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ISZ AMERIKOS
Katra moterele pralenks 

szita barszkute.
San Francisco, Cal.— Jonas 

Carcoran, pardavėjas žemiszku 
locnascziu, innesze skunda ant 
atsiskirimo nuo savo paezios, 
už nuolatini klegej ima ir persz 
kadime jojo bizni j e.’Jonas pri
slėgė, buk jojo pati ant jojo 
bardavosi be paliovos per tris 
ir ketures valandas be perstoji 
mo ir teip paylsdavo, jog nuo 
klegejimo apalpdavo. Su tokia 
barszkante paezia ne nori gy
venti toliaus.
Po 20 metu atmokėjo skola 

daktarui.
Atlanta, Ga.— Priesz dvi- 

deszimts metu kokis tai J. C. 
Carlton isz Alberville, apsirgo 
ant gelton drugio. Gydė jin ta
da daktaras Smith. Ligonis ta
me laike neturėjo kuom užmo
kėti daktarui už gydimą, neš 
po kelioleka metu dasidirbo 
turto o daktaras dingo jam isz 
akiu. Carltonas per 20 metu 
jeszkojo savo geradejaus idant 
jam atiduot skole ir rado jin 
hotelije Atlantoja. Užmokėjo 
jam skole ir padekavojo szir- -- ■——■— i: A '  • 

Chicage aresztavo 876 
rubsiuvius.

Chicago.— Subatoj pa 
jos virszininko. pagelbininkas 
Schuettler paskelbė, kad nuo 
pradžios straiko iki szios die
nos aresztuota 876 žmones san- 
ryszyj su dabartiniu rubsiuviu 
straiku.

Jis tai padare atsakydamas 
ant užmetimu apie policijos 
žiaurumus ir tyrinėjimu alder- 
manu kamisijos.

Jis sako, kad rubsiuviai su- 
musze ar užpuolė 339 žmones, 
o 449 žmonėms buvo grasinta, 
154 atsitikimuose nukentejo 
nejudinamoji savastis, daugiau 
šia langai.

Iszviso policija gavus 1,023 
skundus.
13 pražuvo ugnije Brooklyne.

New York.— Trileka ypatų 
pražuvo, ugnije ant North 
Sixth uliezios Brooklyne-.o 30 
kitu likos bepastoges. Vienoja 
szeimynoja pražuvo szeszios 
ypatos. Ugnis prasidėjo nuo 
trūkimo liampos, nes tame na 
ne nesirado gazo ne elektriki- 
nes szviesos.

vasties.
Susimusze už patogumą 

savo paežiu.
Marinette, Wis.— Mikola 

Kubiakas ir jojo dragas Juozas 
Janaviczius iszsirenge ant geru 
laiku in Menominee, Mich., ir 
kada pradėjo kalbėtis apie sa
vo pacziules, pakylo terp juju 
gineziai, o vėliaus ir musztyne 
apie tai, katra isz juju moterių 
patogesne. Ant galo abudu bu 
vo^patraukti in suda užmokeda 
mi geraš bausmes ir prižadėji
mo, jog daugiau ne gers ir ne- 
siginezys apie savo moteres.
Ugnis sunaikino katalikisz- 

ka priglauda.
Harrisburg, Pa. Ugnis sunai 

kino lig pamatu katalikiszka 
priglauda del jaunu merginu. 
Norints terp mergaieziu paky
lo didelis sumiszimas, bet gy- 
vaseziu nepražuvo. Priežasties 
ugnies yra nežinoma.

Vaikai nukankino senuką 
ant smert.-- Nupjovė jam 

ausis.
— Chicago. — Juozas Osbor 

ne, gyvenantis pats vienas 
Grand Crossing, kuris likos 
nužudintas 20 Oktoberio, tik 
dabar iszejo in virszu jojo bai 
saus nužudinimo per prisipaži
nimą 16 metu vaiko Juozo Me 
reko. 1 ■

Tasai jaunas ižgama su ki
tais vaikais užklupo ant senu
ko mierije apipleszimo, nes gir 
dėjo buk senukas turi suezedi- 
nias daug aukso. Kada jiems 
gervaliai nepasake kur turi pas 
lepias savo turteli, vaikai pra-. 
dėjo senuką kankyt. Pirmiau
sia nupjovė viena ausi, po tam 
ir kita, bet senukas neiždave 

. slaptybes. Tada vienas isz jau
nu iszgamu kirto per galva se
nukui su moliniu puodu, per
kirsdamas jam galva nuo ko ir

Ko sziadieninis mokslas ne 
gali mums iszaiszkint:

Kuom yra miegas.
Kaip akys mato.
Isz ko elektrikas pakyla.
Kaip sėkla iszauga ant me

džio.
Kaip rože padaro savo per- 

fuma.
Isz kur saule aplaikineja 

karszti.
Del ko kompasas vis rodo 

in Žiemius.
Del ko pauksztis padirba sa 

vo pirmutini lizdą.

ma vaiko ir mergaites.
Kokia atmaina pastoja gele- 

žije kada tas buna magnetą - 
zuotu.

Del ko lietus nupuola vieno 
j e vietoj o kitoj visai ne.

Kaip salo seka paskui žmo
gų suuodęs jojo pėdas.

Del ko obuolis puolė ant že
mes o ne in ora.

Del ko pauksztis 
tamsumoja per girria ir 
taiko in medi.

Skirtumas tarp gyvo 
gaus ir numirusio, arba 
pusio szunc ir gyvo.

Ir daug kitokiu dalyku ran
dasi ant szio svieto apie kuriu 
slaptybes žmogaus mokslas ne 
yra sztant iszaiszkint.
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Berlinas.— Kares ministeris apgarsino, buk feldmarszal- 
ka Hindenbergas buvo priverstas apleisti užklupima ant 
Dvinsko terp Szventszenu ir ežeru Eseno ant žieminio rusiszko 
franto. Vokiecziai dabar mėgins užklupt ant maskolių nuo 
szalies Novo Aleksandrovsko.

Manasįja^^ 
Rovanica
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Negali ingalet Masteliu prie Szventenu ir Dvinsko

Alientu vaiskas alsinusias in Salonika in pagialba Serbams prieszais Vokieczius

Anglai neteko 493,294 kareiviu.
Londonas. — Anglai nuo kares pradžios iki 9 d. Spalio 

neteko 493,294 kareiviu. •
Vakariniame fronte anglai neteko kareiviu: užmusztais— 

aficieriu 4,401, kareiviu 63,059; prapuolė —aficieriu 1,657, 
kareiviu 61,134.

Viso anglai neteko kareiviu visuose frontuose:
Užmuszta —aficieriu 6,660, kareiviu 94,992.'
Sužeista — aficieriu 12,633, kareiviu 304,832.
Prapuolė —aficieriu 2,000, kareiviu 72,177.
Viso neteko —aficieriu 21,293, kareiviu 472,001.
Tokias skaitlines premjeras Asipiith pasiuntė atstovu bu-

Apskaitliuojama, kad iki 20 d. Spalio visoms kariaujam 
ežioms szalimis szi kare leszavusi $24,801,000,000 neskaitant 
sugriauto miestu ir sunaikinto turto. .

Anglijai kare leszavusi $6,163,000,000; Francijai — 4,- 
128,000,000; Rusijai —3,724,000,-000; Italijai —$643,000,000; 
Vokietijai —$7,380,000,000; Austrijai —-$2,763,000,000.
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Kalifatu

Ant ulyczios.
Ona:— Begkiva Mariuk 

greieziau, ba kokis tai vyras 
paskui mudvi eina!....

Marinka:— Asz vyru suvis 
nebijau...

Onuka:— Ir asz nebijau— 
nes matai vyrai mėgsta tokias 
mergas, katras nevos vyru bi
josi.

GT REDYSTE “SAULES” 
NEATSAKO IR NEYMA ANT 
SAVES ATSAKOMYBES UŽ 
JOKIUS DANESZIMUS IR AP 
GARSINIMUS PER KORES
PONDENTĄ.

Vokiecziai vėl ejna ant Rygos.--Paėmė in nelaisve 41,000.
Londonas. — Gen. von Hindenburgas vėl pradėjo smarku 

veržimąsi prie Rygos. Oficialiai Berline paskelbta, kad jis jau 
laimėjo gana dideli plota žemes.

Vokiecziai veržiasi prie Rygos abiejom pusėn Takumo- 
Rygos geležinkelio palei Rygos ilanka. Vokiecziai jau pasiekė 
Raggasem-Kemmern-Jaunesmlinija. (Kemmern yra 20 my
liu nuo Rygos). Rusu aeroplanas nuszautas ties Ryga-

Bavaru kariuomene atmusze rusu ataka prie Baran avi- 
ežiu.

Austru-vokiecziu kariuomene veikianti Susijoi ir Serbi
joj spalio menesyje suėmė 244 oficieriu ir 40,969 kareivius be 
laisvėn. Taigi atėmė 80 kulkasvaidžiu ir 23 vėliausias kanuo- 
les, neskaitant daugybes’kan uoli u- senosios ruszies.

Gen. von Hindenburgas suėmė 98 oficierius, 14,182 ka
reivius ir 40 kulkasvaidžiu.

Gen. von Linsinge — 32 ofic., 4,154 kareivius, 2 kulkas-. 
valdžius.

Gen. vin Bothmar —3 ofic., 1,552 kareivius, 1 kulkasvai- 
di.

Gen. von Mackensen — 55 ofic., 11,937 kareivius, 16 kul
kasvaidžiu ir 23 klanuoes.

Ml GERMANY and HER ALLIES M
FORCES. , . ---------- -------------------------- ------- .

' Vokieęziai Serbijoj paėmė Milanovicus ir Kraguyevatzo arsinola.
Paskandinta 20 vokiecziu laivu.

Londonas. — Liverpoolio laikrasztis Post sziandien skel
bia, kad Baltijos juroi anglu submąrinos paskandino ne ma
žiaus kaip 20 vokiecziu laivu begyi dvylikos dienu nuo spaliu 
11 d. iki spaliu 23. Paskandintu laivu inta]pasiekusi daugiaus 
kaip 38,000 tonu.

50,000 Austru puolė Italijoj.
Paryžius. — Laikrasztis Figaro raszo, kad Italu ofensivas 

buvo baisiai skaudus austrams. Sulig Figaro žinių deszimties 
dienu bėgyje Italijoj kares lauke puolė arti 50,000 austru. Isz 
szito skaieziaus 10,600 buvo užmusztu, 30,000 sužeistu ir 80,- 
00.0 nelaisviu.

Italijoj musziai tebesziauczią. Italai, sako, nesiliausią už- 
I puldinėję austru, kol neatsiimsia nuo j u Plezzo, Gorizia ir Tol 
mino.

Isz Genevos atėjo žinių, kad Italai tuieje pasisekimu Plez 
zos pietuose, isz kurios vietos yra apszaudomas Gorizios toli
masis fortas,

AKYVOS ŽINUTES.

* Philadelfijos bankai turi 
žmonių sutaupytu piningu 
$453,820,568.

* Lig szam laikui atlankė 
Panamos terptąutiszka išzkel 
me 14,000,000 ypatų.

* New York mieste randasi 
20,000, siuveczku ka*tik siuva 
marszkinius.

* Kanada perka nuo Ame- 
riko kas metas plitu, paipu ir 
lentucziu ant stogu už $12,000,- 
000.

* Iszgabenimas žmogiszku 
plauku isz Italijos kas metas 
isznesza ant $4,000,000.

s
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KAS GIRDĖT? Nebeliko Velniu neberei 
—• •- J.-.',--- ■■■ i.-,

kalinga ir pekla.
Bus jau suvirszu dvideszimti 

penki metai kaip tūlas Lietu- 
vys, isz Detroit, Mich, pradėjo 
pardavinėti velnius. Tas ama
tas labai jam pasisekė nes pir
kėju tiek daug atsirado jogei 
su keletą metu visus velnius 
iszpardave ir pekla liko visisz- 
kai tuszczia, tik vienas Belze
bubą pasiliko besėdantis ant 
savo tamsybes krėslo; neregė
damas savo tarnu ir pagelbi- 
ninku daugiau, kaip tik savo 
tarna szluba velnią sucimpines 
užklausė:

“Dankuli! kas atsitiko su 
mano lietuviszkais velniais? 
Kad lietuviszka pekla visisz- 
kai tuszczia.

“Galingas karaliau tamsy
bes, drebėdamas prastenėjo 
velnias, ar tau dar nežinoma 
kad, “monu pardavėjas” gyve
nantis Sziaurineje. Amerikoje 
mieste Detroit, Michigan, isz- 
gaūdi visus lietuviszkus ir dar 
daug lenkiszku velniu ir isz
pardave lietuviams kur tie da
bar vargsta ir dirba dykai ga
mindami žmonėms nauda o pa
tys stimpa badu.”

“Na, palauk kad tas rakalis 
tokias gudrus ir už mane gud
resnis, jei jis pataikė visa ma
no armija paleisti in balta vie
ta tai asz jam pavesiu ir pa- 
czia pekla, o asz pats isz lietu - 
viszkos peklos persikelsiu in 
rusiszka pekla”,—kalbėjo dan 
tis grieždamas Belzebubą.

“Dankuli eik paszauk tuo- 
jaus kamarninkus ir tegul pek 
la iszmieroja ant margu ir pa. 
daro pienus, o asz kita siunti
ni nusiunsiu pas “monu parda
vėja” tegul jis pribuna kuo- 
greicziausiaį asz ji padarysiu 
savo generaliszku agentu ir te
gul jis kėliau ja per lietuvius 
pardavinėja peklos žeme.”

Kaip Belzebubą pasakė teip 
ir padare, iszmataves pekla pa 
dare planus ir jos pavede “lie- 
tuviszkam raganiui” kuris da
bar apsirinko sau tuom laikini 
gyvenimą Chicago, Ill. ir pasi
vadinės save kunigu važinėja 
po lietuviszkas apygardas ir 
pardavinėja peklos žeme.

Kaip teko sužinoti tai tas 
garsingas Belzebubos agentas 
žada nepoilgo pribūti in Day
ton, Ohio, kur tikes keletą 
akru peklos parduoti del ko
kio tai “kuningužio”. Fotam 
isz Dayton, Ohio žada leisties 
per Ohio valstija ant Naujos 
Anglijos linkou.

Varkszai lietuviszki velniu
kai sužinoję, kad negana “Ra
ganius” juos pardavė in nelais 
ve ir padare žmonių vargais ir 
dabar dar ir ju tėvynė pekla 
pardavinėja; teip inszirdo jo
gei visus sztorninku prasmirdu 
sius kiauszinius iszpirko ir lau 
kia ant “Tamsybes apasztalo” 
prrjiemimo.

— Vox Populi.” 
----------------» • •»--------------- .

Ant ko pažint ne apszviesta?
— Pažinsi ant to: Pliovoje 

bjaurius žodžius.
— Buna iszsižiojas.
— Kaip valgo sznioksztuo- 

je ir cziaukszi su lupomis.
— O jau ka skrybliaus, tai 

jau nuo savo puodynes niekad 
ne nuima kada ineina in grin- 
cze.

Yra tai suvis mažas daigtas 
ir ne daug reike ant to moks
lo o bet sunkei tokiam lauki
niui pareina to prisivaktuot, 
nes del kiaules ir tas yra sun
kenybe.

Musu vaikai.
— Motinėlė, ar tai teisybe, 

jog garnei ant žiemos iszlekine 
j e in Itąlije?

— Teip, mano vaikeli.
— Tai mano jaunas brolelis 

ka gimė per Nauja Meta, gal 
bus Italijonu.

Dvideszimts sklypu veda ką 
re Europoja ir kaip rodos tik 
viena Iszpanija dą malszei sė
di. Puse žmonių ant svieto ir 
tris penktos dalis svieto kąriau 
na terp saves, o kožną menesi 
tuju kruvinu musziu pasidau
gina.

New Yorke pąlicija padare 
ablava ant apgavingu advoka
tu. Tieje advokatai randasi 
po ’ kaucija o j uju pravardes 
yrą: Moryc Azofski, Moryc 
Bleestein, Harry Ranter, Aron 
Jaffe ir P. Wlodawer.

■ k '-".-.mA- -u1 ’

Ąronas Jaffe badai už gana 
dydelius piningus apsiymdavo 
iszvalnyt nuo vaisko visus tuos 
ka pabėgo nuo kariumenes.

Gal ir musu nevienas tautie
tis gavosi in rankas tuju netei
singu židiszku advokatu.

Ant susirinkimo graboriu, . ' o
j New Yorke likos nutarta 
idant graboriai butu: malszus, 

meapsiniaukes, tykus, lėtas, ne- 
apsiverkiąs, geras, szirdingas 
visame, meilus, nepiktas ir 
mažkalbis.

Isz to pasirodo, jog geriau 
būti gubernatorium ne kaip 
graborium Steite New Yorke.

V akar Georgetown uni versi - 
teto seismografas užrekardavo 
smarku žemes drebejima, ku
ris tęsęsi 3 valandas.

Žemes drebėjimas buvo Ja- 
ponijoi ar Siberijoi.

Vieszame susirinkime pagel- 
bai Rusijos žydams liko pra- 
neszta, kad 1,500,000 esancziu 
Rusijoi žydu badauja. Jiems 
reikalinga ūmi pagelba.

Mete 1910 suskaityta 89,287 
aklu žmonių, o 44,519 kurcziu 
Suv. Steituosia.

Kare Ameriko su Iszpanais 
kasztavo Suv. Steitams $1,165,- 
000,000 o žuvo joje suvirszum 
'20 tukstancziu žmonių.

Savininkai anglekasiu skel
bia, buk straiko ne bus. Teisy 
be, jie j ei straiko nenori, bet 
kaip po pasibaigimui kontrak
to, nepripažys unijos ir kitu 
pareikalavimu, tai ir bus pri
versti darbus pamesti.

Bet teip labai nesibijokyte, 
vilti Dievui turėkime. O kad 
ir geru laiku ne bus, tai vis 
žmonelei nepražus!

Iszsipilde žodžei: “kur vie
nybe ten galybe!’’ Schuylkino 
Lietuvei laikydamiesi vienos 
partijos Republikonu parode 
svetimtaucziams savo galybia 
ir tokiu bu du laimėjo visi kan 
dydatai ant Republikoniszko 
tikieto. Mahanojecziai iszrin- 
ko savo tautieti p. Vinca Mi- 
liaucka ant skvajerio per ka 
davė suprasti svetimtaucziams, 
jog “foreigneriai” gali pastaty
ti ant savo ir gana. Dydele 
garbe už tai Mahanojaus Lie- 

B tuviams!

Jau gali.
> — Girdėjau kumute, jog ta

vo Onuka teka už vyro ?
— U—gi ka namie j e iszse- 

des, bile pasitaiko, tai norint 
kaltūnas nuo galvos nuslinks.

: — Tai nedelioje bus antras 
užsakymas? O ar moka nami
ne luobą.

— Tai ve, da iszmoks! bene 
truks iszmokt; ana vakar pri- 
vercziau, kad žiūrėtu kaip 
duona minkau, parodžiau kaip 
szolderi virt, — ji j e labai ge
ros galvos, per dvi žiemas lei
dau in szkala iszmoko miežiu 
maldas, o ka jei gilino j e isz
mokt namu triūsa!—- Tegul že- 
nyjesi,— gauna gera vyra tas 
viską už jaje padaris.

Darbininkai painiojami.

Darbininkiszkos organizaci
jos sutaisytos per gabesnius 
žmones, kiekviena darbinin
kams žada daug, j u konstituci
jos toli nors apie darbo žmo
nes kalba, bet kiekviena savais 
keliais žada gerovių, kad žmo
gus darbininkas ir pasitiki j u 
tai gerovei.

Organizacijų vadai ir orga
nizatoriai, vieni kalba isz tikro 
su mieriąis gerais, bet rasime 
tarp ju ir vilingus. Vilingai 
mokėdami gerai kalbėt, paten
ka in vadus, o kaip tik pinigy- 
czio pagriebia, tai ir nueina po 
szimts knipeliu.

Apie meta 188-6, pagarsėjo 
placziai organizacija Naktiniu 
Leberiu, ji sieke visu szaku 
darbininkus, mitingai buvo ga 
na saugus, sanariai tos organi
zacijos buvo informuoti su 
slaptingais žodžiais ineinąnt in 
mitingus, toji organizacija pa
siekė visur pritarimus, ir pasi
darė turtinga, rengėsi prie vi
so didelio pasisekimo. 1887 
m. klaidingi vadai iszvede strai 
kan visu kietu anglių darbi
ninkus, pastraikavusi muset 
tris menesius, pabaigoje Vasa
rio 1888 m. vadai kumpani- 
jom parsidavė ir straikai mai- 
nieriu tapo netik pralaimėti, 
bet ir visi darbininku pinigai 
organizacijos naudai sudėti 
dingo. Organizacija visiszkai 
užgeso.

Po organizacijos užgesimo, 
kompanijos su darbininkais 
veike ka norėjo, jos kompani
jos už padarytas buk skriau
das laike straiko, nuo kiekvie
no Uždirbto dolerio atsiėmė 
nuo darbininku net po 10c. 
per keletą metu.

Anais metais kietųjų anglių 
darbininkai iszstraikave per 
szeszis menesius, nors kaip sa
kosi laimėta, bet ju laimikis 
sugulė ant keteros visu gyven
toju, nes kompanijos anglius 
pabrangino.

Darbininkai kad ir organi
zuoti, jeigu iszeina straikan be 
prisirengimo, be pinigiszku >a 
vo pajiegu, be sumaniu vado
vu, tai jie suteikia didi smūgi 
netiktai sau, bet ir kitiems dar 
bo ar biznio žmonėms.

Darbininkai kokios szakos 
nebūk, patis isz dalies kalti 
viena, kad neinžiuri in organi
zacijos pakraipas, nesiraszo 
prie organizacijos tolei, kolei 
straikai po nosia pasirodo; už
ėjus straikams, tada tik prisi- 
raszo ir tuojau reikalauja pa- 
gelbos, o kiti skebauja. Ar ga 
Įima pagelbos reikalaut spėjus 
insiraszyti?

Kapitolui bepiga ragus in 
virszu kelt ir darbininkais ake 
ti, kad mato organizacijų ir ju 
organu nevienodumą.

Nekalbant apie darbininkus 
ir ju organus tarp kitu tautu, 
bet matykime kas darosi tarpe 
mus paežiu. —

Lietuviai darbininkai susi
skaldę net in tris szakeles su 
trimi organais. , Socijalistai, I. 
Dublicistai ir Szv. Juozapistai-

Organai visu trijų organiza
cijų, tarpe saves kalba visi apie 
darbo žmonių vargus, kuriu 
vargai vienodi, bet kaip toli 
anų pažiūros in vargus ne vie
nodos. Kita ve]. —

Organai patis darbo žmones 
sudemoralizuoja, ir su tuomi 
j u sanariai dangintis ir stiprin
tis kad ir galėtu, bet nenori.

Pasirodo kai kurios organi
zacijos su gana rodosi nesu
prantamu apsireiszkimu “Rac- 
kefellerio Darbininku Unija”, 
ir Szvento Juozapo Darbinin
ku Sąjungą”. Szvento Juoza
po Darbininku Sajungou, pri
gulei gali tik vieni lietuviai O o
katalikai.

<„ SAULE
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Graikiszkas Karalius Konstantinas kuris pristojo prie Alijentu
Na ar-gi czionai ne darbi- O

ninku inpainiojimas bei demo
ralizaciją ?

Ar Kackefellerio Darbinin
ku Unijos nariai isz tikro bus 
traktuojami kaipo žmonas, ka
da gi neseniai Rackeffelerio 
darbininkai buvo trak tavojami 
arsžiąusiu bildu?

Kaip “Szvento Juozapo Są
jungos” darbininkai gales dar
be skirtis nuo protestonu Dar
bininku ?

Tiesmukai sakant, darbiniu- 
kiszkamė prakaite, nėra klau
symo kas prakaituoja, katali
kas, liuteronai, pravos avas ir 
bent protetdonas, U.pitolo vet- 
ar ant visu szaltais zubais pu- 
czia ir visi lygiai nesmagumus 
atjauezia.

Kokias pasekmes gali paly
tėt darbininkus straikuojan- 
czius, jeigu visi iszvien neina?

Sunki, kova kur nėra vieny
bes, ir be jos nėra galybes.

U ' — S. K.
■....... .. ——~— <6> * <> ---------------- -

Gera rodą.
Žmogus už tai priesz Dieva 

ne atsakys,
Jaigu jojo kaimynas -avo du 

szia pražudys.
Savo d u szia turi saugoti.

Kad ne pražudyti. .
Kada jaunas buvau, 

Savo tėvelio ne klausiau; 
Kaip asz dabar pasenau, 
Tai savo vaiku klausau.

Jaigu save pergalėsi, 
Tada pasigirt galėsi.

Jaigu motere namieja gera, 
Tai buna linksma visada.

Jaigu dievobaimingi tėvai, 
Tai buna juju geri vaikai.

Turime isz jaunumes mokytis, 
Kaip su prieszinybem galelis.

Turime su mažu mėginti, 
Jaigu norime ka svarbo pra

dėti.
Katras žmogus mėgsta daug 

szneketi,
Tas negali darba dirbti.

Jaigu liga in kuri ineina, 
Tai duszei ant sveikatos isz- 

.eina.
Nebus per vėlu, jaigu senat

ve ja pasitaisysi, 
Negu pataisa lig smert vilkysi.

Jaigu ukazus Dievo ir ran
do užlaikysi,

Tai ant svieto nieko nesibijosi.

ANGLEKASIAI TURI PARC 
DYT KOMPANIJOM SAVO

DRŪTUMA.
Prezidentas White su vir- 

szininkais. reikalauja, idant vi
si sanariai unija platintu ir ra
gintu neprigulitrezius prie ins- 
tojimo kas atnesz jiems daug 
gero. Skaitlis sąnariu bus paro 
dytas ant konvencijos ir visas 
svietas kaipo ir kompanijos ži 
uos kokiam padėjime stovi uni 
ja, sanariszkai ir pinigiszkai.

Ateinanti Apriliaus ' iii nesi 
užsibaigia alimentai. Todėl o o
jaigu kompanijos žinos, kad 
unija druczi A laikosi tada pris 
to< prie iszlygu.

Anglekasiai tur žinot, kad 
unija daug kasztuoja kompani 
jom. Per unija turėjo padidint 
mokesti. O jaigu neimtu buvę 
unijos tada anglekasiai gautu 
daug milijonu doleriu mažiaus 
mokesties. Delei to kompanijos 
visados jieszko p i-žasties suar 
dint, kad galėtu sumažini mo
kesti:

Kitokiu budu negal suar- 
dint unija kaip tik per paežius 
sąnarius kurie apleidžia ir ne 
paiso apie jos būti.

U n i ja ne nori duot žinot ko m 
panijonis kad nedrueziai laiko 
si. Jie nori parodyt kad unija 
drueziai stovi ir kad daugybe 
anglekasiu prie jos priklauso. 
Patis anglekasiai tur zita paro 
dyt, ir todėl Prez. White su 
virsziniukais nori parodyt szi- 
ta ant ateinanezios konvenci
jos. Norim dagirst nog angle
kasiu kad jie užganadinti isz 
to gero, kuri unija jiems atne- 
sze. Norim idant jie žimetu 
kad kožnas anglekasis esą kru 
tautis unijistas ir dirbtu del 
jos, labo be pers to vos. ir kad 
neprigulinti nepaleisi kolei j m 
nepritrauks prie unijos. Kol 
visi tai daris biis gerai, o jąi 
gu perstos eiti ant susirinki
mu, nemokėdami menesine ir 
neimant jokios dalybos, tada 
laikas ateis kad gal pasakyt 
kompanijoms kad jie nepaiso 
ar gau-i didelia ar maža mokes 
ti. Todėl perskaitęs, apkars
tyk . — An glekasis.

Kas iszkasa anglis isz 
kasyklų Pennsylvanijos.

Pennsylvanijos augliu kasi- 
klosia dirba, kaip apskaitoma 
L8o,000 anglekasiu ir darbiniu 
ku turineziu užsiėmimus prie 
iszkasimo augliu. Amerikonai 
buvo labai akyvi dažinoti, 
kiek isz tuju darbininku yra 
amerikoniszkais ukesais. Ap
skaitymai parode, buk Ameri
konu kasiklosia dirba “apie’ 
5 ,000. In taji skaitliu ineina 
visi tiejei, kurie gimė czionais, 
norints j u j u tėvai yra ateiviais 
ir nedali kalbėti suvisai ang- 
liszkai. Locnininkai kasikiu 
kalba, buk del to Amerikonu 
mažai kasiklosia dirba, nes ve- 
luk uždirbt po pusantro dole
rio ant dienos ir vaikszcziot su 
“czystu kalniereliu”, ne kaip 
kasiklosia dirbti už du arba 
tr s dolerius ant dienos. Neku
riu tvirtina buk žmogus dirbau 
tis prie neezysto darbo . tuom 
save paniekina. Del to tai, 
d lugiausia Pennsylvanijos 
kasikiu anglies dirba daugiau- o. o
šia ateiviai.

Biustą tasai, kuris mano 
buk anglekasiai po darbui, 
vaikszczioja sumuszia, suodini 
ir pasirėdia in skarmalus. Jai
gu kas gyveno arti anglekasiu, 
tas gerai žino po darbui, nega
lima pažinti ar žmogus dirba 
kasiklosia ar kokioj vertelgys- 
teje.

Nes akyviausiu- yra kas isz
kasa angli del amerikoniszku 
fabriku ? Ant to yra vienatinis 
atsakymas: “Ateiviai!” dides
ne dalis darbininku Pennsylva 
nijoj kasa anglis Lietuviai, 
Lenkai ir Slavėnai. Randa vi- 
szkas rapartas parodo, jog isz 
tuju 50,0o0 “amerikonu” czion 
gimusiu; anglekasiklosia Penu- 
xylvanijoi dirba 75,00 ■ ateiviai 
Isz tu dirba 6,<’00 vokiecziu, 
6,000 angliku ir 2,00b kitu 
kalbu.

Isz tojo rąparto pasirodo 
aiszkei, kas daugiausia prista
to anglių del amerikoniszku 
fabriku ir keno rankos iszkasa 
tuosius “juodus deimantus”. 
Taigi, ateiviu rankos daugiau
sia pristato anglis del viso 
Ameriko,

Smertis Blakėms in puse mi
nutes:

•Dykai pasiusta bus ant ke
liu metu del blakių isznaikini- 
mo; kas urnai atsius 8 centus 
stempomis paczto. Teip - gi 
kas atsius 4 dyi ęentinęs štam
pas gaus del sziaudines skry
bėlės nuezystimo, kam mokete 
Italijonams po 5Cc. lig £1. 
Czia gausite kone dykai. Szi- 
at czia apgarsinimas tik da
bar pasinaudokite sziandien. 
Adresavokite. j-. S. 10.

Specialty Box 9. Sta W, 
Bklyn, N. Y.

Lietuvi busiantis pilieti 
perskaityk, v 

■ 1 ■

Seniai isz visur girdžiasi pri
kalbinėjimai in musu brolius, 
kad rūpintųsi pasilikti Ame
rikos piliecziais teip veikiai 
kaip tik in szita kraszta alke- 
liauna. Pilietis turi didesnes tie 
sas, turi amerikonu akyse gėrės 
ui varda ir balsavimais prisi
deda prie budavojimo szios sza 
lies žmonių geroves.

Bet musu žmones iksziolei 
labai mažai szitomis prakilnio
mis tiesomis rūpinosi.

Del palengvinimo miisu 
vientaueziams pasilikti pilie- 
ežiais Brooklyne jau kiek me
tu atgal susitvėrė Lietuviu 
Amerikos Piliecziu Klubas, 
kuris jau daugybe savo sąnariu 
padare piliecziais. Kad supa
žindinti musu visuomene sii 

,■■■■• ■ ■ ‘‘i -A
Amerikos konstitucija, insta- 
tymais ir pilietyste, tas patsai 
Klubas iszleido dailia ir storo
ka kningute po užraszu:“Kaip 
pasilikti Amerikos Piliecziu’}. 
Ta kningute yra per puse lie
tu viszkoje ir an gi i szku ju. kirf1’ 
bose ir talpina sziuos straips
nius: 1. Sutrauka Natūraliza
cijos Tiesu Suvienytose Valsti
jose. 2. Kaip pasilikti Ameri
kos piliecziu — klausymai it 
atsakymai. 3. Apskelbimas Nę- 
prigulmybes. 4. Konfederaci
jos straipsniai. 5 Suvienytu 
Valstijų Konstitucija. 6. Prie
dai prie Suv. Valst. Konstitu
cijos ir kiti. Vertimas kr Ingu
tes lengvas, gražiai skėltoši, 
daili spauda, netoli 100 pus
lapiu. Kiekvienam reikąlir^ąs 
pilietystes rankvedelis1, da 'pir
ma syki toksai pilnas lietuviu 
kalboje iszleistas. Pąršidąyė 
tiktai po 25 centus, ir per 2 — 
3 menesius iszejo keli tukstan- 
ežiai po Asas Suvienytas Vals
tijas. 1

Dabar Lietuviu Amerikos 
Piliecziu Klubas rengiasi iš
leisti kita kokia lygiai lietuviu 
apszvietimui reikalinga knįh 
ga, todėl nori atleisti vieta ir 
pabaigti leisti svietai! likusi 
nedideli skaitliu virszui apra- 
szytos kningutes už labai/nu
mažinta preke. Tobel prane- 
sza placziai visuomenei, kad už 
puse prekes kninga. “Kaip 
pasilikti Amerikos Piliecziu’’*, 
kas ims ant sykio neniažinu 
kaip 25 kningas. Vadinau vie
ton mokėti po 25c. . arba 25 
kvoterius už kningas, dabar 
gaus už puse prekes.
* Tai yra didele progą drąu • 

gystems, klubams ir pavie
niams žmonėms, kurie nori.szi
ta kningute pigiai gauti, ja 
tarp žmonių paskleisti ir pii- 
tarnauti musu vientaueziams- 
pastojime piliecziais- ;t

Pasiskubin k i te, iszra ežy ti, 
nes mažas skaitlius egzamplio- 
riu beliko, Piningus ir orde
rius adresuokite: (i o i - p£)

Lithuanian American.
Citizens Club,- 

803 Driggs Ave. A..
Brooklyn, N. Y
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3249 So. Morgan St, Chicago, ID.

O da ir in kaili gali gaut!
Juozulis girdėjo, 

Kaip gauja stuboja sėdėjo, 
O kad butu ka padejas, 

Tai butu sveikas neiszejas.
Butu iszmuszia kaili, 

Ir ka tada daryti gali? 
Tai tokiu turime karczemu; 

Tegul jos nugarmi po velniu!

8 Hg |°7r

Nepasake.
— Bijok Dievo! Ka tu turi 

per smagumą tiek giart kad 
net pasigiart!

— Asz ne kvailas pasakyti 
ba jaigu tu apie tai žinotumei 
tai ir giąrtumei ir pasigiartų- 
mei,

I ' PHONE DROVER 7800 f

Ir pastenes, 
kartis daugiau atsinores!

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite 
ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta 
Liauka,- iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

Ten kur prie juriu ir mariu
Ant vienu varduvių, 

Susirinko būrelis Lietuviu, 
... Guzutes turėjo,

O ir alaus nepavydėjo.
Kaip gerti sustojo,

Kas tokis ant kelio pastojo, 
Norėjo pradėti musztynia,
Bet nenusidave vaikinia, 
Tik parasona panaudojo,

Gerai užsimojo,
Ir viena ypa seme,

O tas pargriuvęs in grabe 
net vėmė.

Isz to ermiderio ir prova.ne- 
buvo,

Ba kaltininkas ant keliu die
nu pražuvo.

Vieni kalbėjo, jog už tvoros 
tupėjo,

Kiti kad vikade sėdėjo, 
Kaili toliaus buvo, nežinau,

Varginga kelione Lietu 
viu m Sibirą.

Nesvietiszkai,
Ne nežmoniszkai, 

Burdingieris pacziuotis norėjo, 
O misiuke nuo to atkalbinėjo. 
Kada nieko negalėjo padaryti, 

Užsimanė pasikalbėti, 
O ka, diržą pasijieszkojo, 
Apie kakla apviniojo,

Ir jau siūbavo, 
Jau vos galo negavo;

Ant gilukio josios vyras pa
regėjo,

Nuo mirties ižgialbejo:
O-gi vyreli kaip gaivino, tai 

gaivino, 
Szlekta krauja isztekino,

Tai mat užeiti norėjai, 
Penkis dolerius prafundinai, 

Ir da ar ne 10 padėjai.
Ir ziegorelio netekai, 

Viską palikai!
O ka ? ar negera užeiga ? O o

ruczei lukaut,

In trumpa laika; vienos sanvaites, isz- 
siuntem daugybe szitu knygų in visas szalis 
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki 
knyga prisiuntė mumis padekavones. "A

Ar žinai Petrai, 
Po perkūnu negerai, 

Ana diena važinėjau, 
Ir in viena karczema užėjau 

Stiklą alaus paprasziau, 
Ir penkis dolerius p.adejau, 
Tamia už kitos pertvoros, 
Ižgoglina mergos kiaturos: 

Viena sesti prie stalo vadina 
Antra už kaklo apsikabina, 
Trecze už ziegoreliaus yma, 

Nori pažiūrėti kelinta adyna

Szimukas ir Petronei©, 
Tai graži p orei e, 

Mil ėjosi, 
Buęziuojesi, 
Glamonisi, 

Meilei kalbasi.
Tai labai grąžei žiūrėti, 
Tai nekurie piktinasi 

Ba meile atvira, 
Tai jau negera.

y Visuomenės, literatūros ir politikos iliustruotas laikraštis. NT 
' SKAITYKITE IR PLATINKITE N 

Amerikos Lietuvių Dienraštį 
“KATALIKĄ"’

rZTilIS paduoda vėliausias žinias apie karą ir visokius atsitikimus pasauly- 
A » U- Visuomet pilnas indomių straipsniu.

Dienraštis ‘“KATALIKAS” eina tautiškai—krikščioniškoje dvasioje.

Dienraščiui “‘KATALIKUI” rupi lietuvių reikalai, darbininkų., moterių, 
jaunimo gyvenimas, lietuvių pramone ir kultūrinis kilimas aplamai.

Amerikos Lietuvių Dienraštį “KATALIKĄ” leidžia

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

DIENRAŠČIO KAINA:
Metams .............
Pusei metų .... 
Trims mėnesiams

- Dviem mėnesiam
Europoje metams

Praneškite savo adresą, o gausite pasižiūrėjimui vieną numerį veltui

Laimingas tu esi, kad gyve
ni Amlerike, laisvoj szalyje, ne 
matai ir negalėdamas ne su
prasti, kas czionais dedasi. O 
gal jau daugiau nesimatysim 
ant szios pasaulės, nes esame 
atskirti toli nuo tavęs ir nors 
paraszyk kelis žodelius in mus. 
Kasziau szita gromata 14 Sep
tember. Su Diev' pasilikit visi, 
su aszaroms atsisveikinam.

Tavo brolis Antanas

Musu nckifrios mamužes, 
Visur nesulaiko burnužes,

Visur žiotis atidaro, .
Per jiaises velneya pasidaro.

O Dieve, kas cze bus,
Ar jau niekad nesulaikys lie 

žuvim!
O jago in kur susirenka, 

Tai ne buna kitokia sznekta,
Tiktai viena kala, kita žala- 

tina,
Su tokia sznekta, tai jau gana. 
Traukineja kožna per dantis, 

Ne paiso ant niek suvis.
Ir vyru tokiu atsiranda,

Ka bobiszkas kalbas atranda,
Po grinczes bėgioja, 

Bobini paczta ne’szioja. 
Visi jin kreizia vadina, 

Už tai ir alaus užfundina, 
Tai-gi laikais turi nuogu pil

lakstantis Naktį 
fl irVena ®

vįu ir neturėjom malszios va
landėlės ant atsilsio. Su mu
mis, isz važiavo trys szeimynos 
—kaimynas Antanas Barauc- 
kas ir brolis Jonas, o kada at
važiavom in Novaleksandrovs- 
ka, tai kaimynas Barauckas su 
gryžo atgal nes paliko savo vai 
kus namieje. Isz Tomskaus vi
si gyventojai ' iszguiti ant ka
res. Apraszau savo kelione 
nors trumpai mano mylimas 
broli, idant suprastum kiek 
mes ir kiti gyventojai nuken
tėjom per taja baisia karė ture 
darni apleist musu mylima 
Lietuva ir kiek paneszem var-

fli!

SO MORGAN S.T. 
CHICAGO. ILL.'

Reikalaukite tiktai Bayo. Kitokio liepiu i nj k i te. Kayo 
aliejus yra baltas kaip vanduo, lyras i t.o vi.-i, nečystu 
m uit visai nepavojingas. Jrnų lempa repri.f-i.vels suo
džių ir nesmirdės pripilant,''lempą su Kayo aliejumi. 
Visi geriausi storai Pennsylvanijo] ir Deleware par
duoda R lyo aliejų — žibalą. Atminkite vardą—Rayo.

'{THE ATLANTIC REFINING CO. 
Everywhere in Pennsylvania and Delaware

Gerbemei :—
Czionais prisiuncziu jumis 

$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti 
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis 
Naktuir Viena” ant žemiaus padėto adreso.

.............:r.-;
ftur'‘•.gaišta- siavp gyvauti ass

Sl'ūCO šr prkgtAm, mok ėdami po 30 | menes
iš S. L. A. pa> $6,00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, .kreipkitės.adrese 
A. B. STRIMAITIS, S L. A. Sek r.

307 W. 30th St., Kėw York City.

DELEI GEROS SVIESOS
PIRKITE GERIAUSI AKIEJI 

Norėdami dideles, aiškios ir šviesios šviesos 
be durnų ar smirdėsimo, dabokite kad par 
davėjas duotu jums

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA 
-ARABISZKOS ISTORIJOS-Tiktai $2.00

(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

SAULE 
daru*,.*-, .

p

Bego nuo kares.-Važiavo vi
sa menesi su arkleis.-Kente 

baisu varga.

Aplaikeme gromata nuo p. 
Juozapo Saulio isz Shirley, 
Mass, kuria aplaike nuo -brolio 
Įsz Kauno gubernijos, Nova- 
leksandrovskos ujezdos, Ra- 
kiszlju volasties, o kuri sekau 
ežiai skamba:

a..... mes esam dideliam nu
liūdime, jau broliuk musu my
lima Tevyųe jau visai prapuo
lė — vokiecziai viską užėmė: 
musų turtą ir žemiszka locnas-

l ,r

ti.. Buvome priversti apleisti 
musu teviszkia ir palikti viską 
o pąsiemen su savim tik pun
deli drapanų ir bėgom pas sa
vo sesute ir szvogeri in Toms
ką gubernija, Sibirą. Balotnoi 
stacijoj gyvenom pas maltiniu- 
ka savo szvogereli kuris su mu 
mis dalinosi vargu ir maistu, 
ramindamas mus pavargusius, 
o negalėdami sulaikyti aszaru, 
dekavojame jam už jojo gera 
szirdi ir priėmimą mus iszgui- 
tu isz musų Tėvynės, pražųdin 
darni visa yilti paregejimo kada 
musn teviszkes ir reikes vargti 
svetimoja szaleleje. Palikdami 
savo gimtines szali, važiavom 
isz namu iii Dvinska su ark
lais, visa nedelia, kaip cigų- 
nai gulėdami ant lauko pen- 
kes naktis o per dvi naktis 
laike didelio lietaus neturėjo 
mę kur prisiglaust su vaikeleis 
ir su sena motinelia, viskas su- 
szlapo, neturėjom kur iszdžio- 
vinti savo drapanų, kentėjom 
neiszpasakyta varga. Iszvažia
vom isz namu 24 Julajaus o 
nuvažiavom balotnan pas szvo 
geri 24 Augusto. O Dieve ma
no, susimylėk, kiek mes nu- 
kentėjom per ta ja“kelione. Mo 
tin.ele per visa taji laika gulė
jo ant vežimo kaip negyva, ne- 
pr.akalbedama ne žodelio in 
mus idant suraminti musu bai
siam padėjime mirdama in dvi 
dienas po pribuvimui ant vie
tos. Palaidojom taja musu my 
lema gimdytoja, kuri ant senat 
ves turėjo apleisti savo tevy- 
nia, mirdama svetimoj szalyje 
—Sibir i j oi. Palaidojom ja ja 
ant katalikiszku kapiniu su 
bažnytinėm apeigom. Per dvi 
nedelias laike kares gyvenom

Taippat užlaikoma Didžiausia Kuino ir Muzikos Krautuvė 
REIKALAUKITE KATALOGO.

Rašydami laiškus h- siųsdami pinigus visados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
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Žinios Vietines.
— Ketverge truputi pasni

go. O

— Politika buvo karszta.
— Tai ir susilaukėm lietu- 

viszka skvajeri p. V. Miliauc-

— Franas Kubilius, 45 me
tu, senumo mirė anglekasio du 
sulio panedelio nakti Morejoi. 
Laidotuves bus subato. Velio
nis paliko paczia, 3 mergaites, 
viena sunu ir seseri Lietuvoj. 
Paėjo isz Suvalkų gub., Lazdi 
j u par., Sodžiumi kaimo, pri
gulėjo prie Petro ir Povylo ir 
Slavoku draugijos. Laidotu
vėms užsiėmė p. Traskauckas.

— Seredo atsibuvo laidotu
ves 18 menesiu dukreles Alber 
tinos, Kazimierio Sutkeviczio. 
Graborius p. Traskauckas lai-

— Liūdna naujiena aplaike 
ponstva Augustaicziai isz 
Springfield, Ill. kur mire ju
ju szvogeris Mikola Kaspara, 
palikdamas paczia ir tris vai
kus. Ponstva Augustaicziai nu 
keliavo ant laidotuviu.

— Vaikai Jurgio St ar inski o 
bovindamiesi su zapalkom, už
degė tabako sztora ant 512 W. 
Center uliczios. Ugnis padare 
mažai bledes.

Visi Repiiblikonini kandidatai ant 
Pavietavu urėdu likos aprinkti.
Mahanojaus Lietuviai aprinko 

V. Milaucka ant skvajerio.
Nusiminė demokratiszki po

litikieriai sziuom kartu ir din
go juju galybe ant lietuviszku 
balsu kuriuos. vedžioj o už no - 
siu. per daugeli metu rinkim u o 
se. Sztai utarninko rinkimupsia 
Republikonai laimėjo po visa 
pavietą—iszrinkdąmi visus sa
vo kandidatus didžiumų balsu.

Demokratai iszrinko tiktai 
Postą aut direktoriaus moks- 
lainiu, Maher in konseli, Ba
linėki ant konsztabeliaus Foley 
ant assesoriaus.

SAULE

Vyrsz Milijonas
Dekavoniu už geradejiste.

Su musu teisingumu, užsiganedy 
na visi žmonies, jeigu plaukai sleir 
ka, pleiskanų yra niežėjimas, pucz- 
kai visoki, pusplike galva arba pliks 
galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad ii 
senyvam žmogui plaukus su musu 
naujausioms gyduolėms. Tai kam 
lauktie ilgai nereike ne dienos laukti 
bet raszik laiszka mumis, neužmirszk 
paduotie savo adresn dabar dykai gy 
dymas.

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

Brooklyn, N.Y.

W. TRASKAUSKAS
—GRABORIUS -

W. R. Adamson, naujas 
aprin ktas Kasi j erius.

Rumatizmas.
Jaigu sergate ant rumatiz- 

mo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje 
tai asz tikrai galiu jus nog to 
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe 
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus 
pas mane lietuviszka, prisius- 
kite 2c marke del atsakimo

Andrius Kairaitis,
1018 Oneida St.

Shamokin,

W. RYNK1EWICZ 
...........NOTARIUSZA8..........

233-235 West Centre Street - - Mahanoy City, Pa.

PRIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO PRIZURA BANDOS

Mano Privatiszka Banka yrą po didėle kaucija ir’priežiura valdžios 
ir pinigiszkus reikalus galima pas.mane be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujanoziu parūpinu. Didžiause Lietuviszka „ 
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis

• Svieto greicziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie 
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas, 
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir t.t. Su kokiu nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir t.t,, raszykite pas mane o aplankysite 
teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigius nog ugnies,

« 1

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo,. 
Kramto Daigtus ir t. t. >
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Kožna Subata Pas
JONĄ KUTSKIELI

1 621 Pine Avė., Niagara Fall, N.Y
Užpraszome visus Lietuvius isz 

Niagara Falls atsilankyti. Rasite pas' 
mane szalto aluezio, gardžios ariel- 
kieles, Kvepancziu cigariu ir svetinga 
priėmimą. Jaigu kada busite szitam 
mieste tai užeikite pas savo tautieti.

Philadelphia, Pa.
— Kriaucziu darbai eina ga 

na gerai, kai kuriose szapose 
net kriaucziu stoka. Link užsto 
jimo kriaucziszkos darbyme
tis, patys kriaueziai vieni sako 
bene tik dirba Chicagos strai- 
kieriu darbus, kiti gi tam už- 
ginezija. Kas czion nedirba, 
rokuojams dirbt nenori.

— Spalio 21 diena buvo 
pi uva ziegorninko Vaiczio. Mat 
ziegorninka Vaiczi kas ten pas 
kunde buk ansai targavoja su 
vogtais daigtais nekuriais daik 
tais detektyvai padare krata ir 
Vaiczi aresztave. Vaiczis užsis- 
tate kaucija.

Provon szaukta net asztuo- 
nis,sykius, septyni atidėliota, o 
asztunta syki, pro va iszaukta. 
Visa dalyka. perkratinėjo ir 
džiure radusi Vaiczi nekaltu 
paliuosavo;

Ton provon suvažiuodavo in 
korta po kokia 40 ar 50 lietuviu 
isz kuriu vieni buvo svietkai, 
kiti liudytojai Vaiczio hcarak- 
teri, treti del akyvumo. Kada 
lietuviai iszeidavo, tai kortas 
T1 . - <likosi tuszczias.

Ant kiek žinoma, tai isz 
South Puses buvo svarbesnes 
tris korte pro vos lietuviu. Leis 
trumo saliuninko su bomais isz 
kuriu viena Leistrumas paszove 
kita Pupino barberio teipgi už 
paszovima bomo, dar Vaiczio 
treczia.

Visose tose provose, lietuviu 
prisirinkia buvo po daug apie 
50,-60 ypatų vyru ir bobų. 
Isz szalies tas iszrode, kad lie
tuviai Philadelphijos turi žy- 
diszka plauka, kad je’gu kur 
givalt, tai ir subėga didele kru 
va.

Dar nesenei atidengta 
South puseje Philadelphijos 
lietuviszku pusberniu bomisz- 
ka szaika. Tojiszaika prie savo 
bomišzku szelmyscziu turėjo 

. suvogusi ir revolveriu apie tu
ziną.

Pravardes ju nėra ka žymė
ti, bet tevamis didele sarmata, 
kad isz j u vaiku atsipraszant 
da snargliuoti, jau iszeina ne
geistina niekur bomija.

Sziš atsitikimas duoda tė
vams suprast tiems, kuriu vai
kai da neisztvirkia kad augau- 
ežius vaikus reikia gerai pri
daboti idant neiszeitu ant snar 
glįuotu bomu.

; Pas mus susieziuprynuoja 
netiktai kaikur vaikinai, bet ir 
mergihelės pasidrašinaliuo" gal 
vu borukus nusidrasko.

Vincas A. Milanckas, pirmas 
Lietuviszkas Skvajeris isz

Mahanojaus.

Teipgi likos iszrinktas p. 
Vincas Miliauckas ant lietu- 
viszko skvajerio. su pagialba 
savo tautiecziu kurie sziuom 
kartu stovėjo kaip mūras poli
tikoje ir visi kaip vienas baisa 
vo už savo tautieti, parodinda- 
mi savo galybia. Linksma bu
vo žimeti kad svetimtaueziams 
nesidavė trauktis už uosiu, bet 
buvo ir tokiu, kurie lauke pini 
ginio kyszio lig paskutiniam 
už savo balsus.

W. C. James, naujas aprinktas 
Skvajeris isz Mahanojaus

Dabar jaigu Lietuvei laikysis 
kaip laikėsi utarninko rinki- 
muosia tai neužilgio galėsim 
iszrinkti visa miestiszka admi
nistracija.

Miliau ckas aplaike balsu se- 
kancziuosia vorduosia 1—247,

5 —2—175, 3—119, 4 
247, 5|— 185.

-102,

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Cumbola, Pa.
— Po sunkei ligai dusulio, 

panedelio diena mirė Ignotas 
Rutkauckas, 65 metu amžiaus, 
palikdamas dydeliam nuliūdi
me paczia ir septinis vaikus. 
Laidotuves velionio atsibuvo 
ketverge su bažnytinėm apej - 
gom ant kapiniu New Phila
delphia. Velionis pergyveno 
Amerike 34 metus, buvo dede 
p. Alex. Rutkaucko Mahanoy

Cleveland, Ohio.
— Darbai ejna dabar gerai, 

kas nori dirbti tas darba aplai 
ko. Viskas butu gerai kad ne 
padūkimas moterėliu ant ku
riu kailo jau likos iszsiunstas 
telegramas. Geriau butu 
isz laik pasitaisytu.

kad

Pa.

Skaitykite ka sako apie szita 
gyduole.

Asz Kristupas Indulis sir
gau 3 menesius rumatizmu, 
negalėjau iszsigydyt be pagial- 
bos Andriaus Kairaiczio, kaip 
iszgeriau 4 bonkos pasveikau. 
Labai gerai vėlinu visiem prie- 
teliam kad tas yra labai pagel
bėto j as.

Kristupas Indulis, 
71 church St.

Edwardsville, Pa.

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentotas regulatoris 

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

siusim szita laikrodi 
visiems per C. O. D. 
už $5.75 per expres, 

jei nebus toks 
Nemokekyte aei Cento. 
Atminkit, kitur už
mokėsite už toki lai
krodi $35. Sukužmi 
Laikrodi duodam 

.. Lenciugeli.
Excelsior Watch Į®. BLDCh N1CinCABGAON H

LO

m

$5.75

Naudingumas Trust Co., Banko ir jo 
privilegija kaipo banka, yra tai tikslas 
Merchants Banking Trust Co., Banko.

Užsiima būti jumis Ekzeku- 
tor um arba Administratorium 
juso Testamente.

Užsiima būti Apiekunais del 
juso vaiku ir sudės teuais pini
gus kur atnesz daugiause naudos 
pakol vaikai nedaeis igi metu.

Galite atneszti SI arba dau- 
giaus o gausite banka kuygute.

Visada galite ateiti in Banka 
ir klausti rodą pas kasijeriu. 
Jis visada yra padėjime duoda 
jumis giara rodą.

Reikalauja juso depožitus.

Prigialbsta jumis pirkti namus arba bizni.

Duos jumis rodą kur geriause in dėti pinigą 
perkant namus.

Prigelbes jumis kada reikalausite rodos arba prieteli.

arba

f

J.

i i

:: 
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LIETUVISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. YANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR 
& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

Geriauses ir didžiausias sumas pinigo 
iszlaimeja p rovose už pažeidima Kasiklose 
Fabrikuose, Geležinkeluose, Laivose ir t. t.

Iszlaimejo provas kurios kiti advokatai 
atsako ar atmeta. Rodą dykai.

B. S. YANKAUS
154 Nassau St., New York, N.Y.

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS
A I AWiszauekas, Savininkas 

waZtl v 1 Ia/AIu 16 South Baltimore Street 
nnTFI Wilkes-Barre, Pa. 
lAVz 1 Skersai Central R. R. Dypa

Jaigu kada busite Wilkes-Barre tai užeikite 
pas Andriu Milisząucka kur busite svetingu 
priimti ir gausite visokiu gėrimu. Kas sykį 
užeina sugrįžta adgalios atsilankite.

A. J. KEIDOSZIUS
BANK EXCHANGE

202TROYST., DAYTON, O.

t

Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva kad 
greit nueitu ir kad neprapultu, tai siuskite 
per mane- Jaigu norite pirkti Szipkorte tai 
pirkite nog manės o busite visame užganė
dinti. Mano agentūra randasi mano locnain 
name vertes §14,000 ir esiu po kauezija ir 
priežiūra Ohijos Valstijos. Norėdami apie 
ka dasižinosite prisiuskite 2c., stampa.

DIREKTOREI
D. M. Grabam. Prezidentas. Leon Eckert, Vioe-Prezidentas

D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.
Ąntanas Daniszeviczia, W. F. Rynkieviczia, Mikas Gavula, 

W. J. Miles, Thomas G. Hornsby, Jos. H. GarrahanIszsigyde meno laike.
Mrs. Ona Janczuk isz Du 

Bois, Neb. raszo mumis sziteip: 
Sudedu jums9 szirdinga pade- 
kavone už “Severos gyduole 
del Inkstu ir kepenų” kada 
pasirodė pasekminga trumpam 
laike. Metus kentėjau, bet gy
duole mane iszgyde in menuo 
laika.” Severos gyduole del 
Inkstu ir Kepenų (Severos 
Kidney and Liver Remedy) 
reike vartuoti del uždegimo 
kepenų arba pusleje. užsilaiky 
ma szlapumo, skausmingas isz 
davimas szlapumo, tinimas ko
jų, skausmas pecziuose, jaigu 
paeina nog kepenų, geltlige ir 
ruksztumas skilvio. Preke 50c 
ir $1.00 aptiekose arba tiesiog 
nog W. F. Severą Co. Cedar 
Rapids Iowa. (06 °1)

Baltimore, Md.
— Diena 29-to Spalio, atsi 

buvo vestuves p . Stanislovo 
Szuksztos su pana Agnieszka 
Butnariute, po No. 525 Colum 
bia. Avė. Svodba buvo links
ma ir malszi o priek tam neuž 
mirszo padaryti auka ant nu 
kentėjusiu nuo kares savo tau 
tiecziams. Auku surinkta nuo 
svecziu $7.80.— (Del stokos 
vietos negalima patai pyti au
kautoju pravardes.) Tiems ka 
aukavo, lai Dievas- užmoka 
szimtaropai.

o n
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Geras Mater  i j olas

ir Ger Darbas

Padaro “Model Keystone” 
“Canopy Bair” ir “Real 
Apollo” gerais Pecziais.

ZEMAITIS’O ŽOLES
NOG VISOKIU LIGŲ.Mea gvarantinam kad szitie Peczei yra geriausi kepykai 

ka galima pirkti.

Didelis skaitlis ju yra naudojami Mabanojuje ir visi 
sako kad Guinanas parduoda gerus Peozius.

Clinton, Ind.
— Kazis Plaktukeviczius, 

likos nuszautas per nežinomas 
ypatus, 28 diena Armondil, 
Ind. Paėjo isz Vilniaus gub. 
nuo Alitaus. Buvo- atvažiavęs 
pirma in Scranton, Pa. 13 me
tu atgal ir po tam pribuvo in 
Indiana su kitu draugu nes 
draugas vela sugrįžo in Scran
ton, Pa. Velionis gyveno pats 
vienas terp angliku laike jis 
saliuna ir turėjo locna savo 
narna; buvo nevedias žmogus. 
Paliko piningu apie 14 tuks- 
tancziu. Sakėsi kad turi tikra 
broli Lietuvei ir seseris. Bro
lis kitados buvo Amerike. 
Steitas padovanojo $1,000 do
vanu kas sužinotu apie žudin- 
ąoju. Palaidotu buvo iszkilmin 
gai ant katalikiszku kapinu su 
bažnytinėms apeigom. Jeigu 
kas atsirastu velionio gimines 
tegul susiraszo su Mr. Vladis
lav Miszkinis, R. F. D. No. 2 
Box 45. Clinton, Ind.

Frank C. Bali, naujas
- . aprinktas Registeris.

....Skvajereis mieste bus Mi- 
liauckas ir James kuri iszrinko 
antra karta.

Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras

Gydo visokias 
paprastas Ligas 
kaipo tai:

Gumba, Patrūkima, 
Sunkuma ant Kruti
nės, Pataiso' Apetitą 
ir daug kitokiu Ligų.

GUINAN’S
Mahanoy City - Shenandoah - Mount 
Carmel - Lansford.

į Ramonat Hardware Co
l (S. A. Ramonaitis, Loculnlkas)

!■ ...Didelis Geležinis Sztoras
Wholesale Ir Retail

$ 
n 
n

n

PREKES: 25c. ir 50c.
...GAUSITE...

LIETUVISZKOJ APTIEKOJ
237 W.Centre St., Mahanoy City,Pa.

u A tik pargabenome daugybe szviežio ta voro del rudens ) 
ir žiemos. Dar esame pasirenge jumis parodyt viso- Į 

kiu ceikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu. (I
Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu. Teipgi puiku gatavu i 
szlebiu veseilems krikaztinoms ir t 1. Teipgi užlaikome viso- y 
kiu vatinu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokiu A 
sziltu andaroku, jokiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t, \

Pirkite savo sziltus apredimus pas: (
uun

I THE GLOBE, 133 West Centre Street.

Visokiu Geležiniu Daigtu
del staloriu ir naminu pareikalavimu rasite muso 
didelam sztore. Žodžiu sakant; nesiranda geležiniu 
daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareika
lausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis 

! pristatyti: Plaktuku, kirviu, piukliu, pielycziu, visokiu 
i vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu 
į spiniu, ir t.t; ka tik pareikalausite gausite musu sztore.

; Ranunat Hardware Co.
S. Main St., Shenandoah, Pa.

H ikslas yra: visada stengtis ; 
jį atlikti musu kostumeriu | 
[į reikalus ka nuoatsakan- 5 
i| cziausia, daryt ta viską į! 
Į{|' idant bankavi reikalai bu- j 
jį! tu jiems priemni ir su į 

nauda, o ju pinigai kad į[ 
1 visada butu užlaikomi ■ 
j atsargia ūsam bude.

3
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