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Tegul malonus skaitytojai 
daueiza mums kur trankosi 
Urbonas, kuris kuningavo (?) 
Muilinoj ui.

§ Philadelphia.— 
nais atplaukė 43,749 
in viena meta,

§ New York.—
fabrikantas cukriaus Arbuckle 
paliko savo seserims $19,613,- 
000. Arbuckle buvo naszliu 
o vaiku neturėjo.
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Milžiniszkas kalendoris ant 
1913 jau pradėjome spaudinti 
o kuri iszsiunsim visiems muso 
geriems skaitytojams apie Ka
lėdas. Guodotini skaitytojai 
teiksintes prikalbint visus tuos 
kada neturi užsirasze “Sau
le" ydant ir jieje džiaugtųsi 
taja dovana. Bus tai dydžiau 
sės ii puikiauses Kalendoris, 
kokis lig sziam laikui iszejo 
lietuviszkoje spaudoje o priek 
tam reike žinot, jog bus tai ju- 
bilejinia iždavimas — 25 me
tai nuo ižlavystes “Saules”.

Parižinje daktarai insiuvo 
tūlam farmeriui beždžionkos 
pilvą in vieta jojo iždylusio. 

Jsz tosios operacijos visi yra 
akyvLžinot, koki pasisekimą 
turės tajai žmogelis su bež
džionkos pilvu.

Kas -yrį- neužga.nadytu 
isz savo darbo ir J^byriu lai
ku, tegul balsu oje ant demo- 
kratiszko kmdydatoant pre
sident© — Wilsono. Po tam 
gale* dirbti sunkei už 75 cen
tus ant dienos. Dieve duok, 
ydant tiek uždirbtu tada! Mu
so nuomone yra, jog jago Wil- 
sona iszrinks ant prezidento, 
tai bus blogesni laikai ne kaip 
už prezidentystes buvusio 
Klevelando.

Skrantone, Pa. susitvėrė ži- 
diszka kompanije, kuriu mie
lių yra iždavineti 
laikraszti o jago jiems pasi
seks, tai ižduos ir lietuviszka. 
Toji kompanije vadinsis 
Polyglott Publishing Co. ku
riuos virszininku yra bankieris 
Blau o jojo pagialbininku ko
kis tai jaunas židelis Nathan 
Strauss.

Mieris juju yra iždavineti 
rasztus prielankus žideliams ir 
apgaudinėti visokeis budais 
‘gojus.” — Bet ar pasiseks 
jems muilinimas akiu kriksz- 
czioniame ?!

Ktmingas daktaras Gudry- 
ežius locnininkas lenkiszko 
kolegiiiro Philadelphijoi, ant 
susirinkimo “Sokolu” apreisz- 
ke, buk po jojo mirtei užra- 
ezis kolegium verties 100,000 
doleriu ant ju vardo. Tokie 
kuningai tai tikri patrijotai, 
norints rinko piningus per vi
sa savo gyvenimą ir kaip tai 
nekurie kalba “lupo nuo savo 
parapijonn(?)” bet ne del =a- 
vee tik del naudos visuomenes 
kuriai viską vela atiduoda su 
procentais.

R.-daktoris Elvardas Bu- 
nell Thslps isz Wellington 
tvirtina buk ant svieto užgema 
kas metas 55,600,000 kudykiu 
o isz to skaitliaus mirszta kas 
metas 15 000,000 pnesz daeji- 
m» vienu metu, arba 40,- 
000 kudykiu mirszta kas 
diena per isztysus metus — 
kas dvi sekundas mirezta vie
nas kudykis.

Snv. Stekuose mirezta kas 
diena euvirszum tūkstantis 
kudykiu kas diena.

Paczei vale iszpeszti vyro 
plaukus.

Trenton, N. J.— Labai nus
tebėjo sude klausytojus sudže 
Naar, kada davė pavelinima 
paczei Antano Stankevicziaus 
idant iszpesztu visus plaukus 
Antanėliui jago tasai pasiro
dys josios name.

Mat Antanėlis ne buvo isz 
tuju vyru, kurie uždirba ant 
užlaikimo savo pacziules per 
ka pati nusidavė su skundu in 
suda. Sudže paliepė Antanui 
dirbti arba suvis nepasirodyt 
stuboje o jago kada atejtu tai 
paeziule turi pilnas tiesas isz- 
peszt jam plaukus isz galvos.
Karve atvedė “tris

prezidentus.”
New Orleans, La.— Ame

rikonai kaip kada pradeda 
kvailuot be jokios priežasties 
kaip tai sekantis atsitikymas 
parodys: Karve czionaitinio 
partnerio atvede tris vereziu- 
kus. Partneris ne daug mie
lindamas jlĄye_Ji<^^.'warda’ 
trijų kandydatu ant preziden
to: Wilson, Teddy ir Taft.

Po keliu dienu pasirodė buk 
versziukai turi budus pana- 
szius in kandidatus ant pre
zidento. Tasai ka vadinasi 
Wilsonas yra drucziauses, 
Taft guli nuolatos ir nesiju
dina isz vietos o Teddy ezoki- 
neje linksmas, neprileidže nie 
ka prie saves ir nuolatos žindo 
motyna. Badai farmeris kož- 
nam kandidatui padovanos po 
viena versziuka.

Ne kramtys daugiau 
tabako.

Shamokin, Pa.— Klarence 
Paul dirbantis Shatr okin Knit
ting Mills, prieez pradejima 
darbo norėjo užeikast tabako 
“ežiu.” Kada vos inkando in 
tabaka, pajuto ka toki minksz- 
ta o dirstelėjo in tabaka, isz- 
spjaude “ežiu” greieziau ne 
kaip atkando. Tabake rado 
žmogaus nykszti. — Panaszus 
atsitikimas atsitiko Konetike 
praejta meta. Paulius prisiekė 
daugiau nekramtyt “ežiu.”
Svarbi priežastis

pasilikimo “cltizinu.”
Scranton, Pa..— Temis die

nomis sude buvo perklausimai 
kandidatu, kurie geide pasi
likt ukesais szio luošo sklypo. 
Terp daugeliu kandidatu ra
dosi kokis tai žmogelis isz Old 
Forge. Kada jin užklausė 
sudže del ko iszyma popieras, 
tas atsake ydant pirkti kareze- 
ma. Žinoma popieru neaplai- 
ke. Kito užklausė kas yra pre 
zidentu Suv. Steitu, tai atsake 
buk Jurgis Wathingtonas, o 
vela kitas atsiliepe buk Roose- 
veltas.

Sudže paliepė visiems ejti 
namon ir iszsimokyti gerai 
klausimu.

Vela straikas Lawrence.
Lawrence, Mass. — 12000 

audėju vela sustojo dirbti isz 
priežasties artinanezosios pro
ves vadu Ettoro ir Giovanneti 
kurie yra kaltinami už ėmimas 
dalybų žudinstoje ir 
nekaltai kalėjime.

Suminimas buyo 
Du palicijantai likos 
tais. Aresztavojo 
Darbininkiszki vadai Ett >ro ir 
Giovanneti pi e žinosi pri ?szais 
toki straika liepdami žmonims 
to nedaryt.

Isz Rosijos Lietuvos, 
ir Lenkijos,

Anykszcziai.
Ukmergės apskr. Ir pas mus 

davatkos savo paikiojimu 
neatsilieka nuo kitu miesteliu 
davatkų. Sztai nesenai buvo 
szioks atsitikimas: Davatkėlės 
labai susidraugavo su kunigė
liu, kuris bespaviedodamas 
vienai indave laiszka, nunežti 
vienai moteriszkei. Davatkoms 
laiszka benaszant — pradi- 
lo.... kopertas (o gal jos ty- 
czia praplesze, kad sužinoti, 
ka kunigėlis moterims raszo). 
Perskaicziusios laiszka — in 
dėjo in kita koperta ir vėl užli 
pinusios, atidavė minėtai mote 
riszkei.

Neužilgo davatkos susipyko 
ir ta atsitikima iszplepejo po 
visa parapija. Prasidėjo viso
kios kalbos: vieni kaltino ku
nigėli kiti — moteriszke, o 
kunigas su moteriszke — kal
tino davatkas. Galu-gale, kaip 
paprastai daroma, buvo megin 
ta sutaikinti. Kunigo pažinsta 
moji moteris kalbėjo: Kam 
ežia taip ilgai pyktis delei to 
kunigo laiszko, pasibueziuoki- 
va ir “zgada”. Tai pasakius, 
sieke bueziuoti davatka ir 
bueziuodama — sieke nukasti 
nosi, bet szi pabėgo. Dabar ku 
nigelis turbut neraezines dau- 
giaus tokioms baisioms mote
rims laiezku, nes kartais ir 
jam gali nosi nukasti....

Panevėžys.
Kauno gub. Baisi nelaime. 

Rugpjuczio 15 diena, 4 vars
tai nuo Panevėžio, Malioniu 
kaime, griaustinis užtrenkė dvi 
mergaiti Dainoraiti 10 ir 7 
metu.

Griaustinis inpuole per ka
miną, kurio juszka buvo atda
ra. Mergytes prie skobnio žai
dė. Griaustinis jas nutrenkęs, 
inpuole in kita artima grin ežia 
ir iszneszdamas langus su rė
mais, pritrenke viena vyra, ku 
riam sužeidė galva ir isztrenke 
kūdiki, kuri jis ant ranku lai
ke, bet kūdikis nusiritęs mie
gojo; griaustiniui lekiant per 
kita langa, pasipynė dar viena 
mergaite, kuri buvo užtrenkta, 
bet pradėjus gelbėti — atgijo 
Dainora turtingas ūkininkas.

Szis nelaimingas atsi tikimas 
lai buna visiems pamokinimas, 
jog laike griaustinio kaminus, 
juszkas, langus, duris ventilia
torius ir 1.1, žodžiu, visas to
kias vietas, per kur oro trauki 
mas gali būti, — reikia už
daryti. O dar geriau — per
kūnsargius insitaisyti.

Lekecziai-
Naumieeczio pav., Suvalkų 

g. Lekecziai, tai yra nauja, vos 
6 met. insikurusi parapija. 
Rugpjuczio 17 d. apleido mus 
musu klebonas kun. V. Slavy 
nas, ir kur jis iszvažiavo — 
nežinia, tik kaip girdėt nuo jo 
“sėbru” — Amerikon. Nors 
neilgai jie pas mus klebonavo 
vos tik trejus metus, bet inki- 
ret suspėjo visiems. Licituoda
mas iezvažiuojant savo daik
tus, tarp kuriu, pardavė ir pa
rapijos, kaip tai: suolus, stalus 
kurie isz parapijos medegos 
buvo padirbti.

Utena.
Kauno gub. Rugpjuczio 15 

d. grįžtant isz bažnyczios Joną 
Malesiska labai primusze Pa- 
voliu sodžiaus pesztvkai. Tai 
padare jie girti būdami. Dabar 
J. Maleiska, 60 meta senelis, 
vos gyvas guli ir kasžin ar 
ifzgis. Musze už tai, kad J. 
Mal. nenorėjo jiems duoti deg
tines. Taip-gi Utenos siuvamu 
ju maszinu agentas labai nedo 
rai save veda ir skriaudžia 
mergaites. Geda taip elgtis 
inteligentui I

Gilbertville, Mass.
— .Rugsėjo 12 d. isz ežia 

likos nuteistas J. Guolauskis 
25 metu vyrukas už tai, k kad 
jis isz kito kiszeniaus iszemi 
$80 dol. So. Barre Mass. Sa
koma J. G. ne pirma karta 
toki darbeli padare, bet vis 
nusiduodave gerai jis ir sziuo- 
mi kartu norėjo teip padariti 
bet ne nusidavė, tai likos su- 
laikitas per iszmintingus žmo
nis ir pasodintas in szaltaja 
ant dvieju menesiu iki teismui, 
bet mielaszirdingas tėvas už
dėjo $100 parankos ir sūneli 
paliuosavo iki teismui. Ir vėl 
J. G. gerai iszsitrauke ru- 
džiaus, ejdamas namo rado 
bestovinti J. Minialga prie sa
vo namo, duriu. J. G. puolė 
kaip levas ant jo bet nabagui 
ne nusidavė J. M. gerai per 
terla pataiki Jonelui iszmusz- 
damas 5 dantis ir lupa baisei 
perskeli. Nelaimingas Jonelis 
stojo pnesz teismą be dantų 
12 Rugsėjo ir likos nuteistas 
ant visu metu in kalėjimą. 
Ne turtingas tėvas verke sū
naus o da labiau $100 kuriuos 
teismas padalino savo lieszoms.

Darbai eina gerai, darbininku 
invales. Merginu užtektinai 
isz ko vaikinai visi užganėdin
ti, sutikime givena, laikrasz- 
cziu mažai kas skaito už tai ir 
apszvietimas ant žemu laipsniu 
stovi. Labiause reikalinga 
musu miesteli sutverti drau- 
giste nes ne jokios czionai ne* 
ra.— Balzaminas.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Smakas szulinije.
Varazdynas, Rummunije.— 

Gminoje Kiskerogde terp žmo
nių pakylo dydele baime isz 
priežasties tamsybes. Priežas
te tosios baimes buvo motere, 
kuri apsakė žmonim, buk sap
ne turėjo regėjimą, buk gmi
no szulinije randasi milžinisz
kas smakas. Visas gminas sube 
go priesz naczelninko narna su 
riksmu, provindamiesi ydant 
smaka kanogreieziause už- 
muszt. Ne kurie szauke ydant 
szulini iszpilt, kiti vela ydant 
smaka iszneszt in padanges su 
dinamitu. Negalėdamas atsis- 
pirt nuo pareikalavimo žmo
nių naczelninkas nutarė ydant 
isz szulinio iszsemt visa vande
ni ir smaka suszaudyt. Visas 
kaimas ėmėsi prie darbo. At- 
nesze pumpas ir trumpam,, lai
ke iszpumpavo vi«T vandeni 

.ięjz saulinio. Po darbui drąses
ni vyrai dirstelėjo in szulini, 
bet paregėjo tik dugną. Tik 
tada bobos ir vyrai kvėpavo 
lengviau kada dažinojo, jog 
ten nieko nesiranda.

Sudegino visa savo 
szeimyua.

Olivarez, Sevilije.— Darbi
ninkas Manuelus Villar, supy
ktas ant savo paezios, szoko 
ant josios stengdamasis jaja 
užsmaugt. Nelaiminga motere 
ižbego ant lauko. Villaris lei
dosi paskui o motere neturė
dama kur pasislėpt, inpuole in 
sena tvarteli dengta sziaudais, 
užstume duris ir lauke su tri
mis vaikais kas toliaus dėsis. 
Pasiutėlis stengėsi iszveržt du
ris, bet nepasiseke, tada užde
gė tvaria o nuejas toliaus pri- 
sižiurinejo akyvai kaip lieps
na užėmė visa tvarteli.

Adbegia kaimynai pradėjo 
gesint ugni. Pagis Iba ant niek 
prieidavę, nes nelaiminga mo
tyna su vaikais dingo liepsno
je. Villari aresztavojo.
220 nubausti mirezia už 

pasikėlimu.
Shanghai, Kinai.— Už tai 

kad eme dalybas paeikelime 
Wu Change, kur gyvena vice 
prezidentas Li Yuan Hung, 
250 kareiviu likos nubausti 
mireze per nukirtima gaivu 
Apie 1700 kitu pasikeleliu pa
bėgo.

Tukstanczci pražuvo, 
tvanuose ir viesuluose.

Tokio, Japonije.— Kone 
per visa Japonije praėjo pa- 
siutiszka viesulą kuri padare 
bledes ant $20,000,000, tuks- 
tanezei ypatų pražuvo o deset- 
kai tukstaneziu ypatų pasili
ko be pastoges.

Tokios viesulos nepamena 
nuo penkesdeszimte metu. 
Daugaiuse bledes padare 
miestuose Nagoya, Nara ir 
Osaka, ant salų Hondo ir Gi 
fu.

Nagoya kožnas namas likos 
sunaikytas o pasikelusios ma
rios užliejo pristova nuskan- 
dydamas kelioleka laivu o ki
tus iszmete ant žemes.

Osakoje 20,000 likos užlie
tais per pasikėlusias mares.

Windber, Pa. — Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika.

— Lietuviu 8 familijos, ir 
apie 12 pavieniu.

■f 14 d. Septemberio atsiti
ko baisi nelaime, kada keli 
vyrai susirinko stuboj, pas 
Jurgi Mielauska, Ilipolitas 
Pūkis, paeinantis isz Kauno 
gub., mete nog trepu apie 10 
pėdu augszczio, Antana Mar- 
czeloni, kuris in antra diena, 
atsiskyrė su szuom svietu, ve
lionis paėjo isz Suvalkų gub., 
apie 27 m. amžiaus, likosi 
prieez smert aprūpintas su vi
soms bažnytinėms apeigoms, 
likosi palaidotas 18 d. Sep
tember, giminiu jiokiu negir
dėt kad turėjo.

Laidotuves kūno atsibuvo 
iszkilmingai ant 
Windber lietuvei 
niekszas H. Pūkis 
nežine in kur.

Lai buna jam 
svetima žemele.

Paleistuvystes namu 
globėjas.

Deszimts metu atgal, in 
Aleksandrovsko miestą, atvy
ko gyventi ispravninko pagel- 
bininkas Nerovno. Pastarasis 
greitai susipažino su vietine 
paleistuvystes namo savininke 
Zofija Jokubovskiene ir liko 
jos mylimasis. Bet praslinkus 
4 metams, N. drauge su J. per 
sikele in Bakmuta, kur pirma
sis buvo gavės isprauninko vie 
G, Po to J. buvo daleista atj
ungti dar paleistuvystes na

rna Dmitrijanske. Tuose na
muose buvo laikomos jaunos 
mergaites, kur priimdinėdavo 
savo draugus. Paskui atiden
gė dar pora paleistuvystes na
mu. Jei kuomet tu “namu” 
mergaites skundėsi policijai, 
tad nieko nelaimėdavo.

O gal ir teisybe.
Wilmington, Del.— 

szes vyras adbego prie 
taneziu paveikslu teatrelio
szaukdamas pardavėjai bilie
tu, buk jojo pati atėjo su kitu 
vyru ant perstatymo ir ketyna 
juosius nuszaut. Dažinojas 
apie tai perdetinie, užlipo ant 
scenos ir apreiezke susirinku
siems apie pavoju tosios pore
les, ydant kagreieziause ap
leistu teatreli per užpakalines 
duns. In penkes minutas isze- 
jo net vienuolika poru kurie 
pribuvo su svetimais vyrais 
ant perstatimo.
Motyna mirė isz ruposezie 

apie sūneli.
Shamokin, Pa.— Rūpinda

masi apie savo sūneli, kuris 
likos patalpytae Hampshire 
kalėjime už vagyste, Mrs. Ber- 
Ut'.Tvhene Viezniauckiene mirė 
ana diena. Senele tankei kal
bėjo savo kaimynams, buk 
ilgai nepagyvens isz sarmatos, 
buk josios sūnelis pasiliko va- 
giutn.
New Yorke randasi 

827,793 atejviu.
Washington, D. C.— Pagal 

surasza gyventoju 1910 mete, 
tai mieste New Yorke randasi 
827,793 atejviu gymusiu isz 
atejviu tėvu. Isz tojo skaitlio 
randasi 318,091 ukesai turinti 
amerikoniszkas popieras. Dau
giaaše paejna isz Rosijos.
Ne bneziavo savo moteres 

per 25 metus.
St. Louis, Mo.— William 

R. Brock, locnininkas fabriko 
gorsetu, padavė priežaste ant 
atsiskyrimo nuo savo paezios, 
buk toji nesidavė pasibueziuot 
jam per 25 metus nuo laiko 
juju apsivedimo. Jojo paeziu
le buvo be jokios jauslos, ap- 
Įeidinėjo namini darba ir vai
kus— buvo jieje kaip “mur- 
murinis stovylas.” Sudže juo
sius perskyrė.

Laukinis žmogus.
Poughkeepsie, N. Y.— Ant 

kalno Pawling likos suymtas 
40 metu senumo Arturas Brit- 
tonas, visiszkai sulaukejas 
žmogus, kuris pergyveno ur- 
voje per deszimts metu. Visas 
jojo kūnas buvo apželias plau
kais o nagus turėjo kaip mesz- 
kos. Buvo jisai užmirszes sa
vo žmogiszka kalba o lojo 
kaip lape.

Brittonas po iszpaniszkai 
karei dingo nežine kur o bro
lis buvo tosios nuomones, jog 
dingo laike medžiokles. Tik 
ne senei dažinojo nuo žmonių, 
buk kokie tai laukinis žmogus 
trankosi po kalnus ir suprato 
gal tai jojo dingusia brolis. 
Ir teip buvo. Po karei papai- 
ko ir gyveno terp kalnu.

Dvtise isztusztina visa 
kaimeli.

Punxsutawney, Pa.— Ne 
toli nuo czionais randasi kai
melis vardu Vakler, kuris ko- 
nia iszsitusztino, isz priežasties 
vaikszcziojentie dvasios miru
sio farmerio. Gyventoje! ne 
gali tenais gyventi už tai, buk 
dvase atsilanko naktimis in 
ju namus ir ne duoda miegot.

Ilenrikis Sloan, kuris yra 
drožninku ant kelio Buffalo, 
Rochester and Pittsburg, kal
ba po prisiega, buk dažiureda- 
mas geležkelio, dvase su juom 
ejna konia puse milios, duo
dama jam visokius ženklus su 
rankomis, kuriu nesupranta.

Toji dvase teip gi atsilanko 
konia kas vakaras pas kalvi 
Harwick ir dumdama dump
les lig rytui o kada kalvis atej- 
na isz ryto, tai ugnis yra iž- 
degias. Palicije daro slieetva.

Katina iszvire-
Latvijoje, netoli Mintaujos, 

plytų fabrike vienas darbinin
kas susipiko su kukorium, kad 
srisai nedave tauku. Prisitai
kęs prie katilo imete vidun 
katina. Szisai iszvire. Likos 
pastebėtas tik tada, kuomet 
imta sriuba pilti. Kas kaltas, 

do ir aresztavo. Nelaimin
gas katinas!

Džiaugias dedei mirus.
Tūlas knygų darytojas isz 

Baku miesto Grovskis, mirus 
jojo dedei, kure gyveno Man- 
czeetery, liko milijonierium. 
Jam dede užrasze 53 milijonus 
rubliu. Advokatas, kursai ve
da Grovskio dalyka, gaus 10 
milijonu.

Vilnius.— Isz czionaitinio 
kalėjimo likos iszleietais du 
politikiezki prasižengėliai, lie
tuvei Povylas Žitkeviczius ir 
Kazimieras Matulis, kurie per
sėdėjo 4 metus kalėjime už 
prigulėjimą prie social demo- 
kratiszkoe partijos ir skelbimą 
josios mokslus. Prieez tai atsė
dėjo du metus kalėjime.

Wilmerding, Pa. — Isz 
priežasties susikivirezinimo 
apie prova, Leonas Anakevi- 
czius teip induko ant Petro 
Sipiczo, jog sutikės jin ant 
uliezios pradėjo szauti isz re
volverio o po pirmam szuviui 
tasai krito. Matydamas tai 
Vladas Guicz bandė atimti re
volveri nuo Anakevicziaus nes 
tasai uždavė Guicziui per gal
va ir tasai krito. Teip-gi pa
taikė in koja Onai Manike ku
ri stovėjo arti. Sipicza pataikė 
in szona ir koja o dabar p-uli 
ligonbutije.

(Korespondentai kurie pri- 
siuneze taisės žines isz anglisz- 
ku laikraszcziu gerai padary
tu, kad suraezytu ant atskyrius 
popiereles teisingas, pravar
des, nes patis žino, kad angli- 
kai pravardes sumaiszo. R.)

Mt. Carmel, Pa — Muso 
lietuviai turėjo puiku pasive- 
žinejima su dydeliu automo- 
bilum in Sunbury o grįžtant 
sustojo Szamuokose ant vaka
rienes pas p. Kaži. Godaucka 
kuris priėmė sveczius karalisz- 
kai. Pasivažinėjime dalibavo: 
P. Szulinckai, F. Vaszakauc- 
kai, L. Szirvaiczei, J. Krivic
kai, J. Czižauckai, A. Mali- 
nauckai, F. Bakerskiene, He
lena Usel, Oaa Balecki, J. 
Vaszakauckas, M. Arcikauc- 
kas, J. Ambrazas ir Kaz. Ta- 
railla. Žodžiu, visi turėjo 
linksma laika už ka sudeda 
dėkas p. Czižauckam už su
rengimą teip puikios partijos.

Luzerne, Pa. t 16 d. Sep
tember, likosi užmusztas Jo
nas Jeseviczia, Rapso Coal 
Co., nabasznykas prigulėjo in 
dvi draugystes szv. Benedikto 
ir szv. Martyno, ir in viena 
klubą, velionis buvo 45 metu 
amžiaus, apie 20 m. pergyveno 
amerike, seniaus buvo “Sau
les” skaitytojas.

Laidotuves kūno atsibuvo 
20 d. Rugsėjo, su bažnytinėm 
apeigom szv. Panos Marijos 
bažnyczioj, Kingstone, pas 
kleboną kun. Kudirka. A. a. 
Nabasznykas paliko dideleme 
nuliūdime paezia su szeszeta 
vaikais, sena tęva lietuvoj ir 
broli amerike, velionis paėjo 
isz Suvalkų gub., Vilkavisz- 
kio pav., Gižu gmino, Lai bu
na lengva szioi žemele, o jeigu 
kas geistu platesniu žinių, te
gul raszo ant szio adreso.

Th. Bartuszka, 
Box 107 Swoyers, Pa.

Senecaville, Ohio — Dar
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas nesunku gaut.

— Lietuviu apie 5 familijos 
ir apie 10 pavieniu, tiktai ne- 
kuriems vyreliams p. Taradai- 
ka labai reikalingas.Delko einame in svetimas 

szalis?
Dėlto begame isz Lietuvos 

in svetimas szalis ir tenai isz- 
tautejame, pavirstame in sve- 
timtauezius kad nepažįstame 
savo vertes, savo tėvynės ir ne 
branginame savo prigimtos 
szalies. Tankiausiai iszeidami 
in svetimas szalis užmirsztame 
savo tėvus, užmirsztame ju ge
ras szirdis ir vargus, kuriuos 
jie iszkentejo, kol mus iezauk 
Įėjo; jie senatvėje, pasilikę 
vargsta be paramos, be laimes, 
o kartais ir be duonos kąsnio.

O kad mes tose svetimose 
szalyse nors laimingai gyven
tume! Kurie dar mokame gy
venti ir turime gera pasiseki
mą, tai dar ežiaip-taip gyve
name. O kurie mėgstame isz- 
sigerti ir “pauliavoti”, tai tie 
ir visai vargingai gyvename 
tose svetimuose szalyse.

Tai-gi broliai ir sesers lie
tuviai! Branginkime nors 
kiek patįs save, savo gimdyto
jus, savo kalba, savo tauta ir 
vykdami in svetimas ezalie bu
kime labai atsargus, kad ne- 
isztautetume ir neisztvirktu- 
me!

Grižtantis m Tėvynė.

Cuddy, Pa — + 23 d. szio 
menesio atsitiko baisi nelaime 
mainosia likosi užmusztas Jur
gis Kupczinskas, velionis pa
liko paezia ir 3 vaikus dide- 
leme nubudime. Jagu kas no
rėtu platesnes žinias, tegul 
raszo ant szio adreso.

J. Sztartas, 
Box 165 Cuddy, Pa.

Manchester, Conn-
— Darbai gerai eina, net 

viskas bfaszka, isz kitur pri
buvusiam darbas nesunku 
gaut.

— Oras atvėso.
— Del nekuriu mergeliu 

p. Baltruviene rengiase in ke
lione.

Trumpi Telegramai.
§ Kansas City, Mo.— Tris 

darbininkai likos užmusztais 
per griuvanezius mums, naujei 
statimo hoteliaus Allameda.

§ Newark, N. J.— Slap
tingu budu kas tokie pavogė 
isz National Newark banko 
$11,500 aukse laike pietų. Va 
giu nesuseke.

§ Messina, Italije.— Vul
kanas Stromboli pradėjo isz- 
metinet kareztas pelenas ir la
va. Aplinkines ukes aplaike 
daug bledes.

§ Augusta, Ga.— Laike 
sumiszimo straikieriu ant strit- 
kariu su vaisku, likos užrnusz- 
ta viena ypata o kelis sužeido.

Ledford, 111.— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
uždarbei menki.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda, czio- 
nais yra kelios buezernes keli 
vyrukai susideja ir kita bu- 
czerne užsidėjo kur viskas pi
gu ir laiko kanoszviežiausia 
tavora.

Mirusia

In czio- 
atejviu

In laika 14 menesiu 
vo in Suvienitus 
1,114,989 atejviu kurie atsive
žė su savim $46,712,697. Emi 
gracijos virezininkai prana- 
szauja buk ezimet atplauks 
daugiau atejviu ne kaip pra
ejta meta.

ibi



Jau ruduo atėjo, 
Medžiokles laikas užėjo, 
Ūkininkai pasilsės, 

Apie pelną kalbės.
— Kur medėjus?

atsitikimo.

Pagriebdamas Ignoteli už 
rankos, paėmė už kaklo ir bu- 
cziavo szirdingai, o vaikinelis 
bucziavo adgalos ne galėdamas 
atsiskirt nog tojo.— Isz lange 
lio motina Ignacio žiurėjo per 
langa ir szirdingas skausmas 
spaudo josios szirdi, ba ne ga
lėjo tame tikėt idant tasai šie- 
ratukas, kuris teip jauslai bu
cziavo josios sunu o dabar bu
na iszguitas isz grinczios, butu 
niekszas, noringai butu jin pri 
ėmus adgalios, nes ne norėjo 
prieszintis motinai, kuri užsis
pyrė kanecz jin iszguit....

Szimukas atsisveikinias su 
Ignotelu ėjo pirmu keliu per 
girria, pats ne žinodamas in 
kur. Isznyko isz akiu ant užsu 
kimo, o Ignotelis da žiurėjo 
paskui jin, kad sztai iszgirdo 
žmonių balsus, apsidairęs, pate 
mino ejnanti vaita isz artimo 
kaimelio, kuris nesze koki tai 
maisza ant pecziu ir kita žmo
gų vedanti karve. Paregejas 
tai, nubėgo in grinczia szauk- 
damas:

— Teveli! Teveli! veda mu
so karve.

Heivoszas tame laike iszeiti- 
nejo isz grinczios mierije jesz- 
kojimo pavogtos karves, isz- 
girsdaroas szaukima sunaus, 
greitai atbėgo.

— Hej, dažiuretojau! ar ju 
so tai karve? klausė vaitas pri- 
ėjas arcziau.

— Mano, atsake Heivoszas, 
kur ja atradote?

— O jei, buvo jiji gerosia 
rankosia, nes gilukis juso, jog 
jaja ant laik spėjome atymt.

— Na dėkui Dievui 1 paszau 
ke nudžiugęs Heivoszas, inves- 
damas karve in tvarta.

— Sztai dirstelekyte in szi- 
ta maisza, ar ne paregėsite ko 
kas priguli in jus.

Heivoszas su moterimis rado 
mai°ze visus daigtus kuriuos 
nakties laike vagis buvo iezne 
sze. Džiaugėsi visi isz atradi 
mo savo locnasties, sveczei li
kos priymti gausei. Heivoszas 
tada atsiliepe:

— Apsakyk mums, mano 
vaite, kokiu spasabu atradai 
muso locnaste.

— Sztai— matote, tiejei kas 
jus apvogė, buvo tai tris Mas- 
kolei, kurie jau nog kokio tai 
laiko valkiojosi po muso aplin 
kine. Turėjau ant ju senei 
aki, ka tai jus ne pirmutinius 
apvogė. Nes szendien mano 
vaikynas, kuri nusiuntė pats 
in karczema, atėjo ir pasakė 
jog tris Maskolei sėdi pas žida 
ir gerdami arielka ginczinasi 
api ka. Tada asz su bernu pa
ėmiau da tris vyrus ir marsz m 
karczema! Tuojaus suriszome 
visus tris ir atėjome dažinot ar 
tai viskas juso; ba po teisybei, 
karve tuojaus pažinojome jog 
tai jus.

Visi džiaugėsi isz atrasto sa
vo locnasczio ir priesz vakara 
užmirszo api savo nelaime tik 
tai I?natelis buvo nusiminias 
o kada motina užklausė:

— Kas tav yra Ignateli, jog 
tokie nuludias ar sergi ?

— Ne, atsake vaikinelis, 
man teip nuobuodu.

— Po kuom? paklausė da 
žiūrėtojas,

Ignatelis norėjo atsakyt, jog

už Szimuka, nes bobuke dirste 
Įėjo ant jo piktai ir liepe tilet. 
Daugiau jau niekas ne klausi
nėjo jojo ko jam teip nuobuo 
du, nes visi ir buvo nusiminė 
nes patis ne žinojo ko.

Tuom kart Szimukas iszgui
tas isz grinczios ėjo nulenkiąs 
galva nežinodamas kur kojos 
jin nunesz. Ejdamas teip ko- 
nia visa diena prisiartino 
prie kokio tai kaimelio. Pake- 
lije susitiko su kokiu tai sene- 
lu, kuris maitinosi ubagyeta. 
Susipažinę, atbuvinejo kelione 
abudu, apsakinėdami viens ki
tam savo gyvenimą. Teip ėjo 
no kaimo in kaima.

V.
Geradejas.-

Greita praejtinejo kaimus, 
ba senas Motiejus turėjo daug 
pnetelu. Visur jin szirdingai 
prijiminejo. Isz to nemažai ste 
bejosi Szimukas, jog seni dau
giau paguododavo ne kaip ga
lima buvo to tiketys. Kada 
teip ejdami kelioleka dienu, 
Szimukas užklausė:

— In kur tai mane dėduli 
vedi, kaip man rodos tai e jna
me in muso kaima Boba!

— Teip, tai yra kaimas Bo
ba, atsake senukas.

— Na, na, Motiejau, ar ma
ne tik adgalios ne vedi pas mo 
czeka?

— Ne, nesibijok, ne nuve- 
ba tas ant niek neprisiduotu.

— Tai pas ka ejsime? klau
sė akivai Szimukas.

— Pamatysi.
Trumpam laike prisiartino 

prie kapiniu po kurias reikėjo 
prt eit.

— Dėduli, pertrauke Szimu 
kas, kada jau praejname pro 
kapinias, sustokyme ant kapi
niu, pažiūrėsiu, ar da pažinsiu 
kapa mano milemos motinėlės.

— Turi teisybe vaike, ne 
reike pareit pro kapinias jago 
savo potereis gali palengvint 
duezioms.

Szimukas gana gerai žinojo 
graba savo motinos. Atsiklau
piąs ant kapo, atkalbėjo pote
rėli už josios dusze. Kada apsi 
daire, stovėjo szale jojo senas 
Motiejus pasiremias ant savo 
lazdeles kalbėdamas poterius. 
Szimukas atsikėlęs ėjo ant gra 
bo savo bobutes.

— Kur ejni Szimuk ? — už
klausė Motiejus.

— Ejnu ant kapo bobutes 
sukalbėt ‘‘Sveika Marija”.

— Kokia bobutia?
— Na, motina mano tėvo....
— O kaip tu žinai kur jo

sios kapas ?
— Ba man tėvelis ne karta 

rodydavo kur guli ir ne karta 
kalbėjau poterėli už josios du- 
szia.

Senis navatnai žiurėjo ant 
Szimuko kada tas klūpojo ant 
kapo o ant stovinczio križelio 
buvo paraszas.

A. A.
Marijona} Haivosziene pati 

Motiejus Ratajaus gimė 
1804 f 1835.

Senas Motiejus prisižiurine- 
jo in ta parasza akyvai ant 
galo atsiklaupė ant kapo, pri
dėjo galva prie žemes ir verke 
graudžei Szimukas persigan
dęs paszoko ant kojų o tašy
damas senuką už rankoves 
szauke:

— Dėduk — kas jum?
Nes senukas nieko ne atsi 

ke, tik dejavo nuolatos, per

ka Szimukas dasiprato, jcg 
gal turėjo pažint jojo bobukia. 
Po valand. lei atsikėlė nog 
grabo ir ėjo toliaus Ant kelio 
susitiko su vietiniu prabasz- 
czium kurie sugrižinejo nog 
spncieriaus Pamatęs kuningae 
seni nusidžiaugęs tarė:

— Teip anksti tugrižti Mo
tiejau ?

— Teip jagamasteli, ba isz 
m t'ežiu sutikau szita vaikinu
ką.

Szimukas supratęs jog api 
jin kalba, atėjo prie kuningo 
ir pabueziavo jam ranka.

— Ar tik bus kas isz jo ge
ro?

— Dievas žino, nes tikiuo- 
siu ir turiu vilti, jog nusiduos 
in tęva.

Kalbėdama tai atsisuko in 
szah kaimo o kuningas rodin- 
damas su pirsztu Szimukui ta
re: “ejki pirmalaike”. Szimu
kas ejdamas pirmin, o senas 
Motiejus su kuningu pasiliko 
paskui, pradėjo kalbėtis pali
kei:

— Pasakyk man, kalbėjo 
kuningas, ar isz tukruju žinai 
jog tai tavo anūkas? Juk jisai 
kitaip vadinasi, kaip tu.

— Tuojaus pasakysiu. — 
Ant grabo radosi mažas medi
nis križelis ant kuriuo yra pa- 
raszita Maryona Ileivosziene 
pati Motiejaus Ratajaus, gy- 
mus 1704 mete o numirė 1835 
Tai mano pati.

— Nes vaikinas vadinasi 
Ratajus o ne Heivoszas per 
trauke kuningas.

— Sztai apie tai noriu kal
bėt, jegamasteli, jog asz dir 
bau jaunyetoje naujus ratus 
del vežimu, tai ant kaimo ma
no Mikoleli pavadino Ratai- 
cziku, o in koki tai laika žmo
nis ir užmirszo tikra pravar
de.

— Ha, gal but, kalbėjo ku
ningas, galime persitikrint isz 
knygų bažnytinu. Nes pasa
kyk man ar ne atneszi geru 
naujenu?

— Nieko gero, c ta ka at- 
nesziau tai atiduosiu jegamas 
ežiui vėlaus ant keturiu akiu 
ba turiu tomis dienomis labai 
sergėtis.

Kada inejo in klebonija, ku 
ningas atidaręs duris prie savo 
miegstubos tare in Szimuka:

— Czionais suau nog ežios 
dienos gyvensi. Busi nuolatos 
ant mano paezaukimo, o už tai 
aplaiksi nog manias viską; 
mokslą ir maista, nes atsimyk 
gerai elgkis, idant tėvui tavo 
kada sugriž galeeziau iszduot 
gera raportą.

Po keliu dienu senas Miko
la atsiskyrė su kuningn irSzi 
muku, ėjo toliaus in svietą, 
Nog to laiko gerai vedesi Szi
mukui pas kuninga tarnavo 
visame; o kada paaugo sziek 
tiek mokydavo vaikus skaityt 
raszyt ir katekizmo o vaikai 
jin milejo ir paguododavo.

Lig ežiam laikui ne primine 
me nieko apie Katre, mcczeka 
muso sierato Szimuko.

Szimukas pasilikias pas ku
ninga ne karta praeze idant ga 
lėtu atlankyt savo moezeka, 
nes nuolatas aplaikidavo už 
draudimą idant ne eiti pas ja. 
Nes po kokiam laikui ineidra 
eino ir nuėjo. Kada stojo prie 
grinczios nieko ne užtyko, ta
da inejo. in vidurį isz kur isz- 
eitinejo balsas maskoliszkoe 
dainos kokio tai pasigerusio 
žmogaus. Atidarė durie pare
gėjo moezeka paraudanavusia 
nog girtavimo o bonka arielkos 
stovėjo ant stalo. Prie josios 
sėdėjo girtas maskolius. Senie
nas, kuris pildė tarnieta sargo. 
Isz skirent ju daugiau grinezio 
je nesirado nieko, matyt jog 
Katre tycze iszvare vaikus 
idant su maskolium prisiglamo 
net. Paregėjus nepraezyta sve- 
czia, kuri ne pažino, apkvaito 
ir ne žodžio ne galėjo ieztart.

Nes Semenas paszoko ant 
kojų ir suriko:

— Vou durak! skatina — 
sukinsiu! ir priezoko prie du
riu.

Szimukas suprato jog czio- 
naie ne spasabas ilgiaus pasi
likt ir skubei užtrenkdamas 
duris paskui save. Suprato 
kaip stovi dalykai pas Katre ir 
del ko jam kuningas uždraudė 
jaja atlankinet Pastanavijo 
daugiau pas jaja ne užeitinet.

(Tolaus bus).

Sztai ka girdėjau, 
Kada in Molina užėjau:

Tu Juozuti gazieta skaitai, 
Tu vyruti žinai kur dirba 

gerai, 
Staug paralei, iszvažiuosiu, 

Gal kitur darba gausiu.
Jau vyruti ir baigiu piningus, 

Nežinau kas cze bus, 
Ziegoreli užstatysiu, 

Gal kelis dorelius aplaikysiu.
Nu-gi kur praleidai pinin

gus?
Juk turėjai kelis szimtus? 
O-gi kaip darbo netekau, 
Tai visus prakaziravau!

Sztorninkas jau ne nori duot 
valgi, 

Cze gaspadine da-gi, 
Kas diena susiraukus, 

Žmogus net peszi sau plaukus, 
Pirmai ir prieteliu turėjau, 

Kaip su jaiseis geriau, 
Dabar visi kreipėsi, 

Ir da juokėsi.
Na, na! kaip in kur nuva

žiuosiu, 
O darba gausiu,

Su niekuom neužsiduosiu, 
Gazieta “Saule” užsiraszysiu, 

Skaitysiu, piningelius cze 
dysiu. _ 

Asz gerai žinojau, 
Jog ezlektai dariau, 

Piningus neezedinau, 
Turėdamas laika, kortavau ir 

geriau.
Daugiau teip ne darysiu, 
Kitokį gyvenimą vesiu.’ 

« • «
Ne senei in Kanada nuvykau, 
Tenais lizdą ciciliku užtikau, 
Montreal miestas vadynasi, 

Kur visokį šlapinasi,
Czionais yra Lietuvis kata

likas, 
Buna nuo visu atlikias, 

O jau ka cicilikas, 
Tai niekam netikias.

Kada jin sužeido fabrike, 
Sergant sargas kas dien lanke, 

Sargas namon iszejo ligoni 
pasiliko, 

Kada sugryžo, loszent isz kor
tu užtiko.

Tada cicilikai paszelpa atsake, 
O ir sarga atstatė,

O ka, cicilikas kerszino skun
dimu,

Kad kaip pasveiks, atligys 
muszimu,

Na ir teip padare, lankytoju 
ant strito pagavo,

Teip sudirbo, jog net in li- 
gonbuti nugabeno.

Cicilika in szaltaja inkiszo, 
Ant rytojaus da 40 doleriu 

bausmes prikiszo.
Tai vyruezei kovotojei už 

luosybe,
Tokia prilaiko cicilikai tei

sybe.
* « *

Dekyte po kelis dolerius, 
O kninga puiki bus, 

Tuju doleriu nesigailekite, 
Del reikalaujenczio duokite.

Dievyti ant visokiu spasabu 
ymasi,

Kaip t:k inmano gynasi, 
Veluk Dovydo psa’maa skai

tytu, 
Už savo nedorybes metavotu.

Ant ledo paloci pastatys, 
Savo papartes patalpys, 

Kaip ledas sutirps, 
Palocius subirs.

Ar žinote vyruezei, ka Pilei 
maeziau,

O isz to net prisijuokiau, 
Priežodis sako: Kur kuda 

parapije, 
Ten pate kuningas zvanije.

Teip mano tėvelis sakydavo, 
Kaip ant keliu pasodydavo;

Ir czion ta pati regėjau, 
Kaip in viena bažnycze in- 

ejau.
Ka daryt: klapcziukai sustrai- 

kuoje,
Tai kuningae zvanije su koje. 
Kad ta iezmisla užpatentuotu, 

Tai daug piningu turėtu, 
O dabar reikalingi piningai, 
Tai butu ant laiko ir gerai.

Ba dabar piningu knap, 
Ne yra iez kur kapt,

Mat, norint dydele malone 
pas Dieva turi,

O bet pininga’s neapžiuri.
A ha, kaip Lietuvei kiszeni 

uždaro,
Tai ir niekas stebuklu ne pa 

daro,
O kad birtų iez dangaus pi- 

ningai, 
Tai butu labai gerai!

Philadelphia, Pa,
Oras rudenėlio labai gražus. 

Vaikinai, už laiminga dali sau 
etato, kada baliuose dailia ma
to.
Merginoms nerup lankyt at- 
puekeliue,

Ne nuo biržienos raut line
lius.

Rudeniop, visos draugystes 
vis rengia savo balius kiekvie
na, tai žmonelei kartais nela
bai nori bet jaunimui to ir rei 
kia, nes ne kitur gali vaikinai 
su merginomis susibegt ir szne 
ketis. Lietuvoj panaszus susi
ejimai buna Vakaruszkose,

— Nekurios draugystes 
pradėjo apie save rūpintis pa- 
girtiniausiu budu. Pirmiausei 
draugyste Szvento Antano pa- 
sirodavijusi kad kiekvienas ne
žino savo ateites, ko gali susi
laukt ant senatvės, tai muset 
jau pora metu, kaip nutarė 
kiekvienas sąnarys mokėt in 
savo kasa fondan del sąnariu 
seneliu negalineziu dirbt po 
25 centus kas met. Tie pinigai 
aiptol niekur nejudinami, nes 
tai yra atskyras fondas Girdė
jau kad ta daro ir kitos drau
gystes bet kurios, dar pasakyt 
negaliu nes nežinau kurios 
teip in fondą toki moka.

Tas pagirtiniausis užmany
mas isz ko kilo, tikrai nežinau 
bet bene tik bus kad senelis va 
dinamas kriaueziu tėvu Latvis, 
apie 8) metu žmogelis, dirbo 
ant duoneles arti ik pat smert 
priesz smert senukas nupuolė 
ant sveikatos - kojų, jau ir su 
lazdele paeit led va galėjo.

Ant senelio kriaueziu levo, 
atkreipė nekurie kriaueziu 
draugystes sanarei atyda ir 
karta .susirinkime kita užma
nymas lai visi kriai cz'ai senu 
ka nupuolusi ant sveikatos 
gelbes po kiek te kas me
nuo mokėdami, bet pasiginezi- 
ja, padiskusavia, kiiauczialei 
senuką Dievo apviaizdai. Se
nuką be kriaucziahu milones 
ne ilgai ten pagyveno ir mirė.

Szitas fondas kad jau syki 
tapo inkunytas, regisi kad ne
pranyks, apsimisle visos drau 
gystes toki Jonda pasiskirs 
nes tai yra tarp saviezkas prie 
paezelpu apsaug jimas nors 
giltine labai retam prie kiau
ros senatvės prile'džia.

Kad czion Philadelphi joj 
yra apie 35 draugyitea, tai su 
laiku jos gali spiestis su tokiu 
jonda in viena centralizacija, 
kuri kaip suprantame tuomet 
spareziai stiprintu fondo pajie- 
gas.

— Parapijos Szv. Kaži i i iro 
mokslaine lanko apie 150 ma
žu vaiku, pirmiaus vaikus 
lietuviszkai mokino zakristijo 
nas, o angl szkai angliszkos 
merginos, dabar pargabeno kle 
bonas 6 miniszkas, keturios isz 
ju jau yra tikros zokoninkes o 
dvi mokines. Minyezkos yra 5 
lietuves o vyriausia airisze, jos 
užima dar vieta prafesorku, ir 
reik staeziai sakyt, kad ten 
vaikai pasimokinę, nedarkys 
lietuviszka kalba 'ževernotais 
kaip sustingusio arba prikirp
to liežiuvio, bet lietuviszkai 
mokėdami skaityt ir raszyt, ne 
pasiliks tautos iszgamais.

Yra kalbama kad prie mi- 
nyszku mokslainiu, vaikai pla- 
cziai balamutyjami lekcijomis 
religiszkomis bei kasdien tem
perai in bažoyczia. Tame yra 
dalis teisybes, kad vaikus kas 
dien rytais varant bažnyczion 
padaroma in viską nuobod
žiais žiopsotojais, jiem poteris 
ilgas nusibosta, ir tik ž ovau- 
datni ten pažiopso: bet kad 
minyszkos vaikus mokindamos 
apleistu iszguldyma religijos, 
tai to jau negalima visai no
rėt. Vot, jeigu jos minyszkos 
per tankiai vaikam skambina 
religija, tad jau per daug. »

Nore tai kaip kalbama kad 
tos mokslaines neateakanezioe, 
bet prie sziadieniniu aplinky
bių lietuvystei jos yra reikalin 
gemes ne kad nieko nebūt.

Avidvokas bažnycziojo 
pagautas

Philadelphij >j pradėjo avi
galviai dvokti jau nesupranta, 
ma kuomi. Sziomis dienomis 
iszlindo in virezu bjaurybe 
tokia, kuria tik apipaikia avi
galviai trumpaproeziai žmo
nes ten daeileist gali, I’rileis- 
kim; žmogus pat pajiegoje bū

nantis, czionai Amerikoje gy
venam, turi Lietuvoje savo 
moteri su pora vaiku, meta in 
ezali savo pirmus prie ženybu 
bažnyczioje priesz savo mote
ri prižadus, ir czionai vėl ženy- 
jasi su mergina, iszeiima korte 
laisnus, ten prisieki kad neži
notas, paduoda kunigui ant už 
saku, atlieka priesz szliuba 
kaipo jaunikis iszpažinti, na ir 
jau rengėsi eiti daryt bažny- 
czioj prižadus gyvent su kita 
jaunesnia paezia.

Mislikime, kad niejokis 
nors kiek doros turintis žmo
gus, daryti teip nepasidraeis, 
nes Ipatsai protas kaipo žmo
gaus sąžines sargas, sziuksztu 
teip daryt draudžia, prasergsti 
kad bus negerai — o bet 
teip daro!

Tokie musu žmones pana
szus in ana Macocka razbai 
ninka, užmuszika žmogaus, 
doros, religiezku ir valstijiszku 
isztatymu.

Sziokiams avidvokiams, re
tai kur nusiseka nustraplint 
tokeis ketais toki; žmones ku
riems da sažiuei mažiaus dau
giau dora žiba, tie dalykas ne 
labuma iszkelia, ir reikia su- 
klupt.

Philadelj h:joj gyvanans 
Franciszkus Vežinlis apie 30 
metu amžiaus vyras bedirbans 
cukerneje sumielijo su viena 
mergina ženytis; Viską sutarė 
gerai, iszsieme iez cortho tais 
nūs, padavė klebonui Kauta- 
kiui ant ueaku, priėjo spavied- 
ni ir pereitoje subatoje t. y. 
21 rugsėjo, buvo pilnybė 
veseilia.

Tuomi tarpti kada veseilia 
skambino, davė vienas žmogus 
žine klebonui kad Franciszkus 
kursai pribus prie szliubo, 
yra Lietuvoje ženotas ir turis 
du vaiku. Kunigas szliuba ne 
davė, ir veseiliojosi žmones ži
noma kol viską pasteliuota 
supasezevojo.

Panedelij 23 rugsėjo, merga 
Fraud už apgavyste suaraezta- 
vo ir, tipo pastatytas po 
?1 000 kaucijos.

Kita yel — prieinatezia 
prie szliubo moteria, savas vy
ras, isz kur atsiradęs, suezuko: 
“palauk palauk, pirmiaus pa
imk su manim atsiskyrimą, ta 
da ženykis su kitu, juk man ir 
maža valka palikai.”

Czion vėl > gasirode avidvo 
kai Ttalnyczioj sugauti kurie 
nieko nepaiso ir tiktai žmonių 
akie monyja.

Tarpe lietuviu, ik sziol žiu 
rint nebuvo girdėti jpanasziu 
kvailevojimo jeigu kur kokia 
pora susibėgusi gyveno sau, 
tai gyveno, bet da nesidrasino 
publieznai atsijaliszku budu 
žmonėms cigoniszkai akie ap 
vilkt, bet dabar mat ir pradėjo 
apipaikeliu skraistėms dangety 
tie, nes teip su sveiku žmones 
protu nedaro. Teisybe — 
laikraszcziuose kartais randa
me kad tarp angliku teip atsi
tinka.

Senas Kapsas

Ar Keliausite i Lietuva ?

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorka ant dipo.

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

atsiszaukite i

Eastern Transfer Co.
(A. BALTIEJUS, Prezidentas)

128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.
Btajrl'anipinain vieta ant pxm brinu laivu 
už darbinika pervažuoti. Padarome gerus 
dovieinastes su paliudijimu konsuho pigiau 
negu kiti agentai.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso ta atletu 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimą, Amerikoniszku ir Importitn 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio, 

Duokyte dabar orderi o bos jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

Cigaretai
10 už 5c.

...PUIKUS RUK1MAS...

Padaryti isz ge
riausio Turkiszko 
maiszyto tabako 
idant 
visus

užganedyt 
rūkytojus.

Satino DovanaiPuikus
kožnam baksukije “Zira" 
Cigaretuose. Galima isz 
ju padaryti labai puikes 
paduszkaites ir t. t.

PARSIDUODA VISUR
P. LORILLARD COMPANYiTn Esi Geriausias Prietelis.Į

Teip sako žmonės išgydyti nno, 
visokių ligų! I 

Kaip joki vaistai ir visokį daktad 
rai negalėjo pagelbėti, tai tu mane, 

isgydei.
Garbingas Tainifrta! Jųsųbuduj 

gydymo ir liekarstos labai geros,J 
kad mano moterie net per tris mi
nėsiu* sirgus p.nt vidurių skaudė j 
jimo, po krutinę, galvos, didžio!
nusilpnėjimo ant sveikatos ir ba)-* 
tųjų tekėjimo, k ui ios ikšiol niekas* 

ShvIwR ncPata’kė išgydyti, o kaip Jusųl 
i prisiųstas liekarsias suvartojo, ladf

ĮjĮgĮĮ taP° visn* sveika ir daugiau ligai 
$|&.g noatsinaujina. Už tokį tikra mok^j 
h'giįfl slišk^ ir pasekminga gydiūįjfr^vj.

siems Tam is tų varda jgrauuiiu 
'r j Tu esi geriausias priet^F^ii. Pisi, 
t | liekame dėkingi.
" ’ Klemensas Ir Ona Stefonaviilal.

1413 Bryr.moWyer, Scranton, Pi.
1 Kaip nieks neįstengė, tafyiTJ^fr^nllrntWIokslns išgydė®*/Irompam laike! 
Stulomis Tamisln! Kad iširydėt kosėjimą, skr^bavima ir su...^r<kuiną ant kruti' 

Įnės pasek m įnirai. toin lygiai tik Jus Įm engiate’Pi^dyi i. n uęyu^bgos išbėrimo anti 
odos spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du pagelbės. Už

l.lųsų teip gera gydymu ir teisingas liekarstas siunčiu šimlik Gi *artV
Su giiodnne A. Galmanas, Bcx 36. 8^,.onne Terre, Mo.

i Gnodotlnns Pens Daktaro! Labai d.knvojn už knvcfr “ĮĮtokiaras", kurią 
Įman prisiuulėt, ir podraug danesu. kad esu sveikas jau ir išgycrJFį^s naoro- 
'mAiizmo. Antanas Jurgelis, Box 145, PaulsboKft N. J. Į

Garbus JJaktare! Atleisk, kad ilgai npio save neunviau žinios. Laukiau* 
^pasekmių gydymo, bot kad liga, nuo kurios mane gvdėl, noatsinaujina skau-v 
įdėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdiogtil 
vdėkavoju už tokį teisinga, gera gvdvma. f

Aut visada Jon-’s Pocu'a, 4549 Cambridge St.. Philadelphia, Pa.
^Daugybės dėkavonių at< ina kas diena, U kurių čion keletu patalpinom. t 

J Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dėkavoja už sugražinta gera sveikatą, tail 
ikrai ir Tavo galima išgydyti. f

! TUK PHILADELPHIA M. KLINIKUI gnllmn pilnai tikėti, nesyrapeį 
Svaidžius kontrole ir paties gnbemutoriaiis užtvirtinta. *
A Geresnių liekarstu ir daktaro kaip Klinikvj negalima surasti.
H Skaitykit knygų ‘‘Dn k turas”, iš kurios išmoksit no tik nuo visokių ligų! 
w apsisorgėt, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugot. f

JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi irj 
Yužsisonejusi liga, bot dabar nori knd syki ant visada būti išgydytu, tai pribuk* 
>in Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kai-i 
■ boj savo ligą ir kas kenkia; o apturėsi prietolišką rodą arba ir reikalingas lie-1 
^karstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, ipecialilkaif 
♦kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laiko išgydo, kurios tik* 
Wligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas bo peilio, be pjaustymo, be» 
^operacijų. Sekretai užlaikomi. 1
V Visada reikia adresuot teip: f

ĮTHE PHILADELPHIA M. CLINIC? 
į 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. J 
F Valandos: Nuo 10 Iki 4 po plet. Nedėliojo nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.F

&U.S apgarsinimai ir padėkavonės ištirtos, tiisiagoi. Pilnai (aliota tikit,

14 metų senas laikraštis

Išeina kas Ketvergi}, Chicago, Ill.

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 
abelnat 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 užrubežinėse viešpatystėse: 

Metams $3.00, pusei metų $1e50
Užsirašyti “Katalikų” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių

sti per pačto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške 
ant išleistojo rankų, adresuojant Šiteip:

J. M. TANANEVICZ1A
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Hl.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko" numerį ant pažiūros veltui.

Vardas.

Adresas;.......... .

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraują 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe,pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakia jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutina] isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedės vyras. Ta knyga yra parašita par Daktare, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijaliskn 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adreaaant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena. t

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS. j 
DR. JOS. LISTER & CO., L 900 22 Fifth At«m, Ckiojtn

Godotinas Tamtsta: Papai Tamletoft P^^eį“ B̂d0.i„?k 
jogTaniistaprisiustutuei mau vysai dykai vdna jūsū kn/gade! ry ,

Stdtaa.
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Apsakimas seno angle- 
kasio.

— Pasakyk man teveli ar 
matei kada ‘ Dvase kasikiu”?

— Ir kaip, ar tu mislini jog 
jiji bile kam pasirodo... — at
siliepė senas mainieris. — O 
gal ir tnacriau o ne žinau, ba 
galima jaja matyt o ne žinot 
api tai. Iszrodo in paprasta 
žmogų tik turi viena koja pa- 
naszi in arklio nes ta ne visi 
gali patemint o priek tam ka- 
siklosia yra tamsu. Kaip kada 
jiji tik pasirodo kaip žiburėlis, 
arba pabarszkina in tapa; o 
tai negeras ženklas: kur dvase 
barszkyna tai tenais nelaimin
gas brustas ir tikrai užgriuvę.

— Nes asz to barszkinimo 
niekad ne girdėjau! — pertrau 
ke Jonukas.

— Ba jieje daugiause barsz- 
kina pusiau nakti. Seni ang- 
lekasei kalba, jog tada kalnas 
yra sunkiausias o seni angle- 
kasei niekad pusiaunakti ne 
dirbs tiktai lauke pakol pereis 
toji adyna, ba tame laike dau
giausia propu su]ūžta.

— Jago tai yra kalnu dva
se, tai privalo prigialbet ang- 
lekasiams.

— O gal mislini jog ne pri- 
gialbsti? Pngialbsti jiejie, pri 
gialbsti, jago sav užtinka tei
singa vyra.

— Viena karta tai teip bu- 
. vo. Driluoje vienas anglekasis 
buT'driluoje, net jam prakaitas 
an'a avo'U P’’a8'> 0 cz'on vietoje 
anglies Uai nubira tik akmuo. 
Sitai isz r po szmoto did^įg ak
mens iszs«oko varlez-cUdele'rtT 
puže, kaipurj£Vtoei2S-ka tai kopus- 
tuosia tan\(j^,Kei sėdi. Kaip svie
tas sWtri varliu kasiklose ne 
buw.; žiurkes tai atsiranda, 

- ms varliu kasiklosia da nema
niau. t

Sztai varle iszszokus prisi- 
žiurinejo dideloms akimi, ang- 
lekasis matydamas jog tai gali 
būti kokia pikta dvase, tilejo, 
nieko nekalbėdamas ir lauke 
kas czion toliaus pasidarys. 
Varle prakalbėjo žmogiszku 
balsu ir rodo kur turi driluot 
skyle. Parako ne dinamito ne 
liepe dėt, o skyle pati iszszove 
be parako ir sugriuvo milži- 
niszkas ezmotas auglio. Ne ga
lėjo anglekasis indet tokio 
szmoto anglies in karuka, nes 
varle paszoko po apacze ang
lies, sztai szmotas tik kic ir 
jau radosi ant karuko; net ant 
virszaus visi buvo nusistebėja, 
isz kur teip dideli szmota tasai 
anglekasis gavo, Tada tasai 
anglekasis labai grąžei pade- 
kavojo tai varlei o jiji vela in 
jin kalbėjo, kur daugiau turi 
skylių driluot, nes parako ne 
dėti ba isz kalno ir teip ejna 
anglis Dirbo teip su varle per 
visa menesi. Kada atėjo diena 
pedes, varle atsiliepe in angle- 
kasi: “Paymkie dabar karuti 
ir važiuoke atsiymt savo už
mokesti, privalo tav duoti jin 
pilna, o kada gausi, tai atva- 
žiuokie prie szafto. Angleka- 
eis žemai pasikloniojo varlei 
ir teip padare kaip jam palie
pė. Pribuvias su pilnu karuku 
piningu (o buvo visi vienoki): 
o varle tarė: “Dalik”. Taip 
tasai žmogelis pradėjo dalit; 
“Tai man tai tau, tai man tai 
tau”. Sztai ant galo pasiliko 
jam tik vienas piningas; teip 
anglekasis ne daug mielinda
mas, o ejdamas pagal teisybe, 
atydave jin varlei. O jiji teip 
atai liepe:

— Kaip matyt, tai esi tei
singas žmogus, o ant skatyko 
ne skupus, o kad apsiėjai su 
manim teisingai ir da atidavei 
man ta paskutini pininga, tai 
už tai paymki sav viską; turė
si tojo sidabro ant viso savo 
gyvasczio, tiktai atsimink, 
idant daugiau ne geistum po 
žeme ejti, ba tave patiktu bai 
si nelaime.

— Varle (dvase) inpyle vi
sus piningus in karuti ir iez- 
nyko.

— Ar anglekasys jau dau
giau ne dirbo? — užklausė 
akyvai Jonukas.

— Kaip-gi galėjo dirbt, ja 
go jam buvo uždrausta. O ar 
mažai jau turėjo: vos nuveže 
karuti namon! O jago ne butu 
paklausias tai butu atsitikę, 
teip kaip su tuom vaikinu, ka 
per visa meta sėdėjo po žeme, 
omislino jog tai per diena tik-

— Da asz niekad ne girdė
jau api ta vaikyna, apsakyk 
man tėvai api tai.

— Buvo karta sav jaunas 
vaikynas, ka pribuvo isz toli
mos szalies in czionaitynes ka- 
siklas. Isz pradžios davė jam 
toki darba, jog liodavo anglie 
in karus: liodavo ir liodavo, ir 
butu Bodavęs lig sudnai die 
nai, ba svetimam ne teip grei
tai duoda geresni darba: pakol 
kasikiu dvase ne susimylėjo 
ant jo. Vaikynas buvo labai 
geras ir pryjemnas, o ka jau 
prie kasikiu, tai pirmutinis in- 
sileidynejo o paskutinis iszsi- 
traukdavo, o ant anglies žiurė
jo, rodos ant savo locno kudy- 
kio. Susimilejo ant galo dvase 
ir kaip ne stos viena karta ir 
ne paezauke:

— Ejki paskui mane!
O buvo pasiredias kaip pa

prastas mainieris o vaikynas 
mielino sav jog tai mainieris ir 
ėjo paskui jin.

O dvase, tai yra nevos tasai 
mainieris, klausė:

— Turi aliejaus lampukeje?
— Turiu.
— O duonos turi?
— Turiu.
— Tai ejki, parodinsiu tav 

kasiklas.
Ir nuėjo. Daejo lig naujam 

numeriui o ezionais siena per
siskyrė ir inejo in vyduri aug
lio. Ir ėjo teip ėjo, o mainieris 
parodinejo kur yra kokis dar
bas kur anglis kietiausia, kur 
kokis vanduo, o ėjo ir ėjo o 
vaikynelie mielino jog per visa 
diea<e]o4>nezl'eko jam duo- 
■fctis ir aliejaus neS buvo tai 
puiki diena ho! ho! tcttU-die-. 
nu ne daug žmogus pate pra
leis. Ant galo maineris o pa
prastai kalbant dvase iszvede 
vaikyna in viražu ir padavė 
jam kortele su savo paraszu 
kaipo turi jam ant virszaus už
mokėt už visa laika ka jisai 
buvo po žeme, nes prisakė jam 
teip-gi idant ne drįstu niekad 
eugrižt in kasiklas. Vaikynas 
nuėjo ir atydave kortele: vi- 
resnyeis matydamas ir žinoda
mas paraeza dvasios pradėjo 
jeszkot kada tokie ir tokie dar 
bininkas dirbo kasiklosia. 
Jeszko ir jieszko ir vos surado 
jog jisai priesz meta laiko lio
davo anglie in karukue; teip 
dabar euprato vaikynas, jog 
jisai buvo per visa meta po že
me.

Viresnieji baisei nusistebėjo 
ir ne norėjo tyket vaikynui, 
nes kada eme jiems apeakynet 
teip ir teip, teip ir teip, kur 
ka buvo mates, kur anglis kie- 
cziaueia, kur reike kasti, kur 
vanduo gali užlieti; teip susi
prato, jog tai ne melagyste ir 
jog paraezas dvasios yra teiein 
gae ir už visa meta iezmokejo 
jam piningus ir kaip-gi ne tu
rėjo iszmoket jago patys ant to 
gerai uždirbo? Nes kas kieza- 
si api vaikyna tai ne turėjo isz 
to jokio prafito da ir buvo jo
jo kalte o tai už tai jog nepa
klausė dvasios nes tenai lipo 
kur jam buvo uždrausta.

Puse meto tik iszlaike ne 
ejdamas in kasiklas nes po tam 
teip jin trauke prie auglio jog 
niekaip ne gelejo apsiejt be 
kasikiu. Ne galėdamas ilgiaus 
iezlaikyt nuėjo in kasiklas. 
Nes ka tik nusileido žemiu, 
kad sztai gengveje nupuolė 
mažas akmenukas ir pataikė 
jam tiesiog in galva. Mažiu
kas tai buvo szmotelis, nes nu
puolė nog augszto tai ir ant 
vietos jin užmusze.

Mat ne galėjo vaikynas ne 
savo metinio uždarbio naudo
tis, o užpikyno “dvase kasik
iu”.

Oj, tokie jau žmonių būdas 
jog kaip sav ka toki užsispyrė 
tai jau be ‘o ne gyvent ne gali.

Teip rasziau ezita apsakyma 
kaip man senas majnieris pa
sakojo nieko nepermainyda- 
mas ne perkreipdamas.— F. B.

Prasarga motinoms.

Idant vaikai nesirgtu invai 
riomis nervu ligomis, tai mo 
tinoe privalo prisilaikyti se- 
kancziu taisyklų.

Keikia saugotiee, idant kū
dikėlis neiszkristu isz vyges, 
arba neiszpultu isz ranku ka
dangi nuo smegenų sukrėtimo 
kuri aplaiko kūdikis puolant, 
jis gali pasilikti ne byliu, kur- 
cziu, suparalizuotu ir sirgti in- 
vairiomis nervu ligomis.

Per visa penėjimo krūtimi 
laiku negerti jokiu svaiginan- 
cziuju gėrimu, t. y. ne degti
nes ne alaus, ne vyno, kadangi 
visuose tuose gėrimuose atsi
randa nuodai, o nuodai, pe
rėja in kūdikio maista, iez- 
szaukia pas kūdikėlius ne mi- 
ga ir invairius nervu ligos ap- 
sireiszkimus.

Stengties, idant kūdikis ga
rai miegotu Miegas smegenims 
yra tuomi pat, kaip maistas 
kunui. Pripratinti kūdikėli, 
idant jisai miegotu nesupant. 
Ne migdinti jin jokiais už 
migdancziais vaistais. Kūdi
kėlis turi miegoti kuoilgiau- 
siai. Dvieju, trijų ir ketveriu 
metu vaikas turi miegoti pu
santros valandos per diena ir 
12 vai. nakczia. Nuo penkių 
iki deszimties metu vaikui 
pridera miegoti nuo 8 vai. va
karo iki 7 vai isz ryto.

Ne reike per daug linksmin
ti kūdikėli kas valandėlė jin 
sznekindami ir rodydami jam 
invairius vis naujus daiktus. 
Kuomet pradeda kalbėti, ne 
reike jam uždavinėti visokius 
kiatlaiffiilemeriausei yra, kuo 
met mažutis vaikutis pats sau 
žaidžia ir kalba, kada jisai 
nori. Vaiko smegenys ir be to 
gerai dirba ir greitai nusilpsta.

Jokiu budu nepridera kū
dikiams ir vaikams duoti deg
tines, vyno, alaus ir kitu svai- 
ginancziuju gėrimu. Tokie 
gėrimai užlaiko savyje nuo
dus. Pabaltyta lengva kava 
ir arbata suaugesni vaikai gali 
gerti, bet ne perdaug tankiai. 
Sveikiausiais vaikams gėri
mais yra vanduo ir pienas. 
Iki dvieju metu vaikui gerai 
yra ne duoti ir mėsos.

Nuo pirmu metu gyvenimo 
pridera laike gulėjimo prides 
tyti vaikus prie laikymo ran- 
kueziu ant virszaus užkloties 
(kaldros), o ne apaczioj. To
kiu budu vaikai nepripranta 
prie bovijimosi su savo kunu, 
kas labai blogai veikia, kaip 
ant kūno, teip ir ant vaiko 
proto.

Ne leisti niekam gazdinti 
vaikus per staigu riktelejima 
per pasakojima baisiu bai
siausiu pasakų, o ypacz per 
persirengimą in invairias bai
sias baidyklas. Pergazdinti 
vaikai gauna drebuli, kurie 
kankina paskui juos per visa 
gyvenimą, arba nuo to laiko 
pastoja labai nerviszkais, t. y- 
jie buna labai ne ramus ir 
greitai už maža nieką supyks
ta. Keliu menesiu kūdikis 
pridera pripratinti prie to, 
idant jisai nesibijotu pasilikti 
vienas tamsioje grinczioje.

Ne leisti vaikams vargint 
kates, mažyczius szuniukus ir 
kitus gyvulėlius, nes isz to jis 
pripranta prie blogo ir kenks
mingai susierzina

Su vaikais reikia pasielgt 
gražiai ir iszmintingai. Visuo
met reikia turėti kantrybe. 
Ne kuomet ne pridera be jo
kio reikalo vaikus muszti juos 
baugyti muszimu.

Kaip tik motinos patemins 
pas savo vaikus kokius nore 
nervu ligos apsireiezkimus 
kaip tai, nemiga tvirta nera
mumą, drebuli ir tam pana- 
szus, turi be jokio atidėliojimo 
kreipties prie gydytojo.

Geros plaukikes.
Dvi merginos Margaret Stanton ir Katre Walloce nese- 

nei perplauke per Deleware upe isz Filadelfijos in Jersey 
City su surisztom rankom ir kojoms. Augszcziau matome jiai- 
ees nerent o žemiau plaukent.

Teisybes-
Ar žinote? Yra ir tokiu mo

terių,
Ka tiki del savo vyru?

Jagu užtektinai piningu turė
si,

Tai kitokio prietelaus nereika 
lausi.

Nieko nebijosi, 
Laba ryta Kiaulei ne duosi,

Linksmas busi, 
Vargo nebijosi.

Szalti greitai pagausi, 
Bet jio ylgai ne atsikratysi.

Kada motere gražės paneze- 
i kas turi,

Tai nuolat szlebe pasikėlė no
rint sausai iszžiuri.

Jago boba kokia slaptybe tu
rės,

O tos del kitu ižduot negales 
Tai gules, 
Ir stenes.

Moterei labai galva skauda, 
Kada dorelis kiszenije skam

ba
Tur koki reikalą iszrasti, 
Kada ta doreli iezleieti.

Ne žine kur senas jaunikis 
mieli gavo,

Jog viena diena teip augai 
vavo.

Po sugertuviu vyras, 
Kaip paezuotas buna geras 
Nes jagu su boba ateiekire, 

Ta daugumas pagire.

Geriausia banka.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway 

New York, N. Y 
Kas reikalaana teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai likta greit, 
atlikti tegal atsiszaaki in

Seniausi
Bankini 

Narna 
Uždėta 1848m.

Kampas Reade Ulicze 
Telefonas: W'orth 2822.

Szimtas Tukstanoziu Dolerio ($100,000) yra musu kaucija sudėta In 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.^ 
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in Ir 1bx

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kehaujenoziu in Kraju pastorojame,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotefsinglausial.

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

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

PADARYTI ISZ MAIFZYTO TABAKO 
ISZ KELETĄ VIESZPATYSCZ1U.

Cigarettes

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

Padarjti per j patas turinti praktika ir pažinstanti 
tai aka isz vkekiu viužj atyseziu.

Tikietukai kcj-rrm laksuki.
Už clesziints szitu tikielu gausite viena 1 nusuka
Clix Cigaretu visiszkai dykai. Parsiduoda visur

KUR BUNA
Szimas Greblunas paeina isz Su

valkų gub , Sejnu pav., Šeire ju pa
ra., jis pats ar kas kitas praszau duo^ 
žine ant adreso:

J. Magalenga.
St. Clair, Pa.

Mano draugas Jonas Ramauckis. 
paeina isz Suvalkų gub., Gudinę 
kaimo., abudu drauge važiavom in 
Canada, o dabar girdėjau kad gyve 
na ten kur apie Joliet, 111. praszau 
atsiszaukt ant adreso:

J, Glinsky.
1704 E. Adams St.

Springfield, Ill

Mano brolis Jonas Lubartas, paei 
na isz Kauno gub,, Panevėžio pav. 
jis pats ar kas kitas praszau duot žis 
ne ant adreso:

M. Lubert.
Box 264. Windber. Pa.

Mano brolis. Juozas Važys, pir
miau gyveno. Miners Mills, Pa. oda-1 
bar nežinau kur teipos-gi mano szvo 
gėris, Vincentas Kazilski, ir pussere 
Izabele girdėjau kad gyvena, Grand 
Rapids o dabar nežinau kur, pats jis 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

Gco. Vagis
Box 98 Helvetia Pa

Ignas Krauczunas paeina isz Vil
niaus gub., Traku pav., Ziezmaro 
gmino, turiu svarbu reikalą jis pats 
kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

F* Baidok
Box 23 Waters, Mich

Mano Susiedas Mikalo Tamas ir 
Urmonas, paeina isz Kauno gub., 
Szauliu pav., pirmiau gryveno Phila- 
delphijoj, o dabar nežinau kur jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

Gas. Thamas
1209 S. 3rd. E. Cedar Rapids Iowa.

Mano szvogeris, Jurgis Dobeikis, 
paeina isz Kauno gub., Raguvos vo
lost, pirmiau girdėjau giveno apie 
Boston, Mass, o dabar nežinau kur, 
jis pats ar kas kitas praszau atsi- 
szaukt ant adreso: (-g^ oą)

P. Laudauckis,
Box 453. Raymond. Wash.

Musu vaikai.

Toki paludininia.

Poni saluninke in mergina.
— Ir koki tav galiu duoti 

paludinima ir raszyt in knin- 
gele?

Tarnaite:— Nieko daugiau 
misiute, tiktai jog ketures ne
sieks iezlaikiau pas misiuke 
tai bus invales.

WEwimiSr
Didele knyga api 1300 puslapu 
Visos 6 dalis drueziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boczkowski-Co.

MAHANOY CITY, PA.

— Tai ezita naujoji paczti- 
ne taupinama banka tau nepa
tinka?

— Ne, asz noriu bankos 
kuri tuojaus mokeeties dieno
je paimtu visus mano pinin
gus ir paskui kasdien deszim- 
tukaie man sugražintu.

— Mielas, tai tau reikia ap- 
eipacziuoti.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 
moka 4 procentą, Siunozia piningus in visas dalis » 
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos^ ""*
Bankos P, V. 0B1ECUNAS & UO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Kousulis. į

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsbnrg, Fa
AGENCIJA P.V. OBIECUNAS&COSI^Z

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lieturiizlui

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6i9 coliu Dydumo.
PREKE $1.

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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

--------------

Introligatorne.
AP DIRBTUVE KHTtiU.

Aysidirbi senos mildska y ges istorisn 
natos ir laikra<zczei, kvipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagis Draugas, Tėvynė ir L U 
Prisiausdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery*
114 W, Spruce. Mahaaey City*

Buvo pamokslas garsingo 
misionieriauB, ant kurio nusi- 
davi p. Iksas bu savo 6 metu 
šuneliu. Po pamokslui surin- 
kinejo aukas del biednu kriksz 
czioniezku vaiku, katrie buna 
terp laukyniu žmonių.

Kada eugryžo namon, sūne
lis klausė tėvo:

— Tėtuli, ar misionieris 
rinko piningus del biednu 
vaiku ?

— Teip, mano sūneli.
— Misionieris kalbėjo, jog 

tiejei vaikai terp laukiniu ir 
buna nuogi ar teip?

— Teip! —kalbėjo p. Iksas 
stebėdamasis.

— O kam tėtulis in karabo- 
na i n metei knipkuti, jagu tiejei 
vaikai ne neszioje kelnaicziu. f

Naujas Amerikoniszkas povandeninis laivelis, 
kuris buvo pasinertas po vandeniu 283 

pėdas per 6 valandas.

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

Varszavoje, kuris turi suviraz 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu liga. Iszgydo visokes ligas nepaisant iss 
Kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimas 
Sekios, Sy filis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gyclima® 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe Ir Kraujo Nuboginai 
Užaisnejusiaa Ligas kad ir oajinanozios nog Tėvu*

Reikale raszykite ant adreso
nn vfM rn 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.

kuLtfi AdiMftftU vakan. Jfete&d

W. Rynkewiczius
-:NOTAEIŪSZA8s-

Del DraagysczitL* 
Priitataa paikai Sxarfet 

Jaeitu, Kepurei, Kainui 
Špilkas ir Ll>
8u koktu bg»h rdksįfc 
kze-Unk Beipkoradv^ 
Piningus Ir Lt

■ M L

233-235 W. Centre St., ■> Mahanoy City, Fa. 
Na««» hr Namiasi Rakučiai M{ Ujuiei.

Lktavialu Ageatva. Kaattraa Bukžū ir pudaTiite Sxipkarexh nl dūkia Lh9>
Parduoda Szipkortas ant 
-wokiu dmeziaudu kr 
Sriaudu Laivu.

unesiu Piningus la 
Viaaa Dalia SvisU

■aicsiauss ir pigiansa. 
rkn tio kurie per mus 
faesaia api® tai geria žine

DesSovierae 
ta ka aad sow del

S UNION RATIONAL BANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK 5125,000. SURPLUS IR PROFITS *300,00*
9 į Sav.Vabt.RaEdaa tert bksv Banka radetn pinlxjn.

Mokame antra procentą ant aadetn pining* 
Procentą prideaam prie tavo pininga pirm*

A į diena Sausio ir Liepoa menesuosc, aepaiaaat
H į ar atneszi parodini knygute ar ne,
S s Mea norim kad ir jus turėtumėt reikalą su

muau Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.
K Harrlteu Ball, BrexUeotaK
H F. J. Neocip, Vi et yitirihaflM
9 W.H.Echl*r KaajjmM.

...Sobatewb...

S.

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

Jeigu jau 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 exkspresą greičiausej. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS* 812*814 W. 33-rd 8t.p CHICAGO* ILL.

Bell Tellephone Dickinson 3757 W.

Dr. Stankaus Gydykla
Pirmutinė ir vienatine lietuviška gydykla, 

įrengi* tikras lietuvis daktaras Ignotas 
Stankus. Čionai priima ir užlaiko viso
kius ligonius dCl darymo operacijų ir gydy
mo visokiu Ilgu. D01 ligoniu yra įtaisyti 
puikus ruimai su visokiomis vlgadomla ir po 
priežiūra paties daktaro Ignoto Stankaus. 
Pritaiso tam tikrus valgymus dėl kožno ligo
nio. Tame llgonbutyje randasi puikus Me- 
(llkallškas Cliulkns su visokiais bran
giais prietaisais, kaip tai: aptleka su bran
giomis gyduolėmis, visokie instrumentai da
rymui operacija, brangios elektriškos maši
nos, su kuriomis galima permatyti vlsę žmo
gaus kunp, mikroskopai ir tt.

DARO VISOKIAS OPERACIJAS.
Su darymu operacijų ant nosies išgydo; nuo sunkumo, negalSjfmd 

kvėpuoti per nosį, skaudėjimo galvos, greito pailsimo, tankaus peršalimo 
su slogomis ir tt. Su darymu operacijų ant got klės išgydo: nuo skaudė
jimo gerklės, džiuvimo burnos, sauso Kosulio, sunkumo ir negeru jausmu 
gerklėj ir burnoj, užklbimo balso, vargingo ir nespakalno miegojimo Ir 
kitokiu visokiu nelaimiu, kurios paeina nuo gerklės ligų. Daro visokias 
operacijas ant viduriu, kaulu, kojų, ranku, augančiu visokiu guzu ir vi
sokiu lytišku užsikrečiamu ilgu.

TŪKSTANČIAI PADEKAVON U UŽ IŠGYDYMĄ.
Visu padekavouiu čionai sutalpinti yra atgalima, bet keline, eu pavelijimo pačiu 

pacientu, čjonal talpiname:
Franclekue Urbaltle, Camp 10, Foetervllle, Wle ruso taip*— Gnndotlna® daktare 

Ignotas Siankue, valetuo Jobu jau baigiu ir jaučiuos Tiflekai evelkn Širdingai dokavo- 
ju Tamletal už geras gyduoles Ir už teip žema prekę. Jus mane isgydot nuo taip bjau
rios ligos Ir i taip trumpą laikę. Vardę Ttunkt/'s i»s platinsiu tarpe visu savo pažjsta- 
mu Ir ^užpuolus kitai kokiai Ilgai as visuomet navkeiuoF prie jupu.

As, Jonas K. StapronBB. P. O. Box 81. Depoį Etarbonr. Ont Canada, jaučiuos visiš
kai sveiku, dauglaus gyduolių nebeieikalauju, Ištariu širdingą ačiū.

PASEKMINGAI GYDO LIGAS. 7
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sęnarlu, kaulu, strėnų ir šo

nu; užkietėjimo ir nedirblmo viduriu, išbėrimo, kūno nležiejimo, visokiu 
spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, nuo širdies li
gos, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ligų, neuralgijos, 
drebėjimo sęnariu, nemiegojimo ir išgąsčio, nuo greito nuilsimo Ir sun
kaus kvėpavimo, peršalimo ir visokiu slogu. Nuo visokiu užsikrečiamu 
lytišku Ilgu ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi nuo viso
kiu moterišku Ilgu, skausmingu ir nereguliarlšku mėnesiniu, baltųjų te
kėjimu ir gumbo Ilgu.

Visi ligoniai kreipkitės pas daktaru Ignotu Stankų ypatiškai arba laiš
ku be skirumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose 
šalyse, o apturėsit širdingu rodą ir pagelbp. Neklaidžlokit, bet tiesiog 
rašykit arba atvažiuokit ypatiškai ant šito adreso: . vy

I Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad st., Pliiladelph.ia. Pa-'
Offlso ) Nuo 9 iki 1 po pietų Ir nuo 7 iki 9 vakare.
Valandos) Subatoms per vlsp dlen^. ^Nedėllomls nuo 1 Iki 4 popieti!?^



DIDELIS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!

Ydaut padaryti vietos del nauju -
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pasta- 
navijome iszparduoti visa tavora musu 

sztore už labai nužemintas prekes.
Szitas tavoras susideda isz Vyru ir 

Vaiku visokiu Siutu, Apredimu ir t.t.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu 

Apredimu, tai dar turita proga pirkti už 
labai pigia preke o ir galėsite suczedinti 
pininga ant kožno pirkino. Pasiskubinkite 
ba szitas pigus pardavimas tesis

TIK PER 15 DIENIU!!!
Ateikyte peržiureti Tavora o ir patis 

galesites.persitikrinti kaip pigiai galėsite 
viską pirkti.

O V k! I/ E W B P 7 S H 233-235 w- centre ulicze n I ImL W lu£ln MAHANOY CITY.

Žinios Vietines.
r — Szedien 1 diena Okto- 
berio.

— Neužilgio ateja ir Kalė
dos.

— Dienos kas kart darosi 
szaltesnes.

— Kožna vakara per szita 
menesi bažnyczioje atsibus pa
maldos del intensijos S. S. P. 
Marijos Roženczevos.

— Stasis Lukoez isz prie
žasties brangenybes mėsos 
bandė nuskerdyti savo pacziu- 
le o priek tam gerai apdaužė 
už ka turėjo pasirūpint $800 
kaucijos lig provos.

— Tėvai, teminkyte kokias 
“kendes” valgo juso vaikai, 
nes ana nedelia užsitrucino 
sūnelis Lutzo valgindamas 
teip vadinamas •‘lolly-pops’ 
kurios parduoda ant pagalė
liu. Kaip rodos isz to iszliks.

— Nedelivj popiet prie 
bažnyczios likos nutraukta fo- 
tograpija bažnytinio choro.

— Kaip pradėjo geriau 
dirbti tai ir giltine pradėjo 
daugiau anglekasius smaugti, 
o konia kas diena buna nelai
mes kasiklosia: Sztai ana ne
delia sužeido baisei N. Maha- 
noy kasiklosia Adoma Milans- 
ki, kuris gyvena po No. 813 
E. Centre uliczios o kuri isz- 
veže in ligonbuti.

Bukmaute užmusze Juozą 
Dauba, jauna žmogų o jo “bo 
de” Ludvika Vasilu sužeido. 
Daubas gyveno pas Adoma 
Budgina, 1239 E. Pine uli.

f Ketverge užmusze Marti
na Kundrotą Tunnel Ridge 
kasiklosia. Kuna atveže pas 
Joną Greimą kur velionis ra
dosi ant burdo. Buvo tai da 
jaunas žmogus apie 29 metu 
senumo, paliko broli Andriu 
Brooklyne, pusbroli Miką 
Kundrotą ir kėlės pusseserie. 
Paėjo isz Suvalkų gub. Ma. 
riampoles pav. Skerzbaliu 
kaimo Prenu Parapijos. Pri 
gulėjo prie Szv. Antano drau
gystes kuriuos kasztu likos 
palaidotu panedelio diena.

— Subatoj 12 diena ežio 
menesio bus didele paroda isz 
priežasties ketvirto susivažia
vimo arba seimo “National Co
lumbus Association of Ameri
ca”. Taja diena teipgi pripuo
la Kolumbo Diena ir aplinki
nes kasiklos nedirbs. Visokios 
draugystes aplaike užpraszi- 
mus dalyvauti ant tos parodos 
ir beveik visos jau nutarė eiti 
su paroda. Lietuviezkos drau
gystes teipgi aplaike užpraszi- 
mus bet kaip girdėt tai da ne
viena davė atsakima kad paro
doje dalyvaus.

Lietuviszkos draugystes pri
valo apie tai pasirūpint ir ne
pasilik! užpakalije, kadangi 
visokios angelskos draugystes, 
klobai, fajermonai, teipgi len- 
kiezkos, slavokiszkos ir kito
kiu tautu draugyjos jau nuta
rė eiti ka ir Lietuviai privalo 
daryti.

— Kaz. Baronas randasi 
kalėjime už neteisinga ir ap 
gavingu budu aplaikyma “mai 
nierio certifikata” isz kuria 
priežasties ir nedažiurejimo 
likos užmuEztas Vincas Gere- 
vicziue. Baronas tvirtina buk 
jam kitas pasirūpino popierae.

— Pacziule p. Tam. Kvino 
isz Detroito, lankėsi kėlės ne 
delias pas savo gymines ir pa- 
žinstamus Mahanoju, Szena- 
dori ir Minersville. Petniczioje 
sugrižo pas savo Tamoezeli.

— Szendien bus paskutine 
diena mokėti už vandeni už 
terminą nog 1 Aprilaus 1912 
lig 1 Oktoberio 1912. Todėl 
mokėkite szendien ba po tam 
bus uždėta bausme. Per pa 
liepimą Mahanoy City Water 
Co. Ei. S. Silliman Sup.

— Tik jau bjaurybių ran 
dasi ant szio svieto kurie tik 
tykoje ydant padaryt savo ar
timui skriauda, kuri jokios 
naudos jiems neatnesza. Ana 
nedelia kokie tai niekadejai 
supjaustė visa skalbimą del 
Juozo Patriko ir Petro Valleto 
insigaudami ant kiemo nakties 
laike. Tokius rakalius tik per- 
szaut.

— Panther Creek Valley 
9000 anglekasiu sugrįžo prie 
darbo. Kompanije praszalino 
nuo darbo neprigulinczius in 
unije.

f Mateuszas Czerkeviczia 
isz Morijos peczes aplaike gro- 
mata isz Lietuvos kad jio su 
naus Jurgio pati mirė 20 Au
gusto Suvalkų gub. Mariam 
poles pav., Alzbiecziuku kai
me, Plutiezkoje parapijoje. 
Nabaszninke pergyveno su vy
ru apie vienus metus ir mirė 
po kudikuj. Czionais Ameri- 
ke paliko dvi seseris Viktorija 
Medeliene ir Ona Karkeliute 
katros gyvena Minersville.

— Ant Matuseviczius likos 
sužeistas Tunnel Ridge kasi- 
klasia.
‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga 

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

Apszvieta, apdaryta $1.25. 
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10c.

Gaunama pirkt tik pas:

T. Astramski, 943 S. 2nd. St, Phlla. Pa,

Pasakyk savo paežiai!
Pasikalbėk su savo paezia. 

Pasakyk jiai apie ateinanczii s 
prezidento rinkimus ir klau
syk ka ji turi apie tai sakyti. 
Beabejones ji gana iszmintin- 
ga žmona. Moteris kaip kada 
iszmintingiau apsvarsto daly
kus negu vyrai. Papasakok 
savo paežiai naujeuas isz visu 
szaliu Amerikos, kokius gerus 
laikus dar turime, visur biznei 
geri, f irmerams viskas gerai 
užderėjo, fabrikai visur be 
persto ves dirba. Pasakyk jiai 
kad New Yorke ir Chicage 
kupeziai isz visur pnbuvineja 
ir orderius duoda ant visokio 
tavoro ir kad tie kupeziai gi- 
resi isz geru laiku.

Paskui paklausk savo pa- 
ežios ar ji norėtu tuos gėrius 
laikus permainyt ant bloges
niu, beabejones atsakytu kad 
ne. •«

Paklausk savo paezios ar ji 
pristotu kad akeziza butu pa
naikinta ant visokiu tavoru 
pargabentu isz Europos, ir 
kad jaigu teip stotųsi tai viso
kį tavora trauktu isz Europos 
už tai kad tenais pigiaus atsie- 
nia darbininkas ir tokiu budu 
viską galėtum pigiaus czionais 
pirkti o czionaitines fabrikos 
ir kitokios dirbtuves turėtu 
stoti ir žmones isz to neturėtu 
ka veikti. Papasakok savo pa
ežiai kokius laikus turėjome 
apie 15 ar 18 metu adgalioe 
kada demokratai vieszpatavo. 
Pasakyk jiai kaip tada szim- 
tai tukstancziai Amerikonisz- 
ku darbininku patrotino dar
bus už tai kad visokį tavora 
tada trauke isz Europos. Pa
pasakok jiai kaip tada tie 
tukstancziai darbininku ėjo 
in Washingtona ir melde vald
žios idant duotu jiems adgalios 
darba. Papasakok kaip 1897 
mete farmerei turėjo parduoti 
savo farmas už tai kad negalė
jo atmokėti skola, tas viskas 
buvo už demokratiszku laiku. 
Kada republikonai vėl iezlai- 
mejo tada laikai pradėjo eit 
gerin. Dabar demokratu kan
didatas Wilsonas su Roozveltu 
nori ta viską permainyt ir pa
daryt vėl teip pat kaip buvo 
demokratiezkuose laikuose. 
Paklausk savo paezios ar ji 
norėtu kad butu vėl blogi lai
bai, beabejones atsakytu kad 
jokiu budu nenc retu kad tie 
laikai grįžtu, todėl nesiduok 
apsigaut, bet laike rinkimu 
balsuoke už Tafca o viskas 
bus gerai.

W.TRASKAUCKAJi
Pirmutini* LfatMolszhas*.

GRABORIUS

I Laidoja Knnv»
R/fluus ir Vešiai m del Farivzžiaijisa 

Kraueto Dalytos la L k
V’lsi.-* atlieka ka BOfferiaese ir puikians* 
*3 vira Kilnotais rtliutlah krsdpkiiot

• buo'ta visam* aiganodintata.
5S0 W. Centr* gi. Hahaaoj Cit)

Smarkus lekioto j as.
Nesenei arti Chicagos atbuvo lenktynes, kurias laimėjo Julus 
Vedrines francuzHS lėkdamas lG7į miles ant valandos. Paveik 
slas parodo Jin su maezina lėkdamas prie galo savo keliones.

Prezidento rinkimas.
Novemberio (lapkr.) mene

sio pirmąjį antradieni sziais 
metais Suv. Steituose bus ren
kama prezidentas. Prie sziuju 
rinkimu visos partijos uoliai 
ruoszias.

Vienog, kokios partijos kan 
didatas tgali būti in preziden
tus iszrinkta, to nei viena par
tija dorai nenusimano.

Toksai neaiszkus padėjimas 
kilo isz to, jog greta senųjų 
demokratu ir republikonu 
partijų buvusis prezidentas 
Rooseveltas sutvėrė nauja 
partija, kuri pakriksztyta 
“Progressive Party” (Pirm
eiviu partija) Jos kandida
tais in prezidentus pažymė
ta Roozveltas ir Kalifornijos 
gubernatorius Johnson.

Naujajai programa pats 
Roozveltas sudarė. Jinai skam
ba labai pažangiai. Jon sudėta 
socialistiszku programų reika
lavimai. Roozveltas reikalau
ja moterims lygiu teisiu su vy
rais muitai busią peržiureta, 
kad jie butu visiems pilie- 
cziams naudingi. Roozvelto 
programoj kalbama apie pen
sijas, pasenusioms darbinin
kams, apie darbo už draudimą 
vaikams, apie 8 vai. darbo 
diena moterims. Be to viso dar 
iszstatoma visa eile kitokiu 
reikalavimu. Ir Roozveltas su 
savo partija eina tai po j at toli 
kaip sosialistai. Tiktai skirtas 
yra tame jog socijalistai po 
ra deszimtu metu kovoja už 
sziuos dalykus ir jog Roozvel
tas visuomet buvo socialistu 
prieszas!

Bet Roozveltas dar ir toliau 
yra nuėjės su savo reikalą vi 
mais. Turinczios but investos 
komisijos, kurios paskirtu mi
nimaliuos algas toms pramoni- 
jos szakoms, kur darbininkai 
menkai uždirba. Politiszkais 
Roozvelto partijos reikalavi
mais iszstatyta referendum, ini 
cijatyva (inetatymu leidimas 
isz žmonių sumanymo), atszau- 
kimas netinkamu valdininku, 
aprubežiavimas teisdariu, kad 
negalėtu savo valia atmesti 
szalies instatymu; apart to, 
Roozveltas dar reikalauja, kad 
trustai butu kontroliuojami. 
Kad isz ežiu gražiu reikalavi
mu beveik nieko nebus invy 
kinta, kad ir Roozveltas butu 
in prezidentus iszrinkt s, apie 
tai Amerikoje maža kas abe
joja. Vienog, nesusipratusiems 
susigaudyti Roozvelto politi
kos gana.

Naujoji partija yra sutverta 
farmeriams, mažesniemsiems 
biznieriams, taipo-gi “geres
niems” darbininkams. Jinai 
nekovoja su kapitalizmu, tik 
stengias ežios tvarkos susimety 
mus ir gumbus atitaisyti, Nau 
josios partijos nariais-reme- 
jais yra stambus kapitalistai, 
truetu ezulai. Jie sudėjo dide
les sumas, kad jaunute partija 
galėtu konkuruoti su eenomsio 
mis. Ir szitas iezlaidas kapita
listai stengeis susigrąžinti atgal 
jei tik Roozveltas užimtu pre
zidento vieta.

Su Roozvelto partija demo
kratams ir republikonams rei
kia rimtai skaitytis, nes Rooze 
velto ezalininku tarpe yra ne
maža garbingu vyru ir moterų, 
kurie yra atsitraukė szalin nuo 
senesniųjų poniszku partijų.

Socijalistai kol kas sziais 
rinkimais tegali suskaityt savo 
szalininkus. Socijalizmas Ame 
rikoje dar nedaug ka reiezkia 
1908 metais per prezidento 
rinkimus isz 15 milijonu rin
kėju susirinko 418 tukstan- 
cziu eocijalistiezku balsu; da
bar gi prie 16 milijonu rinkė
ju tikimės nuo socijalistu kan- 
didata surinkt in 800 tukstan- 
cziu balsu. Kol dar nebuvo 
Roozevelto partija atsiradus, 
žymus Amerikos socijalistu 
vadovas Berger pranaezavo net 
kad už socijalistu kandidate 
turi susirinkt in 2 milijonu 
balsu. Dabar gi mažiau susipra 
tusius Roozveltas pasiglemsz. 
Bet užtaigi juo aiszkiau pasi
matys tikrųjų socijalizmo tza- 
lininku skaiezius.

Ant pardavimo.
Parsiduoda namai po No. 

532 ir 534 W. Pine St. Atsi- 
szaukite in Parmley Sztora 
288 W. Center fit. j ?)

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti
Preke — 10c.

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

RUBINĄ SU L V A. 
Perdėjo a at Lietu visiko D. T. B.

Preke — 10c.

... Tik riaušes Kabalas...
Alba atidengimas paslupcziu ateities 

—su pag'alba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldiszkn

Persiszku, Graikiškų, Aiab:szku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10c.

Prisiuskite 25c. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paczta.
Ka-ztus nusiuntimo mes apmokame.

W. D. Bcczkowski-Co.
520-S22 W. South Al; Matanoy City,Pa.

VISOS
MOTERIS

Užprnvzom visas Moteris kurios geidže 
pasilikt ‘'Sveikos ir Drūtos” pilnos givybes 
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvojan- 
nistoje, pribūta pas mane ir pamatitu ka 
padare^ del kitu moterių kurios ir kentėjo 
ant moterissku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk 
be jokios abejones. _

Tokie dali kai yra per svarbus ant a t judė
jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PR1ŽURA ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

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

Wilkes=Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama

GERAS BAIGTAS TURĖTI

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

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

No. 6.
»L< Nusipirkite sau keleti
j;..', i Bateliu

NOMEVICZim HO. 6.
\ Geriausia Arielka Visam

> . . .. h : /•;,'li-.vte. Tik $1 už Bnleli. 
f.,-' ' •' ■ į T( mosite ir vbokii

Ateikyte dabar
M r- laika, duokiU sa»o

. .. . orderi o bus jums pristatyti

■ 2 į S. Flotecz
' 403 West Mitstai A?i.

B Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas.
H Jaigu paežius nekeps tada sugražiname piningus 
H arba permainom pecziu.
B Be baimjs galite pirkti musu Keystone Pecziu.

Geriausias peczius už tuos piningus.
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.

Savirszum 3,000 tu Pecziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Id iki .Sts. Plymovlb, Pt. 

...SAVINCNKAS III FABRIKANTAS- 
Garsiu LieiuilsziJi-Lerl szkyVilsts,

C Malianoy City, Shenandoah,
VjIIIIIcIII S Mt.CarineĮ, Landsford.

Naujas Rudeninis 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 Rudens. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

JIgf-Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahenov City, Ps

o

o

M
S
s

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtas pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskailanl 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Jszdirbam. 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajui. IlejenLelna 
kancelari jayra rėdoma per valdiszka not&ra 
J. G. Miliaucka. Užkviecziain lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
j asu bankinius reikalas o fieratikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
i r t irleisy ngai.
siunezant paczed amu i 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Kegistruotam Laiszke, ar pe» 
Expraso Money Orderi.

Kiekvienas Li< l11iukas
teinJ privalo užlaikrti vi-ada mmu 
puikias l.iei- .i-rk. -r Gyduoles save 
Sztoruose aut pard - uno, kadtmusu 
tautietei reikola-u'.joi ;;aletu.,nMi- 
pirkti ir ne• •»!. dauln lazduoti 
>.ir.;i’jis dovan.-.i kv'-deo1'nors

.. ■ - .in'.ikai
r-szykitepa V >r’i A m-s gyduo- 
les ij-> ;:.ras u/.i’ irbis; parduekvte 
raura ’t>Litf -ri zkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l. 
Egi u t erų No. 2. 
Zmijecznik...... .25c., 50c.

........25c.
f (k1 

k$LOO.

ir snsiraszoxntu

KAIP PASILIKTI AMERKŪŠ’PiLIECZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj 
kalboje, turinis inStatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsukimai kaip isz 
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituczija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
Klobas maudamas reikale, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norinteje gaut ežia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order).

Lithuanian Am. Citizens Club
Skaityk o žinosi viską.

Jaigu ne turi mano katalogo raszyk 
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri 
pku, Klernetu, Tribu ir daugybe 
kitokiu Muzikaliszku 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 Gromatu 
supuikiauseis apskaitimais ir dainomis 
sudrukuotais apink konvertais tuzi
nas už 25c, penki tuzinai už $1.00. 
Popieros su paauksuotom kvietkom 
50c. tužinas Turiu Teleskopu su

paveikslais parodanezeis visa Kancze 
Kristaus su 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. Reikalaukitie viską pas tikra 
lietuvi o gausitie teisingus tavorus. 
Prisuskite savo adresa ir 2c. Marke o 
gausite mano Kataloga.

Reikalingai Agentai! pajosime hmis 
- ZiegOFrlius rr Lencu-
gelius už labai pigia preke ir duodame kre
ditą ant viena, dvieju ar trijų menesiu. Mes 
prisiusime visokiu gatunku ir gales't e parda
vinėti tarp savo draugu ir pažinstamu pf.da- 
rvsitgera uždarbi nog$l>5 lig$75antncdelios. 
Raszykite o prisiusime pigias preke?.
Dealers Wholesale Co.

tit no or)

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Malianoy Avė.

Mahaiioy City, Pa.
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RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
- PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GliEll ZIAI SI GAlIAIt/.l — 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tani New Ymko o Pusne* I e j< kiu rerstoiimu.
PUIKI GAR1.A1VAI: CZAll - RUSK - Lt S ŠIA

In Ilotterdama S Dienas. J n Libawa 11 Dienu. '
$31 Treczta Klaaa ft: 3
$45 Antra Ktusa $50
$C0 Pirma Klasa $0      .......
A. E. JOHNSON £ CO., (General Pa>.t«n^er Agto. 27 Eroadway, York, N.Y.i ■■■ *v-.-^Mv*wrh..rr.a-n.vi.w. vv i io ■ -.m — i f --

Garlahal tnzele [ 1.<"r k- ’ (°.,1 )
' N®’Torto |c»;, 2LapkrMo(N»v.) 
Apie d&uglanp o«ite j ..- r.t.eo u.ei.'i s ar) ■

PUIKUSTAV0RA3.
1

Kiekvienas tuos žodžius isztars 
paragavęs nr.isti gėrime s. Parsi- 
traukit o persitikrinsite. j.

tfiai-nrCt O | cziau lig $8 už galona. Turime 
partraukta tiesog isz Rosij< s 
Ruskos arielkos po $1.50 kvorta.

Atsiųskite adresa o gaus’te katalogu 
Fr. SlrawInskiS. 1807 Carson St; iu«bur8b,Pa.

i

h

Linimci
Gyduole kosulio

.25c.
,25c.
,2.5c.

Lnkeon d. I vaiko...Į. 
liai vaikams nuo Kirmėlių
-

Vanduo uuc iu.....................^.25c.

Mill

V id i
vinueios....................
x'*‘* t’, v ■ '

Zi

IMUIS,.

.25c.

.žoc.

..75c.

N

.DCC- 
Galvos 

....... 10c. 
.......  1‘K;. 

Aid; avimo 
.............25c.

Geležinis sudrutintojaj 
VaibLas nuo Papauto. 
G/d. nuo Grippo.......
Plauku HĮ’-vi ?.• iojas..

Kinder 
iiobriaus L.
• zvelnialojai
Kraujo valy

pas Vaikus
ztavolo).

rd. n

...tbc.

...50c.

...10c.

25c.

i‘Jc.

.j-2.00.'

.U.'JC.

e...... 25c.
............. 50c.

....... 15c.
\ a . ................ 26c. ir $1.00.

, į ....................  2oc
nuo u>. :-ji r»o Pautu ar!>& 
na- aus: io P .krubuth §>1.25.

J /d. OUO

MERCHANTS os ir ITiiiostiejai
Skaitykit!!BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Valstijos Kasijerius turi 

sudėtus Piningus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Malianoy City, Pa. Jaigu yra 
atsargi Banka del Valstijos, tai 
yra ir del jus invales gera 
Banka. Szitas Banka moka 
procentą ant sudėtus Piningus.

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

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

...DIREKTORIAI...
C.L.Adam, Vice-Prezidentas.

A. Daniszcwiczia.
L. Eckert.

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

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

E*li ) Fabrikouse

Vartojau Provas už Keliesivas per 
daugeli metu. Szaukil- s paa mane 

a 
tukstnnozius l’rovu vartojau, kurie 
buvo pražudo rankas ar kojas, prane 
szu jogei žmones su o*■ lėlėm kulia- 
etvom g-l.u. t! js tukstanoziu 

, ■ -i
h

Apznaiminu Lietuvius kad Kompanee 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save ap įgarsituir jus Provas priimtu 
ir tuom :k tia ia ir vilkina liki laikas 
skundimo it ibiu ę? ir dauyri'u skųst 
negali. Rodazuždyka duodu ant 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szucm adreso!

B. S. TANKAUS
Cresskill, N. J.

J j I ETŲ VISZK Asjd OTOG R A TĮSTAS

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

Ir.deda Fotografijas in Špilkas, 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukineja 
Po&t-Karczius. Parduoda Geimas ir t.t

Jaigu kada busite

PHILADELPHIA, PA.
Tai užeikite in

T? IETUV1SZKA OTELI

JUOZAS 0K1VSKAS
(I.IXXIMMIAS)

N. East for, 13-th. ir C llc'.»h l! Stroats.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite 
pavalgyti ir galima pernakvoti.

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKCRCZIU iii SIUNTIMĄ FINIKU.

' i 
linijų in ir isz J.i !>iv<?.- Siunezia 
Piningus in \ as Dalis Svieto greitu! 
pigiai ir t ing-o. Raszikite pas 
mane o gaueite t isinga atsąkiipt

m’p r; i:’-D ] - a riaclrio
^algi.nn "avnm Ir Bnozerne

Fr. Petraitis - Clymer,Pa.Tiktai For Szita Menesi.
Už 30c. garsite 12 gražiausiu Popierių su 

margintais Konvertais teipgi knygele del . 
pusi mokinimą raszyti gromata«, kiek žmonių 
Vftlstijuose ir t.t. Prisiuskite stempn už 30c j 
ir raszyk koks esi o pri-iu-i tinkamu |>opie- 
riu nes turiu 70 visokiu ga'unku.

M. A. IGNOTAS ,0SkHi,.^ irc‘
(_ū MQO1)

Utah 0IU
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

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

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

iszsiuncziu in prisakyta vieta. Jszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: 

A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, Ohio.

Naujas Isz rail'iras

Apraszima siunezia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

PJutku puolimą ir užsiaugiaima, 
N'1/uli, l'.ipuczku?, Pleiskanas 
ir kitas panasz.ias ligas.

Nekuriama apgavejams daktarams 
inmokate po keletą deaatku doleriu 
už neiszgydima. Naudokytes greitai 
isz szitos progos. Raszykite tuojaus 
ant adreso pas Specialistus:

Drs. Mza & Co.
B’dway & So. 8-lL Brooklyn It




