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KAS GIRDĖT?
Žiemiu szalije steito Wis- 

consiuo da randasi 10,000,000 
margu derlingos dirvos, lau 
kenti kirvio ir žagres.

Tyketis sunaus, aplaikyt 
duktere, pasigiart isz gaile-f- 
czio o ant galo ezauti sau in 
galva iez revolverio, teip pa 
dare kokis tai Novakas isz 
Czikagos.— Kvailys.

Cenzuso bjuras Waihingto- 
ne, paduoda buk Suvienytuose 
Steituose randasi 20,473,6S4 
vyru tinkamu in kariumene, 
jago atejtu laikas gynti tevy- 
nia, turinczius nuo 18 lig 44 
metu amžiaus. In laika de- 
szimts metu, daugiause tinka
mu in kariumene yra atejviai. 
Lz to gali pasigyrt senelis 
Dede Samas.

Laikrasztys “The Phila
delphia Inquirer” paduoda 
akyva straipsneli, kuris szeip 
skamba: “Pagal telegrama 
aplaikyto isz Nanticoke, Pa. 
detektyvai dare krata visosia 
iszplaukencziuose laivuose vil- 
tije suradimo kun. J. Oitowe- 
kio isz Nanticoke, kuris, kaip 
kalba, ižbego su 17 metu se
numo Anielia Navakauskiute. 
Bet nesurado ne kuningo ne 
mergaites.”— O gal sugriž 
kada norints Aniele, bet kada 
ir kaip!!

Baisia žadinate papilde kai
me Kruglaje, gubernijoi vo- 
roneskoi. Mergaites isz tojo 
kaimo milejosi pasiutiszkai in 
vietini “dyaczka” (pravoslavu 
klieriką) stengdamos viena ki
tai jin paveržti sau. Tuom 
kart dyaczikai isz-irinko sau 
patogiause o ant kitu suvis 
netemino. Atmestos mergynos 
nutarė atkerszyt iszrinktai 
mergynai, jog paėmė szirdi ju 
numiletino. Visos iez vien už
klupo ant mergynos, iezvilko 
už kaimo, apipylė veidą kar- 
bolinia rukezte, baigei eumu- 
sze ir sužeido. Nelaiminga su 
sužeistais vidureis nugabeno 
in ligonbuti kur in dvi valan
das mirė.

laike rinkymu. Apsvarstykit 
apie tai gerai.

Nesiranda arezesnio kirmi
no kaip žmogaus szirdije “kir
minas užvidejimo” kuris pa
daro isz žmogaus bejauslinga 
žveri, žudintojum ir nekaltai 
sprendžentys ant kito gyvas- 
czio. Žmogus, kuris yra užvi- 
duoliu, turi isz to kanogrei- 
cziausia iszsigydint, ba tasai 
“kirminas užvidejimo” jin 
greita] 'sues.

Muso skaitytojai tegul gerai 
apsvarsto ir gerai iezmoka ant 
pomietee, ka Wilsonas kalbėjo 
apie amerikoniszkus Lietuvius, 
Lenkus ir kitus atejvius. Sztai 
jojo žodžei iezymti isz jojo 
knygos History of the Ame
rican People (tomas 5-tae, pus 
lapis 212):

“Now, there came multitudes of 
men of the lowest class from the 
south of Italy and men of the mea
ner sort out of Hungary Lithua
nia and Poland, men out of tha 
ranka where there was neither skill 
nor energy, nor any iniciative of 
quick intelligence, and they came 
in numbers which increased from 
year to year, as if the4 countries of 
the south of Europe were disbur
dening themselves of the more 
sordid and hopless elements of 
their population.”

(Pribuvę mynios žmonių, 
žemiausios klasos isz pietinios 
Italijos ir žmonis nelemto ezta 
mo isz Vengru, Lietuvos ir 
Lenkijos, žmonis iszrinkti iez 
tuju sluogeniu, kur stokas ga
bumo ir energijos ir jokio pra
dinio ir greito supratimo o 
pribuvo kas metas dydesniuo- 
eia skaitluosia, rodos kad skly
pai pietines Europos pats gei- 
dže atsikratyt nuo tuju bjauru 
ir nepataisomu gaivalu terp 
savo gyventoju).

— Ar-gi ne puikus iszsita- 
rimas demokratiezko kandida
to ant prezidento Woodrow 
Wilsono? Ir tas žmogus geidže 
aplaikyt “foreigneriu” balsus

Treczes metinis suvažiavi
mas lietuviszku laikrasztinin- 
ku atsibus Chicage, Rugsėjo 
26, 27 ir 28, ant kurio užkvie- 
cziami yra visi lietuviszki iž
dą ve jai ir redaktorei.

Stebėtinų daigtu yra, kaip 
tieje ižlavejai ir redaktorei 
gali suveiti in viena vieta ku
rie per isztysus metus terp sa
ves ėdasi kaip ezunes su ka
tėms o ant galo suvažiuoje ant 
sejrao ir ruko “pipe <f peace.” 
— Tik ir veidmainyste ant 
svieto.

Penki steitai: Wisconsin, 
Minnesota, North Dakota, 
South Dakota ir Montana isz 
davė produktu szi meta suvir- 
szum ant puse miliardo dole
riu ir teip:
Kviecziu už $206,000,000 
Avižų 78,500,000
Rugiu 8 305,000
Bulvių 35,728,000
Kukun.dzu (komu 99,200,000 
Miežiu 37,000,000
Kanopiu 37,230,000

Isz viso $522,623,000.

Oklahomoje ant paliepimo 
sūdo, likos iezlieta in upeluka 
14,000 tonu alaus isz priežas
ties, jog buvo niekai.— O pas 
mus bravorninkai pardavineje 
lietuviams pamazgas kurias 
turime gerti— ba tai pigiau.

Yonkerse, N. Y. randasi 
žmogus kuris galvoje turi tik 
puse smegenų.— Gyventi su 
puse smegenų— tai galybe, 
kuri gal ntdydesne už toji, 
kuris ne turi visai smegenų 
galvoje, o bet ant svieto ran
dasi milijonai kurie ne turi 
smegenų pakausziose o bet

Visiems žinoma kad Detroi
te Seminarija insteige lenku 
kunigas Dambrauskas, iez ku
rios iszejo dauguma studentu, 
vieni kuniguozna, kiti prie 
kitokiu užsiėmimu. Kunigas 
Dambrauskas kada numirė, 
vyskupas užsispyrė seminarija 
perkelt in Orchard Lake, nors 
lenkai prieezinosi bet tapo isz 
kelta.

Priežiūra palikta kunigui 
Buchiczkowekiui, kurs teip 
gerai žmonių piningais staty
tus budinkus prižiūrėjo kad 
pradėjo griūt. Ka czion daryt ? 
Vyskupas liepe kun. B. pri
dėti toblyczia kad seminarijos 
budinkai eina ant pardavimo. 
Norėjo lenkai atpirkt, bet su 
kun. B. nesusitaiko ir anot 
“Kuryero Lenkiszko” žodžiu 
lauks kol žydeliai kupeziai 
rasis.

Mat su žmonių geros valios 
rūpestingumais kaip prisieina.

Visuose miestuose kur turi 
savo turtus bagoeziai ir bied- 
nesniejie, tai ju biednesniu 
turtai apipadotkuoti vis bran- 
giaus negu bagoeziu. Szito- 
kios suktybes patirtos, davė 
proga iszgirst net Washingto- 
ne ant Congrcso. Kongresmo- 
nas Henrik George isz distrik- 
to Columbia inesze Kongresan 
Washingtone rezoliucija pa

smerkiant assesorius kurie ap- 
szacavodami turtus, daro suk
tybes ant naudos milijonierių. 
Biednesni moka vietoje 60to 
procentu bagoeziai moka tik 
30ta net ir tik 20ta pr. Distrik 
te Columbia assesoriai bago
eziu turtus paszacavojo tik ant 
$166,000,000, koneresine ko
misija surado vertasti tu turtu 
ant $744,000,000.

Taigi randa apvagiant, ma
žiukus apsunkina, o bagoezius 
piningiszkai pavaduoja.

Sccijalistai beviaik beper- 
stolio vis klabina kunigus kad 
anie socijalistu neapkenezia ir 
klausinėja kodėl neapkenezia, 
net ir in disputavimus szau- 
kia?!

Juk isztikro dimna kad jie 
da klausinėja kodėl neapken
ezia. Jie sočijalistai ar daugel 
žmonių apkenezia nore darbi 
ninku vadinas užtarėjais? Lie
tuviai darbininkai juk beviaik 
visi katalikai, o socijalistai 
katalikus visus visaip iszjuo- 
kia; žmogų apkensdams, nie
kad jo neiszjuoksi kad bent 
kokios tikybos laikosi.

Kunigai gi yra katalikystes 
apgynejoi, na ir kaip jie gali 
socijalista apkenst kada gi ji
sai jeigu katalikystes navydo- 
nas, tai tas pats ir kunigo?!

Taigi aiszki tu neapkantu 
priežastis ir neverta klausinė
jimus daryt, nes kunigas del 
socijalizmo abito savo nenu- 
mes, c jeigu numestu tai patis 
socijalistai juokus darytu.

Didžiausi dalykai ant 
svieto.

* Dydžiausias universitetr s 
ant svieto randasi Kaire, Ej 
gipte; 11,000 muznlmoniszku 
studentu isz viso svieto moky- 
naši jame.

* Dydžiausiu parku ant 
svieto yra Tivolije Kopenha
goje turintys 3220 margu lau
ko ir dalynasi ant dvieju da
liu kuri perskyrė upe.

* Dydžiausias fabrikas yra 
zapalku Tidalioime, Szvaicari- 
joi, kuriame dirba 1200 žmo
nių kurie iždirba 900,000 de- 
žukiu zapalku kas diena; su
naudoję kas metas 600,000 
keturkampiniu pėdu medžio; 
250,000 svaru popieros ir 
40,000 svaru miltu del sulipi- 
nimo dežukiu.

* Didžiausia urvą yra ma
mutu Kentukije, Amerike. To 
ji urvą turi 7 angliszkas mylės 
ilgio, randasi po žeme ir szu- 
linis kuriame yra aklos žuvęs.

* Dydžiausiu knyginu ant 
svieto yra tautiszkas knyginas 
Panžiuje, uždėta per karalių 
Ludvika XVII. Talpyna savi- 
je 400,000 tonu, 600,000 bro- 
szuru, 175,000 rankraszcziu, 
300,000 atlasu ir g-ografiszku 
kortu, 150,000 medaliu ir pi
ningu. Namas turi 54 pėdu il
gio o 13 pėdu ploczio.

* Kiniszkas mūras yra il
giausiu ant svieto; ejna jisai 
per kalnus, upes, pakalnes ir 
turi 215 miliu ilgio, 20 pėdu 
augszczio, ploczio žemai 25 
pėdas o 15 pėdu ant virszaus.

* Dydžiausiu suriu . kada 
nors padirbo svėrė 22,000 sva
ru. turėjo 25 pėdas aplinkui, o 
6 pėdas storio; buvo jisai pa
dirbtos del gaspadoriszkos pa
rodos Ontario, Amerike. Ant 
padirbimo jo sureikalavo 
207,000 kvortų pieno nuo 
110,000 karvių.

* Dydžiausias szmotas ang
lies likos surastas Posrelyne 
kuris svėrė 410,000 svaru, 24 
ilgio, 8 colius augszczio, 6 pė
das storio.

ISZ AMERIKOS.
Bostono fabrikantai patys 

padėjo dinamitą.
Boston, Mass.— Ernest W. 

Pitman, turtingas kontraktoris 
statymo fabriku, papilde sav- 
žudinsta Andoveri. Buvo jisai 
paszauktas priesz suda už pa
dėjimą dinamito po fabriku 
Lawrence ydant tokiu budu 
u-žmeet kalte ant straikieriu. 
Badai da septini fabrikantai 
yra nužiūrėti už panaszu pra 
sižengyma. Tasai teismas bus 
panaezus in garsinga teismą 
Miknamaru isz Los Angeles.

Drebėjimas žemes.
Calumet, Mich.— Davėsi 

czionais jaust drebėjimas že 
mes, kuris traukėsi per kėlės 
sekundas. Drebėjimas buvo 
gana smarkus, net kone visi 
stiklai iszpuole isz langu

Užlikos nuo daugelio 
szimtu metu.

San Jose, Cal.— Kalifor
nijos girnose milžiniszko dy- 
d ūmo medžiai (ypatingai Ca
laveras paviete) prikėlė viso 
pasaulio atyda o ypatingai ir 
per tai, kad ju savininkai ren
giasi juos iezkirsti, nes medis 
300 lig 400 pėdu augsztas ir 
apie 100 pėdu aplinkui storas, 
yra vienas vienintelis tikra 
malku ir medžiu kasykla. Su
tarta dabar, kad valdžia nu
pirks ir užlaikys paežiu dy
džiausiu medžiu gojų. Buvo 
manoma, kad anie milžiniezki 
medžei yra seniausi gyvento- 
jiai turinti daigtai pasauleje, 
nes žinunai su pusėtinu tikru
mu apskaito, kad tie medžiai 
turėjo pradėt augti da 
Abraomuosia laikuose, Egip
to vieszpatystei žydint. Vė
liaus dabar tyrinėtojai parodo, 
kad yra dar senesniu už anuos 
medžiu, nors ir ne tokiu dyde- 
hu: cipresu girnos Meksike, 
szalije Chepultepec, visu pri- 
pažinstami už seniausius med
žius. Žinunai sutinka, kad ne 
kurie isz anų medžiu stovi jau 
suvirszum szeezi tukstanezei 
metu.

Daugybe špilkų.
Washington, D. C.— Suv. 

Steitu Cenzusinis bjuras pa
duoda, buk laike 1910 meto 
likos padirbta 19 tukstaneziu 
milijonu špilkų. Kokia tai 
milžiniszka daugybe! Padali
nus tas špilkas ant gyventoju 
skaitliaus, parejna po 225 špil
kos ant kožnos gyvos ypatos. 
Cze inskaityta tiktai paprastos 
mažosios špilkos, neskaitant 
sakeziu, plaukams špilkų ir 
1.1. Daleidžiant po viena coli 
kožnai špilkai, tai pasidarytu 
dratas 320 tukstaneziu myliu, 
,sudėjus jas galas prie galo. 
Tai yra, siegtu jos 13 kartu 

^aplinkui žemes skritulį, arba 
100 tarp New Yorko o Angli
jos.

10S metu senumo
apsivedė su motere 73

Patterson, N. J.— Atsibu
vo czionais nepaprasta svodba. 
Timothy Griffin turintys 108 
Įmetu senumo apsivedė su Lu 
icije Woody, turinti 73 metus 
Toji porele kitos buvo neval- 
ninkais ant ukiu Noith Caro
lina da priesz namynia kare.

Naujos Pauamiszkos 
iszkelmcs markes.

Washington, D. C.— Neuž- 
ilgio atspaudys naujas dvi 
Gentines pacztines markes ant 
,atminties Panamiszkos iszkel- 
rues 1915 mete, kuri atsibus 
San Franciske. Marke turės 
\ coli ploczio ir pusantro co- 
liaus ilgio. Ant virszaus turės 
parasza “U. S. Postage” o že
miau “San Francisco, 1915”.

Bulves po 1 centą už 
buszeli.

Catasnqua, Pa.— Isz prie- 
žastes kupcziszkos kares teip 
dvieju kromu Childs ir Acme 
pasinaudojo gerai visi gyven
tojai. Ne senei likos uždėtas 
valgomu tavoru kromas Acme 
szale sztoro Childso, viens ir 
kitas pradėjo nuleisti prekes 
ant visokiu valgomu tavoru 
Childso kromas nuleido bul
ves po 35^ už buszeli. Acme 
nuleido po 25. Childsas nulei
do 20 tai vela Acme numažino

Ir Angliję gyrėsi senais 
medžiais, Yorkshire provinci- 
joi stovi garsus aržuolas, kuri 
raeztai parodo esant 1600 me
tu senumo. Kitas aržuolas, ties 
Greendale sprendžiamas ant 
1500 metu senumo; tas pasta
ras vienok jam vos besilaiko, 
nes vidurys iszpuves ir stuobrį 
iszkirstas kelias, kuriuom ve
žimai važiuoja.

Tai tau susigyminiavo!
Petersburg, Va.— Fortūna

tas O’Riley kuris nesenei apsi
vedė kalba apie savo susigy- 
miniavima sziteip: “Apsipa- 
cziavau su naszle, turinti nuo 
pirmo vyro suaugusia duktere, 
in kuria insimylejo mano tėvas 
ir su ja apsivedė. Tokiu budu 
tėvas mano pasiliko mano žen
tu o mano podukte mano mo
lyną, nes buvo tai pati mano 
tėvo. In metus laiko po szlu- 
bui, pati mane apdovanojo sū
num, kuris pasiliko brolium 
mano tėvo o mano dede, nes 
buvo brolium mano moezekos. 
Pati mano tėvo ir pasiliko mo
tina puikaus sunaus, kuris pa
siliko mano anuku, nes buvo 
sūnūs mano pus-seseres. Ma 
no pati buvo mano bobute, 
nes buvo motyna mano moty- 
nos; aez tuom kart buvau vy
ru mano paezios ir josios anu
ku; o kad vyras bobutes yra 
dieduku, per tai pasilikau die
duku pats del saves”.

Sunkus iszriszimas tokio su- 
sigyminiavimo nuo kurio sau
gok Dieve!

ant 15 ir atėjo prie to, jog 
Childsas nuleido lig 1 cento. 
Kada jau visas bulves iszpar- 
dave Acme pardavė savo bul
ves po 35 centus ir tokiu bu
du jojo prieszas pralaimėjo.

Užsikelsejimas ant 
prezidento gyvasties.

Columbus, Ohio.— Hoteli- 
je Southern detekyvai areezta- 
vojo Karolina Beers 40 metu 
senumo už užsikeisejima ant 
prezidento Tafto gyvasties. 
Turėjo jieje paslėpus du ilgus 
peilius su kureis ketino prezi
dentą nudurti laike kada in- 
ejtinetu in hoteli. Toji kvaile 
tvirtino buk yra pati prezi 
dento. Prie moteres rado du 
szimtus doleriu ir buvo gana 
patogiai pasirėdžius.

ATSAKYMAI.
Korespondentui iez Zanee- 

villes. — Jago moterėles tu
rėjo “reisus” tai ne ko 
stebėtis, juk tankei teip daro 
ir kitose miestuose o iez to 
niekas nesistebi, nes pasilinks
minimas nekaltas niekam ble- 
des nedaro. Raszykie tomistą 
akyvesnes žinutes. Apie “rei
sus” netalpysime.

J. J. Ž. Manchester, Conn. 
— Jau daugeliu kartu pra- 
neszem, buk jokiu korespon
dencijų netalpysim nuo tu 
ka neyra Skaitytojais “Saules” 
Korespondencije patalpinom 
in gurbą.

Isz Rosijos Lietuvos, 
ir Lenkijos.

“Dvase” szepoje.
Siedicai, Lenkije. — Kaime 

Opolije prie plianto geležkelio 
terespoliaus gyvena drožnikas, 
kuris po mirtei savo pirmuti- 
nios paezios, in trumpa laika 
mirė jojo 18 metu senumo dūk 
te Elnora. Naszlys apsivedė 
vela in du menesius.

Ana vakara siubdama kudy- 
ki antra] [pati, ižgirdo koki tai 
sznabždejima ir dejavimą pa- 
ejnanczius isz kampo grin- 
ežios. Persigandus motere dir
stelėjo in taja vieta isz kur da
vėsi girdėt dejavimas, ir pare
gėjo kaip palengva duris atsi 
dare nuo stovinezios kampe 
szepos o joje randasi kokia tai 
balta ypata.

“Tai Elenora!” suriko mo
tere o pagriebus gulinti kūdiki 
ižbego laukan szaukdama pa- 
gialbos. Kaimynai ir vyras ad- 
begia dažinojo apie pasirody
mą “dvasios” szepoje. Drožni- 
kas paezauke savo 5 metu sū
neli, paliepė jam nuejti in stu 
ba ir pažiūrėti kas ten randasi 
szepoje. Kudykis iszpilde pa
liepimą tėvo, sugrįžęs apsakė 
tėvams, buk “szepoje guli ko
kis tai ponas”. Intikedatni vai
kui nuėjo visi in stuba ir iszti- 
kruju rado ten gulinti koki tai 
nepažinstama vyra, gerai užsi
traukusi. Buvo tai jaunas vyru 
kas, kuris pabėgo nuo savo 
draugo iez karezemos su ku
reis gere o rasdamas atydaryta 
drožnyko narna kuriame tada 
nieko nesirado pasislėpė szepo
je ir gardžei užmigo.
Kas girdėt visoi Bosijoi.
Pradėta byla kares-juru 

teisme delei “67 kareiviu” isz 
Baltijos laivyno, kaltinamu už 
prigulėjimą prie revolucijines 
organizacijos. — Isztyrinejue 
pasirodė, kad miestas Viernij 
per 19 metu 2 arszinu ir 3 ver- 
ezkus inlindo in žeme.— Ma
skvoje užsibaigė knygininku 
susivažiavimas — Suimtas ir 
inkieztas in kalėjimą buvusis 
Kijevo slaptosios policijos vir- 
szininkas Krasovskis už savo 
neteisotus darbus ir skriaudi
mus žmonių Ekaterinoslave 
daugybe kratų ir suėmimu. —

Permo gub., buvo didelis 
gaisras, kuriame žuvo keletas 
žmonių. Volgos ir Vitebsko 
apielinkese cholera pasirodė — 
Nubausta pinigine bausme 9 
laikraszcz’ai. — Derlius, abel- 
nai ymant, veik visoje Rusijo
je, o drauge ir Lietuvoje bei 
Latvijoje, labai geras. Vilniu
je tapo katorgon pasmerkti už 
pardavima vokiecziams slaptu 
apie mobilizacija dokumentu, 
kariszkas raeztininkas (piso- 
rius) Greblovas ir Kaufmanas 
8 metame, Segaloviczius —■ 6 
met., o Rabinoviczius ir Szeinas 
— gavo po 4 metus. Isz Gre 
blovo tapo atimta teises ir me
daliai. — Paltavoje rasta už
kastas žemeje turtas, keletos 
milijonu vertybes, kuris tapo 
nugabentas in Peterburgo 
muzeju. Voronkuose taip-pat 
tapo iszkasta turtai, susidedan
ti isz 1597 svetimu ezaliu auk
siniu bei ' sidabriniu pinigu. 
Taip-gi dar ir Kijeve rasta 
žemeje daug brangenybių, 
tarp kuriu daug senovės rusisz 
ku lenkiszku (o gal ir lietuvisz 
ku) pinigu. — Juodmaryje 
susimuezedu laivai; delei to vie 
nas vos tik nenuskendo; žmo
nes iszgelbeti ir atvežti in Ode
sa. — Netoli Kijevo, lenktyne 
se tapo apverstas vienas laive
lis su 13 žmonių, isz kuriu 10 
nuskendo — Peterburge su
griuvo baigiami statyti namai

kiek žmonių nužuvo — dar 
nežinia. Gilumoje Rusijos gai
srai, potviniai, szereneziai epi
demijos, ligos ir kitos nelai
mes.

Polocke (Vitebsko gub.) bu
vo didžiausias gaisras. Nudege 
apie 1000 namu tarp kuriu: 
gaisrininku namai, kataliku 
bažnyczia žydu ligonbutis ir 
apskriezio policijos inetaiga. 
Sudege 7 žmones. Nuostoliai 
— keletos milijonu rubliu De 
Jei stokos vandenio, gaisro 
gesinimas buvo beveik ne gali 
mas. Suimta du namu savinin
kai, intariami namu uždegime.

Mergos apiplesze vyrus.
Uždauguvyje, F urmonu

gatv. no 25, liepos 28 d. mer
gos užsikviete pas save in sve- 
czius keletą vyru. Bevaiszinda 
mos juos nugirdė ir girtus pa
guldžiusios iszkrauste pinigus 
nukabino laikrodžius ir užve
dė kitus vyrus, kad szituos isz 
krapeztytu. Šie krapsztomi — 
pradėjo rėkti ir ezaukti pagel
bės, kol atbėgo miestsargis ir 
juos iszgelbejes surasze proto
kolą. Dabar bus teismas. 
Geda, Geda!

Drama szeiinynoje.
Tula Ona K. buvo iszvažia 

vusi in sodžių vieszetis ir už ke 
lėto sanvaieziu sugrįžusi atgal 
sužinojo iez kitu moterų, jog 
jos vyras, kol ji ne buvo namie 
susidėjęs su kitoms moterims. 
Delei szitos priežasties, sekma
dienyje, liepos.29 d., iszkilo tar 
pe ju barniai ir tie užsibaigė 
tuomi: vyrai savo žmonai pei
liu supjaustė abi rankas, o 
žmona vyrui su videlcziu su
žeidė galva ir nugara.

Pabėgo žmona.
Vežėjas Petras B. pranesze 

policijai, kad szionjis dienomis 
kuomet jie parvažiavo vakare 
namon, Kalugos gatv. No. 10, 
; is tuomet atradęs savo butą 
isztusztina ir pasirodė, kad jo 
žmona nuo jo pabėgo. Paimta 
2 arkliu — 235 rubliu verty
bes, droszko su pakinkaie — 
525 rubliu vertybes ir dar iez- 
gabenti in vairus kiti daiktai 
60 rubliu vertybes, bet 'to dar 
paimta 300 rubliu grinu pini
gu. Vyras paskiau sužinojo, 
jog jo žmona pabėgo su darbi
ninku A. T.

Ir Rygieczei yma paveizda 
nuo amenkoniszku Lietuviu.
Puikus gaspadoriavimas 

maskolių kliosztori.
Vilnius.— Vilniaus koneis- 

torije pravoslavu likos iszty- 
rineta buk stokas yra 65,000 
rubliu. Likos aresztavotu po
pas Hopanovicz ir tris virszi- 
ninkai. Vėliaus Hopanovicziu 
paleido po užsietatimui 50,000 
kaucijes.

Atkerszinimas arklio.
Moskva.— Girtas važnycze 

Kariukovas grižtantys nakties 
laike namon, bjaurei apsiėjo 
su arkliu, muszdamas jin ne- 
milaszirdingai. Kada Karni- 
kovas pribuvo namon ir isz- 
kinke arkli, norėdamas jin in- 
vesti in tvaita, arklis netikė
tinai mėtėsi ant jo. Permetes 
Karukova, pradėjo spardyt 
kanopoms ir kandžiot. Ant 
riksmo subėgo kaimynai ir 
arkli nuvarė, bet važnycze bai 
sei likos sumindžiotu, jog isz 
to neiezliks. Priek tam, arklys 
atkando jam ranka.

Yra tai pamokinimu kitiems 
važnycziomis idant geriau ap- 
siejtu su arkleis.
Uždraudė davinet laik- 

raszczlus.
Vilnius. Vidaus reikalu mt- 

nisteriui insakius, Vilniaus gu 
bernatorius uždraudė visoms 
vyriausybes instaigoms davine 
Ii by-kokiu žinių laikraszcziu 
bendiadarbiams.

(SZ VISUSZALIU.
Ramlavlszki katinai.

Hong Kong, Kinai. — Val- 
dže sveikatos, paliepė visiems 
locnininkams namo, ydant lai
kytu neatbūtinai mažiausia po 
du katinus kožnam name, o 
tai del to, ydant užbėgt plati- 
naneziai ligai džovos, kuria 
daugiausia praplatina žiurkes. 
Tas pats paliepimas likos iž- 
duotas Indijosia o randas yra 
isz to užganadytas.
13 užsltruciuo valgydami 

szungry bius.
Parižius. — Arti Be'huno 

konia visa szeimyna-, suside
danti isz deviniu ypatų užsi- 
trucino valgydami szungry- 
bius isz trijų septynios mirė.

Nezierese visa szeimyna su- 
sidedante isz szesziu ypatų 
Bosserellu mirė teip-gi nuo 
szungrybiu.

Saint Die užsitrucino ;szei- 
tnyna Clecenotu nes pasveiks.

Milaszirdinga poni.
Estaples, Francuzije. — 

Czionaitynis miestas yra pri- 
stovinis, prie kurio atplaukė 
daugybe laivu, ant kuriu pri- 
buna szimtai turtingu žmonių 
isz augszcziausiu lipšniu gyve
nimo. Priek tam randasi le
nais marines maudykles.

Norints pribuiezai gyveno 
linksmai ir turėjo visko pilno, 
bet gyventojai gyveno moli
nėse grinczelese prie milžinisz- 
ku kalnu,_ užsiymdami žuvi
ninkyste. Jago gaudymas žu 
viu buvo nepasekmingas, tada 
szimtai szeimynu kente bada. 
Szitas metas būro nelaimingu, 
ba ne tik žuvu ne sugavo ant 
savo reikalavimo, bet ir ant 
pardavimo nebuvo.

Turėjome iszaiszkyt skaity
tojams padėjimą tuju gyven
toju ydant suprastu sekanti 
atsitikyma:

Sztai kada žmones kente 
varga, atsilankinejo tenais pra- 
ejta nedelia poni Reyna Sena- 
brat pati francuziszko artisto, 
kuri atvažiavo ant atgavymo 
savo sveikatos. Sėdėdama prie 
mariu, staigai stojo priesz ma
ne du jauni vyrai (kaip pati 
apsakynejo), kurie pradėjo 
man prisižiurinet akyvai. Per- 
sigandau labai, ba jauni vy
rukai man labai buvo nužiū
rėti; užklausiau juju: “Ko 
czionftis stovyte, ko noryte ?”
Ant kart nieko neatsake, nes 

po valandėlei ateiliepe: “Esa
me iszalke.”

Iszemiau isz krepszelio du 
frankus ir daviau vaikynams, 
nes tiejei paemia piningus ne
sijudino iez vietos. Baime ma
ne apėmė da dydesne. Argi 
norėjo mane apvogt ir inmest 
in vandeni ? Pateminau kaip 
žiurėjo ant mano brangiu žie
du: “Puikus žiedai? Patinka 
jums?” — užklausiau.

Nieko neateake, tiktai pri
siartino kelis žingsnius ar- 
cziau: “Noryte tuos žiedus? 
Ymkite, turekyte”. Kalbėda
ma tai numoviau žiedus nuo 
pirsztu.

“Eiame iszalkia, nes....
“Juk daviau jums piningu 

už kuriuos galite nupirkt val
gio. Ejkite sau!

“Ne, — atsiliepe vienas isz 
juju — ne norime ponios žie
du, tiktai norime pabueziuot 
medalika, kuri poni turi ant 
kaklo”. Ir prieja abudu, pa- 
bueziavo medalika dievobai
mingai ant kurio radosi pa
veikslas Motynos Dievo.

Liepiausi vestis in juju 
grinezes, kur ant sziaudu gu
lėjo kone visa szeimyna, pus
nuogei, ižbadeja....

Tas vargas mane labai su
judino, tuojaus ėmiausi prie 
darbo. Surinkau nuo visu sve- 
ežiu gana milžiniszka suma pi
ningu ir iždalinau terp visu 
vargezu. Nuo to laiko pramy
nė manė visi žuvininkai “gera 
poni isz Etaples.”

A.



Ak tu mano Agotėlė, pamesk ta Miką, 
Kuris niekad prie saves ne turi skatiką, 

Asz tau visko pristatysiu, 
O ir puiku paloceli pastatysiu; 

Tik tu bukie mano,
Iszmesk Miką isz szirdies savo!

— Kur nebagas Mikas?

isz to ne dare. Da daugiau da- 
gr’sdavo žmonim. Priminimai 
paczios nieko ne gelbėjo. Vie
toje pagerint gaspadorysta, 
dirbo ant padidinimo sau 
prieszu. Trumpam laike visas 
kvimas buvo jam prieszingas

Neužilgio kilo nelaimes 
pra dėjo nupuolinet ant Vir- 
viaue. Apsirgo vienas kūdi
kis ant szkarlatinos ir numirė; 
antras numirė ant raupu. Pa
siliko viriausias vaikas. Drū
tas ir pilnas piktybių kaip tė
vas. Milejo klasta o priek to 
pats tėvas jiu užakvatino. 
Teip ilgai darydavo piktybes 
be nubaudimo, pakol viena 
diena ne atnesze isz ažerelio 
prigėrusi. Motina isz gailesczio 
isz mirymo vaiku inpuole in 
liga ir jau daugiau ne atsikėlė, 
numirė nebage. ant uždegimo 
plaucziu.

Per dvideszimts metu Vir
vine tiek prigaspadoriavo jog 
pasiliko nuogas kaip pirsztas. 
Milema pacziule ir vaikelus

pUNDATORIS^*
“ Apsakimas isz tikro atsitikimo.

Ant kart pasirodė ugnis ant 
grincziu Virves. Perkūnas už 
dege tvarta. Pakol tarnai gale 
jo iszvest givulus, jau visas 
tvartas buvo liepsniuosia. Nog 
tvarto ugnis perejo ant kluo
no o isz czionaie ant grinczios. 
Norint lietus nupuolinejo kaip 
isz ęeberio vienok dege viskas 
kaip skiedros. Apie iszgialbe- 
jima ne buvo ka ir kalbėt.

Vakare ant vietos puikiu na 
mu szalt'sziaus Virves, radosi 
tik krūva pelenu ir degusiu.

Pasikase^galva senas Vir- 
vius. Iszrinko jin sau Dievas 
už afierini avina visam gmine, 
nes ne pasiduos! Juk buvo uža 
si kurayojas namus, užtai vela 
turės už ka statyt naujus. O 
pastatys da geresnius ir puikes 
nius.

Dikas pasigbymas! Akseku 
racije buvo ne didele, per ka 
neužteko ne ant materijolo 
Atėmė nog žmonių visas sko
las ka turėjo ant žmonių, nes 
ir tai neužteko. Užradzojei ne 
ka užderėjo o api puikesnius 
ir geresnius namus ne buvo ne 
ka kalbėt turėjo pastatyt men
kesnius.

Prie statymo senas Virvius 
daug pats dirbdavo, idant ka 
nopigiausia iszeitu. Tamukas 
ir sukosi api statima, nes teip 
isz ne noro rodos ne prie jo tas 
prigulėjo. Kupinos; tuom tė
vas ir ne karta jam tai pi imi
ne. Nes buvo tai už vėlu.

Prie darbo senas Virvius pa 
truko o rudens laike da prie to 
užsiszalde. Navatna buvo tai 
liga, rodos rumatizmas. Nusi
davė pas visokius kamvolus ir 
bobas, kurie visaip jam daro 
dinejo, o mat norėjo pigu spa- 
sabu iszsigidyt. Ne daug nau 
dosi isz to pigiaus gidymo. 
Trumpam laike pasidarė ronos 
desziniam petie. “Daktarkos” 
verdavo mosti ir žoles, nes no 
tu da pasidarė jam arsziau, ste 
buklingi pleisterei ne dare ste
buklu.

Dabar pastanavijo Virvius 
važuot pas daktara ant rodos. 
Daktaras nuludias pakratė gal 
va tardamas, jog no tu visu 
nieku likos kraujas užtrucintas 
ir turės kanogreicziausia ran
ka nupjaut. O tada gal duosis 
isz gialbet jo gyvasti.

Apsimislino szaltiszius da 
kėlės dienas, nes kada jam nie 
ko geriau ne buvo, pastanavi
jo pasiduot po aperacije. Bu
vo tai jau per vėlu, visas kūnas 
buvo užtrucintas o rona ne no
rėjo užsigidint. Jausdamas di
desni silpnumą savije, paszau- 
ke prie savias Tamoszeli ir ta 
re:

— Žiūrėk sunau, tarė silp
nu balsu, — nupjovė man ta 
ranka del to, jog ne norėjau 
tave su jaja plakt. Iszaugai 
ant niekszo ir lengvatikio, per 
mano akluma. Szendien guliu 
nesveikas, o apiekos nog tavias 
jokios neturiu: tau tik klastos 
galvoje, o ne dėkingumas del 
tavo tėvo!

Tamukas nudavinejo nulu- 
dusiu, nes tėvas patemino jog 
szirdingumo jame nesiranda.

— Gal bus ir geriau, kada

svieto. Koks paseymas tokie 
su rinkymas. Asz nieko ne pa 
sėjau tavo szirdije per tai nie
ko ne galiu tiketys. Tikra 
bausme ant manias užpuolė. 
Tegul tai buna. persergejimas 
del kitu tėvu. Persergiu tave 
priesz smert idant persimaini- 
tum. Matau savo akluma ir už 
tai likaus nubaustu. Dabar 
ant tavias kalejna. Jagu su pa 
kutą ne apmazgosi savo nusi
dėjimu ir nepasitaieysi, tai 
sunkus ateitis tavo!

Ilgiau ne galėjo kalbėt se
nas Virvius. Nupuolė ant pa- 
duszku be pajėgu ir sunkei 
kvėpavo.

Iszejo Tamukas ant lauko. 
Ku ratsigaivinias truputi, vela 
mielino savo:— Senas kvailis 
Gana czionais prigaspadoriavo 
Kada dabar mirszta, nori ma
ne apipancziot. Turiu savo isz 
minti ir žinau ka daryt.

Gangrena padare savo. Se
na Virvių ne užilgio palaido
jo. Visa turtą aplaike Tamu
kas. Ant galo pasiliko tuom, 
kuom no senei geide. Mielino 
jog gaspadorei kaime turee to
kia pat paguodone kokia ture 
jo del nebaszninko tėvo. Visi 
nog jojo szalinoei. Pastanavijo 
apeipacziuot, nes kur tik nu
siuntė svotus, tai visur alkalbi- 
nejo ir ne priėmė.

Dabar Tamukas pradėjo su 
prast žodžius tėvo. Ir kas jam 
iez to, jog turėjo turtą, jago 
ne galėjo jin naudot pagal sa
vo nuomone!

— Persimainyk, persimai 
nyk! eznabždejo jam ausise... 
o tada žmonis tave paguodos 
ir nesiszaline nog tavias.

Bet kame turėjo atsimainyt? 
Tamoszelis jautėsi, jog yra ge
ram žmogų, kaltes savije ne 
mate. Tai žmonis buvo pikti, 
ne jisai; tegul persimaino jojo 
kaiminai ir pažinetami — ne 
jisai!

Kada teip mielino, atėjo pas 
jin szinkorius Ickus su gera 
rodą. Ko turi eedet tam gmine 
ir su žmonimis ėstis, kur kož 
nae yra jojo nevidonu ? Tegul 
parduoda savo gaspadorysta 
ir iszkelauna in giluma Rosi- 
joe. Tenais lauko in vales ir 
nupirks pigei. Tenais jiu nie- 
ne pažinsta ir kožnas page
daus. Židas darodino aplin
kine, kurioje giveno jojo szvo- 
geris. Buvo tenais puiki gas- 
padorista ant pardavimo.

Apsikabino tosios mieles abi 
rankom Tamoszelis. Ickus pa
sakė jog nupirks jojo gaspado 
rysta ir davė jam gera preke.

Ne mielindamas ilgai, par 
davė židui teviezkia ir nuke
liavo in giluma, Rosijos. Nupir 
ko du kart tiek žemes, tai tei
sybe, nes susiprato, jog ne ga
lės josios apdirbt. Pats nein- 
etenge, o žmonių nebuvo. Ap- 
sipacziavo su dora mergaite, 
kuri visa gaspadorista rūpinosi 
ir tai buvo Tamoszelio gilukis 
Kitaip butu nuskendiae prie 
pat kraszto.

Vos atsigaivino truputi ir 
padare paredka gaspadorieto- 
je, vela atgijo jame gielele pik 
tumo. Pradėjo iezmislinet viso 
kius ezposus ir žmonim dagrist. 
Pakylo priesz jin viesulą. Nu
skriaustas lauke progos atsimo 
kejimo dvigubai.

Tamoszelis vienok nieko sau

emertis paėmė. Visam kaime 
neturėjo ne vieno prietelaus 
o tarnai ir buvo ne prilaukus 
jam. Dabar pasijuto sulaužtu- 
ir apleistu. Nubodo jam gyvas
tis.

Pats vienas slankiojo po lau
kus ir keikdavo savo giluki. 
Visur jam buvo ne gerai. Del 
ko? Ne norėjo suprast jog 
pate buvo priežaete savo ne 
gilukio.

Vietinoje bažnyczioje atsi- 
buvinejo tame laike misije lai
kyta per zokonykus. Virvine 
suvisai ne ejdavo in bažnyczia. 
Valkiojosi po laukus pats vie
nas, mielindamas jog ant ežio 
evieto jau nesiranda del jo lai 
mes, per ka geriau yra numirt. 
Ko turi givent idant būti nog 
visu paniekintu?

Paeilenkias ant tiltelio, ezmi 
ta kartu sau pamielino. Žemai 
vanduo rodos jam eznabždejo:
— “Czionaie, gilumoje van
dene rasi tykumą ir atsilsi. 
Smertis tave iezvalnins nog vi
su kentejimu. Czionae užmirszi 
apie viską! Ejki pas mus, ejki! 
Paslėpsime tave ir uždengsi
me priesz žmonis, kurie tave 
nekencze o kuriu ir tu nekenti 
iez visoe szirdies Nereikalauji 
tu evieto svietas tave ir ne no
ri Senatve artinasi o viltie tau 
nieko ne atneez. Ejki pas mus 
ejki!.

Teip mielindamas, kas tokie 
lengvai jin etuktslejo in peti ir 
ateiliepe meilinau balsu:

Ko tu teip nuliudias priete- 
lau?

Virvius pakele galva ir pa
regėjo prieiz save kuninga 
mieijonieriu. Jojo geradejin- 
gas veidas davė jam vilti jojo 
užkietiejueei ezirdej, ateiliepe 
ant užklaueimo;

— Givaetis man nubodo, ge 
radėjau — ko-gi turiu juok
tis arba džiaugtis?

— Atemainyk, o gyvastis 
tavo ir atsimainie — o iezro- 
die linksmiau ir szvieeiau.

— Atsimainyk, atsimainyk
— sumurmėjo Virvius Mir
damas tėvas ta pati man kalbe 
jo, o jegamaetis ir man tuos 
žcdžiue paantrina.

— Matyt, jog tėvas tavo ka 
turėjo nnžiuret tavije. jog lie
pė tau ateimainyt.

— Akivas esmių žinot, ka
me turiu ateimainyt? Tegul 
Dievas atstmaino ir ne sekia 
mane visokiom nelaimėm.

— Kaip kada Dievas nu- 
baudže vaikus už prasižengi 
mus tėvu, o tankiause bausme 
nupuola ant žmogaus už jojo 
nusidėjimus. Ne žinau tavo gy
venimo ir ne žinau kas tame 
yra kaltas?

— Tėvas numirdamas kal
bėjo mane jog likos jisai nu
baustas, jog mane ne gerai 
iezaugino. Jago mano vaikai 
likos per mane ne gerai iezau- 
ginti, teip kaip mane iezaugino 
tai delko Dievas ne nubaudė 
smerte? Tegul butu givenia 
mano pati ir vaikai.

— Navatni yra Dievo eure 
dimai ir jojo mierei. Nes jago 
tėvas tau liepe ateimainyt, tai 
matyt ir tu prietel prasikaltai 
ne mažai, per ka Dievas geidže 
idant už savo prasižengimus 
pakutavotum. Ir teip ilgai ken 
tesi, pakol neprisipažinsi prie 
kaltes ir ne iezlieei jin isz sa- 
vias su szaknimis. Apsvarstyk 
tai gerai!

( (Tolinus bus.)

•‘Misis, ej mieiuke, meldžiu 
tavęs,

Paymkie mano piningus ir 
laikykie prie saves, 

Asz ne turiu kur pakavot, 
Gali kas pasinaudot.”

Mieiuke paėmė, nevos susi
raukus,

Nustojo ezukavus sau plau 
kus,

Piningus paėmus iszejo,
Ir žinomo vietoje del eaves 

padėjo.
Praslinko koks menesis,

Vaikinas paprasze no misis, 
Kad jam duotu dolerius kelis, 
Gaspadine tarė iszvertus akis: 

Ar tu man davei kada? Ana 
ve?

Nu-gi ar užmirszai mieiuke, 
Kaip su dviem ezimtaie pa

daviau maeznuke?
Tu tada plaukus szukavai, 

Kaip piningus gavai!
Kas mate, tu bi.... kada 

man davei, .
Tu deszimts doleriu da ne 

turejei 1 
Kaip nenustosi užpuolinet,- 
Tai asz ne galėsiu nutylet, 
O jagu ir davei, tai žinai 

už ka, 
Asz neužtylesiu ta!

Ar tu mieiuke szposauji, 
Ar tik mane naravoji ?

nori du ezimtu doleriu 
prisisavyt?

Pasilaikyti, 
Ir užsiginti?

Asz ne noriu tokiu szposu 
klausyti,

Gatava tau su nagais akys 
iezkabyti!

Ar mielinate, jog atydave?
Ne, ne dolerio nedave, 

Ir kam verta tokia boba?
Be szirdies ragana ?

Ant mirties patalo raivysis, 
In ezalis dairysis, , 

Ar ne pamatys tu.
Per save nu kriaustu.

Tokios tai Masacziužes bo
beles, 

Ne kuriuos rakales.

Ar-gi
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M C i ga r eta i
JTrr 11\£1 10 ™ 5c-

...PUIKUS RUK1MAS...

Padaryti isz ge
riausio Turkiszko 
maiszyto tabako 
idant
VISUS

užganedyt 
rūkytojus.

Satino DovanaiPuikus
kožnam baksukije “Zira”

J Cigaretuose. Galima isz 
- ju padaryti labai puikes 

paduszkaites ir t. t.

PARSIDUODA VISUR
P. LORILLAKD COMPANY

VYRIU LIGOS
Rože Pitonov smagi plaukyke.

Viena iez geriausiu plaukykiu czionais yra Rože Pitono- 
viute da jauna mergaite ba vos turi 18 metu senumo, paejnanti 
isz Doicheeter Mase. Perplauke jieje 20 miliu terp Eist 26- 
tos uliezios New Yorko net in Coney Island in 8 valandas ir 
17 minutu. Rižiuke svėrė 114 švara, yra 4 pėdas 11 eolu 
augszczio puikaus sudėjimo Atejnanti meta ketina perplaukti 
angliszka kanola.

KUR BUNA
Mano brolis Ignas Narusziaviozus, 

15 m. kaip Amerike asz sz'met pri
buvau isz lietuvos tai noretau ji su
rast, paeina isz Suvalkų gub , Kalva 
rijos pav., Alitaus gmino, 
ar kas kitas praszau duot 
adreso:

Ig. Balkiavicz.
1223 Market St. St. Louis, Mo.

Ar Keliausite i Lietuva ?

Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa 
nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nozdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme pricszingi priesz pjovimo
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomu 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingo 
gyduolių, nei neprižadam iazgydint ligoni in pora dienu idant patraukti n 
daugiaaše ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visadoe inz- 
gydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” vyrn 
tszgydam in 14 dienu.
“Silpnos Vyrus” jo kana 
sugražina in normalisska 
padėjimą in trumpa laika.

“Bnmatiffzinn” vieoki

ir kitas panaszasj “Užtroointas Kraujas” m S 
dienu-be naudojiam menkini.

jis pate 
žine ant 

( IL oi)

‘‘Ei žema”
ligas iszgydaa labai trumpam 
laike.
'Tą-daptingaa l. 3 lyg ska^j‘i'JĮ‘“r* " "
6 d,en**- “V.r.coc.l." ryHaa i. 154.
“Hydrocele” hi M adynos, “SaaMius” ir skaudalos akunt 

ingydao liJmi jrdtol. be operacija įiugydao greitai ir ant visada

OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad. vakare. p I „rnm 1>enn Ave*
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis |t| I |Į|P ||7 2 Floor Front p Iftęhiirff a
10 lyg 2il. popiet. Gyveniu Pitteburge ^^LUI DHL r ITTSDUFg, 3
jog 15 metu toj paežio j vietoj. Kalbame Lenkiszkai.Rusiszkai ir Vokiazkai

Mano brolis Antanas Prapolianius, 
7 m. adgal tarnavo Rusijos kariume- 
neje, turbut gyvena kur Amerike, 
augsztas vyras, rudi plaukai, jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

W. Propolianus.
1932 Washburn St. Scranton Pa.

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorkaant dipo.

MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
MES duoseme Jurai nakvinę.
MES pastoroseme del Jusu paszporta.
MES palidieseme Jumis ant laivo.

atsiszaukite 1

Eastern Transfer Co.
(A. BALTIEJUS, Prezidentas)

128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y

Parupinam vieta ant pasažierinu laivu 
už darbinika pervažuoti. Padarome gerus 
doviernastes su paliudijimu konsulio pigiau 
negu kiti agentai.

Andrus Lukoszeviczus paeina isz 
Suvalkų gub., Sejnu pav., Leipunu 
gmino, apie 5 pėdu augszczio, 40 m. 
amžiaus, juodbruvas, jagu kas apie 
ji duos žine aplaikys nagrada.

And Szuolunas.
59 Pine St. Elizabeth port. N. J

Tegul kas nori ir peike, 
Ir susirietias keike, 

Asz teisybe pasakysiu, 
Ir del visu apgarsyeiu: 

Visos tautos turi savo talentus, 
O asz primenu czion ir apie 

Lietuvius.
Isz Lietuviu buvo galvocziu 

o ir poetus,
Tai senovės gadynėje o dabar 

turime ir muzikantus.
Mieste Czikage susitvėrė, 
Kuopa muzikantu— vyrai 

keli, 
Szeszi zanavikai ant klernetu, 
Asztuoni kapsai ant armonikų. 
Keturi dzūkai ant birbiniu, 
Devyni nuo paprūsės ant szvil- 

piniu.
Na ir subatos diena, 

Susirinko in karezema viena, 
Mat koncertą padarys, 
Tai tuom apsigareys.

O sviete viernae, 
Buvo koncertas!

Kaip sucypė armonikai, bir
binės, 

Klernetai ir szvilpines, 
Szunes už-dauge. 
Karves subaubė.

Žmonis pradėjo žegnotis, 
Ir in szalis dairytis!

Ne kuriems Lietuviams teip 
muzike patiko,

Jog susikabinia ėmėsi prie 
džiko.

Ant galo palicije in tai insi- 
kiszo, 

Ir konceutas pamiszo.
Kaip girdėjau,

Ir su keleis kalbėjau, 
Bus institutas intaieytas, 

Per laikraszczius apgarsytas, 
Kad visi artistai atsiszauktu, 

Piningus aukautu;
Ant muzikos reikalu, 

Institutui del Lietuviu.
Tik da reike barezkalu ir ker

džiaus tnmitos, 
Ir italijoniszkos gitaros.

Reikalinga gera mergina, arba 
motore del tarnistos, gera ir atsakan
ti vieta, ir getą mokestis, turi mokėt 
virt, kept, ir visa namini darba, jagu 
atsirastu toko ka norėtu važuot pra- 
szau duot žine ant žemiau padėto 
adreso.

Wm. Pakinis.
Box 3. Ocean Md.

Mano drangas Juozas Klevinskas, 
paeina isz Suwalku gub., girdėjau 
kad Amerike, teipgi ir mano szvoge- 
ris Antanas Maisokas paeina isz Su 
walku gub., jie pats ar kas kitas pra- 
szau duot žine ant adreso:

Jos. Kaslatas
Box 15

Coal Valley, Pa

l Dalina Turtą t

Pajieszkau gero krauozio, kuris 
moka siūti kelnes ir bruslotus, darbas 
ant visados, jagu gales atlikti ta dar
ba tai uždirbs gerai piningu, kuris 
malonėtu tai atsiszaukit ant adreso:

J. A. Antanaitis
1932 Washburn St.

Scranton, Pa.

Andrius Klimas paeina isz Suval
kų gub., Wilkaviszkio pav., Ra- 
kauoku kaimo, 13 m. kaip Amerike 
pirmiau gyveno Baltimore, jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

W.
1413 Philip St.

(st °») 
Račiene

Philadelphia, Pa.

W.TRASKAUCKA?-
Pirmutini* LUtuviaikai

GRABORIUS

Laidoja Kanas Nacairucte. Paaajtor
Byglnus ir VeiiiutM del Pwrfvatias^i* 

Krausto Dalytus toll
VTska atlieka ka aoreriaoM ir paikiau*

Ha • busito vieame
S2C Centre 8t. Mahaaoy Cit

Introligatorne.-
APDIRBTU** KNYGŲ.

Aysidirba senos maldaknyges, istorifm 
natos ir laikraeicsei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagia, Draugas, Tėvynė ir L L 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito a> 
ekspreso kasitus. Adresas:

Lithuanian Bindery,
f 14 W, «prnce. Mahaney ęily.

1 Sveikatą ir Drūtumą DOVANAI!
v 7,000 egzempliorių tos garsios knygosL “DAKTARAS”!

a Kiekvienas apturės tų knygį, kuris tik ftt- 
A siųs keletu štampų už prisiuntimo kaštus. 
U TA KNYGA kiekvienam reikalinga,
1 kaip jaunam, teip senam, žcnotlems Ir ne
to vedusioms, vyrams ir moterims; ji būtinai 
A reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam
■ lietuviui kaip Amerikoje, teip CanadoJ,
■ Anglijoj Ir Lietuvoje, biznieriams ir Vi
to siems darbinin-
A kam žmonėms 1

sveikas, ir var
gina kokios sil
pnybės,be t nori 
pasiliuosuotl
nuo ligos jungo,

vilkti, tad atsi
šauk lietuviš
koje kalboje,

W NORS GYDEISI __ ................A tentuotais vaistpalnikiais, arba bobiškais 
M daktaravimais kaip ir pas šundaktarius
V lupikus gydytojus, kurie nuplėšia didelius
V pinigus, o 1 icų dar labiau užseudinu ir ar- 

6iau padaro!
A BET NENUSIMINK,
v kad Jau buk yra neišgydoma liga. Tikram
■ moksliškam specialistui daktarui ir pai- L. iriausios ligos yni išgydomos. Jei tik tei-

singai nori but išgydytas, tad kreipkis žo- I džlu ar raštu klausiant rodos prie:
1 PHILADELPHIOS M. KLINIKO.
W Jeigu Klinikos daktaras spcciuliškal
Jk pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 

tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
8 daktaro gydymu ir pritaikytas, speciališ- 
v kai sutaisytas liekarstas, kurios kaip tuk- 
l standus teip ir tavo gali paliuosuoti nuo 
I* Hzos jungo, šviežiai užpuolusių arba ir 
A užsenėtų visokių ligų, teip-pat nuo: išbū- 

w rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero
■ kraujo, silpnų ir nesveikų nervų, skaudė- 
5 jimo ir svaigimo galvos, nedirbimo ir už-

kietėjimo vidurių. Nuo saužagystės sėklos 
Q nubėgimo, nerimastingumo a bei no ir ly- 
u tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
L kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, 
to skrepliavimo—bronchitis, visokių slogų, 
A Inkstų ir užsikrečiamų paslėptų ligų ir
V kitų, kurios tik varginimui žmonių už- 
f puola, visas išgydomas ligas, BE PEI- 
* LIO, BE OPERACIJOS.

UŽ TAI Philad. M. Klinika geriau ir 
B greičiau už kitus teisingai visokias ligas
V gali išgydyti.kad vartoja kiekvienam ligo-
■ niui speciališkai sutaisytas liekarstas iš 
L naujausių ir seniausių, didžiausių muk
to sllnčių profesorių išrastus medikamentų.
A Phlladelphlos M. Klinika yra ofici-

to ališkal paties gubernatoriaus legalizuota, 
f VYRAI Ir MOTERIS, reikalaudami

kokios nors rodos, ateinant arba rašant vi- S sadu adresuot reik teip:

į The PHILADELPHIA M. CLINIC 
F 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. 

to A teiliautiems asabiškai ofiso valandosh yra šios:
B Nuo 10 IR ryto iki 4 po piet Nedol. nuo
■ 10 iki 3. Ūtarn. Ir Pčtn. nuo 0 iki 8 vak.

su kokiais pa-

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautieti 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, Amerikoniszku ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t, 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St., 
Mahanoy City.

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL 8TO K $125.(XX). SURPLUS IR PROFITS S300,»i
Set.Valid. Road** tari kh»b Bank* sėdėta piaingv.

Mokamo antra procentą ant aodetu pining 
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma 
diena Sat’MO ir Liepo® meneauose, »epaiaa«i 
ar atnoszi parodini knygute ar ne.
Mea norim kad ir jus turėtumėt reikalą ra 
mūra Banka, nepaisant ar mažas ar dydeli*.

Harrtsr.b Bali, PresIdesOa
F.J. N«ou&, Yi««
W. H. Kahkr

...SdlltMlU...

W. Rynkewiczius
-iNOTARIUSZASs-

233-235 W. Centre St, -> Mahanoy City, Fa. 
Apcaagaja Nauma ir N&mians Rakandui Ugnie*.

Bankini* ir pardavute Szipkarcria ant vSakit 

h Del Drangysczia_
Priatataa paikai Siarfca 

Jnostai, Ktpuraa, Kannoa 
Špilkai far L L
Ku kokia fw> ndkafl* 

kas-link Bsipkorcd^ 
Piningus ir LL

Lktaviuka Afeatsra.
Parduoda Sripkortea ant 
daokiu dnicziauaia iff 
reriausQ Laivu, 
nunešiu Piningu* i« 

Visu Dalia Svieto
mioiauM ir pigiais*

Doetovienoe

DIDIS GYDYTOJAS

IGNOTAS STANKUS, M. D.
ŠH
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Vienatinis tikras lietuvis daktaras PhlladelphljoJe, 
įrengė savo tortui medleall^kų klinikų ir naminį llgronbutį savo 
locnaine name. Gydo visokias Ilgas: vyrų, moterų ir vaikų. Kurios Ilgos ne
galimu išgydyti su lekarstomls—daro visokias operacijas. Turi šim
tais padekavonių už išgydymą, kelias ir čion talpina:

Širdingai dėkavoju gerbiamam daktarui Ignotui Stankui už Išgydymą 
Per Beptynius metus sirgau, turėjau širdies, gaivos ir vidurių skaudėjimą. 
Taipgi kentėjau didžiaus skausmus prieš atmainą oro. Kuomet atsišaukiau 
prie savo tautiečio daktaro ir Jis per pi isiuntimą gyduolių mane išgydė. Iš 
tariu tūkstančius kartų širdingą ačiū. JURGIS MYKLASEVlOlA, P.O. Bos 
508, Foxcroft, Maine.

MOTĖJU8 MIKALAJŪNAS sako taip:—Nors da nš visiškai nrišgljan, 
bet su džiaugsmu siunčiu širdingą padėkavonę didžiam gydytojui Ignotui Stan
kui. Visos gyduolės, kurias man prisiuntė iš Philadelpb i jos j Angliją, yra la
bai naudingos. Turėjau aš užsenėjuslą aklų ligą, kaip tai: aklų skaudėjimą, 
niežėjimą, bijojimą šviesos, sulipimą blakstėnų iš anksto ryto ir tt Taipgi tu
rėjau ir odos ligą, niežėjimą ir išbėrimą. Jau dabar visiškai baigiu išgyti ir 
turiu nodėją, kad nuo pirmo prisiuntimo gyduolių liksiu sveikas. Anglijos 
daktarai negalėjo manęs išgydyti. Todėl visiems ligoniams patariu kreiptis 

Iprle daktaro Stankaus. Mano adresas: 73 Bread st., Edinburgh, Fcotland.
Aš JONAS URBAITI8, P O. Box 122. St. Clalr, Fa, dCkavoju fbvo tautiečiui dektaml Įg 

notai Stankui už išgydymą manąs. Dirbdama, malnnse buvau labai blogai apalrgo*. net vw 
tintai daktagat aLsiaakO mane lėgydyti. Kuomet nuvažiavau par Dr Stankų, ii* prtfmč mane 
(savo namini llgonbutį Ir rūpestingai atorojoe dienų ir naktį, idant mane iegelbflti 1b tos ligos 
Fortų galybę mokalo ir didelča etoronde mano tautiečio daktaro. m*ne iškarto nuramino, ddo 
3lrmo8«l!eno9 pajutau, kad jau gynu, o,per 7 dienas likau visiškai išgydytas Ir fugrįžau sveiku

I Toa padOkavondi vra patalpintos sn pavelijimu pač'n par’Jentų v . . ■
£ Visi serganti sau r Itėa prlę, daktaro Stankaus ynatiakal arba pir Išlakų, be skirtumo, ksipa 
■toli gyventumOt, o apturOelt širdingų radų Ir pagelbų. R
■ Daktarišką rodą duodu dykalypntlškal Ir per Inlškus. I

Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D. _ E 
11210 So. Broad St, - - Philadelphia, FM 
■Ofiso valandos: Ii ryto nuo ū iki 1 po plotų ir nno 7 iki 9 vakare, Šventadieniai* nuo 1 liu4
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Lenkai bei Lietuviai ju 
tikėjimas.

Žmonija musu apart vienati
nio Dievo priskaito dievystė
mis Dievo Sunu, Dvasia ezven- 
ta — Traicia szventa, Motina 
Dievo, visus szventus ir kelis 
szimtus invairiu aniuolu.

Ponas Dievas, Ponas Jezu 
sas, Dvase Szventa, Motina 
Dievo, Sventiejie ir anuolai, 
žmogelio prote rodosi ir visisz- 
kai perstatoma tas, kaip kad 
ir žemiszkas karalius; Dievas 
apsuptas pulkais ministeriu 
senatorių visokiu randauninku 
ir t. t.

Musu žmogelis gana atsar
gus net laike dideliu lietu kad 
neprasitart blogai, nors lietus 
ir Medingas kartais nes sako, 
lietumi meta Dievas isz dan
gaus trupinius duoneles, keiks
mas isztrukes isz lupu, rūstina 
Dievyste. Trupinėliai duone
les, nevale mėtyt bent kur, 
juos sudegint arba suszeria gy 
valeliams. Teip žiūrint, atsar
gus palytėt žmones griekais 
rūstybe Dievo.
Duszia žmogaus nemirti

na.
Duszia nemirtina, yra tai 

kas nors nepalytimo, dvasia, 
vienok negal but be materija- 
lizmo ir žmogiszku pajautimu, 
nes kitaip negalėtu ai j aust 
pekliszkoj ugnije skaudžiu 
kankinimu.

Vienas lenkiszkas raszejas 
sako: “žinau szlionzaku patar
les tokias: “bedantu boba 
klausė klebono — ar busiu iž- 
ganyta? klebonas bobai tarė: 
— tikrai busi ižganyta, nes 
pekloje negalėtai dantimis 
griežt.”

Dangus ir Pekla.
Dangus ir Pekla, yra tai vie 

tos su stipriais užrakytais var
tais gerai saugojamos; tos vie
tos paskyrtas ižganytiems ir 
pasmerktiems. Dangus augsz 
tai, Pekla žemai.

Nuomonevimus bei suprati
mus apie dangaus grožybes ir 
peklos kanezias, žmones semia 
isz pamokslu bažnycziose, isz 
specijaliszku knygų perkamu 
atlaiduose arba religiszkose 
sankrovose; galop isz paveiks
lu, isz bažnytiniu karunu, kur 
perstatoma raguoti ir vuode- 
guoti velniai, kaip su szakemis 
maiezo smaloje spirganezias 
pasmerktas nelabųjų žmonių 
duszias. Dangaus-gr grožybes 
paviaiksluose, perstatomos pa
prastai susiaurytose formose. 
Žmones bekalbanczius tan 
kiaus girdima kalbant apie 
velnius ir pekla, negu apie 
aniuolus bei dangų.

Stebuklai.
Žmonių daugumas tiki in 

stebuklus ir, visame juos mato. 
Po teisybei, be stebuklu reli 
gija daug savo dieviszkumo 
nustotu.

Placziaus žiūrinti dvasiszki- 
ja ir jos vyresnybe, ypatingai 
ežiuose laikuose nelabai aisz 
kiai kalba apie stebuklus. No
rint vidutinėse mokslainese re
ligiszkas programas mažai 
traktuoja stebuklu isznaszu- 
ma, bet žmonėse pilnai keri 
viduriniu amžių stebuklu ga 
lybe. Palaikoma da anoji ir 
kai kur po senovei plėtojama.

Lenku raszejas “Dziennike 
Dla Wszyskych” sako:

“Mam przed soba “Ke’ęgę 
endow i task”, wydana przez 
X W. D. Bryndzę w roku 
1911. Ksiąga ta obejmuje opis 
blizko 600 cuddw obserwowa- 
nych gldwnie w XVII i XVIII 
wieku w Ltwyczynie.

(Lietu viszkoi) — Turiu 
priesz save “Knyga stebuklu 
ir maloniu”, ižduota per X - 
W. D. Brindza 1911 m. Toje 
knygoj pažymėta apie 600 ste
buklu patemytu ypatingai 
XVII ir XVIII amžiuos Le- 
wieziuoje.

Toje knygoj iszskaityta ste
buklingi pasveikimai isz viso
kiu ligų, negalėjimu ir silpny
bių. Yra prikėlimai numirusiu 
bei paskendusiu, atgaivinimai 
nuo padūkimu, iszgelbejimai 
pristotu velnio, apgynimai ste
buklingi Vainose, gelbėjimai 
prie ugnies, net stebuklingi 
gydymai naminiu gyvulėliu.

Po perskaitymo tos knygos, 
reikia stebėtis kad žmones toje 
apielinkej galėdami stebuklin
gai teip lengvai gelbėtis sirgo 
ir mirė.

Statistika isztiesu parodo 
ir tikrina, kad niekur nėra to
kio mirtinumo, tokios Tamsy
bes, vargo, nuodėmių kaip 
Lenkijoj, bet kas gi atkreipė 
pažvalga in statistika!

Žmonija tiki, kad tiktai ka
talikas gali būti ižganytas. 
Kodėl teip tiki ? Del to kad 
tiki.
Ne visi pildo prisakinius

Nekurias religiszkas tiesas 
katalikiszki žmones nepažysta, 
nesupranta ir suprast negali. 
Prileiskim — Mirtinas (smer- 
telnas) nusidėjimas būti go- 
dum (lokamnu) ant pasaulisz- 
ko turto. Atmokejimas už ak
meni duona, t. y. “tau duos 
per ausi akmeniu, tu duok 
szmotu duonos”.

Kitur nekuriu nuomonevi- 
mai link nuodėmių atbulai su- 
prantaujami visai, kaip ve: 
dienoje szventoje jeigu iez- 
truks isz drapanos guzikas ar 
kabe, maldingas (pabažnas) 
katalikas insiuvima priskaito 
mirtinu (smertelnu) nusidėji
mu. Netekes ezakalio perskel- 
dams pagali, papuol tam pat 
nusidėjimui. Dienose pasnin
ko net kukarka bijosi palytėt 
taukuota bliuda.

Viskas tas yra baisum mir
tinu nusidėjimu.

Isz antros puses, tas pats 
maldingas katalikelis skaito 
už toli menkesni nusidėjimą 
szventa diena arba pasnika nu 
eit in karezema, prisipilt kose- 
ria, bet kam uždrožt per spran 
da arba baisei sumuszt, iez- 
bjaurint savo artyma arsziau- 
siais žodžiais, suvadžioti liežiu 
vius tarp poru ženotuju, arba 
tiesmokai veikt priesz 6 ir 7 
dieviszka prisakyma.

Taigi daugumas tikineziu, 
didesni nusidėjimą, skaito ma
žesniu, o mažesni didesniu. 
Kokie patinka pamokslai.

Žmonėms tokie patinka pa
mokslai, kuriuos kalba su riks 
mu garsei, kad ir klausanti re
ta ka supranta. Garsei ir isz- 
kalbingai pamokslininko su 
atyda nors nesupraetami klau
so del to, kad nors be suprati
mo, bet jauezia szventybia ti
kėjimo.

Pamokslininkas negarsios 
kalbos, iszguldo reikalus nore 
suprantamiausei, vienok iszeja 
po pamokslo zurza — “tai, ugi 
teip papasakoti gali ir bile 
žmogus.”

Pirmais mokytojais kaimuo 
se vaikus poterėlio buna moti
nos, tos ryte ir vakare mokina 
poteriaut, katekizmo, prisaky
mu Dievo ir bažnyczios, palai
minimu, visokiu nuodėmių 
(grieku) ir t. t. Gabus vaike
lis, viską ant pomieties isz- 
moksta teip, kad jau iszmokes 
kas dien teszkina barezkina 
nei melnyczia piklių; bet kad 
tuos visus poterius suprastu, 
kad palaiminimus ir griekus 
gvildent mokėtu, tai jau kas 
žin isz fzimto viena ar rasime 
Per nekoki laika ik paaugi, 
tai da mecziojasi dalis to viso 
tikybiszko mokslo atmintij 
jaunuku kol praded iszga- 
ruoti.

Jau paaugeja, teisybe po du 
kartus ryte ir vakare kiekvie
nas beviaik sukalba ieztisa po
teri, bet be jokios atydos, tan- 
kiausei su iszkraipymais kaip 
jie kaimiszkiai sako sumecziau 
poterėli. Kasime, kad nemoke 
damas lenkiszkai, o poteri pisz 
kiną lenkiszkai kad n et seiles 
teszka. Del ko teip? Del to, 
kad stiprei intiki jog ejna Po
nui Dievui ant garbes nors pa- 
naktine tarszkyne barezkintu.

Faktas — 1874 m. buvojant 
netol Lazdijų Kastelaciszkaj 
pas ūkininką Jurgi Murasz- 
ka, nedeldienij jau apysenis 
žmogelis bernas, rengdamasi 
bažnyczion pasidėjo ant stalo 
knyga; asz pamatęs kad len
kiszkas altarikas, užkalbinau 
žmogeli lenkiszkai, jie tyli, pas 
kui sako lenkiszkai nemokane.

— Tai kodėl nemokėdama 
lenkiszkai szita knyga neezie- 
si ? juk nesupranti ka poteriau 
ji geriaue imk lietuviezka.

— Ant tos knygos modlitvu 
poteriaut, tai ne smirdantis 
evogunas krimse, czion yra 
Dievo garbe jis supranta ir 
lenkiszku madlitvu.

Kada žmogus teip atsiliepe, 
tai aez tylėjau nes net kas tas 
evogunas (cibulis) nežinojau.

Reik tiesogei sakyti, kaimu 
gyventoju tarpe, tikėjimo bei 
maldos supratimas toli nuo 
branduolio.

Dvasiszkija Lietuvoje ir 
Lenkijoj, norėdami genaus 
prapleszt žynyeta poteriu, ka
lėdodami klausinėja, kas ne
moka negauna kvitele, prie že- 
nybu jaunus egzaminavoja ar 
tikrai yra mokanti poterius ir 
katekizmus, bet tankei iszeina 
teip: sziadien moka, ryt nemo
ka.

Mat prie pamokinimu pote
riaus, katekizmo ne vienokie 
būdas ir dvasiezkuju. Gerai 
žinom kad kalėdojant kai ku
rio kunigo darbininkėliai lau
kia su iszsiilgimu be baimes, 
bet kai kurio neapkenezia 
ypatingai labai kurs kolioja 
ir baudžia. Kur kalėdoja rūs
tingas, kunigas, bernai iezgir- 
dia zvaneli suskambant, bėga 
kai margius nuo szuvio kavo- 
tis in kluonus, lenda giliausei 
in sziaudus, ezpitolninkai eina 
jieszkot ir vest prie kryžiaus 
bet retai suranda, nes vargszai 
bijosi ne kryžiaus bet rūstingo 
grubijono kunigo. Tokiu ba
du, tikresnis poteriaus pamo
kinimas neprieinamas.

Kunigo Tarpininkyste.
Ižganytas žmogus buna per 

tarpininkyste tik kunigo.
Szitame aiszku, nes Auksz- 

tesni Urėdai su praszcziokeliu 
“ane mur mur,” o kunigas tar
pininkauja; susiartint turi su 
didesneis ir su mažiukais, jo 
tokia prideryste, ir tam dar
bui pasiszventes.

Kad but ižganytu, katali
kas privalo būti doras. Pasly
dusiam isz kelio doros, gyduo
le iszpažintis, kur per kunigo 
tarpininkyste tampa apvalytas. 
Apvalymo aktas yra tai iszri- 
szimas isz prasikaltimo.

Žmones nereitai savo priesz 
spaviedninka kaltybių iszpa- 
žinime daro iszkraipas, ir spa 
viedninkui meluoja.

Sztai iszkraipos:
— Paėmiau kaimyno kirvi.
— Tai atiduok tam žmogui.
— Jau teveli dvasiszkas nu- 

neezes kieme jo numecziau, 
tai žmogus savo ras Ale ve 
grieszninks ne pasako kad ji
sai po spaviednej parejas na
mon, nueis ant kiemo ir vėl 
savo naudai priims kirvi. Ki
tas vėl,— Esu dvaro sargas, 
dabodamas gerybes, pasijimu 
javu ir bulviu.

— Tai yra mirtina nuodė
mė (griekas,) dasileidi nepa
doraus darbo, vagyste.

— Teve dvasiszkas, asz tuos 
javus niekur ne dedu tik su
valgau.

— Vis-gi tas labai ne gerai 
daugiaus teip nedaryk.

Grieszninkas mat kūr nu
kreipia— jisai kad vogtus ja 
vus suvalgė ne kitur kur dėjo, 
bet spaviedninkui nesako, kad 
tuos suvalgė o ardinarija ne 
vogta pardavė. Toks savo sau- 
žinej teisinasi, kad svetima su- 
valgyt, o savo parduot czion 
nėra nuodemu kad but ir už 
100 rubliu vertes. Kiti su ge
riausiu katalikiszku tikėjimu 
saužineje svarsto grieko didu
ma, ir ramei randa kaip pava
dinama kasdieniniu dumojant 
Dieve manie bausk, ne kaltas, 
vot tik pirszta apsivyniojau.

Tikybiszkos tiesos liepia nūs 
kriaustam atlygint, susitaikint, 
szlovia nupleszta atgražint. 
Spaviedninkai visi aiszkma ta 
pat ir kaltes kitaip neatleidžia, 
bet žmones isz to nieką sau 
nedaro. Tiesmokai kalbasi: 
Jeigu kunigai griekus neat
leistu, tai niekas spaviednen 
ne eitu. Na ir kam eit?

Atsitinka kad kas su arty- 
mu atsilygina isz skriauda po 
atlikimo spaviednes, bet tai 
retai.

Sunku tarp žmonių rast eau- 
žinia kitokioj formoj pralavin- 
ta kaip kad— Saužine tai ku
nigas; ramybe saužines tai 
grieku atleidimas.

Regima, kad su spaviedne 
žmones didelias ceremonijas 
ne daro, nes žinoma kad visi 
beveik iszriszima gauna (isz- 
skiriant tuos, kurie czion Ame 
rikoje— prisakymu kuniginiu 
neiszpildo.)
Lengvatikysta link nu

mirusiu.
Daugybe žmonių tiki teip, 

kad duszia mirusio galutinai

kuna apleidžia valandoj, kada 
kunigas pakrapina graba 
“Pakrapinimas” yra kanecz 
reikalingas, nes jisai iszliuosa- 
ves žmogaus duszia sudrutina 
in kelione paskirton vieton.

Duszia žmogaus nepasmerk
to pragaran peklos, paprasti- 
niausei eina in czyezcziu. Gy- 
viejie žmones gimines ir gentes 
savo maldomis, užpirkdami 
miszias szventae, darydami ki
tokias aukas sutrumpina czyez 
cziuje kanezias, ir duszia lai
mingai keliauja in dangų.

Isz to duodasi suprast, kad 
isztikro būdamas žmogus prie- 
szingas valei kunigo, iszgany- 
tas but ne gali. Su visu kuo 
mi žmogus susiduriąs ant syk, 
supranti kad tarpo žmonijos 
yra dydžiausia galybe kuni
gijos.

Seniaus buvo teip vadinami 
“patempionai” daugiausei mi
re bespaviednes, muzikantai, 
leitininkai, piniginiai, raga
niai ir kiti, kuriu po emert sku 
ron insinerdaves velnias, isz- 
lysdaves isz grabo, ir parejas 
kur gyvena gyvuosius kai kur 
gazdindave, o kartais ir 
smaugdavo net ik smert; tuos 
patempionus apvaldydavo tik 
kunigai savo maldomis nus
tumdami vėl pragaron. Net ir 
dabar da jeigu tik kur kas 
nakti pagazdina ar žiurkes 
grabazdinasi, žmones bėga 
melst kunigą, kad važiuotu 
szvenstu vandeniu iszkrapint. 
Isz kur tos nebulnyczios kilę, 
dar sunku sužinot, bet turbut 
ir senoviszki kunigai tam tikė
jo, o ežiu laiku kunigai jau 
žmones nuo to gina, liepia ne
tikėt patempionams ne raga
niams, nes mirueie, ne ju du- 
szios jau nepareina. O žmones 
ir kunigu dar prasergejimu 
neklauso vis gi daugybe in se
novės bužius tiki, ir su jais ku 
nigus turbacija. Taigi kunigo 
galybe rodosi visame didžiau
sia, nes teip žmones tiki
Tikejimiszki iszmegini- 

mai'
Tikyba yra gana gerai isz- 

megytu, ir kiekvienas nuo ma 
žumeles prie jos prisiriezes, lai 
kosi, kibą retas traukėsi sza- 
lin.

Svietelis su noru lanko savo 
bažnyczias, iszklauso pamaldų 
ir pamokslu, ir kas kartas tar
tum kas tokio dasideda. Ne
kurias religiszkas ceremonijas 
žmogelis supranta mažai, arba 
visai nieko, bet duszia žmo
gelio tartum tirpsta prakilnia
me ore.

Ta viską daug reikia yvai- 
rius szventinycziu gražumai, 
viduriniai papuoszimai, malo
nus szventu giesmių atbalsiai, 
garsus varpu skambėjimai, 
vargonai, szviesos, kodylavi- 
mai galop gražus ant kunigo 
bažnytiniai parėdai. Viskas 
tas, parlaužia žmogaus dvasia, 
ir parodo rodosi kita svietą.

Maldos žmonių vargo nors 
ten nemokytu praseziokeliu, 
bet karsztos, ju žiūrint tykus 
sznabždejimas, bet tartum gau 
doniu ore ūkas vaikszczioja 
bažnyczios palubėmis; ten stip 
rinaei ju dvase, didinas viltie, 
tvirtinąs! vargu nasztos ir kan
trybe, suramina save bedoee 
bei klapatose.

Dadeczkiniai religiszki 
iszmeginiiuai.

Tikėjimas Dievop, suteikia 
moraliszkuma, ir sustiprina 
žmogaus silpnybe. Nors var
go žmones apie Dieva siaurai 
numano, bet tiesiai jame pri- 
pažysta neaprubežiuota galy
be ir jo galybėje malonia.

Tikėjimas in anasvietini gy
venimą, pasaldina liūdna pa- 
eauliszka vargo gyvenimą; su
teikia net vilti pasimatymo su 
numylėtais kurie yra mirė. Be 
tikėjimo, tukstaneziai nelai
mingu žutu bangose desperaci
jų ir patektu nastrams pikta- 
daryecziu.

Peklos pragaras nors visiez- 
kai griekus nuo žmogaus ne
nuvaiko; bet reik tiesiogei sa
kyt, kad dauguma piktada- 
ryscžiu praszalina.

Yra negerai, bet galėtu bū
ti da negeriaus.

Szventimas nedelos, yra žmo 
gui neiszpaeakytai sugadus, 
nes per 6 dienelias žmogus 
skurdės ir dirbės, nedelioj pa 
silsi, apsivalo, mažiaus dau 
giaus pasipoteriauja, tai baž- 

i nyczioj ižgirsta gera kunigo

Dr. Eliot, pati ir anūke užbaigė ilga kelione.
Atlikias ilga kelione po svietą, kuriuos tykslu buvo 

“terptautiszkas pakajaus užmanimas terp visu tautu, paduotu 
per Carnegie. Eliotas buvo prezidentu liarward universitete 
ir tinkamas ant siuntimo ant kokio jin iszrinko Carnegio pa- 
kajine kamisije.

kaip 
pek- 
kai-

pamokslą, ugi pamislina 
bus su tuom dangum bei 
la susieina pasikalba su 
mynais, draugais ir t. t.

Spaviedni nedelioms žmones 
atlieka, gauna gerus nuo ku 
nigo pamokinimus, pasidaro 
ramus maldingi žodžiuos ir 
darbuos padoresni. Gerai jei
gu žmogus prieina spaviednen 
pas kunigą, protinga, bet jeigu 
pas neiszmaneli tai jam toji 
spaviednis ant ilgai atsirūgs
ta. Kunigai paprastai liepia 
spaviedninka nesirinkt, kiek
vienas kunigas turi vienokia 
iszriszimo valia. Ale kaip 
žmogus nesirinkę, kada kuni
gas neiszmanelis vietoj pamo
kinimo, paleidžia isz savo bur
nos ant besispaviedojanezio 
balvonus, podlinas, iszkiszes 
ranka isz spaviednyczios už 
plauku kudrina, na tai ir neei- 
rink!....

Pasninkai.
Katalikiszka bažnyczia in- 

veisusi yra nemažai pasninku, 
bet nuo tu paliuosuoja žmones 
serganezius, žindamas moterie, 
jaunameczius, senelius nuo 60 
m., sunkiai dirbanezius, pro
fesorius bei pomokslininkus.

Tai pagal ta pavalninima, 
kas turėtu pasninkaut? Žmo
nes lengvadarbiai, bet tankei 
tie lengvadarbiai yra labjau 
sueisukia negu prasti darbi 
ninkelei sunkei dirbdami. 
Visur reikalaujama kad žmo
nes butu stiprus, o stiprus žmo 
gus tik ik soezei pavalgydams.

Lietuvoje ikvalei pripas- 
ninkauja svietelis kaimuose, 
nes po truputi mėsos gauna 
tik nedelioms, panedeleis utar- 
ninkais ir Czetvergais, kai kur 
panedelij mėsos nėra tik 
barszczei su taukais uždaryti, 
eereda subata su pienu ir to 
kai kur nėra, Petnycze su Kai 
varijos kruopams ir barszte- 
leis. Jeigu da didesnio pas
ninko prisilaikyt reiktu, tai 
jau gana, tuomet iszeina nau
ja Badmariu Sekta. Prileis
kim adventus ir gavėnia. Juk 
tegul jau žmogus valgo sausai 
tris kartus ant dienos nors ik
valei, tai ir teip in pabaiga 
jau ledva kojas pavelka, o 
kad kunigas užkrosija valgyt 
tik po siki ant dienos sausai, 
tai isz sveiko žmogaus, turi 
pasidaryt pakverias ligūstas. 
Pagadina savo vidurius, ir 
kartais net neatitaiso.

Iszalkusiems per 7 nedelias 
gavėnios, per Velykas kunigas 
prasergsti kad nepersivalgytu: 
tas teisybe, kad per tiek laiko 
žmogus badavęs, per Velykas 
su pilna burna mėsos, kiauszi 
niu su sviestu sūrio su sviestu 
kad griebia, na tai paskui ir 
pukszczio nei jautis nuo dobi
lu ir daugumas net suserga.

Poneliai gauna nuo klebonu 
daleidima valgyt paprastinai, 
tik pirma ir paskutinia nede- 
la gavėnios reik valgyt sausai 
arba, su pienu, bet kaimietis 
niekados nes kad jo protas už 
kvaila parokuojams, tai ir pil
vas tegul sau tuszczias gurgu
liuoja ir kvailojo.

Isžeina anot priežodžio teip: 
kam bus pirtis ar ne bus, o 
striukiui bizunu tai bus”. Kas 
pasnikaue ar ne pasninkaus, o 
kaimietis turi, nes už sulauži- 
ma prisakymo bažnyczios t. y. 
nepasninkavima, gaus nuo spa

viedninko pilnas ausis galviju 
padlinu, arba kryžium žiemia 
gult.

Amerikoje katalikams lai
ke gavėnios vyskupai paskir
sto kava ka valgit, ir po kiek 
nacu. Katalikai pasninko, bet 
in ancu skaitli suvis nežiūri, 
nes žiūrėdami in ancus, nega
lėtu iezlaikyt darbus.

Patidekavojant dabartiniam 
popiežiui, isz kataliku tarpo 
diduma tu Badmanszku seno
vės iszmislu tapo praszalinta, 
ir kunigai pagarsina žmonių 
žiniai sava parapijose visur.

Ar katalikyste stipri.
Katalikyste yra tai stipriau

sia religiszka sąjungą visame 
sviete katalikystes vadai t y. 
kunigai nuo didžiausio ik ma 
žiausio yra pastatyti po seztrio 
mis prisiegomis isz tikimai ka
talikystei tarnaut bei jos įsta
tymus dabot. Vadovai katali
kystes kad ka ir pamielyja 
prieezingo, bet bijosi vienas ki 
tam iszsitart kaip kareiviji s 
aficieriai. Žodžia kalbant są
jungą tikybiezka stipri ir stip 
riausia.

Liuosvesniu pažiūru žmones, 
kai kada sako — kad katali
kyste savo galybe kada patro- 
tia Tai tokiam sakimiui tikėt 
gali kibą vaikas. Per arti 2000 
metu ji drutinta persekiota, 
formuluota visaip, Daejusi in 
tokia galybe, nuslyst negali 
nes ne teip lengvai tormulavi 
mai invyko, net buvo pralieta 
kraujo, tai neteip lengvai ir 
gali iszvykt.

Sztai metai kuriuose visoki 
buvo ginezai ir formulavimai 
po Kristui: 60 m , 120 m., 150 , 
157 m., 200 m., 225 m., 348 m. 
350 m., 381 m , 391 m., 433 
m., 494 m , 550 m. 593m., 653 
750 m , 800 m., 805 m., 850 m. 
1000 m., 1015 m., 1074 m., 
1119 m., 1200 m., 1204 m., 
1215 m., 1264 m., 1563 m ,
1854m., 1864 m., 1870 m.

Pažimetuose metuose, vis tai 
buvo mažesni ar didesni kata 
likystes tormavimai ir drutini- 
mai. — S. K.
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Iždaveme Didele Kninga fa
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Knyga druozei susiūta. < 
Kas nusipirks, ras visokiu yJ 
Dainų isz visu užkaboriu ka v, 
dainoja Lietuvoja. <
Nusipirkite o turėsite Dainelu, n 
Per ciela meta ant visu dien ei u *1

“SAULE"
Mahanoy City, Pa.

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozin ant geriausia Laiva 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

14 metų senas laikraštis

Išeina kas Ketvergą, Chicago, Ill.

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

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klernetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių 
smulkių daiktų prie manęs gaunamų.

Jeigu j an turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato. 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakinius per pačtą arba exksprcsą greičiausej. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812*814 W. 33-rd St., CHICAGO, ILL.

DR. KOLER, LIETUVIS-GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotaa 

Varszavoie, kuris turi suvirez 15 metu iazbandimw, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isa 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Troti mus 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gyd« 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimu 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, PlauozU 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ii Kraujo Nubegia*. 
Užaisnejuaias Ligas kad ir pajinanozioa nog Tėvo,

Reikale raszykite ant adreso
vgH rp 688 Fean Ava*, PitUborg, Pa.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
kuris randasi popriež’ur Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie 
$15U,0C0.00. Priima piningus ant paozedumo ir 
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis 
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linija, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regeutalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus v arasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub.VaJ.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Pokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsolia

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg, Fa
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS &

LIGGETT & MYERS 
TOBACCO CO.

Laikraštis “Katalikas” 12-kos puslapių, didžiausio for
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
riausių raštininkų ir visuomet telpa visokių žinių iš Didžio
sios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios Lietuvos, Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.

“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:

Metams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:—

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinčse viešpatystėse: 

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Užsirašyti “Katalikų” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių

sti per pašto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške 
ant išleistojo rankų, adresuojant šiteip:

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.
Rašykite tuojaua, o gausite vieną “Kataliko” numerį ant pažiūros voltui.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway Kampas Reade Ulicze

*’ Telefonas; Worth 2822.

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta In 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei. (rediszka kasė, 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kurst.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo."'
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir Ibi 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujencziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperassu 

paliadyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotefsinglausiai.

—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje 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.

A j/^Cigarettes
W PADARYTI ISZ MAISZYTO TABAKO

ISZ KELETĄ VIESZPATYSCZIU.

. 10 Cigaretu už 5c.
Geriausi Cigaretai už ta preke.

Padaryti per ypatas turinti praktika ir pažinstanti 
tabaka isz visokiu vieszpatyscziu.

Tikietukai kožnam baksuki.
Už deszimts szitu tikietu gausite viena bausuka 

Cigaretu visiszkai dykai. Parsiduoda visur.



Puikus Vasarini Siutais* Akivos Žinios isz Lietuvos, BALSAS ŽMONIŲ,
BALSAS DIEVO.

Pas mus gausite geriaus 
pirkti negu kitur.

Muso Siutai Vyrams ir 
Vaikams yra pasiūti pagal 
naujausios mados isz visokio 
ceikio, visokuosia koloruose. 
4TM Ateikyte pamatyti o jaigu 

pirkaite Siutą tai busite visame 
užganėdinti ir nesisarmatinsite 
svietuj pasirodyt.

----- o-----
P*- Pas mus teipgi ' gausite 
visokiu Vasariniu Apvedimu 
Vyrams ir Vaikams kaipo tai: 
Skribeliu, Kepurių, virszutinu 
ir apatinu ApredaliUjKalnieriu 
Nektaizu ir 1.1.

Pirkite pas mus o 
suczedinsiite pinigą.

RYNKIEVICZIA
233-235 W. CENTRE ST.

Žinios Vietines.
— Tai ir Rugsėjis — Sep

tember.
— Žiema tuojaus insis- 

kverbs pas mus.
— Lietuviszkas benas ap- 

laike nauja profesori Melvina 
Martz isz Pittsburgo, kuris 
stengsis pastatyt bena ant ge
resnio pamato ne kaip buvo.

— Tamakves Lietuviai pir
ko Weldo locnasti ant kuriuos 
pradės statyt puikia bažnyczia 
už §12.000.

— Atydarimas publikiniu 
mokslainiu likos atydetas lig 
9 diena Sep.

— Panedelije buvo paszven 
timas Slavoku szmotas naujei 
nupirktu kapiniu. Jeneroliez- 
kas vikariuszas Massonas pa- 
szventino kapines. Parodoje 
dalivavo daugelis draugyseziu.

— Jau pradėjo ardyt sena 
Primroso (Stilso) brekeri. Vi
sa angli gabens in Park Place 
brekeri.

— Palicijantas Leitenber- 
geris suėmė pabėgusi pauksz 
teli Vinca Ramanaucka isz 
Port Carbon kuris 'atmusze vi
su burdingieriu kuparelius pas 
Aleksa Danovski, o suemes vi
sas brangenybes ir piningus 
iszpiszkino m platu svietą — 
net in Mahanoju kur likos su
yru tas.

— Nedelioj vakare Bocz- 
kaukn ealeje atsibuvo labai 
smagus vakaras. Tik gaila kad 
visa ta vakara lijo už ka publi
kos prisirinko tik apie pora 
szimtu ir visi buvo labai užga
nėdinti: Mokslaeivis L. J. 
Lastauskas su pagialba paveik 
siu iszdejo Lietuviu istorija, 
Birutes choras puikiai padai
navo keletą dainų, Studentas 
Vasilauckas trumpai kalbėjo 
apie apszvieta.

— Szi-vakara ir Seredos 
vakara Boczkaucku saleje bus 
perstatymas vaudevill ir kru
tanti paveikslai. Galite ateiti 
bile kada nog 7 lig 9 ad. va
kare o matysite visa perstaty
mą. Dirstelekite ant apgarsi
nimo.

— Parsiduoda namai ant 
West Pine St. po No. 532- 
534. Atsiszaukite in “Saules” 
ofisą.

DIDELIS PERSTATIMAS!
Krutancziu Paveikslu 

ir Vaudevill
... BOCZKAUCKU SALEJE ...

Utarninke

Seredos 
Vakarais.

3 Ir 4 Rugsejlo (Sept) 
...Du Perstatymai...

7 ir 9_Vakere
Galite etelte bite kada
7 lig 9 o matyste visa

PEBSTAT1MA

Stebuklingos liekarstus ir 
iszgydymas.

per 
net

Demokratiszkas Kongre
sas parodo savo nuo

mone apie Tarifu.
Nereike sakyti kad jaigu 

demokratai turėtu galybe tai 
panaikintu protekcija ant 
amerikoniszkos pramones. Ne- 
senei demokratai kongrese 
perleido keletą Billu arba in- 
neszimu kurie nebuvo patvir
tinti per prezidentą Tafta. Tie 
inneszimai butu numažinę ak- 
cziza ant plieno ir vilniu. De
mokratu kandidatas ant prezi
dento užstoja ant tokiu inne- 
szimu.

Demokratai dar kongrese 
turi dyduma balsu, todėl viso
kį inneszimai yra pagal demo- 
kratiszkos nuomones. Prezi
dento Tafto priežastis del ne
patvirtinimo tu inneszimu, bu
vo tame kad jaigu tie inneszi
mai butu praeje tada butu blo
gas dalykas del amerikos pra
mones ir del numažinimo dar
bininkams mokestis.

Teisybe tame yra kad de
mokratai kanecz nori sunai
kinti akcziza ir jau padare 
pradžia. Jaigu Wilsonas butu 
aprinktas tada bus numesta 
akcziza. Tokiu budu visoki 
tavora trauktu in czionais isz 
Europos už tai kad tenais vis
kas pigiaus apsieina ir žinoma 
kožnas perka ten kur pigiaus 
gauna pirkai. Bet kas isz to 
iszeitu; ateitu prie to kad vis
ką trauktu isz Europos o ežia 
a merike turėtu sustoti visokios 
fabrikos ir žmones neturėtu 
ka veikti. Teip tai demokratai 
nori padaryti.

Praeita meta amerikas par
davė kitiems vieszpatistiems 
tavoro už biliona doleriu. 
Amerike padirba tavoro už 
suvirezum 20 bilionu doleriu 
per meta.

Jaigu paluosuotu akcziza, 
tada Amerikas negalėtu tiek 
tavoro kitiems parduoti. Fa- 
brikos kurie padirba ta tavora 
turėtu sustoti. Mokestis dar
bininko nupultu žemin ir susi
lygintu su europine mokeste, 
ir tai jaigu da butu ka veikti. 
Sztai ka atnesztu dyka ak
cziza.

Amerike dar visur geri lai
kai, teip kožnas nori kad butu 
visados. Ateina žinios isz visu 
szaliu amerikos kad 1913 me
tas bus geriausi laikai kokiu 
da nebuvo.

Iszmintingiauses dalykas yra 
laikytis to ka dabar turime ir 
netikėt tiems politikieriams 
kurie dar visa gerkle reke ir 
prižadineja visokiu negalimu 
daiktu. Visi yra užganėdinti 
isz szendieniniu laiku ir visi 
beabejones nemainytu ant blo
gesniu. Todėl jaigu norite 
kad tie geri laikai ant tolaus 
liktu, tai balsuokite už Re- 
publikoninius kandidatus.

Kraujo praliejimas baž- 
nyczioje

Rodune (Viln. gub ). Rodu- 
nes parapijoje lietuviu yra pu
se, norineziuju-gi lietuviu kal
ba pamaldų — 2,856 parapijo 
nai. Lietuviai bažnyczioje nie
ko savo prigimta kalba neturi. 
Būdami visai nuskriausti, lie
tuviai būreliu nors po miszpa- 
ru truputėli pagiedodavo. Len 
kame ir to pasirodė “perdaug”. 
Lenku nelabumas lig to pri
ėjo, kad Liepos 16 diena, 
Szkaplieriaus atlaidus, 
krauja praliejo.

Priesz miszparus buvo norė
ta pasakyti lietuviams pamoks 
las. Lenkai pakele triukEzma^ 
ir nedave kunigui sakyti, o 
kelis lietuvius net apstumdė, 
kurie ramiai sau stovėjo. Po 
miszparu lietuviai eme prie 
kroteliu giedoti “Dėkui, dėkui 
Jėzau maloningas”. Iszgirde, 
lenkai inviko lietuvius muszti, 
kaip kokie žveriai peszti, dras 
kyti ir minioti lietuvius baž
nyczioje. Pasiliejo lietuviu 
kraujas, o lenku inirszimui ne 
buvo galo. Smarkiai sumuszta 
keliolika lietuviu: vyru, mote
rų ir merginu. Kai-kurios pa- 
musztos nebegalejo nei eiti: 
vežte parvežtos Isz muszeiku 
buvę įžymiausi: Banionis, Zo- 
pasninkas, Rusteika ir k.

Kita kainos.
Reikalingiausi daiktai: duo

na, pienas, kiausziniai, mesa ir 
kit. pastaruoju laiku Kaune 
žymiai pabrango. Atpigo tik
tai bulves ir kai-kurios dar
žoves.

Lietus.
Garleva (Mariampoles 

apekr.). Paskutinėmis Liepos 
menesio dienomis lijo didelis 
lietus su perkūnijomis. Daug 
medžiu suskaldė, vietomis nuo 
stulpu telegrafo dratus numu- 
sze. Laukams ir sodams daug 
nuostoliu padare. Tegul Die
vas sergsti nuo tokiu lietu!

Kruszn.
Radziezkiai (Mockavos vai, 

Suv. gub.). Liepos 30 (17) die 
na pas mus toks buvo lietus su 
ledais, kokiu niekas nepame
na. Ledai puolė visztos kiau- 
szinio didžio, ir iszmusze vasa
rojų, taip kad viską sulygino 
su žeme. Lijo tik 8 minutes, 
bet taip užpylė žemumas, kad 
ezieno kupetos vandenyje plau 
ke. Sykiu buvo tokia audra, 
kad nulaužė daug medžiu; 
Radziszkiu vieno ūkininko net 
nauja kluoną vėtra sugrove.

Gaisras.
; Sudergas (Naum. 

Liepos 28 d. sudege 
15 gyvenamųjų namu 
kitokiu triobesiu.
degti 2 vai. ryta, kai visi mie
gojo. Maža-kas iszgelbeta.

. Nuostuoliai dideli.
Saules užtemimas Lietu

voje.
Raszoma laikraszcziuose, 

kad 1914 metais, būtent Rug- 
piuezio 8 (21) diena busiąs vi- 

, siszkas sauks užtemimas, ku
ris bus matomas visoje Lietu- 

i voje, nes czia visas užtemimo 
. vidurys pulsiąs.

Daugžuvu.
Daugelyje Kauno gub. upiu 

■ ir upeliu, sako, sziuoemet e a 
labai daug žuvu.

. Maža gaisru.
Szia vasara, nors yra sausa 

ir karszta, teeziau gaisru 
tuvoje palyginamai maža 
na.

apskr.).
Sudergė 
ir kiek 

Prasidėjo

Teip raszo žmones, kaip jo- ' 
kie vaistai, daktarai ir profe
soriai nepage bėjo, tai Phila- 
delplfos M Kliniko Daktaras, 
pamatiezkai iezgyde, žodžiai 
žmonių kalba:
Nuoszirdžci dekavoju Phi- 
ladelphijos M Klinikai.

Už rūpesti ir stebuklingas 
gyduoles, kurias garsinsime 
tarp musu pažinstamu.

Dabar czia apraszysiu visa 
teisybe kaip buvo. Gyvenau 
Varszavoje su savo žmona nuo 
35 metu ir mano pati visa sa-

■ vo amži sirgo ir kankinosi 
baisiu galvos skaudėjimu, lez- 
tisas dienas gulėdama lovoje.

Jieszkant pagelbos, krei
piausi prie Profesoriaus Dr. 
Baranowskio, No. 76. Kroka- 
vos priemiestyje. Apžiurejee, 
užrasze gyduoles ir pasakė, 
kad tai yra migrena. Vėliau 
kreipiausi prie Dr. Grodziens- 
kio isz Szventos Dvases ligon- 
buezio ir prie paties Ordina
toriaus Dr. Krukowskio, kad 
gerai isztyrti ir iszgydyti liga: 
gavau ta pati atsakyma, ka ir 
nuo profesoriaus, kad ta liga 
yra neiszgydoma.

Amerikoje buvau pas dak
tarus ir Dr. Rubin isz Meri
den duodamas gyduoles pasa
kė, kad jeigu tos nieko nepa- 
gelbes tai jau daugiau nieko 
neužsimoka daryti,— jusu rū
pestis yra per niek: Vienok 
asz visu geidžiau, kad mano 
brangi paeziule nors ant se
natvės pasveiktu. Ir to mes 
susilaukėme 1912 metuose ir 
mums tas yra dideliu skarbu 

i sz dangaus.
Kaip visas svietas stovi, tik- 

. tai vienatinis daktaras atsira
do visam sviete del mano pa-

■ ežios, tai Philadelplr jos M. 
Klinikoj, kuris ja iezgyde. 
Dabar mano pati, visiezkai, 
galiu sakyti, yra sveika ir isz 
gydyta, už ka nuoszirdžiai de-

’ kavojame.
Antanas Zarzyckis,

Pati ir dukrele. 
133 High et.

New Britain, Conn.
, Dabar jau visai žmones ne

reikalauja bedavoti, kurie tik 
l serga, tegul atsiezauke žodžiu 

arba apraszant per gromata 
in Philadelphia Medical Cli
nic, 1117 Walnut st, Phila
delphia, Pa. o apturės tikra 
pagelba ir sveikata. To gar 
bingo Kliniko apgarsinimas 
yra kitoje vietoje, tik pere 
kaityt.

Visi Skaitykite

Lie- 
tebu

PROGRAMAS
Shilitz ir Wilson — Vyras su moters 
atlosz juokinga komedija po vardu 

"Ulyczios Valkatai”

Hary Ryan — juokingas juokdaris 
szokikas ir dainoris.

W. Wigham — Dainos paveiksimos 
dainas.

4 volelei puiku krutancziu paveikslai

Ateikite o nesigailesite. 
Seredoj btis paveikslai 

perinainytb 
1NŽANGA 10c.

SuauEusiamsirVaikains

Knyga druczei susjuta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu ka 
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite Dainelu, 

Per ciela meta ant visu dienelu.

“SAULE”
Mahanoy City, Pa.

390 Dainų tiktai už
BU NUSIUNTIMU V1

Iždaveme Didele Kninga
Dainų susidedanti isz

390 PAINU

Elektriko keles
Kaunas. Czia žada vaiksz- 

ezioti elektriką varomas tram
vajus.

Racine, Wis. — Darbai ej 
na gerai, bet del tuju ka tingi 
ir užsiyma girtuoklyste tai dar 
bai nerupi.

— Tūlas vaikynelis turė
damas 150 doleriu kuriuos ne 
norėjo indeti in banka, buvo 
tosios nuomones, jog jojo mi- 
lema geriaus piningus paslėps 
ka ir padare. Mergyna gavus 
piningus in ranka iszleke kaip 
pauksztele in nežinoma vieta 
su piningais o vaikynelis pasi
liko nuogas kaip pyplis. Ira 
tai geras pamokinimas ydant 
už daug netikėt savo mile- 
moms.

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimui ir atsukimai kaip isz- 
siimti popieras. Suvienyta Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
K lobas matidamas reikale, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norintoje gaut ežia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order). 
Lithuanian Am. Citizens Club:‘,Y™i

Skaityk o žinosi viską.
Jaigu ne turi mano katalogo raszyk 
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri 
pku, Klernetu, Tribu ir daugybe 
kitokiu Muzikaliezku Instrumentu.
Czisto aukso szliubiniu Žiedu, Ziego- 
riu, Lenciūgu, Špilkų, Kolcziku, 
Kompasu auksiniu ir paauksuotu, 
geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo- 
jamu Maszinukiu, Albumu portretam. 
Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu 
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj. 
Gražiu popieru del raszimo G romą t u 
supuikiauseis apskaitimais ir dainomis 
sudrukuotais apink konvortais tuzi
nas už 25c , penki tuzinai už $1.00. 
L’opieros su paauksuotom kvietkom 
50o. tužinas Turiu Teleskopu su

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai tokiu 
žmonių kurie da niekad neturėjo 
sudėtus Banke Piningus ir ne yra 
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra tai 
labai parankus dalykas, mokėti visas 
“Billas” su “Czrkiais” ir nereike 
pas save neszioti daug piningu.

FIRST NATIONAL BANK
Cor. Main &. Centre St. Mahanoy City, Pa.

paveikslais parodanezeis visa Kancze 
Kristaus sji didžiauseis miestais ant 
svieto; kas prisius $3 apturės Telesko
pą ir szimta paveikslu, Teleskopas 
labai yra naudinga turėt kožnam na
me, Sztornikam, agentam ir perlio- 
rem parduodu visokius tavorus labai 
pigei. Keikalaukitie viską pas tikra 
lietuvi o gausitie teisingus tavorus. 
Prisuskite savo adresa ir 2c. Marke o 
gausite mano Kataloga.

W,Waidelisl,26t£,N.y.

Vienas Isz Juokingiausiu Lalkraszczlu.
Viską tarkuoja kaip krienus. 

Už Doleri per visa meta.
Siusk sziandion.

Kas prisius už 10c. Stempu gaus viena
numeri dykai. Ądresas:

P. Narvydas
(uT. Tdos oi)

Ant pardavimo

Tris murini namai su salu- 
nu. Yra ir didele sale murine, 
70 pėdu ilgio per 40 ploczio 
su galerija 20 ploczio, ir par
siduoda alus bonkutese, arklis, 
vežimai ir t. t. Salunas nepri
guli prie jokio bravoro todėl 
galima pirkti alų kur kas no
ri. Vieta apgyventa lietuviais, 
lenkais, slavokais ir t. t. Loc 
nininkas nori szita bizni ap
leisti isz priežasties nesveika
tos. Raszykite ant adreso:

. J. Plikaitis, 
(Ei °1) 103 Jackson St.

Newark, N.J.

Ant pardavimo
Puikus salunas Mahanojuje 

ant kampo Center ir Catawissa 
ulycziu. Salunas nepriguli 
prie jokio bravoro. Parsiduos 
nebrangiai. Atsiszaukite pas.

A. Stremba.
301 W. Center St.

( ęįo;) Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo
Nauji namai ant dvieju fa- 

miliju ant viso loto 130 per 30 
pėdu ilgio ir ploczio Tama
qua, Pa. ant Dutch Hill. At- 
siszaukite pas. ( gį o^)

John Bugurewicz.
Box 1 Coal Dale, Pa.

GERAS DAIGTAS TURĖTI No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Bateliu
NCRKEVICZIAUS NO. 6. 

'Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi czis gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dalie* 
prieše laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
408 Wast Mshanoy An.

GERI APSĖDIMAI DEL 
VYRIU, VAIKU IR MOTERIŲ 

PAS GUINAN’S.
Mes gvarantinam muso Siutai ir žinome kad busite 
užganėdinti jaigu nesziosite Siutą pas mus pirkta.
Musu Sztoras turi gera varda ir turime daugybe 
tokiu kostumeriu ka kitur jau neperka savo 
drabuži kaip tik pas mumis.
11 i»-i o Mahanoy City, Shenandoah, 

VjrLllllclll o Mt.Carniel, Landsford.

S</>

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Maia Sts. • Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVaistu.

Naujas Vasarinis Tavoras>
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus. Teipgi visokiu 
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu 
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti, 
'llhrs F*1 "ik n ( mus dirba Lietuvaites.
f h h m 1 122 w< Center Str.
illu UWbll ( Mehanov City. Ps

Mokykla Szoklu. Waltz, Two-Step 
ir 95 kitokius. Pirma Liet. Mokykla 
Amerikoj. Prof Julius kaipiszmokina 
tai niekas teip negali Iszmoklnt niekur. 

Ornf Inline 2110 S. IlalHtcd St; Clilcago, III. 
rIUI. JUHUd Telefonas: Canal 3702.

Didele knyga apt 1300 pusią pu 
Visos 6 dalis drueziai ir puikei 
apdaryta Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boczkow>ki-Co.

MAHANOY CITY. PA.

Jaigu kada busite 
PHILADELPHIA, PA. 

Tai užeikite in

LTETUVISZKA j~y oteli 
JUOZAS OKINSKAŠ

(I.OCNIN INKAS)

N. East Cor. l3-th. Ir Callowhill Streets, 
Ten busite sveitingai priimti. Gausite

Pclithania State Bank
Cor. 22(1. & Carson Sts.

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus snezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, .priskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir ingei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoj. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam k rajui. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiška notary 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas raus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalns o persitikrisit, kad 
viskas, kas yr» kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paezedumui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paėsto Money 
(Irderiu, Registruotam Laiszke, ar pe> 
Expreso Money OrtlerL

</>

.25c.

.50c.

Kiekvienas Lietnvtszkas Sztominkaa 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Kztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tanlieczei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apgay 
vikarus tose apielinkese.. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l.
Egiutero No. 2......................
Zmijecznik.............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai................................ 35c.
Meszkos Mos t is........
Trejanka...................
Liuimentas vaikams . ..
Gyduoles nuo Kosulio.................25c
Liepiu Balsamas ........................ 25c.
Anty-Laksou del vaiku............25c.
Milteliai vaikams nuo Kiemeliu..25c.

" nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu...................... 25c.
Ugniatraukis.......... ....
Skilvio Laszai....................... ..25c.
Gyd. už.uikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios................................ 75c.
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nerualimo Pilvo............ 50c.
Mikeliai apslabdymui Galvos

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

Kojų............................................ 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo.......
Plauku apsaugolojas.. 
Muilas del Plauku....
Mikeliai nuo Kepenų. 
Rožes Balsamas..........
Kinder Balsamas.......................... 25c.
Bobriaus Laszai.
Sz velnintoje..................................35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................ $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)............... 25c.
Pamada Plaukams.......... ............ 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausi.se...... 25c.
Gyduoles nuo Riemens........-....... 50c.
\ engriszkas Taisytojas Ūsu-... .15c. 
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........—................ 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

alielnai skausmo ir skarbutis $1.25. 
Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................$2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

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

RUSISZKA— AMERIKONIŠKA — UNIJA.
- l’l IRIAUSI, DIDŽIAUSI IR (. RĖK Z1AUSI GARLAIVAI—

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos l>e jokiu perslojimu. 
PUIKI GARLAIVAI: ( ZA R - KIRSK - RUSSIA

In Rotterdama 8 Di**nnf>. In Libawa 11 Dienu. | . . . , . f Pinna 7 RiigeejlofSent.'
Treczla Klnea « is i a<p’B t m.-.u -i
Antra Kla**a 
Pinna Kla«a

>-/. n .. i tko j KlirHk) Spalio (Oet.) 
---- --- , Apie daugbitiR diieizinoRite pan inunonzentne arba

A. E. JOHNSON & CO., (General Paucager Agti.) 27 Broadway, New York, N.Y.

Užprnszom visas Moteris kurios geidže 
pasilikt “Sveikos ir Drūtos’’ pilnos gi v y bes 
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvojau- 
nistoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka 
padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk 
be jokios abejones.

Tokie dalikai yra per svarbus ant atyde- 
jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PJiiŽURA ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

Dl Alex. O’Malley
158 So. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviezkai ir Lenkiszkai susikalbama 
ir susiraszoma.

VISOS

MOTERIS

KRAJAVI SKAPLEREI.
tuzinas; agentams siuncz'aine sampeli dykai. 
Tiejenka (trejos devineros) 25c. bakselb; 
Pardavikams duodame 3 svarus arba 12 
bakseliu už $1.50. Popieros laiszkams 
raszyti su visokiais paveiksleleis, dainelėms, 
grąžoms kvietkoms, labai puiki popiera, pa
duodame 12 popiera su kopert iis t.ž 20c 
arba G tužinai už $1. 1000 popierių be 
kaperiu $5. 1000 popierių su kop* rtom $G 
Teipgi turime visokiu knygų, pavinezevoruu 
altorėliu, stanelin ir t.t. Agentams duodame 
labai gera niuzimti. Adreavokite:
K. J. INTAS Box 1724 New York, N. Y.
UlETUVISZKASp OTOGRAFI-TAS

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelus Foto 
grafijas isz mažių ir indeda in reimus.

Indeda Fotografijas in Špilkas, 
Kompasas ir 1.1. Puikei nutraukiau ja 
Post-Karczius. Parduoda Reimas ir 1.1

Parsiduoda Farina-
Puiki farma Roaring Creek, 

12 miliu nog Shenandoah, turi 
80 akieriu 20 akieriu girrios, 
teipgi 150 obuoliu medžiu vien 
obuolei atnesza §500 ant meto. 
Gera stuba ir didelis tvartas 
Parsiduos neperbrangiai arba 
atsiduos už namus. Ateiszauki 
te arba raszykite ant adreso.

Jos. Bendrick 
Pottsville, Pa.b j)

Pigus namai
Shenandoah, Pa.

7 namai ant Lloyd ulyczios 
tarpe Bridge ir Union ulycziu 
7 namai ant Raspberry Al. 
tarpe Bridge ir Union ulycziu 
Galima pirkti po viena arba 
kiek kas nori. Preke tik §1250 
už kiekviena narna. Namai 
nauji. ( g -dog o;)

John F. Bradley,
arba Thorton M. Stout, 

Shenandoah, Pa.

.25c.

.{1.26.
...Mfc

.10c.

.35c.

.25c.

.50c.

PU/KUSTAVORAS^
Kiekvienas tuos žodžius isztars 
paragavęs musu gerinus. Parsi- 
traukit o persitikrinsite. 
Mes parduodame Rugini sznapsa 
p" $2, $2 5'1, $3 $3.50 ir auksz- 
uziau lig §8 už galoną. Turime 
partraukta tiesog isz Rosijos 
Ruskos arielkos po $1.50 kvorta.

Atsiųskite adresa o gausite kataloga 
Fr, Slmtlnskzs, 1807 Carson St; ' iteiwrgh.Pa.

BANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

Valstijos Kasijerius turi 
sudėtus I’iuingus Merchants 
Ranking Trust Co.. 
Mahanoy City, Fa.
atsargi Banka del Valstijos, tai 
yra ir del jus in vales gera 
Banka. Szitas Banka moka 
procentą ant sudėtus Piningus.

Direktoriai yra gerai 
žinomi ir atsakanti miesto 
biznieriai. Skolina piningus 
ant lengviausiu iszligu.

...DIREKTORIAI...
C. L. A d a m, Vic e-Prezidentas.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D.M.Graham, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

Banke isz 
daigu yra

D.F.Guinan, Kasijerius.
M. Gavula.
W. J. Miles.

/> • n i • p* Nnrzedlnio Ir I’:>d» leiibinini" g gGeriausesBudasirProga^3^B^Gary,lnū. 
Miestas Gary nesenei prasidėjo tik 5 metai ir jau smarkei pradėjo 
augtie kur ir tavo Loto Preke sikiu užaugs’’n trigi bus pinigus.
Miestas Gary yra gereuse vieta gyvenimui darbui ir bizniu. Nes 
ton budavoja Did/.iausis niilžiniszkns Fabrikus ka randasi ant 
visos pasaulės. Itz kitu miestu krausto visokias Fabrikas in miestą 
Gary, Indiana. Nes ton yra geriausi traktai geležinkeliu ir vande
niu del parvežimo ir iszvežimo visokiu tavoru Fabrikams.
Dabar mes parduodam Lotus arti tu dideliu Fabriku, visai pigei 

kuriu kita meta vėl už dvigubus pinigus nepirksite. Lotai po $31)0 
ir aukszoziu, $50 inmokut o $10 ant menesio, teip kad kožnas darbi- 
nikas gal lengvai prasidėt sau prapete, idant nereiktu ramios kitam 
mokėti ant ateinanezios senatvės. Khs pirks l’ota tam VISUS 
keliones kasztus at gražinant. Del platesniu žinių kreipkitės 
ypatiszkai arba per laiszka ant žeminus parodyto adreso:
I 7 I O n GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENTS
JOSiZSCKGI&uO. ('"|1)|817S.UnionSt;cl’icas0>1’11-

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Kūliestvas

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

Mainose 
Fabrikouse 
Ant Geležinkeliu arba 
Tremų.

Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szaukites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanezius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prane 
szu jogei žmones su didelėm kolie- 
stvom galidesetkus tukstaneziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelis desetkus dorielu sumulkina, 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompnnes 
samdo Lietuvius ne rYdvokatus. Kad 
save apsigarsitu ir jus Provas priimta 
ir tuom tik tinsią ir vilkina liki laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka duodu ant 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szuom adreso!

B. S. TANKAUS
Cresskill, N. J.

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKCRCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

I’arduoda Szipkortes antgeriaosiū 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greita* 
pigiai ir teisingai. Raszikite pai 
mane o gausite teisinga atsakius 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokia 
Valgomu Tavom ir Buozerne 
Fr. Petraitis - Clymer,Pa.

s

A

Naujas Iszradimas
Apraszima siunezia dykai
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligaa» 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežali, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Nekuriama apgavejams daktarams 
inmokate po keletą desetku dolerio 
už neiszgydima. Naudokytes greitai 
isz szitos progos. Raszykite tuojans 
ant adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 84b. Brooldy^T.

UtezhffimA HUB
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes $12,000.00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Busiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1US, 202TroySt. Dayton, Ohio.

Ausi.se



