.

Racine, Wis.— Teodoras J. 
Edmundson, turtingas ūkinin
kas provojosi su miestu jau 
10 metu už keturis eolus že
mes, kuris tvirtina, buk jiam 
miestas paeme kada užvedine- 
jo uliezia Wisconsin. Prova 
lig sziam laikui padare 14.682 
doleriu kasztu, o kur pabaiga?

Saliunykas nuszovc Ita- 
liona.

Centralia, Pa.— Jonas Ka- 
siuleviezius saliuninkas, szove 
in galva jaunui Italijonui Jo
nui Leco, kuris atejas in salu- 
na pradėjo barnius su Kasiu- 
leviczium kerszindamas nuszo- 
vimu. Kasiuleviczius nelaukda 
mas pakol jin nusiuns ant am
žiuos keliones, szove tiesiok in 
galva. Pažeistasis randasi li- 
gonbuteje ant mirtino patalo 
o kaltinykas Bloomsburgo ka
lėjime.

Atidavė savo milema ir 
815. .

*Nanticoke, Pa.— Mariute 
Majonis 19 metu, apskundė 
savo milema W. Sziumenski 
už nedalaikima prižadėjimo, 
buk su jiaja apsipaezios ir jau 
ketino būti iszvestu in kalėji
mą, kad sztai narsus kareivis 
ypatoje Vinco Rubinskio, pri
ėjo prie skvajerio, kalbėdamas 
kad jiam Mariute patiko ir ji
sai su jiaja apsipaezios ir isz- 
gialbes nog sarmatos. Szimens 
kiui tas teip patiko, jog da 
pridėjo Rubinskiui 15 doleriu 
magarieziaus. Mariutei ir Vin
cas patiko dovanojo kalte savo 
nelabam jaunikiui ir ant to 
pasibaigė. Mariute tikisi pasi
likt neužilgio motina.

Negirdėtas nes iszmintin- 
gas nubaudimas mu

rino.
Pottsville, Pa.— WestPenn 

apskrityje kokis tai murinas 
nog kokio tai laiko turėjo mei
lingus susineszimus su paeze 
Italijono. Vyras užtikęs ana 
diena murina prie paezios, už
klupo ant jio su savo draugais, 
iszvilko laukan, pririszo prie 
stulpo ir padare ant jio opera- 
cije....

Panaszi operacije daugelis 
kartu ketino investi legislatura 
idant nubausti kaltininkus už 
prasižengimą prieszais mora- 
liszkuma ir svetimoteriavimą.

Laukine motere.
Laivorei vokiszko laivo 

“Hans Sogelmonn” pasitiko 
ant salos Barneo laukine mote 
re, kuri yra labai panaszi in 
bezdžionka, savo pavejkslu ku 
no in gorila, o veidu vienok 
panaszi in gyventojus sklipo. 
Toji pus žmogus pus žvėris 
apie kiek galima dasiprotet ira 
apie 20 metu senumo. Gyvena 
uoloje: yra labai drūta, kad 
state atsispirima szesziems dru 
tiems laivoriams ir ginesi ener 
gieznai, kad vos pasiseki laj- 
voriam paimtie jaje, o po tam 
paredit. Navatuas tas sutvėri
mas likosi pargabenta in Euro 
pa o isztikro netrukus bus ro- 
dinta kureme nors berlininem 
muzeume.

Isz Rusijos, Lietuvos 
ir Lenkijos,

Iszklausyta malda.
Kaime Wierszchowne po 

Rožymu, Lenkijoi, prie kelio 
randasi szulinis, kurio labai 
szumnas runtinis. Viena 
karta artimos stubos gaspadi- 
ne ejdama in darža kast bul
vių, paeme su savim dukriuke 
dvieju metu senumo.

— Eik szen, mano dukrele, 
ejk szen—kalbėjo motina—pa
dėsi ir tu rinkti bulves man.— 
Daržas buvo arti prie szulinio. 
Mergiuke bėgant paskui moti
na, paregėjo kokia ten kviet- 
kele ir del to susilaikė ir nu
bėgo nuskint. Tame paeme 
jiaja dydelis akivumas pažiū
rėt in szulini o pasilenkus per 
rentini inpuole in szulini 
Motina ne prijautė kas su mer 
gaite atsitiko. Atsigrižus pa
regėjo, jog jau mergiukes ne
siranda darže, pradėjo szaukti:

— Eraniuke!— Tame atsi
liepė balsas mergiukes buk isz 
po žemes:

— Mama, asz szulini!
Motina kada tai iszgirdo, ne 

žinojo ka turi pradėti, neap- 
kvaito vienok c tik atsidu
sus prie Dievo nubėgo ka- 
greieziausia pas artimiausius 
kaimynus sza ūkdama pagial
bos. Ant baimes buvo 20 me
tu senumo sūnūs kaimyno na
mie. Nubėgo tuojaus ant pa
gialbos, žiuri in szulini o van
denio ten suvis ne daug, o 
mergiuke stovi jama gyva. 
Nes kaip jia iszimti? Sienos 
szulinio iszmurinti akmenais 
Jaunikaitis kabindamasis kaip 
kate, nulipo žemin akmenais, 
paeme mergaite už szlebukiu 
dantimis ir keleis iszlipo be 
kopecziu kabindamasis už ak
menų. Kūdikis likos iszgialbe- 
tu buk stebuklu. Inpuldama 
in szulini galėjo in akmenis 
sienos užsimuszt, arba pasižeist 
o tuom laik niekur ne mažiau
sio susimuszimo neaplaike, li
kos suvis sveika mergiuke, tik 
rai k kiu stebuklu.

Motina paėmus mergaite ant 
ranku erne is zdžiuagsmo verkt 
ir szaukt dydelu balsu, kad 
kaimynai subėgus, mislino 
kad ugnis atsitiko. Motina isz 
džiaugsmo verkdama kalbėjo, 
buk szventas Antanas iszgial- 
bejo josios kudyki, nes kas 
dien karsztai meldėsi prie jio, 
o dydelis tasai patronas ir už
tarytojas musu, sergsti nog viso 
pikto tuos, kurie prie jo szau- 
kesi.

Sudegė, nuskendo, 
užmusze*

Pas triszkius (Szaul. aps). 
Maldunu sodoje ūkininko P. 
Radvilavicziaus sudege nauji 
tvartai su 30 raguoeziu, 2 bran 
giu arkliu ir daugeliu smul
kiųjų gyvuliu. Spėjama, kad 
tai bus pipkoriaus užkrėsta.

Gegužio 23 d. vienas ukinin 
kas susziles lauke per kaitra, 
nuėjo pasimaudyti in upe Vir
vyte. Besimaudydamas— pate 
ko in gelme ir prigėrė.

Triszkiu miestelyje Myko
las PapL užmusze 23 m. jauni 
kaiti Mažeika už 30 kapeikų. 
Mat Mykolas Mažeikai bu
vo paskolinės 30 kap. ir susi
tikęs prasze atiduoti, bet kad 
Mažeika pinigu neturėjo ir ati 
duoti, nebegalejo, tai Myk. 
paemes 4 svaru akmeni smoge 
Mažeikai ir uždobe. Geda ir 
baisu!

ISZ VISUSZALIU.
40 vaiku prigėrė.

Brussels, Belgije.— Ketu- 
resdeszimts vaiku isz mokslai- 
nes laike pasivažinėjimo luote- 
leje nuskendo kada pradėjo 
siubti. Lig sziolei tik trisde- 
szimts vaiku iszeme isz van 
dens o kitu nesuranda.

Vyras ant loterijos.
Berlinas:—- Kokis tai profe- 

soris universiteto leidžesi pats 
ant loterijos. Tikietas kasztuo- 
je tiktai dvi markes, nes tikin
tai buna parduoti tiktai terp 
j'aunu paneliu Nes ar profeso- 
ris bus iszganadytas isz tos, 
kuris jin iszlaimes, jago bus 
kokia sena merga.
Susiinuszinias laivo— 50 

nuskendo.
Port Jjymon, Costa Rica.— 

Laike dydelio szturmo laivas 
Diamante susimusze su laivu 
Irma. Riksmas pasažieriu bu
vo neiszpasakitas Laivas Irma 
tuojaus nuėjo ant dugno mariu 
o su juom ir penkesdeszimts 
pasažieriu. Gialbeti pasažierius 
buvo nespasabas nes tada 
vieszpatavo baisi viesulą ant 
mariu.
150 Maderistu užniusztu.

Mexico City, Mexico.— 
Musztineje po Puebla likos už 
musztu 150 Moderistu o ran- 
daviszko vatsko likos užmusz- 
ta dvileka o dvideszimts pažei 
do.

— Monterey, Mex.— Terp 
dvieju politikiszku bandų pa- 
kylo musztine prie Ostolano, 
kurioje dvideszimts pražuvo.

— Siūdamas man žipona 
padarei per trumpas rankoves.

Kriauczius:— Rankoves yra 
visai geros, tiktai tamistos ran
kos yra per ilgos. j

AMERIKA
UŽSIDARO.

Amerikonai kas metas sten
giasi apsunkinti inžengima in 
savo szali emigrantams isz viso 
kiu krasztu Europos ir Azijos.

Jau keli metai Niu-Jorke, 
per kuri dauguma emigrantu 
keliauna, tam tikra komisija 
dabojo, kad netinkamu žmo
nių in Amerika neinleisti in 
“brokoja” tukstaneziais. Taip 
va tik vienais metais nuo 1909 
met. liepos 1 dien. iki 1910 
met. liepos 1 dien. tapo sugra
žinta Europon virsz 24 tuks 
taneziu žmonių.

Saloj Ellis-Ailend, kame 
sortuoja emigrantus ir kur 
“iszbrokytieji” laukia, kol 
juos sius atgal,— sunku apsa
kyti, kas dedasi toi žmonių 
vargo ir aszaru”saloj.

Sulyg instatymu neinleidžia- 
ma in Sziaurines Amerikos Su 
vienytas valstijas sztai kokie 
svetimtaueziai idijotai (kvai
liai, mulkiai), epileptikai (tu
rintieji nuomarą), silpnapro- 
cziai ir apskritai proto ligomis 
sergantieji arba sirgusieji laike 
paskutiniuju penkių metu; 
ypatos, kurios savo gyvenime 
jau du kartu buvo iszejusios 
isz galvos; biednieji, apie ku
riuos gali spėti, kad jie bus 
sunki naszta amerikonu lab
darystei; sergantieji džiova, 
piktąją arba kitomis pavojin
gomis limpancziomis ligomis; 
ypatos, kurios, pagal tam 
tikru daktaru pripažinimą, 
yra kuomi nors nesveikos ir 
negali užsidarbiauti pragyve
nimui, teismu pasmerktieji ir 
padare koki-nors prasižengi
mą bei sziaip-ka, kas suterszia 
žmogaus szlove; poligamistai 
(turintieji kėlias paezias), anar 
chistai (nepripažistantieji jo
kios valdžios), taipo-jau ir ke
liaujantieji skelbti bei platinti 
nuomone, kad reikia sugriauti 
spėka arba teroru (užgazdini-

mu) Suvienytu Valstijų vald
žia arba užmuszti valdininkus 
iszanksto sukalbėtieji darbi
ninkai, pagalios, prostitutes 
(paleistuves) ir ypatos, gabe- 
nanezios moteris bei mergaites 
del paleistuvystes.

Visu szaliu emigrantai, pirm 
negu ruoszties Amerikon, eina 
pas vietini gydytoja, kad ap
žiūrėtu, ar galima keliauti. Ir 
garlaiviu kompanijos, kurioms 
reikia bausme mokėti už kiek
viena neinleistaji emigranta ir 
ji savo leszomis (kasztu) atgal 
vežti,— nuo saves turi tam 
tikrus daktarus, kurie apžiūri 
norinezius tuju kompanijų gar 
laivinis keliauti emigrantus, 
vienok Amerikos uostuose 
“brokija” daugeli. Ypacz bū
va sunkus padėjimas tuju szei- 
mynu, kuomet ja perskiria, tę
va su vaikais inleidžia, o mo
lyną gražina, arba viena vaika 
leidžia su tėvais, o kito ne.

•s * *

Pastaruoju laiku net ir svar 
biausios darbininkus organiza
cijos prisidėjo prie kitu parti
jų reikalavimu, kad dar kie- 
cziau suvaržyti emigrantu 
plaukimą in Amerika.

Treji metai atgal Suvienytu 
Valstijų kongresas (kaip Rusi
joj Duma) iszrinktam tikra ko 
misija del geresnio tojo emi
grantu klausimo apsvarstymo. 
Komisija nesenei užbaigė savo 
darba ir suteikė kongresui 
maž-daug toki praneszima 
kad emigrantai numusze algas 
darbininkams-amerikonams ir 
podraug pats darbas likes 
prastesniu. Ypatingai esą ne
geistini emigrantai, kurie atva 
žiuoja “uždarbiauti” tai-gi vi- 
supirma darbininkai ir kaimie 
ežiai isz Rosijos ir Italijos, nes 
jie tamsus būdami sutinka už 
menka užmokesni dirbti ir po 
keliu metu vėl apleidžia Ame
rika iszsiveždami to kraszto pi 
nigus. Tapo iszrokuota kad 
emigrantai kasmet ižsiunezia 
200 milijonu doleru saviesiems 
pasitikusiems Europoje ir su
są vim perveža 136 milijonus: 
tokiu budu emigrantai in me
tus iszsemia isz Amerikos 336 
milijonus!

Nevien tik isz ekanominio 
(tautos turtu pagaminimo ir 
suvartojimo) atžvilgio kongre
so komisija pataria “pakirsti 
kelia” emigrantams, bet nuro
do ir tai, jog emigrantai esą 
patis žemiausieji Europos tau
tu sluogsniai, baisiai menkai 
iszsilavine protiszkai ir 
neaugsztos doros. Tokiais at
vykę Amerikon emigrantai 
trukdo szalies kultūros (apsz- 
vietos) žengimą pirmyn ir žy
miai padidina skaitliu visokiu 
prasikaltėliu.

Komisija pasiūlo kongresui 
sumanymą, kad nebeileisti in 
Suvienytas Valstijas tokiu emi 
grantu kurie jokio amato (re- 
mėšlo) nemoka ir reikalauti, 
kad emigrantai galėtu savo pri 
gimta kalba skaityti ir raszyti 
sprendžiant apie “inleidima” 
turėti omenyje: kokios tautos 
yra emigrantas, ar apszviestos 
ar tamsios ir pagaliaus daboti 
kad emigrantai nesispiestu kur 
vienoj vietoj Suvienytose Vals 
tijose, bet butu skirstomi po 
visa szali.

Tur but jau netolimi laikai 
kuomet Amerika ir suvisu ūž- 
sidary!—“R. N.”

Ant skestanezio laivo vokie
tis in žydą:— Skubink, lipk 
in valti, ba matai jau skėstam.

Žydas:— Asz ne noriu likti 
gyvas.

Vokietis:— Delko?
Žydas:— Dėlto, kad asz 

esu apsaugojęs savo gyvasti 
ant 3000 dol.
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Baime per tris naktis
Gudri motore
Nedoras tėvas
Simukas ir Magduti
Žvirblei

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove 
Milaszirdistes nagrada 
Iszmintingas mužikas

Paėmė fotografije karūnacijos.
Sir Benjamin Stone buvo vienatiniu, kuris atitraukė foto

grafije praėjusios karūnacijos Anglijos karalaus Jurgio. Toji 
fotografije liks patalpyta angliszkam muzejui. .

Ilgos Istorijos.
Raganos augitine
Atsitikimas Lietuvio Varszave
Szakinas, nedoras židas
Baisus razbaininkas (Tikra teisybe)
Kuningaiksztis
Ponas Storasta ir Velnes Boruta
Motiejus Murma
Istorija apie Jenerolo dukteri ir 
soda u ni ko su n u
Sierata, Jonas Degutis
Jurgis durnelis
Kaip Agute del saves rinkosi jauniki
Rust i be

be-
ka- 
jin 
jin

Juokinga klajda 
Stasiukas ir Urszule
Juokinga pasakaite 
Vaito prisukimas 
Netikėta geradejiste 
Pirkimas velnio 
Vaidulis
Jurgis kokiu mažai
Tomila
Mokink tingini ne lazda nes badu 
Kupcziaus laime ir nelaime 
Nusiszipsojimas 
Jasezultas
Ne imsi Vardo Dievo dovanai 
Razbaininkas Burauckas

Surinkimas visokiu Pasakų isz 
visokiu Liežuviu.

414 Puslapiu; 5Ąx7-l Coliu Didumo.
Telpasi sekanezios Istorijos:

Jonas karalaitis, pauksztis ir 
vilkas.

Paikszas Jonukas, arkliukas 
antaite ka auksinius kiauszinius 
dėjo ir kiaulaite žemeziugpile. 
Karalaite paversta in varle. 
Karalaite stebukl-merge. 
Jonukas karalaitis ir nematomai 
muszanti lazda.
Netikėtas karalaitis.
Remuneles vainikėlis.
Velnes ir mužikas.
Melagis. Į

JURGIS
Kupcziaus Supus.

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paozta. 
Id^^Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.**^2

Adresavokite

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

G ūdras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Milžinai, maži žmones ii 

niksztukai.

Kitados gyveno turtingas 
kupczius su savo pacziule. Tu 
rejo juodu daugibia turtu, nes 
niekas jiems ne buvo miela ba 
ne turėjo ne jokio vaikelo.

Per ka juodu meldėsi visa
da prie Dievo, idant nors ant 
senatvės apteiktu vaikelu.

Nes vis buvo ant tuszczio, 
teip kupczius tari in savo pa
cziule;

— Mano mileme pacziule 
kam mums tiejei turtai, kad 
ne turim ne vieno vaikelo, per 
ka ir po smertei ne turim kam 
palikt savo t irtus, reike juos 
iždaltt ant biednuju ir nelai
mingu.

Ir teip juodu pradėjo dalit 
turtus biedniems, ir szitai in 
koki tai laika, apteiki juosus 
Dievas patogum sunelu isz ko 
neiszpasakitai abudu tėvai 
džiaugėsi. Tuojaus iszkeli la
bai dideli balu ir supraszi dau 
gibia visokiu kupcziu ir ponu.

Balus traukėsi kėlės dienas; 
savo milemam sunelui davi 
varda Jurgis.

Augino juodu ta savo sūne
li labai patogai ir iszkelmin- 
gai.

Kada sūnelis paaugo, tuo
jaus leido jin in mokslainia, o 
kad turėjo gera galva, tai in 
trumpa laika pabaigi visa 
mokslą. Tada senelei pavedi 
jiam visus turtus, o (patįs jau 
niekur nesikiszo, nes ne ilgai 
juodu gyveno, tuojaus abudu 
numiri.

Jurgis likias pats vienas, 
pradėjo lėbaut, pijokaut grait 
isz piningu ir in trumpa^ laika 
prisidari tiek skoles, jog jau 
jio turtai ne isznesza. Tuojaus 
pradėjo jin licitavot usz sko
las: sueini visus turtus 
visiems ne iszteko, tada 
dijo jin in kalėjimą ant 
metu.

Kada jau suėjo metai 
do Jurgi isz kalėjimo tada jis 
sugrižo in savo tevine, nes jau 
jin niekas ten ne priima, nie
kas nepažinsta, visi pirsztais 
bado, ba jau jio tevineje gyve
no kitas paemias usz skole. 
Nelaimingas Jurgis apsiverki 
gailei ir apleido savo tevinia. 
Ir teip jis vergdamas priėjo 
kita miestą, inejo in tamsia 
uliczia ir mielina kur nusi- 
duot ir ka pradėt, ba bijojo, 
idant jin niekas ne pamatitu, 
jog jis esti tokiam blogam pa
dėjime, ba visi jin pažįsta, jog 
buvo garsingiausių kupczium 
visoi toi aplinkinei.

Ir teip jiam be mielinant 
atėjo kokis toi nuskurias žide- 
lis ir tari:

— Žmogeli, gal eisi pas ma 
ni malku kirst?

Žinoma, jog badas kožna 
priverczia prie darbo, teip ir 
Jurgis būdamas alkanu nuėjo 
pas ta žideli kirst malku. Tuo 
jaus tas židas parsivedi namon 
davi jam valgit, o paskui pa- 
davias kirvi nuvedi in malki- 
niczia.

Jurgis niekados ne turėjo 
savo rankosia kirvio tuojaus 
prigrauži jiam juodas puslias 
ant ranku nes ka buvo darit, 
reikėjo kirst melkas, ba už di- 
ka niekas ne duoda valgit.

Kirto jis tais malkas per cie 
la diena ir da liko ant kitos 
dienos. Tada tas židas davi 
jiam valgit ir liepi malkini- 
czioi. gulėt. Jurgis atejas in 
malkiniczia, pradėjo velei 
giaudžei verkt, jog per savo 
kalte turi toki varga kenst, 
nes szitai atėjo kokis tai ponai 
tis (tai buvo velnes) ir tari:

— Kam tu teip turi verkt 
ir no vis i savo draugu sarma
ta turėt vecziau imk ir pasi
kark.

Tuojaus tas ponaitis dingo, 
oJurgiapemi baisios mieles, 
szitai pamati ir virvia ant bal
kio kabantia, nes pamisimo 
valandela spjovi ir iszejo isz 
tos malkiniczios tardamas in 
save;

— Eisiu kur mano akės ves, 
o kojos nesz.

Ir teip jis eidamas kėlu suti 
ko koki tai žmogeli ir paklau
si:

— Kur einatie žmogeli?
Nepažinstamas atšaki:
— Einu jeszkot jaunu, pa-

lai-gi Jonukas uždege ‘ kreke” nespėjo bėgt, 
Galima buvo girdėt, kaip pradėjo rėkt, 

Kada in padanges iszleke, 
Ir lig sziolei da ne parlėkė;

Norints daktaras tuo pribuvo, 
Bet da Jonuko namie ne buvo.

— Kur daktaras?

. togiu ir smarkiu viruku in vai 
ska prie arklu.

i O kad Jurgis buvo gerai 
mokintas ir patogus virukas, 
tuojaus pasidavi in vaiska, ba

• jis pats ne karta mati kaip žal 
nierei jodinėja ant puikiu 
riu. Paemi jin prie paties

i ralaus ir tuojaus pradėjo 
mokintie musztro ir teip

. pailsino, jog da baisiau jiam 
iszrodi negu pas žida malkos 
kirstie, o cze da parjojus no 
musztro reike arklis nuczistit 
o paskui karabina, karda ir sa 
ve: ant ritojaus gi savo vires 
niam czebatus nuczistit, o cze 
da už menka daigta su nagai- 
ka gauna per peczius. Tada 
sulaukiąs jis nakties paeini sa
vo daigtus ir ėjo tolau in svie
tą. Ėjo jis per miestus ir kai
mus, kalnus ir klonius, ir kas 
kartas ėjo smarkiau, idant da- 
žinoje, jog jis ižbego ne pavi- 
tu ir velei ne sugražitu in vais 
ka.

Kada pradėjo szvist ne bu
vo jau nieko matit kaip tik 
griovos, girrios ir jūres melina 
vos, o jis vis ėjo toliu ir tolin.

Szitai priėjo maža upeli atsi 
sėdo ir velei (pradėjo verktie, 
nes jiam teip be verkent ižgir- 
do koki tai baisa:

— Kas tave in cze atvijo?
Tada jis atsigrįžo ir pamati 

stoventia kokia tai sena bobe
le, tada jis apsaki ijei apie sa
vo visa'gyvenimą. Tada toji 
bobeli praszi pas jin kad per- 
nesztu ija per ta upeli, ba ta 
boba jau du szimtu metu kaip 
ten buvo ir niekaip ne galėjo 
pereit per ta upeli. Tada jis 
paemi ta boba ir perneszi per 
upeli, kada perneszi ija, pade
kavojo Jurgiui. Perneszias ta 
boba nuėjo tolau. Ėjo jis per 
girna kėlės dienas, nes nieko 
ne mati kaip tik girdėjo cziul- 
banezius paukszczius, mati be- 
giojanczias stirnas ir kitokias 
žvėris. Saules spindulei atsi- 
muszinejo per szakas in žalo 
lanka, ant kurios vaikszczijo 
pora sloniu. Jurgis norėdamas 
pasislėpt no jiu idant ne pama 
titu, paskubino žingsnus ir szi
tai pamati kokius tai trepus 
vedanczius žemin in baisia 
griova. Tada jis dagavo drą
sos ir nusileido žemin, idant 
dažinot kas ten randasi. Kada 
ėjo tais trepais gana ilgai priė
jo kokias tai duris tuojaus atsi 
dari dūręs ir inejo in vidų ir 
szitai pamati daugibia visokiu 
žiburiu, nes nieko viduje dau
giau ne buvo, tiktai radęs vie
na maža staleli ir kresa atsise 
do. Sededams jis dairėsi po 
visas szalts ir pamati ant sie
nos daugibia visokiu paveikslu 
tarp kuriu pamati viena labai 
puiku paveiksią patogos pa
nos, kurie prakalbėjo:

— Dabar kad in cze pribu
vai, tai turi mane iszgelbet, o 
jagu ne 'iszgelbesi, tai abudu 
pražuvsimia!

Jurgis tuojaus ant to tiko ir 
paklausė:

— Kokiu budu asz galu isz
gelbet ?

Tada tas velei tarė:
— Turi per tris naktis czion 

melstis ir niekur neit, ba cze 
per paczia dvilikta adina nak- 
czei ateis visokiu baidiklu ir 
norės tave iszvit, nes tu ne isz 
vietos neik, o kitaip jios tau 
nieko nepadarie.

Jurgis iszklausias tare in jia.
— Nes kur cze galima gau- 

tie valgit.
O tas paveikslas atsake:
— Ka tik norėsi, pamislik 

o viskas bus ant stalo.
O kad jis buvo alkanu, tuo

jaus tarė:
— Kad man cze butu val

git ir giart.
Kaip tik teip isztare, tuo

jaus buvo visas stalas iszstati- 
tas visokiais valgiais ir gėri
mais. Kada jis pavalgė, vis
kas no stalo dingo, tada paė
mė jis kningas ir melde i prie 
Dievo laukdamas vidurnak- 
ties.

Kada prisiartino vidurnak
tis, iszgirdo baisu užima, jog 
net žeme dreba ir szitai priėjo 
daugibe : visokiu baidiklu, o 
Jurgis sėdėjo už stalo ir mel
dėsi prie Dievo. Tuojaus tos 
visos baidiklos pradėjo rėkt ir 
visokiais spasabais varit jin isz 
ten, nes jis ne isz vietos ne ėjo. 
Kada jau buvo po vidurnak- 
ežiui, visos baidiklos iszejo o 
Jurgis likos vienas.

Teip tai praleido ir antra 
nakti.

Praleidias antra naktis nuė
jo pažiūrėt tos panos (paveiks
lo, kuris jiam liepe per tris 
naktis galetis su baisiom bai- 
diklom, szitai, kada inejo in 
ta pakaju, pamate jog jau tas 
paveikslas buvo igi pusei bal
tas Tada tas paveikslas labai 
dekavojo, jog jis jau dvi nak
tis kantrei praleido ir tarė:

— Nes szita paskutini nak 
tis bus del tave baisiausia, su
kurs apie tave ^didele ugni ir 
paliks tiktai viena tarpa, per 
kuri galėtum iszbegt, nes tu nie 
ko ne bijok, o jos tau nieko ne 
gales padarit, nes jagu tik 
pasikeltu m ir bėgtum per 
tarpa, tai pražūtum, o ir 
po draug.

Toji pana (paveikslas) 
buvo karalaite, jia paėmė

baisios bni.liklos arba piktos 
dvases da suvis m.iža ir nug
ramzdino in žemes. 1

Sugūžės Jurgis iii savo pa- 
knjii ir lauke su- didele neri- 
maszcze nakt es. Kada prisiar
tino velei vidurnaktis, sm.že 
da daugiau baidiklu, negu pir
mas dvi naktis, o viena bai
siausia baidiklu priėjo prie 
jio ir paszauke:

Eik ko greicziausia isz eze, 
ba pražūsi.

Nes Jurgis ue isz vietos nė
jo, tada kure apie jin ilgui pa
likių tik viena tarpa per kuri 
g le o jis iszbegt. Baime pae
inu jin neiszpasakita, ir jau 
au norėjo keltis ir bėgt, nes 

atsiminė kajiam karalaite kal
bėjo ir pradėjo da labiau mel- 
tis prie Dievo. Ir szitai, kada 
i zmusze pirma valanda (adi 
na) ugnis iszuiko ir visos bai- 
diklos dingo.

Tada jis padekavojo Dievui 
jog jiam davi kantribia ir nu- 
sidavi pas ta paveikslą, ir szi
tai kada atidari duris, pamati 
sedenezia karalaitia, nes jau 
buvo visa balta. Tada toji ka
ralaiti padekavojo, jiam jog 
ižgelbejo ija no piktu dvasiu, 
ir da apsaki, jog norėjo ija iž- 
gelbet jenarolas, kuris buvo 
pas ijosos tęva, nes jin paverti 
in dideli paukszti, tai dabar 
tik jis vienas gali mumi isz- 
neszt in balta svietą, o Jur
gis paklausi:

— Kur tas pauksztis dabar 
randasi ?

Karalaiti atšaki;
— Eisim in lauka, tai apie 

viską dažinosim.
Kada juodu iszejo isz paka- 

jaus, tuojau pasitiko ta pauksz 
ti kuris prakalbėjo in Jurgi:

— Kas tave prietelau in 
cze atvijo?’

Tada Jurgis apsaki jiam 
apie visa atsitikima o paukez- 
tis velei tari:

— Bus viskas gerai, bile 
tik turi karalaitia, dabar pa 
pjauk dvilika jaucziu, paimk 
deszimts kepalu duonos, sudek 
viską ant stalo ir pats su 
karalaitia atsisėsk o asz jumi 
isznesziu in virszu, nes žiūrėk 
kana asz iszsižiosiu, tai inmesk 
mėsos ir duonos po gera szmo- 
ta.
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2-TRO. Meto Linksma Valanda” labui 
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapį 
talpinasi: 18 Ilgu Istorijų, 66 Trumpesni 
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivoj 
Žineles,42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiį 
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirksi 
Szita Knyga turės skaitinio per visus met

Bažnycze kurioje karalus Jurgis su pacze likos 
karunavotu.

Toje tai bažnyczioje sils’si kaulai 13 karalu, 5 karalienes, 
daugeli kuningaikszcziu, poetu, autorių ir kitu ženklivu ypa
tų. Karalus Ilenrykas III mete 1269 atnaujino jiaja. Kita 
dos buvo tai senas kliosztoris pastatytas per karalu Offa isz 
Mercios, asztuoniuoliktam szimtmel'.

In Rakforda mergina spor
tas pribuvo 

Kas-žin isz kur atkliuvo 
Kaip ir visos ir jieje, su vai 

kinu suėjo 
Gerus laikus turėjo:

Per visa meta leido laika liuks 
mai,

Nepamislino, jog ateis jai blo
gai,

Szimet nebegale varga susi
laukė.

Mat garnis lėliukė jiai inteike. 
Dabar verke ir stena, 

O jauniki ir suda nugabena, 
Skvajeris laisnus parasze, 

Ir kuningeli paprasze;
Kuningelis lovoje szliuba davė 

O jieje tuo pasiliko maine. 
Jus mergos ant to teminkit, 

Prie vaikinu nesikabikit, 
Jagu iszteketi norite, 

Dorybėje pasirodyt turite.
Czion ir gyva-uaszle ant nieko 

ne žiuri,
Su svetimu vyru susineszima 

turi,
Jau ir apie jia telegrapa ga

vau,
Ir in kūmus pribūti pasiren

giau.
Nes gyvanaszle manes užpra- 

sze,
Ir gromata apie tai parasze, 

Iszkelsiu baliuką,
Apkriksztysiu beibuka.

Ar-gi gali toki vyru vadyt? 
Ba n- tu i g ilvos.

Be to moteriukes kol da 
szaltas vandenėlis, tai pratir- 
kites gerti vandeli, ba ne tru

kus.
Ne bus labai n«z ka aluti gerti 
Reikes už vandenio tuo griebt'. 

Szlekti laikai artinasi, 
Darbai mainosia gadinasi; 

Katrie ne sudėjo kiek pinygu;
Dantirs vargo ir bedu,

Tai ir bus gana, 
Ba temsta ana, 

Reike mutinio iszsivirti:
Ir arbatėlės atsigerti,

Ba apie aluti užmirszau, 
No keliu metu ne ragavau, 

Už tat esmių sveiskesne, 
Ir daug gudresne.

Kaip geriau, iszpurpus buvau, 
Kaip lurba— ne nepasijudi

nau 1

Gerai gaspadine padaro, 
Jaigu meilinga tarnaite pa

varo.
Szenadori saliune mergina 

buvo,
Isz pradžios buvo gera paskui 

pakliuvo,
O kad hecus nuolatos dare, 

Tai ant ketiniu veju iszvare; 
Tas dėjosi anoje sukatoje, 
Tai dabar mergele vaitoję.

Tai teip mano dukrele, 
Tokia mergeles dalele, 

Tai labai ne gerai, 
Kaip dabar juokėsi vyrai.

“LIETUVISZKAS
PASAKORIS”

Ne nutverus už rankos ne sakik vagis 
Laidotuves 
Senas sziauczius 
Nagrada už pasiszventima 
Sziauczius Drotelis 
Kupcziaus sūnūs 
Apie Didėja Petniczia ir medžius 
Viernas tarnas 
Sziauczius zokoninku 
Debesėlis 
Lape, vilkas ir blusa 
Apie bajme 
Pirszlej 
Vandens laszela kelones 
Su maskomis pleszikai 
Atsikėlė isz grabo 
Nuneszta per zuiki laime 
Eglinciszkes virai 
Negivelo ranka 
Indijonu pasaka 
Tėvas ir tris jio sūnūs 
Antanas Beržiukas 
Nekantrus artojas 
Trijų budu moteres 
Abramkes pavojus 
Maži musu kankintoje} 
G ūdras barzdaskutis 
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis 
Kaip maskolijo renka vaita 
Kaip pasidarė Pejpu ažeras 
Su kupriuku atsitikimaj 
Turreniuszas
Puiki Antano rodą del vaidijanezios 
poros 
Kaip ruski popai apsieina su 
parapijonais 
Giduoles no sausgėlos 
Puikus nevidonas 
Naudingas priklodas 
Szuo atkerszintojum 
Smertis Nerono 
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas 
Juokingas apsakimas 
Pabuczevimas kūdikio 
Jankelis Puče 
Kaip bagoezius pateko in pekla 
Kitras čigonas 
Netikus papūga

DAINOS IR EILES.
Tris budrei (eiles) 
Lietuvos grožibe 
Žiemos laikas 
Prainant 
Gege ir gaidis 
L:\bora 
Kas yra didis 
Teisybes priežodis 
Viltis laimingu laiku 
Sziauczius ir Evute 
Del ko židai ne valgo kiaulienos 
Lietuviu būdas ir paproezei 
Isz Petrapiles 
Del mergeliu 
Pavasaris 
Lietuvos būdas 
Artojaus skundas 
Jiojo pirmoi meile 
Sanietas 
Nelaimiu gadinęs 
Ant Ringos kapu 1887 m.

Tiek to, jagu boba yra kva; 
la, tai ne dyvai ba jagu

Ilga® plaukas, 
Tai trumpas protas.

Sziur! Ir asz ta pati sakau, 
ba asz ant saves esmių dase 
kus.

Kol buvo ilgas plaukas, 
Buvo trumpas protas,

Nes kaip in senatve plaukai 
nutriuszo tai ir viriszkas'pro- 
tas atsirado. Abecze! Mat sa
ko:

Keno trumpi plaukai, 
Tai pas ta galvoje gerai.
O kad teip blake sveika ko

sėtu, jagu tai teisybe! Asz pa
žinau ne viena vyra, jog

Plaukai status, kaip ažis,
O nog kojų lig virszugalvio 

kvailis!
Vienas su naszle Deivise mer

ginusi,
Ir teip nebagas rūpinasi, 
Jog jag1’ ,lž joj0 ne ej9>
Tai jiam galas pareis.

O kad tave kvaraba, su tokia 
meile,

Net man driekėsi isz burnos 
Jagu, vaikine, nori sau gala 

pasidarit

Du brolei.
Karalaitis vargutis, szunitis 
lojutis, katinėlis niauklelis ir 
raganiszkas žiedas.
Petras Bude.
Tris brolei karidaiczei ir 
sergantis ju tėvas.
Szleivis (tikras melas).
Mužikas karaimu.
Mikutis kupriukas ir niksztukas.
Raganiszka pleczkute.
Jonukas pauksztukas.
Karalius vargutis.
Žuvininkas, geniuszas ir juodu 

salų karalius.
Akmedas ir raganaite Paribana.

Szventas Petras 
Visi ant Lietuviu 
Vilnis 
Persiskirinias.
Rūtos daina
M is] is
Apie jaunikaiezius 
Tikri szirdies jausmai
Lietuvio kolone ir gailestis 
Pirma o dabar
Nekirstas rėžis
Mano turtai
Gaidis ir žemeziugaa 
Pasza ūkimas
Ku-ku ir ku-ku 
Matita arba regeta 
I luina
Alsilikias pjovikas 
Daina sakalėlio 
Tututis ir peleda 
Ežis ir Katinas 
Bite, uodas ir liepa
Atsiminimai
Skruzdės ir szirsze 
Maniemsiems
Gandras
.Jonas Zižka
Daina
Nelaiminga jaunamarti (au Datom) 
Daina
Psalme
Skundas dukreles
Givenimas doro žmogaua 
Dainele
Apie tevinia
O asz jio—jam kalta
Dainele 
Dainele 
Malda darbininko

AKI VOS ŽINELES.
Kaip su savim givena pikta pora ir 

kaip privalo giventi
Kaip žmones apie paukszcziua meni 
Meile ir budai terp septiniu tautu 
Trumpi pamokinimai
Kaip apsieiti sergant ant akiu 
Kas reikalinga sveikatai 
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti 
Kaip pažinti arklo metus 
Ar yra liga kaltūnas?
Dideles pjuvines ant svieto 
Sugedimas viduriu pas kūdikiai 
Persekiojimas spaudos 
Biskutis apie moteres
Kaip butu Christusa iszluosave no 

židu
Isz bob:szku knygų
Laime
Užtrucintos dovanos z 
Rodos del geru gaspadiniu 
Moterių budai
Kokiame amžiuje priguli poruotis?
Intekme valgio ant balso 
Ar cukoris kenke dantim? 
Pervirszinis naudojimas druskos 
Tikėjimas Kiniszkas
Geras spasabas
Sriuba isz duonos su vaiseis 
Kaip ilgai medžei buna ant žemas 
NAMINIS DAKTARAS. 
Del ausu
Kaip skanduoji atgaivinti 
Kaklo skaudėjimas 
Priesz cholera
Del plauku
Del noses
Ant nuszalditu sunariu
Szlapioji dedervine
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuomirulis
Geltlige
Influenza
Dieglis
Pažandės
Užkietėjimas viduriu
Gėlimas dantų
Plaucziu uždegimas
Ramatizmas
Ne noras valgit
Niežai
Jago kojos prakaituoje
I)el kosulo
Trūkimas ranku 
Plauku auginimas 
Niežėjimas kūno 
Dantis czistai uŽlaikiti 
Akis
Galvos skaudėjimas
Atgriebt nusinuodinusi
Szamas vaiku burnelėje 
Kirmėlės viduriuose
Pradūrimas voties
Senos ronos
Džiova arba sukatos
Kaip gidinti plaucziu uždegimą 
Krauju sulaikiti
Meilus giduole no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užszaldimaj 
No gėlimo viduriu 
Perdurimas voties
No kosulo.

•iAGENTAS:- 
Szipkorcziu in ir isz Europos/ 

Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto
601 W. Mahanoy St., Mahanoy City, Pa.
Parduoda Szipkortoa isz Bromo, Aotvorpo, 

Hamburgo ir Liverpool tiesog in Philadelphia.
Piningus riunozte grietei ir pigai o prick tau 

MM p. ka.cija ima turite abejoti mano teiste-
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Senoviszkos atminties isz kares.
Mieste Athens, Ga. (Amerike) randasi du senoviszki užlie 

kiai nog namines A'ainos: dvivamžde armota ir szvininis gra
bas. Norints padirbėjas arm >tos tikėjosi, jog padaris daug su 
jiaja bledes bet pasirodė jog mažai turėjo isz josios naudos 
laike kares. Yra tai vienatine dvivamžde armota ant svieto. 
Grabas kuri matome ant paveikslo, buvo naudojamas del par
gabenimo pražuvusiu kareiviu laike vainos isz vienos vietos in 
kita Tame tai laike szvininei grabai buvo labai brangus ir 
naudojo jin tik del nugabenimo nebaszninko namo o po tam 
ir vela del kitu.

Del muso vaiku.
Bailusis Juozukas.

Viena karta iszejo Juozu 
kas isz grinezios in soda. Jis 
iszgirdo baisa: ezir-ezir-ezir. 
Juozukas persigando ir teki
nas nubėgo iu grinezia pas 
mama:

— Mamyte, kas ten už grin
ezios vadinasi-dejuoja: czir- 
czir-czir, eikim pažiūrėti.

Nuėjo mamyte su Juozuku 
in soda; mama tuojau iszgir
do, kad tai vysznios, vėjo ju
dinamos, trindamosi szakomis, 
girgžda. Parode ji Juozukui 
in virszune ir tore:

— Tai koks tur Juozeli, 
bailus, tave medžiai iszgaz- 
dino.

Juozukas mamai tarė:
— Kita karta nebijosiu jo

kiu vaidinimu.

Moterinis katechizmas.

Szimtai nes kur-gi tukstan- 
czei viru gali paludint, jog 
kiek kartu įiszeitineje vakare 
isz namu, buna per savo 
užkluptais su szituom 
ehizmu” isz szalies savo 
miausiu paeziulu.

Pati:— lu kur ejsi?
Viras:— Tai, asz tiktai 

nu ant kėlu minutu.
— In kur?
— Tai-gi in 'niekur.
— Ko eini?
— Nieko. Teip sau.
— Tai ko eini?
— Pasivaikszcziot.
— Ar kanecz turi eitie?
— Ne kanecz.
— Tai ko eini?
— Del to.
— Nes del ko?
— Tai—del to.
—■ Ar tuojaus pareisi?
— Tuojaus.
— Kadai pareisi ?
— Nežinau.
— Kas su tavim eis?
— Niekas.
— Hum. Asz ne galu

prast, del ko tu kas vakaras 
valkiojusi. Ar-gi ne galėtum 
namieje sėdėt ir su manim pa
sikalbėt? TieK to, eikie 
tiktai ilgai ne užtruk.

— Ne-ne!
— Pareik tuojaus.
— Gerai gerai...
Szitai tokis bobiszkas

techizmas” yra vienu isz prie- 
žaszcziu, del kuriu nerimauja 
savo grinezioja ir—neužgana- 
dintos isz savo paezios.

paeze
“kate-
mile-

ei-

SU-

KUR BUNA
Mano tikras brolis Antanas Luko- 

szeviezius, paeina isz Kauno 
Raseinių pav. Jervines kaimo, jie 
pats ar kas kitas praszau duos žine 
ant adreso: (to 58)

P. Lukoszevicz
Box 158 Brookfield, N. Y.

Jonas Tumuleviczius gyvenantis 
kitados Herminie, Pa. tegul atsilanko 
in musu banka del pasiėmimo piny- 
gu kuriuos pagal ana reikalavima 
partraukėme isz Rusijos Valdiszkos 
Baunos. (to 59).

P. V. Obiecunas Co.
cor. 12 and Carson st. Pittsburg, Pa.

Cela Rusze pirmiau gyveno Harris 
burge o dabar nežinau kur jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so:

Jus. Rukszonas
Box 717 Benton Ill.

Mano brolis Kazimieras Svetoka 
ir Jonas Sikrockis paeina isz Vilniaus 
gub., Traku pav., Kruosno volos., 
Vilunu kaimo, brolis apie 10 m. ad- 
gal gyveno Mabanoy Plane, o dabar 
nežinau kur jie pats ar kas kitas pra 

duot žine ant adreso:
S. Svetak

Wilgus, Pa.

Lietuvos vargas.
Girre ūžia, gire gaudžia, 
Vejas medžiu szakas laužo, 
Nuliūdimas mane spaudžia, 
Kaip apeugais szirdi-Pgniaužo.

Liūdnas balsas žalios gires, 
Kaipo kardas perver szirdi: 
Stovi visas kaip patires, 
Rodos, szneka iniszko girdi.

Szenka pilna atminimu
Apie buvusias gadinęs, 
Kas nejauezia nubudimo? 
Kas neverkiąs jas atminės?

Nelaiminga ta Lietuva,
Sau prieglaudos ji negauna, 
Su senteveis jau pražuvo 
Jos garsibe, garbe slauna.

Dieve didis, Dieve brangus!
Kuomi mes priesz tave kalti? 
Ko del tamsus ant mus dangus 
Kodėl puczia vejai szalti ?

Mes paklide per silpnibe, 
Bet mes vienok vajkai tavo;
Gink mus visur, duok vie- 

nibe,
Turėk mus po sparnu savo!

^-“KATALIKAS”—a
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergas mieste Chicago, IU.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00 
Europoje ir kitur ... $3.00 
Pusei metų: Amerikoje - $1.00
Europoje ir kitur - - $1.50

szau

— Atkaklus žmogus, ne
nori parduoti, nieko neima, 
lai ir neduokie jam nieko 
karaliau, o pirkele taip paliep 
kie praszaliuti.

Karalius atsake:
— Ne, asz to ne noriu.
Ministeris vėl tarė:
— Tai kaip-gi bus? Ar-gi 

gali priesz rumus stovėti su
puvusi bakūže? Kiekvienas, 
pažiūrėjęs in rumus, sakys; 
geri butu rūmai, tik bakūže 
gadina regini. Turbūt, sakys, 
pas karalių ne buvo pinigu ta 
pilkute nupirkti.

Karalius atsake:
— Ne, kas pažiuręs in rū

mus, tai pasakys: turbut, ka 
ralius daug pinigu turėjo, kad 
tokius rumus pastate; o pažiū
rėjęs i'i bakūže, tars: turbut, 
tasai karalius ir teisingas yra.- 
Palikie pirkele.

jau,

“ka-

Pajieszkau sau merginos ant apsi 
vedimo arba naszles asz esiu 29 m. 
senumo, kalbu 7 kalbas, paeinu isz 
Telsziu pav.. Zarenu para., Pronex 
sodžiaus praszau atsiszaukt ant adres- 
so: (to 59)

A. D. Dambrowski
Box 213 Niagra, Wis.

— Mikai, ko tu jieszkai te
nai ant stogo?

Mikas:— Tėtis vakar sake, 
buk ant musu namu yra dvi 
hipotekos, o asz ju ne galiu 
rasti.

NAUDINGI PATARIMAI
visut gviiuyuai randus! musų No. 3 katalioge. 
Jame telpa aprašymui suvirš 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip Jas 
pažinti, kaip nuo Jų apsisaugoti, kokias gyduoles 
naudoti, klek Jos prekiuoju ir kur Jas gauti. Mu
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki$1.00. Telpa 
paveikslai ir prekės yvairių kvepenčių ir gydan
čių muilų, Perfumų, Elcklro-gydančių aparatų.

Advokatas mylintis augsztai 
kalbėti:— Paraszyta yra kny
goje gamtos....

Advokatas prieszingos pu
ses užklausė:— Pasakyk man, 
mielas drauge, ant kokio pus
lapio tas yra paraszyta.

sau

Jaunas apgavikas.
Karta eidamas gatve, prie 

vieno namo asz pastebėjau jau 
na apdriskusi berniuką, ku 
ris prasze praeiviu iszmaldos.

Žmones mete jam kapeikas. 
Ir asz, pasigailėjęs vaikelio, 
daviau pora skatiku.

Už poros valandų asz grižą u 
namo, ir ta pati berniuką, ku
ris, einant man miestan, pra
sze žmonių iszmaldos, asz pa- 
maeziau rinkoje su kitais vai
kais berūkanti paperosus. Szis 
nedoras vaikas, apsimetęs nasz 
laicziu, vyliojo isz žmonių pi
nigus.

Kaip manote, vaikucziai, 
in ka iszaugs toks vaikas?

Ožei duoda pieną.
Saksonijo, dvaria Dobeneck 

yra du ožei—tėvas ir sūnūs— 
tztama Pfungstaedt, duoda ne 
tiktai daug pieno, nes yra nau
dojami del praveisimo: Direk- 
toris auginimo, dr. Busch isz 
Drezno, nusidavė in ta dvara, 
kad persitikrint ant vietos. 
Persitikrino-gi, jog pienas no 
jauno ožio buvo daug riebes
nis negu no seno ii- leszmuo 
kaip reikia. Taji ožei melže 3 
kartus ant dienos.— Dr Busch 
prasze, idant tuosus ožius pri- 
siunst in augsztesnia mokslai- 
nia veterinarijos Dreznia, mie- 
rija iszkvotimo pieno isz ko 
susideda ir vertia maistingu
mo.

Roberlnlą IMirbinių, Painų, Štokų. Brukuojamų 
MaSinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavin- 
čcvonių ir Šimtai kitokių kožnam reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra
vardę, adresų ir keletu markių apturės musų No. 3 
kutaliogų dykai. Rašyk Sendinu, o už keletos die
nų Šita naudinga knyga bus tavo namuose,

JOHN’S SUPPLY HOUSE
1334-2J38 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO. ILL

“MUSO PASAKOS”

Laidojimas givuju Mi
nuosią.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Szipkortes ant visiu 
Gerinusiu Linijų in ir ^reieziausiu 
isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.

Siunozia Piningus in visas dalis 
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti 
Agentai. Mano agentūra yra po 
priežiūra Ohijos Valstijos.

Su virsz minėtais reikalais galite 
pas mane kreipits per gromata ar 
asabiszkai o visame kanogeriause 
patarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpino 
Paszportus su patvirtinimu Konsulio.

Liūtas ir pele.
Liūtas miegojo. Per jin per

bėgo pele. Liūtas ja pagavo. 
Pele eme praszyties, kad liū
tas ja paleistu:

— Leiskie mane. Gal ir asz 
tau kada busiu reikalinga.

Liūtas nusijuokė, kad pele 
galėtu jam kada būti reika
linga, ir paleido ja.

Sztai medžiotojai užstate liu 
tui tinklus. Jis tuose tinkluose 
susipaneziojo ir eme rėkti. Pe
le iszgirdo liūto baisa, atbėgo, 
pergraužė tinklą ir tarė:

— Meni, liūtai, tu juokiau
si, kai asz pasakiau, jog galiu 
būti tau kada-nors reikalinga, 
o dabar žiūrėk— asz, mažute 
pelele, tau patarnavau.

Teisingas karalius.
Vienas karalius stote

rumus ir priesz rumus sodino 
soda. Ties tais rūmais stovėjo 
mažute pirkele ir gyveno joje 
neturtingas žmogelis. Kara
lius norojo jo bakūžėlė nukel 
ti, kad ji ežia nestovėtu, ir nu
siuntė savo minister! pas žmo
gų, kad jisai ta pirkele par
duotu.

Ministeris nuėjo pas žmoge
li ir tore:

— Laimingas tu esi: Kara
lius nori pirkti pas tave szita 
bakūžėlė. Ji deszimties rubliu 
neverto, o karalius duoda szim 
to.

Žmogus gi tore:
— Ne, asz savo pirkeles už 

szimta rubliu neparduosiu.
Ministeris tarė:
— Nu tai karalius duos du 

szimtu.
Žmogelis vėl atsake;
— Neatiduosiu nei už du 

szimtu, nei už tūkstanti. Szito- 
je pirkleje gyveno ir pasimirė 
mano tėvai ir protėviai, tai ir 
asz apkarszelis noriu joje 
mirti.

Ministeris nuėjo pas karalių 
ir tore:

Broliukas.
Pasibaigė mokslo metas. 

Vaikai vasaros dienomis bėga 
pažaisti, tik Petrukas sėdi 
namie pas savo mažyte sesute. 
Jis ja nuprausta, suszukuoja 
žaidžia su ja vedžiojasi. Vasa
ra tevrns visa diena lauke, o 
Petrukas nuo ryto ligi vakaro 
vis su mažyte sesute. Mergaite 
nekarta verkia pyksta, bet Pet 
rūkas visuomet jai geras, nie
kados neužpyksta.

Stebisi draugai isz Petruko:
— Klausykie, ar tu neisi 

su mumi pasivaikszezioti ? Al
gi tau ne liūdna tasyties su 
mergaite?

Petrukas pabueziuoja sesute 
taria:
— Juk ji naszlaite.

ir

MOTERYS!
Čedykit Pinigus, 
Laiką ir Sveikatą 
Nosikankinkite vasa- 

gjf ros karščiuos su aun-
kiu,neparankiu prosu 
Nusipirkit naujos 

gadynes prosą, jis 
gamina šilumą sa- 
vyje vienodai.

Suprosinsite drapanas i pusę laiko su smagumu, 
geriau, parankiau ir dešimtį kartų pigiau negu pa
gal senovišką būdą; beto suččdysite savo brangią 
sveikatą, pajiegas ir nervus. Prosinimas bua jum 
smagumu vietoj kankyne. Prosas šildomas vidu
ryje su gąsdinu ar alkoholiu. Geresnis ir pige
snis negu gazu ar elektra šildomas. Nereikia 
laukti kol prosas įkais, nereikia bėgti nuo pečiaus 
firie stalo ir atgal, nesudeginsi drapanų. Prosas 

lldo vienodai visa laiką. Šilumą galima reguliuo
ti kaip norima. Už vieną centą šildo per penkias 
valandas. Nepavojingas, švarus, be atsida
vimo. Galima vartoti kur tik norima: viduj, lau
ke po medžiais, ant porčiaus ar kelionėje.. Vi
suomet gatavas. Pilnai gvarantuotas Pigus. 
Užsimoka į tris menesius. Kaina tiktai $4.00.
THE J. ILCAUDAS NOVELTY CO.
1613 S. Halstad Dapt. S, Chicago.

Senoviszkas papratimas už- 
kasinet givus žmonis ant jin 
noru arba priverstinai, da Ki- 
nuoeia ne iszgeso. Tas atsitai- 
ko tokiems, ka yra fiziezna 
sunkinibia, arba moraliszka 
del savo gimimui, kaipo laiva- 
giu kazirninku, rukintoju opi- 
jos arba dalipstetus pikta liga.

Apie viena ne senei toki at
sitikima apraszo viena gazieta.

Apskriteja Czonklok giveno 
familije, kuriuos tėvas labai bu 
vo atsidavias r.ukimu apijum. 
Idant užganadit ta savo bran
gu papratima, pardavinėjo sa
vo dirva, paskui paezia, ant 
pagalos vaikus, jog ant paga
lės nieko net tekes, pradėjo 
apvaginet savo giminius. Tie 
jei susitarė užkąst giva.

Viroka priėmė spakainei 
tiktai prasze, idant ant jie vei
do uždėtu kiek žoles ne žemiu

Ekzekucije atsibuvo ant pro 
vos akisia visu giminiu ir pa- 
žinstamu.

Tas atsitinka tankiausia ap
skriteja Sanon, kur daug yra 
užsikrėtusiu pavietringais pa 
paukszkais. Tosios aukos bar- 
bariszko papratimo suvis nesi- 
prieszina tam mat jiejei tiki 
jog žmogus po smert ne palau 
na givent, tiktai pereina isz 
vieno in kita kuna.

Pagal tenaitines nuomones, 
i tai jagu katram galva nuker- 
; ta, tai neszasi po pažastia aut 
[ ano svieto.

Prova kiniszka nusprendė 
apie kora smerties visokeis spa 

į sabais. Kora yra didžiausia ja-
■ gu kūnas buna sugadintas.
! Pakorimas yra lengviausia 
! kora, paskui givus užkasinet,
■ nukirtimas galvos ir tt. Bai- 
; šiaušia smertis yra teip vadina- 
‘ ma Lintsehi, tai yra sudraski-

nimas ant szmotu.

Surinkimas visokiu Pasakų 
isz visokiu liežuviu.

288 Puslapiu; 5x7.į Coliu Dydumo.
Telpasi sekanezios Istorijos:

Karalių sultoną, jio sunu, dideli 
galincziu ir karalaite gulbe, 
rrapuoluse karalaite ir 7 

galinezius.
Juozas ir Marijona. 
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaite Miranda.
Kaip tai giliukis mainosi. 
Ragana.
Elnes, velioribas ir arelis. 
Medėjus?
Dvideszims keturi razbainikai. 
Szluocziaus duktė. .
Vaiskas Sz. Jadvigos szale 

I.asovicu.
Vaitiekus.
Protingas Jonelis.
Nelaimingas bagoezius. 
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Staliorius daktaru.
Nedora pati ir tris popai. 
Ilgasis, platusis ir smark-akis. 
Tris jaunikei.
Meszkinai. 
Baidiklos, 
Akmenorius. 
Kalvis ir ponas. 
Pabaiga kazirninko. 
Skarbas o pati. 
Juokingas atsitikimas.

PREKE TIK 75c. 
Nusiuntimo kasztus mes 
apmokame. Adresavokite: 

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

ISZPABDAVIMAS!
Gramatika Angliszkos kalbos mo

kintis be mokytojo (apdaryta) $1. 
Vaiku Draugas arba kaip mokytis 

skaityt ir raszytbe mokytojo 15o.
Naujas Budas mokytis raszyt be 

mokytojo ... 1QCi

Aritmetika mokinimuisi rokundu 
su pav. (apdaryta) - 35c.

Viso $1.60. Dabar už $1.
Pinigus siuskite per Money-Orderi 
sziuo adresu:

P. Mikolalnls, Box 62. New York, N. Y.

-----------
i
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NAUJA KNYGA
-PO VARDU-

PRIEJGIAUSES 

MOKSLAS

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE

PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiezniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos 
gali in trumpa laika pats per 
save iszmokti Angelskai sziek 5/ 

tiek kalbėt.

Toji Knyga druozei apdarita t 
in Franoužini raudona audima T 
ir kasztuoje tiktai £ ] e Kasztua & 
nusiuntimo mes apmokame. $ 

SAULE Mahanoy City |

i

s

DYDYS GYDYTOJAS

Dr. Ig. Stankus M.D.
Pabaigęs medikuliszka mokslą Universitete 
Indianos valstijos, teipgi buvo miestavu dak
taru Indianapolis, Ind. katram turėjo did 
'.iausia praktika gydyti visokias l’gas.
Daktaras Sunikus te’pgi pabaigė kvotimą 
\’ew York Post Graduate School A Hospital 
katras yra didžiausias ir jau paskutinis did- 
'.iuju daktaru mokslas, ežia sjteciaiiszkai ii) 
įlavina daryti visokias operacijas ir gydyti 

Ivgonius s;-rganezius su sunkiomis ligomis.
‘abar kvlcczia SerxanrzluH paw Have sak)dainaK: 
‘Jaigu sergi, pribuk arba paraszyk pas 
nane, o busi iszgydintu.” Daug yra ligų 
atru negalima iszgydint, (bet toki serganti 

iptures pas mane tikra Uutiszka ir broliszka 
oda. Neįeik dykai inetint sunkei uždirbtos 
•entus nes neiszsigydes ir paleidęs savo pi- 
ringus inpulsi in sunkesni padėjimą, 
serganti atsiszaukia pas mane atras teisinga 
laktariszka gydimą ir geresni pasistoravima 
negu pas koki sveitimtauti. Kožnas kuris 
rikiai gydinsis pas mane supras kad asz esu 
pabaigęs didesni daktariszka mokslą ir kad 
<alu gyriaus gydyti negu kiti daktarai.

Apsiimu Pasekmingai Iszg: dyti Ligas 
rumatizmo, skaudėjimas azonu, sąnariu kau 
lu, slreinu, kojų, pecziu, nuo visokiu krauj< 
ligų, užkreezenni liliszku ligų, trypei- szankn 
rifilis, užkietejima irnedirbima viduriu, isz 
bėrimą, nežeptna ir augima ant veido ii 
kūno visokiu spugu, dedervinių ir slinkimą 
plauku, galvos skaudejima, szirdies, inkstu 
kepniu ir plaucziu ligas, visokiu nervu ligas 
neuralgija, drebejima sąnariu, greito supy 
kimo, negalima miegot ir iszgasezio, greito 
pailsimo, sunkaus kvepavima, ]>erszaliinu 
slogu ir nusilpnejiinassveikatoe, visokiu mo 
tenu ligas slcausmingu ir neregulariszku 
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo. 
Jaigu negalima pribūti asabiszkai tai para 
■vykite o asz suprasn, isztireu ir duosiu rodą 
o jaigu reike tai prisiunsiu gyduoles. Ne
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerike. 
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Biednus Gydau Dykai!
Turiu Specialiszka Diploma del

Darinio Visokiu Operacijų
Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
kiu organiazku ligų Neįeik kankylie ir 
būti ubagu visa tavo aruži nes po operacijos 
Kali būti iszgydytas už maža preke.
Issgydau su operacija ruptura, apenda-itis 
vėžio skilvije. auganesiu akmeniu, visokiu 
skauduliu, guzu (tumors), kepeniu, inkstu, 
ir pualiu. Darau operacijas ant gistu, kaulu, 
nervu,smegenių, moterių irvyriu gymdanėiu 
organu, pritrauktas kojas ir rankas alytairau 
ir jiadarau sveikais. Del operacijų kvieesiu 
pas mane. Turi usavo loena narna arba 
ligonbuti (Sanitorium).

Dr. Ignatius Stankus M.D.
1220 Si. Broad St., Philadelphia, Pi.

Cifl an 1 9 lig 12 Prie<a Piet-UU8O I 2 lig 4 popiet.

Valandos J
20 Metu Senas Laikraszti

^“LIETUVA”
Iszeina kas Petnyczla

JL Chicago, 111.
Laikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu, 

didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik- 
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,000 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

■•LIETUVOS" PRENUMERATA :-

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių ifi 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raides visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis. <»

Užsirašantiems “Katalikų” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

PASTABA: Kaa prisius $4.00, tasai gaus “Kataliką" visiems me
tams ir auksiną rašomąją plunksną (fountain pen) vertes 83.50.

Kas prisius $2.6©, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Žalgiriais, Lietuvos žemlapį ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.

J. M. TANANEVICZE
’3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

BANKING HOUSE
Kampas Reade Ulicze

Telefono*.- Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, N. Y.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit,
tlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta ISISni.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Garlaiviu visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedettoje nuo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš 

perkėliau savo krautuvę į Chicago, ill., kurioj galit gaut: laikrb- 
džių, laikrodėlių, lenciugelių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 

JžOGenl britvU» visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
Wil U® fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 

da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu- 
žiną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

turite mano katalogą, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mauo 
Didelį Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
3225 So. Halsted St. Dept. s. Chicago, Ill.

Suvienytuose Valstijuose $ Metams $2.00 
Sziaurines Amerikos ( Puse Metu $1.00

rr , . . >r f Metams $2.50.Kanadoj ir Menke j Puse Metu ?1 K

Rossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. 
užrubežinese vieszpatystese 1 Puse ”$1.50.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.

Užsiraszant ’‘LIETUVA” reike 
drauge ir prenumerata siusti per 
Paczta Money-Orderi arba pinigais 
Registruotame laiszke ant iszleistojo 
banku.

Raszyk tuojaus, o gausi viena 
‘LIETUVOS” numeri ant pažiūros 
dykai. Adresuojant sziteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, Ill.

I
 UNION RATIONAL gANK.

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STO K $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000,000.

Suv.Valst. Randas tori mnsn Banke sndetn piningo.

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga 
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne. 
Mes norim kad ir jus turėtumėt 
musu Banka, nepaisant ar mažas

Harrison Ball, Prezidentas.
F. J. Noonan, Vice-Prezidentas.
W. H. Kohler Kasijerius.

reikalą sn
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 popiet.
...Subatomis...

50,000
Vysai Dykai Ar Esat Kankinami

_ P. V. OBIECUNAS & COMPANY 
|j->^(ALL NATIONS DEPOSIT BANK)

Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
Musu Vienatine Lietnviszka Banka su kapitolu $75.000.00 

j|Sr—.j*" ' randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvamjos. Užruliežines 
kapitolas $40,000.00. Locnas Namas vertas $150,000.00. 

Ir ^es pdintame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-ta.
procentą nog sziiuto. Sziuncziame piningus in visas dalis 
svieto ir parduodame Laiva-Kortias ant visokiu Linijų. 
Musu Bankoje randasi tam tikra Ręjentalna teipgi ir Užrube- 
žiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats P. V. 
Obiecunas organichtorius tos Bankos. Kreipkitės eu visokeis 
reikalais prie M ubu Bankos per gi omatas ar asabiszkai o mes 
iszpildisime visokius jusu reikalus greitai, teisingai ir gerai, 

p Piningu ant paegedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi 
L per Express arb Pacztini Money-Order.

W. Rynkewiczius
-iNOTARlUSZAS:-

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. 
Apsaugoja Namus ir Naminui Rakandai nog Ugnies.

Didžiaase Uetnviszka Agentūra. Kontoras Bankinis ir pardaviste Szipkorczis ant visokia Linija
Puniuoda Szipkortes ant 
fisokiu drueziausiu ir 
reriausiu Laivu, 
šiuneziu Piningus in 

Visas Dalis Svieto 
n-eieziause ir pigiause. 
visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geria žino 

Iszduoda Dostovierne 
lel tu ka nori savo dali 
aietuvąje kam pavesti.

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

Dykai 
del 

Viru
Ta dykai Rauta knyga yra werUJa 

$16.00 kožnam sergančiam

Užnuodijimu Krauju arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsiveržimu šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškaine- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoimu apetitą, surugusi pylva, 
biauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, LOgalct miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir šilimu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku.

Tūkstančiais vyru atgavo sava 
pilna sveikata su pagelba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra krau
tuve -žinios ir talpina tam tykrus 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, Lagotas arba bied-

—
•—

---
-

nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės 

vaistus ikikolaik neparskaitisto tą knygą vysai. Knyga ta užtedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokio vardu medikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresu aiškei idijkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet’ mums 
o gauste tą knygą.

Del Draugyscziu.„ 
Pristatau poikes Szarfas 

k Juostas, Kepuras, Karūnas
Špilkas ir t. L

Su kokiu nors reikalą 
kas-link Szipkorciiu, 
P*°‘ngU8 *r l t- 
Raižykite pas mane • 

^/■fjapiaaplaik'ysite teisinga

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA,
DR. JOS. LISTER & CO., L. 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago, II!.

Godotinasai Tamista: Aš esu užintejresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai 
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardaa Ir pavardė.

Adresas. Siektas.



j) Sziame laike pargabenome 
^daugybe Nauju Vasariniu Siutu 
h del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai , 
byra gražiausi visam mieste, pa- < 
xsiūti pagal naujausia mada. . 
b Szitus Siutus parduosime už < 
x pigesne preke negu kiti sztorniu-, 
bkai, todėl jaigu reikalaujate, 
'Naujo Siuto tai ne eikyte kitur 
^kaip tik pas mus o patis persiti- 
'krinsyte kad geriaus ir pigiaus ( 
įgalima pas mus pirkti negu kitur.'
9 VISOKIU MADŲ. ( 
Į) VISOKIU PREKIŲ. ( 
Į) Teipgi visokiu kitu Vasariniu ( 
i)Drapanų; žinome kad perkant pas ( 
Į)mus busite visame užganėdinti. (
Pirkyti savo Vasarini Siutą pas 
W. RYNKEWICZIU 

233-235 West Centre Street.

SSSI15S

Žinios Vietines.
■— Palijo pagriovė ir vela 

sustojo.
— Pradedant nog July 16 

trūkis ant Redingo geležkelio 
ejnantis 1:05 po piet daugiau 
ne sustos Lakeside. In jio vie
ta ejs 1:14. Sugrižtant ejs 
5:55 nes trūkis 7: 35 ne stos 
del pasažieriu.

— Du sportai norėdami isz- 
gaut skribele isz upeluko penk 
tam varde, inpuole abudu ir 
puikei iszsimaude.

— Kazokai subatoje turėjo 
apmalszyt du musztukus Dam- 
braucka ir Vitkaucka už su- 
muszima Frano Urbono, isz 
Bukmautes. Revolucijonieriai 
likos nugabenti iu Pottsvilles 
forteca.

— Antanas Lynczius, gyve
nantis ant West Spruce uli. 
dirbantis Tunnel Ridge kaipo 
“starteris” likos pagautas per 
anglis ir nunesztas in szuta. 
Keli tonai anglių uždengė jio 
visa kuna. Kiti anglekasei ad- 
begia turėjo darbo kėlės valau 
das pakol jin iszeme sveika ir 
gyva. Taji atsitikima ne grei
tai užmirsz.

— Pacziule p. S. Norkevi- 
cziaus lankosi pas motinelia 
Wilkes-Barre. Priek tos pro
gos atlanko pažinstamus Skran 
tone ir Pittstonė.

— Pedes dienoje žmonis 
linksminosi o isz tojo linksmi
nimo daugiause turėjo naudos 
skvajerei ir szarkos. Kada žmo 
nis susipras ir palauš taisės or
gijos. Liūdna kad uždirbtus 
kruvinai skatikus ne moka už- 
czedint.

— Seredo Szv. Vincento. 
Vėliname visiems kanogeriau- 
sio pasivedimo.

— Antanas Žilionis apie 
30 m senumo mirė subatos die
na, sirgdamas tik dvi dienas. 
Prigulėjo prie Szv. Francisz- 
kaus draugystes. Paliko paczia 
ir vaikus Lietuvoje. Czionais 
pragyveno 4 metus.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

New Philadelphia Pa.— 
Darbai povalei eina,

— Oras sziltas.
— Žmonelei turėjo džiaugs

mą kad nedirbo per nedele, 
bet visi malszei užsilaikė.

Melrose Park, Ill,— Juo
zas Mikolaitis su savo draugu 
likos perszautas per Joną Lie
tuvaiti be jokios priežasties. 
Mikolaitis likos nugabentas 
in ligonbuti. Kalininkas turė
jo pastatyt $25,000 kaucijos o 
kad niekas už jin neužstojo 
per tai likos nugabentas in 
Cook County kalėjimą. Jisai 
pasidavė Jonu Savina ir gyve
no kitados Bristol Conn.

Cleveland, Ohio.— Dar
bai slobnei eina visos dirptu- 
ves sustojo dirbę o ypatingai 
szituose dideliose karszcziuose.

— Lietuviu yra didelis bu
telis, isz tu visokiu atsiranda.

Hazleton, Fa.— Darbai 
bai vidutinei eina.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda, Del 
nekuriu vyreliu p. Taradaika 
labai reikalingas.

Ashley, Pa.— Darbai po 
valei eina.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas bū

relis, isz tu visokiu atsiranda.
— Kazimieras Konefka po 

septynių nedeliu gulėjimo ant 
reumatizmo pasikėlė ir sveiku 
iszrodo.

Hush Run, Pa.— t Darbai 
slobnei eina, dirba po 3 ir 4 
dienas ant nedėlios.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir visi malszei užsilaiko. 
Tik nekurioms moterėlėms p. 
Baltruviene labai reikalinga.

Benton, I’ll.— Darbai 
slobnei eina, dirba po viena 
diena ant nedėlios, pribuvu
siam isz kitur darbas sunku 
gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda. 
Del ne kuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga.

Van Lear, Ky.— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
ne sunku gaut.

— Oras gražus.
— Lietuviu yra 4 familijos 

ir apie 6 pavienei ir visi suti
kime gyvena.

Ernest, Pa.— Darbai po 
valei eina, dirba po 2 ir 3 die
nas ant nedėlios.

— Oras gražus.
— Lietuviu mažas būrelis 

isz tu visokiu atsiranda, del ne 
kurios merginos p. Baltruvie
ne labai reikalinga.

Shomokin, Pa.— Vagis 
insigavo in karczema Miko Re 
bario, paėmė isz stalcziaus 200 
doleriu o paliko popierelia 
ant kuriuos parasze: “acziu, 
atejsim vela tave atlankyt ka
da.” Policije jeszko vagiu.

— Keturiuos merginos 
plaukdamas ant ežerelio Edge
wood Parke iszpuole isz luote- 
les in vandeni ir butu nusken
dę, nes arti stovėdamas Juozas 
Markevka szoko in vandeni ir 
merginas iszgialbejo.

— Badai Lietuvei susilau
kė nauja kunyga isz Lietuvos 
ir statys nauja bažnyczia.

^j»999999i 
£

c į

t

Oi 
8 
s 
i 
č

(1/ 
ii/

NAUJA KNYGA 
-PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO 
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO. 

Yra tai prakticzniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo. 

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos u 
gali in trumpa laika pats per <1 
save iszmokti Angelskai sziek y 
tiek kalbėt. '

Toji Knyga druozei apdarita j 
in Franouzini raudona audima j 
ir kasztuoje tiktai $ j e Kasztus J 
nusiuntimo mes apmokame. j
SAULE Mahanoy City |

Musu gaspadines ir 
mamos Amerike.

Moteriszkes lities czion at- 
vike esybes, visos apsipaeziave 
pastoja ne kuomi kaip tik gas- 
padinemis ir m įmomis gimusiu 
auginaneziu kūdikiu.

Nemažai czion mes ju turi, 
me, kur nenuveisi tarpon Lie
tuviu, vis paraitysime gaspa- 
din< s skriejanezias npie savo 
stuba ir szeimyna; vis pamaty
si pulkeli kūdikiu 1 i.-tu viszku 
begiojaneziu, bovijaneziusi stu 
bose ar lauke, ir tam visam 
prisižiūrėjo-’, žmogus per ne- 
koni laika, turi szi ta pamisli- 
ti apie tais gaspadines ir mo
tinas kūdikiu.

Mažai kur galima patemiti 
kad mus guodojamos gaspadi
nes atlieka savo priderystes 
kaip reiketu atlikti, teip truso- 
je gaspadiniszkai kaip ir mo
tiniškoje; tankiausiai in jais 
tinginis kaip vilkas ir roges in 
siranges, kad net kartais kok 
tumas jima. Pažiurekie in ne
tikusias tingines trusa, puseja 
stuboje viskas kaip vargin
giausia rezerve, rakandai koki 
ne buk vis ne savo vietoje cu- 
dai valgio nestovės vietoje kur 
reiketu, bet vieni aut stalo, 
kiti po stalu, treti kur stal- 
cziuje arba pas slanksti, na 
tai ir visa luoba mus misiukiu, 
kuriais jaib kitaip vadintum 
tai sznairavima užsipelnysi.

Na ir ka, ana kaip szimet 
Pittsburge vyiu ant burdo pyl 
na sziaip teip valgė apszutina 
misiuke tai szunie burdingie- 
riau ir zelnetikiu o kad nege
rai tai iszsikraustik I

Bet isztiesu tik dažinokie 
kur tos mandrulies neval.unai 
augę, ka Lietuvoje mokėjo? ta 
da dauginus isz ju nereikalau
si gerumo bu rd ingi erei i. Rasi 
auguse dvare, arba tarnavuse 
pas kumeti už antrinike, mo
kėjose Lietuvoj tik kiaules pa- 
szertie, padurkams ar kelni- 
niui pakulas verptie, tai ka no 
jos dauginus norėti, kaip kad 
nevalumo? In Amerika atima 
koks ten giminaitis drese nu
perka skryblium užvožia’ ak 
kokia daili lietuvaite! Vaiki- 
nezas koks insispoktojes capt 
apsipaeziavo, tai jau misiuke!.. 
Atsitinka: burdingieris nuper
ka mesa už 15 centu švara, pa
duoda jaunai misiukiai paga- 
tavot, toji ant skarvados mat 
kepa kepsni; ir iszkepa, kad 
burdingieris paemes valgitie, 
pasirauko, nes grikszti, žalia 
arba susvilinta, tolaus stumia 
szalin, ir pasiganedina isz mi- 
siuaes gaspadinavimo. O ka 
sakysime apie auginimą kūdi
kiu? Kaip jije gali iszauginti 
ir mokintie kad pati yra kaip 
nuobruku kuodelis apsiszvari- 
nus, grybai ant kojų apaugę, 
ir nežino kurion puson kūdiki 
pamokinti, arba pavadinti. 
Kūdikius auganezius tokios 
dvaro antrinikes, iszpaszvarije 
ant tiek placzei, kad jie užau
gę netinkaneziais pasirodo nie
kur, kaip tik arsziausiai plio- 
voti, kaziruoti, keikt sziauti, 
razbainikauti ir t. t. szi tėvu 
tokiu klaidingumu aiszkiai 
mumis liudija būvis Ameriko
je jaunimo isz Lietuvos atvy
kusio, kaip ve dabartiniame 
laike puopuole paezioje jau 
nysteje net 9 lietuvnikai sudon 
už žmogžudiste, ir beveik visi 
papuls ant kartuvių, nes pri- 
pažyti už pirmos klasos kalti
ninkus, kad jie ten ant kartu
vių ne visi verti, tai galima 
spėti, bet sūdąs tokias provas 
lietuviu vis už razbajus ture- 
dams, gal nori pagrasinti, kad 
mažintusi tos pjovynes kurios 
baigias ant žudystes, ir nors 
tie apsodinti už apeliavojo, 
bet vargas tikėtis atluosavimo 
no virves.

Czion ir tevynejo krinta di 
džiausią kalte ant tėvu ir mo
tinu už bloga iszauginima, isz- 
auginima žveriszka.

Motinos, kurios, pirmiausei 
kūdikiais apiekavejasi, jos ak
lai keravojo vadelias savo pri- 
deriszcziu, nes |už didesnius 
ar mažesnius prasikaltimus da 
mažumei kūdikiu, ane žodeli 
ant ju ne murmur, tas paūgė
jęs nei žvėrelis jau tik girrion 
žiur, in raspustas.

Tėvai ir motinos, aklybėje 
paskendę, laikraszti ne kninga 
aiptol ne in ranka, pasitikėda
mi kad ju makaulėje protas

Garsinga rasztininke.
Ne senei likos nupirktas namas, kuriame gyveno garsinga 

rasztininke Louisa M. Alcott Concord, Mass. Tenais padaris 
muzeju isz senoviezku užlieku isz josios gyvenimo,

augszeziauses iszaugina ir isz- 
atigins vaikus pilnoi nedorybei 
ir ko pats toliaus piktintis tu
ri ir turės. Ant ko-gi rugoti ? 
koki vaisiu pats pasėja, tokiu 
ir pasidžiaugia.

Randame moterių, kuriuos 
kad ir nemoka isz pradžių teip 
gaspadinistes kaip ir auginimo 
kūdikiu bet nusižiuredamos 
ant doresnių j u, griebėsi prie 
apsipažinimo, mokinasi triūso, 
gaspadinistes, mokinasi visko, 
ko prideriste žmogiszka reika
lauja, tokios galima tikėtis 
kad ir isz biedniokelu, slugi 
naites ar gaspadinaites, buna 
geromis gaspadinemis, moti
nomis kūdikiu, džiaugsma tur 
isz savo triūso ir vaisiu bet ne 
tingines ir apsileideles.

Yra jau dabar Amrikoje 
lietuviszku moterių ir mergi
nu skaitaneziu laikraszczius ir 
kningas, tas tai ir ne buna 
meszlu magazinu, jos moka vis 
ka pritaikintie tom ir kitom, 
bet ne apsikudlojusios burbos, 
pritaikins viską kaip reike pa
sielgime ir darbe,—■ negalime 
tikėtis kad akmuo plauktu teip 
negalime tikėtis no burbu isz- 
sitobubnimo, joms rasztai yra 
mazgote, skaitiniai veju tuomi 
tarpu paezios ant vėjo pasiro
do ir iszeina.

Burdingieris.

FR. STRAWINSKAS
..Krautuves Vyno, Likeru, Areilkos ir Alaus...

1S07 Carson St.; S. S.
Pittsburg, Pa.

Ponas Zoeller-is, pirmutinis 
uždetojas krautuves po vardu Zoeller 
ir Strawinskas turint kitoki užsiėmimą 
iszeina isz to byznio ir npznaiminant 
ape tai. meldžie savo draugus ir pie
telius idant po senovei lankitu ta 
krautuve, katra pasilieka toi paczioi

A-B-Cela
-----ARBA PRADŽIA------

Skaitymo ir Raszymo 
DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa.

Didele pažanga.
Gydytoju nurodymai, kad 

nuo to laiko, kaip Dr. Lister in 
vede medicinon ir chirūrgijon 
didžiausia szvaruma, padaryta 
didele pažanga, kai-kuriems 
žmonėms gali rodyties nebut- 
nieklu. Rodos, kitaip ir negali 
būti, o vis dėlto randame, kad 
daugelis vaistu, kuriuos žmo
nėms siūloma vartoti, sutaisyta 
labai neszvariai užlaikomose 
dirbtuvėse ir isz praseziausiu 
gyduolių. Tokie vaistai pada
ro daugiau bloga negu ■ gera. 
Viena szvariausiu pasaulyj 
laboratorijų, tai ta, kurioj da
roma Trinerio American; Eli
xir of Bitter Wine. Szis vynas 
reikia vartoti visokiose 5 pilvo 
ir viduriu ligose, nes tuos or
ganus iszvalo ir sustiprina. 
Praszalina viduriu užkietejima 
skausmus ir traukymus, inval
id s uždegimus, gazu susiiiuki 
mus: reumatiszkus ir neural- 
giszkus skaudėjimus, galvos ir 
nugaros skaudejima, isžberi- 
mus, paeinanezius nuo neva
laus kraujo, daugeli moterisz- 
ku ligų, nerviszkuma ir energi 
jos nužudymą. Visose aptieko- 
se. Jos. Triner, 1333—>1339 
So. Ashland ave.‘ Chicago, 
Ill. ■

Ant pardavimo
Geras mėsinis biznis. Senas 

Ceikiu ir groser sztoras. Pui
kus popieru ir knygų sztoras. 
Gerai užmokama duoukeptu- 
ve Teip-gi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. ([ m|q)

Turiu ant pardavimo koteli 
su laisnais ant Main ulyczios

Win. Shugg.
246 E. Broad st. Tamaqua, Pa

Ant pardavimo.
Namai ant ketiniu familiju 

ant viso loto po no. 604 - 606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (y j )

Thomas Hanghney
12 E. Mali. St.

Mahanoy City, Pi

Meldžiu ir asz jus visus aplan 
kite mano krautuve o užtikrinu Ic.d 
•visi mano kostumerai bus ir toliau 
aptarnauti su visa atida, trip pat kaip 
buvo liki sziolei.

darbartini parėmimą, turiu vilti kad 
jus ir ant tolimesnio laiko ne užmirszti

Fr- Strawinskas-

jums

Nemokėk dykai $10.00,

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Žmogus kuris turi piningus banke, visadss 
uždirbineja piningus.

Jisai gali silsėti karsztain laike, o jio piningai 
jiam dirba.

Dekyte piningus in muso banka, tegul jie 
(langiaus jumis uždirba.

Procentą pridedam prie j ūso rokundos syki in 
6 menesius.

M. VARZINSKAS
Lietiiviszkas Fotogral’istas 

205 E. Centro St. Malim<>y City.
---------o---------

Puikei ir pigei nutraukė visokecFotograHjaa 
Padaro Didelus FotogiaFijas isz mažių ir 
indeda in Reimiu. Ind.sla in Špilkas 
Kompa-as ir Lt. Pard.iola vijike- Ujimas 
Lietuvei su vjrsz-uin?tais reikalas notur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena /yvent »j« 
ir pažinstama Varžiusiai kuris pa kiro 
viską kanogeiiau.se o ir busite •iž^incdmli 
Teipgi daro Fotograpijas ant Post Karezin

W.TRASKATJCKAS
Pi r m utinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

D. M. GRAB AM, Pr. zidentav.
C. L. ADAMS, Vice-Prezidentas.

D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.

...DIRDKTORIAI...
W RYNK1EWICZ
C. F.KAIER.

A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY.

L. ECKERT.

M. GAVULA.
W. I. MILES.

T. F. FLANAGAN.

Vasarinis Pardavimas

Pn«nmdLa'doja Kum 
Ryginus ir Ve:

K rausto - ..._. .
Viską atlieku kh nogeriause ir puikinus*

520 W. Centre SI. M-lianoj' (’ji;

Dr. Alex O’Malley
Nervlszku ir Kronlszku Ligų.

Asz Gydau
Ruptura...

Ik* peilo ir

Be peilo ir 
dideliu kausimi.

Be mineraliszku miksfum 
pavoj ngn gyduolių.
I’utrotijima Nervlszkiima Ir slaptingos lytros...

Be pavojingu uyiluoliu.
Visa isz liszkininia apie mano budo gydimo 
padu du ti ins k a n ores žinoti.

ĮJR /ILEX. Q’MALIEY
158 S. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai irLenkiszkai susikalbama 
ir aiisiraszoma.

Apsigarsintoju. Jeigu apser 
gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 50 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

eXapeonj,

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
Icavoniu. Iszsiuncziame dykai geras infonna 
cijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip lame užbėgti, adresavokyte:

J.M.Brundza Co; New York & Brooklyn.
Ant Snpervaizoriaūs

SILAS DAVIS
Republikonas. Balsuokyte už ji.

Isz Mahanoy City.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Garsiu Lietuvlszku-Lenkiszku Vaistu.

Ant Pardavimo pigiai.
Sztoras su namu Coaldale, 

Schuylkill Paviete, Pa. žino
mas kaipo Charles Powell na
mas. Bus tusezias Id. July 
1911. Apie daugiaus kreipki 
tęs pas,

Wm. G. Jones
Coal Dale Pa.

arba pas Ch. R. Powell
1109 Grandview Ave.

(■j q) Scranton, Pa.

Naudokitės isz geros 
Progos!

Parsiduoda pigei puikus sa- 
lunas, su didele svetaine ant I 
kampe parko. Svetainei atsi
laiko draugyszcziu mitingai i 
vestuves ir visokį pasilinksmi-1 
nimai, biznis geras, aplinkine 
apgiventa lietuveis. Parsiduo
da už puse prekes isz priežas
ties savininkas turi in trumpa 
laika iszvažuot in lietuva pa
siskubink nusipirkt ir busi dė
kingas: raszykite ant szio ad
reso: (to 58)

C. A. Paliulis
1444 S. Jefferson st.

cor 14 Pl Jefferson Canal 1771
Chicago, I’ll.

Sztoriiosc ant pardavimo, kad musu 
taut cczci reikalą .darni galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu i>zduoli 
piningus dovanai kokiems nors apga-

musu tyras Lietuvezkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutcro No. 1.....................................25c.
Egiutero No.2.....................................50c.
Zmijecznik............ 25c , 50c. ir $1.00.
Gumbo l.n-zai ...................................35c.
Meszkos Mostis...................................25c.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokiu 

garimu, Amerikoniszku ir Tmportitu. 
Galima gaut visokiu Arielka, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-6« N. Matu St., 
Mahanoy City.

B

Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsanms............
Anly-Laksoo del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių .25c.

” nuo Kumeliu del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu............................. 25c.
Ugoiatraukis.......................................25c.
Skilvio Laszai.................................... 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios.....................................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del uemalimo Pilvo.............. 50c
M liteliai apstabdymui Galvos 

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

Kojų.................................................. 25c.
(leležinis sudrutintojassveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto......................15c.
Gyd. nuo Grippo..........
Plauku apsaugotojas... 
Muilas del Plauku......
Milteliai nuo Kepenų.. 
Rožes Balsamas...........
Kinder Balsainas...........
Kobrinus Laszai............
Szvelnintojas....................
Kraujo valytojas............
Nervu Ramintojas........
Egzema arba odos užd 

pas Vaikus.............
Pleisteris (Kasztavolo). 
Pnmada Plaukams........
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise. 
Gyduoles nuo Kiemens.............
Vengriszkas Taisytojas Ūsu... 
Inkstu Vaisias................ 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.................................25c
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

nbelnai skausmo ir skarbutis $1*25- 
Gyd. nuo Parku ir Niežu......
Gyd. nuo Dedervines.............
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos .

..................60c.

.....................10c.

....................35c.
..................25c.

....................25c.

....................60c.
..................35c.
...............$2.00.
...............$1.00.
legitims
...............$1.25.

.25c.

.5(*c.

..$2.0(1.

..$2.00.
...... $5.

Kožna Liepos ir Augusto menesi peržiurinejame 
savo tavora iratrandame daugybe likucziu kurios 
parduodame savo kostumeriams už labai pigias • 
prekes. Kaip kada pasilieka keletą Krėslu,tada 
jias iszparduodame pigiai idant [>adaryti vietos 
del kitokiu tavoriu.
Kaip kada atlieka mažas szmotas Klijonkesvertes 
$1.25 mastas, tai atyduodame už 85c. mąstą. 
Teipgi daugybe kitokiu daigtu pasilieka, kaipo 
tai Vyru ir Vaiku Siutu, Karpetai,Lovu,Sieniku 
ir t. t., ir tuos pjtrduodame už labaipigai preke.

^-x I I I IKI A. IX.I Mahanoy City, Shenandoah 
x—' I I X! /—x I XJ j,,, tarinei, Landsford.

arba

Polithania [State Bank 
Cor. 22d. & Carson Sts.

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszlca Banka, uždėta pei 

paežius lietuvius ir randasi po priežiuit 
Valdžios. Priimam pinigus suczedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pis mm 
pinigus mokam 1-ta procentą, prakaitui 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkelio 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentui ir 
vedam provas senam krajni. Rejeoieloi 
kancelarijayra rėdoma per valdiška uotam 
J. G. Miliaucka. L'žkviecziaiu lietuvius ir 
Lietuvaites kreipiisprie mus ir pavest mums 
jusli bankinius reikalus o peraitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyogai. Pinigus 
siunezant paczedumni in Banka, arbasimt 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Expres i Money Orderi.

Kusiszkai Amerikoiiiszka Linija.
Vienatine be persedihio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
81 dienu in linlerdania 11 į dienu iii Liepoja

Hl klasa $29. ... , „ , III klasaJMII ” $4“ rDel smulkesniu ziniukrcipkitesin musui ,,
i >> L Agentus ir centraliszka kontora. J , „
1 $ >2. *

A. E. Johnson & Co.,(General Pa.senger Agis.) 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS-^g
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredima 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. L’žpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargsi 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroka, 
.lekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Alerginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukin, Keipu 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsite kad pas mus geriausia pirkti.

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov Citv. Ppflie IMe f
Senas Britvu pardavėjas

Jeigu tamista reikalauji geros 
britvos, tai pirk nog manes, o ne kur 
kitur.

Ne vienas nesigraudino katras nog 
manes pirko nesigraudysi ne tu.

Torrey yra barberines britvos jeis 
visur parduoda po 3 dol., nog manes 
perki už 2 dol.

Paklausk savo sztore po kiek par
duoda “Torrey” britvas, o kada per- 
sitikrysi kad pas mane daug pigiau, 
tada atsiusk Money order, arba re- 
gistravotam laiszke 2 dol. o in pora 
dienu per paczta aptaręs; “Torrey" 
britva. Szitos britvos yra padirbtos 
isz puikiausio plieno, o barzda teip 
lengvai skuta kad net darosi szilta 

in smakra. Atmik tamista kad cze 
neperki tavora 20 dol. vertes, o tik 
tai perki tikra tavora biski pigiau 
negu kitur. Jeigu tamistai nepatiktu 
tai mainau ant kitos arba gražinu 
tamistos pinigus pasilikdamas 20c. 
už savo klapata: (gy

Fr. Uokas,
Box 86 Minden, W. Va.

Ant Pardavimo.
Puikus vargonas, 6 aktavu 

geras kaip naujas, parsiduos 
pigiai. Teipgi lova su spring- 
sais. Atsiszaukyte po No. 439 
E. Centre St. Mahanoy City, 
Pa. (įę o;)

J). J. CREEIION r-3""

211 N. Emerick St., Shenandoah, Pa.

Iszcistina Vykadus pagal naujausia 
ir sveikiausia būda. Darbas
gyarantytas. Preke ne perbrangia.

K. KONEWKO
UŽLAIKO PUIKU

SALUNA
98 Main St, Ashley, Pa- 

------ o------
Puikiame užejga del Lietuviu i» 
svetingiauses priėmimas del visu. 
Arielkele, Alus ir Cigarai tinkame 
kuraliii. Sale del Zubovu ir mitingu j

Pigus lotai.
31 lotai su stuba ant vienos 

frmilijos Pottsville, arba lotai 
parsiduos pavienium. Turiu 
teipgi 44 lotu St. Clair ir par
duosiu labai pigiai. Da turiu 
ant pardavimo namus Potts
ville ant 6 familiju kurios at- 
nesza $45 randos ant menesio, 
u- parduosiu jias pigiai atsi- 
szaukyte ant adreso; (Sep. 15)

Jos. Maner,
422 N. 2 St. Pottsville Pa.

Introligatorne.^ 
apdirbtcve knigu.

Aysidirha senos maldaknyges, istorinti 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgele^
Dagis, Draugas, Tėvynė ir Lt 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito M 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery* 
514 W. Spruce. Mahanoy City* P>

Bukia luosas. Iszsimokyk balbe- 
riauti in 4 lig 0 nedeliu laiko, nice 

į kslas $30. Raszyk ant adreso 
' u y NoshkolTH School 1405 Peon Are.

Plltuburg, l’a. Muklmn na tirti Ir nrtel.

No. 6
keletąNusipirkite sau 

Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka 

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kilu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyta

NO. 6.
Visam

S. Norkewicz
408 West Mikuty An,

kanogeiiau.se



